
Napirend 

  
  
 
09.00 - 13.00 
  
08.30-9.00 
  

DÉLELŐTT 
  
regisztráció 

09.00 - 9.05 A konferencia résztvevőinek üdvözlése 
Dr. Deák Péter, az MTA doktora, a BHKKA alapító tagja 
  

Bevezető előadás 
09.05 - 09.25. 

Az európai civil szervezetek felelőssége, főbb eredményei és feladatai az 
európai közös biztonságpolitika támogatásában, az állami kapcsolatokon túli 
hálózat működtetésében. 
Előadó: dr. Koós Anna, a BHKKA igazgatója 
  

I. PANEL Az európai civil szervezetek felelőssége, eredményei és feladatai a környezet 
védelmében 

Előadás 
09.25 - 09.45 

A környezetvédő civil szervezetek szerepe a jogérvényesítésben 
Előadó: dr. Bendik Gábor környezetvédelmi szakjogász, Levegő Munkacsoport 

09.45 - 10.05 Civil szervezetek közös fellépésének eredményei a nagyméretű víz- és 
ökológiai szennyezést okozó ipari tevékenység ellen Romániában. A hazai és a 
nemzetközi együttműködés útjai és távlatai, a határokon átnyúló további 
veszélyek megakadályozása 
Előadó: dr. Hajdú Zoltán, a Fókusz Öko Központ elnöke (Románia) 

Korreferátum: 
10.05 - 10.20 

Humanitárius civil szervezet szerepe, tevékenysége, eredményei –kiemelten a 
hazai árvízi és vörösiszap okozta - károk hatásának csökkentésében, és a 
közeljövő feladatai, a katasztrófák, az egészségügyi ártalmak megelőzése, 
illetve mérséklése területén 
Előadó: Fási Géza, a Magyar Vöröskereszt katasztrófa elhárítás-mentés szakmai 
igazgatója 

Hozzászólás: 
10.20 -  10.30 
  
  
  
Konzultáció: 
10.30 - 11.00 

A földünk légkörének kedvezőtlen felmelegedéséből fakadó időjárás-változás 
negatív hatásának javuló előrejelzése és a hatás csökkentésére tett (teendő) 
javaslatok civil támogatása, a környezet és az emberek életvitelének 
biztosítása érdekében 
Hozzászóló: Sárközi Szilárd, Amatőr Meteorológusok Egyesületének elnöke 
Kérdések, hozzászólások és a panel zárása 

  11.00 -11.15-ig SZÜNET 
  

II. PANEL Civil és állami szervezetek a nyugat-balkáni civil társadalom támogatásáért, 
az európai gondolat erősítéséért 
  

Előadás: 
11.15 - 11.35 

Civil Polgári Védelmi Szervezetek Uniós Együttműködési Fóruma magyar 
részről történő szervezésének és működtetésének beindítása a nyugat-balkáni 
államokban 
Előadó: dr. Endrődi István, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöke 

 
 
  
 
Korreferátum: 
11.35 -11.50 

Magyarország a Balkán biztonságának fenntartásában való rendőri és 
igazságszolgáltatási részvételének eredményei, az EU-s jelenlét további erősítését 
szolgáló hazai és nemzetközi feladataink 
Előadó: Kelemen László főosztályvezető, Nemzetközi Oktatási és Polgári 
Válságkezelési Központ 

11.50 - 12.05 
  

Horvátország Európai Unióba való csatlakozását elősegítő hazai civil 
tevékenységének bemutatása, a két állam civil szervezetei közötti kapcsolatok 
további erősítésének irányai, feladatai 
Előadó: dr. Pintér István, a Geopolitikai Tanács elnöke 



Hozzászólás. 
12.05 -12.15 

Magyar közreműködés a Balkán békéjéért 
Hozzászóló: Oláh László, a magyar békefenntartásban résztvett katona 

  
12.15 -12.25 

Az európai tartalékos tisztek 2011. év tavaszi konferenciájának célja, főbb 
feladatai és tervei 
Hozzászóló: dr. Czuprák Ottó, a Magyar Tartalékosok Szövetségének elnöke 

Konzultáció: 
12.25 -13.00 

Kérdések-válaszok, hozzászólások és a panel zárása 
  
13.00 -14.00-ig EBÉD 
  

14.00 - 17.00 DÉLUTÁN 
  

III. PANEL A romák helyzete az EU tagországaiban, a civil szervezetek szerepe és 
álláspontja a romák társadalmi integrációjának elősegítésében 
  

Előadás: 
14.00 -14.30 

A tartós kirekesztés, a jog nélküliség (jogismeret és jogalkalmazás hiányosságai) 
mint társadalmi biztonsági kockázat Szlovákiában és Csehországban 
Előadó: dr. Hunčík Péter mediátor (Szlovákia). 

Korreferátumok: 
14.30 -14.45 

Roma fiatalok társadalmi helyzete Szlovákiában, a változást előmozdító hazai és 
EU-s lehetőségek, illetve a határokon átívelő civil feladatok 
Előadó: Rigó János, a Közös úton a roma kultúráért SR Alapítvány elnöke 
(Szlovákia) 

 14.45 – 15.00 Milyen roma stratégia kell? 
Előadó: dr. Póczik Szilveszter, az Alkalmazott Társadalmi Kutatások Intézet 
Közhasznú Alapítvány elnöke 

15.00 -15.15 A rendvédelmi szervek lehetséges feladatai a roma felzárkóztatásban 
Előadó: dr. Verhóczki János, a Magyar Rendészettudományi Társaság titkára 

15.15 -15.30 Roma állampolgárok képzése, részvétele a honvédelmi, katasztrófavédelmi 
feladatok ellátásában 
Előadó: dr. Pataky Iván, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnökségi tagja 

15.30 -15.45   
SZÜNET 
  

Konzultáció: 
15.45 -16.15 

A civil szervezetek konzultációja – feladatok koordinálása 
  

16.15 -16.35 A konferencia közös dokumentumának, az európai biztonság fenntartásában 
vállalt civil felelősségről szóló nyilatkozat elfogadása 
  

16.35  Zárszó – Dr. Deák Péter, az MTA doktora 
	  

	  


