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A rendezvény címe A Haza Szolgálatában 

A rendezvény típusa 
(pl. előadás, emlékülés, konferencia, 

kerekasztal-beszélgetés, könyvbemutató, 

kiállítás, szimpózium, tudományos ülés,  

workshop, filmvetítés stb.) 

konferencia 

Tudományterület 
hadtudomány, katonai- műszaki tudomány, közigazgatás-tudomány, 

rendészettudomány 

A rendezvény időpontja 2018. november 21. 09.00 – 18.15 (a pontos dátum egyeztetés alatt) 

A rendezvény helyszíne 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Oktatási épület 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

Szervező intézmény(ek) 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzat, 

Doktoranduszok Országos Szövetsége Közigazgatás-tudományi, 

Rendészettudományi, és Hadtudományi Osztálya, Rendészeti 

Doktoranduszok Országos Egyesülete, Magyar Hadtudományi 

Társaság Kápolnai Pauer István Ifjúsági klubja 

Kapcsolattartó 
(név, e-mail, telefon) 

Pató Viktória Lilla (pato.viktoria.lilla@uni-nke.hu,+36 20 332 3035) 

A rendezvény honlapjának 

elérhetősége 

http://uni-nke.hu/kutatas/magyar-tudomany-napja/magyar-

tudomany-unnepe-2018  

Szinopszis, összefoglaló,  

programterv 
(röviden ismertetve) 

A Haza Szolgálatában elnevezésű doktorandusz konferencia a 

Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként immár 

több éves hagyomány szerint november hónapban kerül 

megrendezésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A konferencia 

elsődlegesen az állam- és a köz szolgálatával összefüggő 

doktoranduszi kutatások bemutatására hivatott, de bármely – a 

területtel foglalkozó – kutató munkájának ismertetésére lehetőség 

van, magyar és angol nyelven egyaránt. A konferencián elhangzó 

előadásokhoz kapcsolódó tanulmányok, lektorált konferencia 

kiadványban kerülnek publikálásra. A konferencia célja a 

tudományos eredmények bemutatásán túl a hivatásrendek 

harmonizálása, ezért az Egyetemen működő valamennyi 

tudományterülettel foglalkozó szervezet részt vesz a konferencia 

előkészületeiben és lebonyolításában. A konferencia a tudományos 

diákkörökkel és szakkollégiumokkal együttműködésben a graduális 

hallgatóknak is biztosít lehetőséget tudományos munkáik 

bemutatására, így ösztönözve őket a tudományos pályára, valamint 

idén a határon túli magyar doktoranduszok szereplésének 

ösztönzését is céljául tűzte ki a rendezvény. 

Program: 

 

09.00 – 09.20  Ünnepélyes megnyitó 

09.30 – 13.00 Délelőtti szekciók 

13.00 – 13.45  Szendvicsebéd 

13.45 – 18.00   Délutáni szekciók 

18.15 –  A konferencia zárása, elismerések  

   átadása 
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Tervezett szekciók* és témakörök:  

• Biztonságpolitika  

• Hadtörténelem és hadművészet  

• Közigazgatás- és jogtudomány  

• Katasztrófavédelem  

• Rendészettudomány és rendészettörténet  

• Gazdaság- és szervezéstudományok  

• Haditechnika  

• Kibervédelem 

 

*A szekciók a jelentkezők száma szerint módosulhatnak, angol 

nyelvű szekciót biztosít a konferencia a külföldi előadóknak. 

 


