
 

A Haza Szolgálatában 2018 
 

 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzata 

örömmel értesíti a doktoranduszokat és graduális hallgatókat, hogy 2018. 

november 21-én ismét megrendezi az immár hagyománnyá vált 

 

A Haza Szolgálatában 
 

elnevezésű doktorandusz konferenciát 
a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként. 

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, a tervek szerint elektronikus formában, 

lektorált konferencia kiadványban kerülnek publikálásra. 

 



A rendezvény szervezésében közreműködik:  

 a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete,  

 a Doktoranduszok Országos Szövetségének Rendészettudományi 
Osztálya,  

 a Doktoranduszok Országos Szövetségének Hadtudományi 
Osztálya,  

 a Doktoranduszok Országos Szövetségének Közigazgatás-
tudományi Osztálya,  

 a Magyar Hadtudományi Társaság Kápolnai Pauer István Ifjúsági 
Klubja.  

 
A Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete (RDOE) a 

konferenciával egyidejűleg rendezi meg 
 

A rendészeti ágazat doktoranduszainak X. országos 
fórumát 

 
a Magyar Tudomány Ünnepe belügyi fejezetének részeként. 

 
Információ az előadók számára: 
 
Előadások időtartama: 15 perc 
 
A jelentkezéshez szükséges a mellékelt elektronikus regisztrációs link 
kitöltése: https://goo.gl/84TTxQ (a meghirdetett szekciók, valamint 
az időpontok közül a preferált megjelölésével) és egy, nyelvenként 
maximum 600 karakteres (szóközökkel) absztrakt benyújtása (magyar és 
angol nyelven). 
 
A kérdéseket elektronikus úton a hazaszolgalataban2018@gmail.com 
e-mail címre várjuk.  
 
A 15 000 és 20 000 közötti karakter számú konferencia előadások alapján 
készült tanulmányok lektorálás utáni közlését a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem folyóirataiban tervezzük. 

 

 



A kiírásban szereplő határidő után érkező tanulmányokat a szervezőknek 
nem áll módjukban befogadni!  
 

A konferencia időpontja: 

2018. november 21. 
Helyszíne: 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Oktatási épület 

1083 Budapest, Üllői út 82. 

 
Fontos dátumok:  
Regisztráció és absztrakt beérkezésének határideje:  

2018. november 4, 23:59  
Konferencia időpontja:  

2018. november 21.  
Tanulmányok beérkezésének határideje:  

2018. december 9, 23:59 

Általános információ:  
- Pató Viktória Lilla, NKE DÖK elnök: Pato.Viktoria.Lilla@uni-nke.hu,  

- Szilvásy György Péter, az RDOE elnöke: szigyp@gmail.com  
 
 
Tervezett szekciók: 

 Biztonságpolitika 

 Hadtörténelem és hadművészet 

 Közigazgatás- és jogtudomány  

 Katasztrófavédelem  

 Rendészettudomány és rendészettörténet  

 Gazdaság- és szervezéstudományok  

 Védelmi elektronika, informatika 

 Graduális szekció 

 Idegen nyelvű szekció 
 


