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EAST-WEST COHESION 

NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 

Dunaújváros, 2015. november 12. 

 

1. számú HÍRLEVÉL 

 

1. A konferencia célja  

 

A Dunaújvárosi Főiskola 2007-től hagyományteremtő módon nemzetközi tudományos konferenciákat rendez a 

„Duna-térségi kohézió” elnevezéssel. Ezek a rendezvények hozzájárultak az Európai Duna Regionális Stratégia 

(EDRS) kialakításához és működéséhez. A konferencián elhangzott előadások jelentős része tanulmánykötetekben 

jelent meg és hozzájárult számos doktorandusz tudományos kutatási tevékenységének eredményes befejezéséhez is.  

A Dunaújvárosi Főiskolán 2014-ben kibontakozott Keleti-nyitás stratégia nagy ívben hozzájárul a nemzetközi 

együttműködések fejlesztéséhez és építve a Duna-térségi eredményekre a kelet-nyugat közötti kapcsolatok 

erősítéséhez, a társadalmi-gazdasági kohézióhoz.  

Ezen gondolatok jegyében az East-West Cohesion Konferencia érdemi előrelépést kíván elérni a nemzetközi 

kapcsolatok fejlesztésében a felsőoktatási intézmények körében, a korszerű képzési formák elterjesztésében, a 

tudományos együttműködések kialakításában, a hallgatók és a doktoranduszok munkájának eredményesebbé tételében.  

A konferencia 1 napos, a délelőtt folyamán plenáris ülésen a fő témakörökhöz kapcsolódó átfogó előadások kerülnek 

megtartásra, ebéd után pedig 5 szekcióban párhuzamosan folyik tovább a tudományos munka.  

A tudományos és szervező bizottság állásfoglalása alapján a konferencia témaköréhez kapcsolódóan és a határidőre 

leadott tanulmányokat egy tanulmánykötetben kívánjuk megjelentetni a nemzetközi publikációs követelményeknek 

megfelelően.  

A konferencián számítunk a kitűzött célokhoz kapcsolódó tudományos és oktatási tevékenységet folytató hazai és 

külföldi partnerintézmények képviselőjének részvételére. A részvétel ingyenes, ugyanakkor a jelentkezés 

regisztrációhoz kötött és azokat a létszámkorlát miatt a jelentkezések sorrendjében tudjuk elfogadni.  

 

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 10. 

Tanulmány leadása: 2015. szeptember 30. 
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2. A konferencia rendező szervei  

 

Főrendező: Dunaújvárosi Főiskola 

Szervező: Területfejlesztési Tudományos Egyesület, Esztergom-Budapest 

  Universitas Non-profit KFT. Dunaújváros 

 

Társrendezők Magyar Logisztikai Egyesület, Budapest 

  Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége 

  Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség 

  és más felkért szervezetek 

 

 

3. A konferencia védnökei (tervezett) 

 

Fővédnök: Áder János, a Magyar Köztársaság Elnöke 

 

Védnökök: A szekciók fő előadásaihoz kapcsolódó szakterületek miniszterei illetve államtitkárai.  

    

 

4.   A konferencia plenáris ülésének tervezett témakörei 

 

• Magyarország geopolitikai lehetőségei, különös tekintettel a Keleti-nyitás tükrében 

• Az Európai Duna Regionális Stratégia (EUSDR) végrehajtásának helyzete 

• Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

• A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás stratégiai kérdései 

• Közlekedési és kommunikációs fejlesztések 
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5.  A szekciók témabeosztása 

 

 

5.1.  Összeköttetés (Connectivity):  

 

- Közlekedés 

- Logisztika 

- Hálózatok 

- Határ menti együttműködések 

- Visegrádi Négyek együttműködése 

 

 

5.2 Kulturális örökség (Culture heritage): 

 

- Turizmus stratégiák  

- Bor utak 

- Zarándok utak 

- Limesz 

- Brandek 

 

 

5.3 Biztonság (Safety): 

 

- Egészséges élelmiszer ellátás 

- Egészséges ivóvíz ellátás 

- Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás  

- Katasztrófavédelem 

- Globális hálózatok biztonsága 

- Energiaellátó rendszerek  

 

 

5.4 Makro-regionális stratégiák: 

 

- Balti tengeri stratégia 

- Európai Duna Regionális Stratégia 

- Fekete tengeri stratégia 

- Eurázsiai Unió  

- Adria - Égei tengeri stratégia 

- Útkereső stratégia (path finder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Vállalati- társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility): 

 

- Nemzetközi irányelvek, ajánlások 

- Vállalati esettanulmányok  

- Üzleti etika kérdései 
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6.  A konferencia tervezett programja és a hozzá kapcsolódó események 

 

6.1. A konferencia programtervezete: 

 

2015. november 12. 

 

   08:00- 09:00 Résztvevők érkezése, regisztráció       

09:00- 09:30 Megnyitó és köszöntők 

09:30- 12:00  Plenáris előadások 

12:00- 13:00 Ebéd 

13:00- 17:00 Szekció előadások (5 szekcióval párhuzamosan) 

18:00- 19:00 Borrendek bemutatkozása és a konferencia ásványvízének, valamint a 

konferencia borának bemutatása, oklevelek átadása 

19:00-tól Állófogadás 

 

 

6.2.  A kapcsolódó rendezvények 

 

 2015. november 11. 

 

 

14:00 – 15:00 a zsűri elé járuló borok és ásványvizek beérkeztetése  

   15:00 – 17:00 a konferencia ásványvízének kiválasztása 

   17:00 - 19:00 a konferencia borának kiválasztása 

 

 A kiválasztó bizottságok sorába a hazai és nemzetközi résztvevők közül kérünk fel tagokat. 

 

 6.2.2. Szponzorok bemutatkozása 

 

 A Duna-térség meghatározó nagyvállalatai, a regionális szakmai, illetve civil szervezetek számára 

kiállítási, kapcsolatteremtési, valamint előadási lehetőséget biztosítunk. 
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 6.2.3. Könyvbemutatók 

 

A konferencia kiadványa: 

A konferencia hivatalos nyelve magyar, angol és orosz.  

A konferencián elhangzott előadásokat és kiállított posztereket egy önálló tanulmánykötetben kívánjuk 

megjelentetni, ennek érdekében szerkesztőbizottságot és lektorokat kérünk fel. 

 

 A Konferencia témaköréhez kapcsolódó legfrissebb könyvek, tanulmányok, kutatási 

 jelentések bemutatása. 

 A tanulmányok formai követelményeit mellékeljük. 

 

 

7. Egyéb szervezési kérdések 

 

A konferencia résztvevői: a Keleti-nyitás projektben kialakult külföldi egyetemek meghívott előadói (VIP), 

valamint hazai szakmai tudományos felsőoktatási szervezetek jelentkezői, doktoranduszok, hallgatók.  

A távolabbról érkező résztvevőknek szálláslehetőséget biztosítunk a Hotel Kerpelyben.  

 

 

 

 

 

 A konferencia tudományos és szervező bizottságának nevében: 

 

 

 

 

 

    

Dátum: 2015. június 10.        ……………………………… 

          Dr. Veres Lajos 

                           Főiskolai tanár 

               Duna Stratégia Igazgató 

                Dunaújvárosi Főiskola 

 


