
         
 

 

 

BMTSZF/22-14/2019. 

Adaptív digitális állam 

nemzetközi tudományos-szakmai konferencia 

E-POSZTERSZEKCIÓ FELHÍVÁSA 

 

A Belügyi Tudományos Tanács, az érintett önálló belügyi szervek szakmai együttműködésével 

immár kilencedik alkalommal szervez tematikusan a biztonságpolitika aktuális kihívásait vizsgáló 

nemzetközi tudományos-szakmai konferenciát, hálózatkutatás, mesterséges intelligencia 

témában, Adaptív digitális állam címmel.  

A konferencia célja:   A negyedik ipari forradalom kulcsfontosságú jelenségeinek – a 

digitalizáció, intelligens információs és mesterséges intelligencia 

rendszerek, hálózattudomány – hatásvizsgálata a biztonságot 

befolyásoló, meghatározó tényezőkre, különös tekintettel a 

kormányzati, rendészeti, nemzetbiztonsági, vízügyi és 

önkormányzati szektorokban. Ezen kapcsolódó meghatározó 

tudományterületek elismert képviselői fejtik ki álláspontjukat, mutatják 

be kutatási eredményeiket.   

A konferencia plenáris és szekció ülések keretében valósul meg, a Doktoranduszok Országos 

Szövetsége társszervezésében, mely egyúttal az Európai Kiberbiztonsági Hónap magyarországi 

kampányának hivatalos zárórendezvénye, valamint a Magyar Tudomány Ünnepe 2019 

rendezvénysorozat belügyi fejezet nyitó eseménye is.  

A konferencia időpontja:  2019. november 5-6.  

A konferencia helyszíne:  Duna Palota (1051 Budapest, Zrínyi u. 5.)  

A konferencia végleges programja hamarosan elérhető lesz itt.  

A Belügyi Tudományos Tanács számára kiemelten fontos a tehetséggondozás, valamint a fiatal 

kutatók támogatása, ennek fényében ez évben is a Doktoranduszok Országos Szövetségével közösen 

elektronikus poszterszekciót szervez a konferencia keretein belül. E szekcióba várjuk a hazai 

kutatók – doktoranduszok, doktorjelöltek, fiatal posztdoktorok – aktuális eredményeiről készített 

elektronikus poszter formátumú beszámolókat. 

http://konferencia.bm-tt.hu/
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A poszterszekció menete:  

A konferencia ideje alatt folyamatos vetítési lehetőséget biztosítunk a konferencia helyszínén 

poszterek bemutatására. A konferencia második napján, 2019. november 6-án, a programbizottság 

által felkért elnök vezetésével, a szerzők rövid, szóbeli interpretációjában ismertetik kutatásaik 

leglényegesebb eredményeit, majd lehetőség nyílik beszélgetésre és vitára.  

Egy személy összesen legfeljebb három poszterben lehet szerző vagy társszerző, azonban csak egy 

előadásnál szerepelhet elsőszerzőként. 

Az e-poszterek projektorral kerülnek kivetítésre, így nincs szükség a poszterek nyomtatására. A 

konferencián történő poszter-előadás megtartása ingyenes.  

A konferencia munkanyelve: magyar és angol, melyhez a szinkrontolmácsolás biztosított. 

A jelentkezés módja:  

Jelentkezni az előadás absztrakttal és a poszterrel lehet.  

A jelentkezés határideje:  2019. október 28.  (A határidő lejártát követően nem áll módunkban 

újabb jelentkezést elfogadni.) 

A jelentkezés módja:  Az elkészített absztraktokat és e-poszterek a Belügyi Tudományos 

Tanács online regisztrációs felületére, http://konferencia.bm-tt.hu/ 

oldalra történő feltöltéssel.  

Az absztraktban (.doc, vagy .docx formátum) a szerzőnek ismertetnie kell a kutatás elméleti hátterét, 

hipotéziseit, az alkalmazott módszereket, eredményeket, következtetéseket, valamint a kutatás hosszú 

távú hatásait (max. 3000 n). 

Az állomány elnevezése: szerzo vezetekneve__keresztneve_absztrakt (pl: szerző neve Gulyás Enikő, 

az állomány neve: Gulyas_Eniko_absztrakt, több szerző esetén kérjük csak az első szerző nevét 

feltüntetni az állomány nevében). 

Az e-poszter formai követelményei: 

Maximális fájlméret: 30 MB 

Méret: 90 cm (magasság) * 120 cm (szélesség) – fekvő poszter 

Elvárt két formátum: .ppt, .pptx vagy .pdf 

http://konferencia.bm-tt.hu/
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A levél tárgyában kérjük feltüntetni: vezetéknév_keresztnév_poszter 

Az állomány elnevezése: szerzo vezetekneve__keresztneve_poszter (pl: szerző neve Gulyás Enikő, 

az állomány neve: Gulyas_Eniko_poszter, több szerző esetén kérjük csak az első szerző nevét 

feltüntetni az állomány nevében). 

Az e-poszterek projektorral kerülnek kivetítésre, így nincs szükség a poszterek nyomtatására. 

Az absztrakt lektorálása:  

A beérkezett poszterek konferencián történő bemutatásáról a téma elismert szakértői, külső lektorok 

döntenek, mely döntésről a jelentkezők e-mailben kapnak értesítést legkésőbb 2019. október 31-ig.  

Publikációs lehetőség:  

Az e-poszterek a konferenciát követően elérhetőek lesznek a Belügyi Tudományos Tanács honlapján, 

továbbá a megtartott poszter-előadások írott változatának konferenciakötetben történő megjelenésére 

lehetőséget biztosítunk. 

A konferenciára vonatkozó további információk a konferencia@bm-tt.hu e-mail címen kérhetők.  

 

Budapest, 2019. október 11. 

 

A konferencia szervezőbizottságának nevében: 

 

 

 

 

 

 Dr. Sabjanics István sk. Szabó Péter sk.  

Magyar Tudomány Ünnepe 2019 belügyi fejezet Doktoranduszok Országos Szövetsége 

 fejezetszerkesztő elnök 
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