Jelentkezési határidő: 2016. október 7.

FELHÍVÁS!
A Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központja, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság, a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány, és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány közös szervezésében

BŰNMEGELŐZÉSI SZABADEGYETEM
előadássorozat indul 2016. október 12-től
„Migráció-emberkereskedelem-terrorizmus határokon át” címmel.
A program támogatója: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat.
A képzés fővédnöke: Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés elnöke.
A szabadegyetemen történő részvétel ingyenes!
A témaválasztás, a kurzus szükségessége:
Hazánk és az Európai Unió egyre komolyabb biztonságpolitikai kihívásként szembesül az
illegális migráció jelenségével, tekintettel arra, hogy az elmúlt évben rekordszámú illegális
migráns érkezett Európába, és nagy részben határainkhoz. Valós veszélye az
ellenőrizhetetlenség, továbbá a hozzá kapcsolódó és abból hasznot húzó cselekmények (pl.: az
embercsempészet, emberkereskedelem, szervezett bűnözés stb.), a következménye pedig a
beilleszkedési zavarokon át a bűnözés növekedése a terrorizmus megjelenése.
2016. évben már tapasztalatok birtokában összegezhetőek a negatív tendenciák.
A helyes következtetések levonásához, az esetleges további migrációs eseményekre való
felkészüléshez szükséges a kialakulásról és a megvalósulásról minél több hiteles információ
megszerzése.
Az előadássorozat célja:
- a képzés során szükséges megismertetni a hallgatókat a tárgykörhöz
kapcsolódó általános jogi, bűnmegelőzési alapfogalmakkal,
- rávilágítani a nemzetközi terrorizmus megnyilvánulási formáira, azok
társadalmi veszélyességére,
- bemutatni a migrációhoz kapcsolódó bűncselekmények jellegzetességeit,
- felkészítse a résztvevőket a problémakörrel érintett állami és civil szervezetek
való együttműködésre a bűnmegelőzés, áldozatsegítés területein.
A program hangsúlyt fektet az áldozatsegítéssel kapcsolatos ismeretek átadására, a
nemzetközi szervezetek tevékenységének bemutatására is.
Egy-egy előadás alkalmával az előadók különböző megközelítésből mutatják be az adott
problémát. A hallgatóknak lehetőségük van saját álláspontjuk kinyilvánítására, kérdések
feltételére.
A képzésért felelős: Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ (Északmagyarországi Regionális Bűnmegelőzési Oktatási Központ, ÉRBOK), Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály.
Képzésvezető: Sárik Zoltán igazgató, Dudás Péter r. alezredes, bűnmegelőzési osztályvezető

Képzés szervezője: Dr. Krizsánné Juhász Emese, ügyvivő szakértő és Katona Andrea,
igazgatási ügyintéző - Miskolci Egyetem FRK
Az első előadás és megnyitó időpontja: 2016. október 12. szerda, 15.30 óra
A Szabadegyetem ütemezése: Az előadások szerdánként 16.00 órától, kéthetente, összesen
4 alkalommal kerülnek megtartásra.
Az előadássorozat helyszíne: Miskolci Egyetem 3515 Miskolc-Egyetemváros B3/B4 épület,
„Miskolc” terem
Az előadássorozat időpontjai, témái, előadói:
I. Migráció 2016. október 12. 16.00
A migráció napjainkban - kihívások, tendenciák
Előadó: Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő
II. Terrorizmus, embercsempészet 2016. október 26. 16.00
a.) A terrorizmus új tendenciái
Előadó: Kis-Benedek József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára
b.) Párizs, Brüsszel és Nizza után: Terrorhelyzet Európában és Magyarországon
Előadó: Dr. Krasznár Attila nb. százados PHD, Terrorelhárító Központ Tudományos
Tanács titkára
III. Népvándorlás 2016. november 09. 16.00
a.) Az illegális migrációs útvonalak változásai, az illegális migráció ellen alkalmazott
intézkedések
Előadó: Dr. Balázs László r. ezredes Országos Rendőr-főkapitányság Határrendészeti
Főosztály vezetője
b.) Embercsempészet – 2015. A felderítés és nyomozások tapasztalatai a déli határon
Előadó: Juhász –Bóka László r. alezredes a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Migrációs Osztály vezetője
IV. Emberkereskedelem, prostitúció 2016. november 23. 16.00
a.) Prostitúció határokon át, a visszatérés lehetőségei.
Előadó: D. Ildikó programigazgató, Névtelen Utak Alapítvány
b.) A kurzus előadásainak anyagából teszt kitöltése
Felelős: Dr. Krizsánné Juhász Emese, ügyvivő szakértő és Katona Andrea, igazgatási
ügyintéző (Miskolci Egyetem FRK)
A hallgatók minden előadást követően elektronikus úton szakanyagot kapnak, amely
tartalmazza a témakörök szélesebb körű megismerését elősegítő szakirodalmi hivatkozásokat.
Az előadássorozaton való részvételt igazoló Certifikációt azok vehetik át, akik a
Szabadegyetemen három alkalommal megjelennek és a záró tesztlapot sikeresen kitöltik.
Jelentkezés a mellékelt jelentkezési lapon!
Jelentkezési cím:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32.
e-mail: bunmeg@borsod.police.hu
Jelentkezési lap letölthető innen: http://www.felnottkepzes.uni-miskolc.hu/jelentkezes

