
KONFERENCIA FELHÍVÁS 
 

A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza, a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány, a 
Rendőrség Tudományos Tanácsa, a Magyar Rendészettudományi Társaság, az MTA 

Veszprémi Területi Bizottság Kommunikáció Munkabizottsága, az MTA CSFK 
Földrajztudományi Intézet és a Magyar Turisztikai Ügynökség közreműködésével 

nemzetközi tudományos konferenciát szervez 
 

IV. TURIZMUS ÉS BIZTONSÁG  
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 

 
címmel. 

 
Időpont: 2019. december 3. (kedd), 9:30 óra 

Helyszín: Hotel Karos SPA++++ superior,8749 Zalakaros, Alma utca 1. 
 
A konferencia célja, hogy a turizmus, a biztonság és a turizmusbiztonság területén létrejött 
legújabb hazai és nemzetközi eredményeket a szakértő közönség számára hozzáférhetővé 
tegye, és teret adjon a szakmában dolgozó szakemberek és kutatók 
kapcsolatteremtéséhez. A rendezvény további célja, hogy fiatal kutatók, PhD hallgatók 
számára elősegítse a publikációs és előadói gyakorlat megszerzését. Tisztelettel meghívjuk 
a kormányzati szektor képviselőit, a felsőoktatási intézmények munkatársait, a téma iránt 
érdeklődő valamennyi kollégát, szakértőt. 
 
A konferencia tervezett programja: 
 
A délelőtti plenáris előadásokat délután magyar, valamint nemzetközi, angol nyelvű 
szekcióban tartott tudományos előadások követik. Az e-poszter szekcióban az egyes 
szekciók témaköreiben angol vagy magyar nyelven készített e-poszterek megtekintésére 
nyílik lehetőség.  
 
Tervezett szekciók: 
 
1. szekció: Új kihívások a rendészettudomány területén 
 
2. szekció: A turizmusbiztonság aktuális kérdései 
 
3. szekció: A turizmus aktuális kérdései 

 
4. szekció: Fenntartható turizmus  
 
5. szekció: Tourism and security - angol nyelvű szekció  
 
6. szekció: IT security, IT in Tourism - angol nyelvű szekció 
 
7. szekció: e-poszter, nyomtatás nélküli, meghatározott formátumban elkészített és kivetített 

poszter 



A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni az online jelentkezési lap kitöltésével a  

https://uni-pen.hu/hu/konferencia_regisztracio 
linken lehet 2019. október 31-ig. 

 
 

A részvétel tartalmazza a lektorált, ISBN számmal ellátott elektronikus úton közzétett 
konferenciakötetben való publikálás lehetőségét (előadóknak), valamint az ebédet és a 

frissítőket. 
 

 
Részvétel módja, határidők: 

 konferencia előadóként az absztrakt beküldési határideje 2019. október 31. A teljes 
anyag beküldési határideje 2020. január 31. (absztrakt max. 1000 karakter 
szóközökkel; teljes anyag min. 6, max. 12 oldal a meghatározott formai 
követelmények szerint). 

 e-poszter szekcióban az absztrakt és e-poszter beküldési határideje 2019. október 31. 
A teljes anyag beküldési határideje 2020. január 31. (absztrakt max. 1000 karakter 
szóközökkel; teljes anyag min. 6, max. 12 oldal a meghatározott formai 
követelmények szerint).  

 konferencia látogatóként a jelentkezés a regisztrációs lap kitöltésével történik 2019. 
október 31-ig. 

 
Az elfogadott tudományos előadások lektorált anyagai teljes terjedelemben ISBN számmal 
ellátott önálló elektronikus kiadvány formájában jelennek meg. A szervezők fenntartják a 
jogot a lektori vélemények alapján történő elutasításra, az előadások szekciókba 
sorolására, valamint a regisztrált jelentkezések függvényében az előadások e-poszter 
szekcióba való átsorolására.  
 

A rendezvényhez kapcsolódó további részletes információk a 
http://uni-pen.hu/hu/ 

oldal „Konferencia” menüpontja alatt találhatóak.  
 

Felmerülő kérdéseit a turizmusesbiztonsag@uni-pen.hu címen fogadjuk. 
 
 

 

    


