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KONFERENCIA FELHÍVÁS 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzata és a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának Nemzetközi 

Biztonsági Tanulmányok Tanszéke közösen hibrid (jelenléti és online) konferenciát 

szervez 

2023. március 2-4-én 

II. Dél-Amerika, Dél-Európa - Nemzetközi Konferencia  

„A védelem és biztonság Dél-Amerikában és Dél-Európában: új kihívások, küzdelmek 

és tradíciók”” 

címmel, amely 

Jelenléti:  

Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Online:  

MS Teams  

formában kerül megrendezésre 

 

A konferencia központi témája alkalmat ad a védelem és a biztonság aspektusainak 

többszempontú tanulmányozására Dél-Amerika és Dél-Európa viszonylatában. A 

rendezvény kiemelt célja, hogy lehetőséget biztosítson a kutatók és a doktoranduszok 

kutatási eredményeinek bemutatására a biztonsági tanulmányok, a regionális 

biztonság, a védelem, a katonai műszaki és a nemzetközi tanulmányok területén, angol, 

magyar és spanyol nyelven. 

 

 

Főbb témakörök:  
- Biztonsági tanulmányok (katonai, politikai, gazdasági, környezeti biztonság) 

- Regionális biztonság 

- Védelmi tanulmányok 

- Katonai műszaki tanulmányok 

- Nemzetközi tanulmányok 

 

A konferencia témájához 

kapcsolódó országok: 

• Dél-amerikai országok 

• Az északi-mediterrán régióhoz 

tartozó EU-tagállamok: Portugália, 

Spanyolország, Franciaország, 

Olaszország, Szlovénia, 

Horvátország, Görögország. 

 

Fontosabb dátumok: 

• 2022. november 11: Jelentkezés a konferenciára (Link) 

• 2022. december 15: "Early Bird" absztrakt elfogadás I.  

• 2023. január 15: "Early Bird" absztrakt elfogadás II.  

• 2023. február 05: Regisztráció és absztrakt beküldésének határideje 

• 2023. február 08: Az absztrakt elfogadásának határideje 

• 2023. február 16: A konferencia programja elérhető 

• 2023. március 01: Absztrakt kötet letölthető 

• 2023. március 02: A konferencia megnyitója 

• 2023. március 03: A konferencia napja (péntek, jelenléti) 

• 2023. március 04: A konferencia napja (szombat, Online MS Teams) 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/2501/abstracts/
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Előadóknak szóló információ: 

• A konferencia hivatalos nyelvei az angol, a magyar és a spanyol. 

• Jelentkezés: a jelentkezéshez a mellékelt absztrakt mintát kell kitölteni a 

következő adatokkal: az előadás címe, előadók neve, intézmény, ország. 

• Absztrakt felöltése: (Link)  

• Az absztraktot angol nyelven és az előadás nyelvén szükséges megküldeni, a 

terjedelme 150-200 szó, valamint 5 kulcsszó. Amennyiben az előadás nyelve 

magyar, úgy angolul, valamint magyarul is mellékelni kell az absztraktot, mindkét 

esetben a maximális terjedelem 150-200 szó lehet. 

• Minden elfogadott absztrakt megjelenik a konferencia online absztrakt kötetében. 

• Az előadások időtartama nem haladhatja meg a 15 percet. Az előadások nyelve: 

angol, magyar vagy spanyol nyelvű lehet. 

• Regisztráció: a konferencia ingyenes, amely tartalmazza az előadást, a konferencia 

programot, az absztrakt kötetet és a konferencia részvételről kiállított igazolást. 

 

Kapcsolat: 

Bővebb információ: https://ludevent.uni-nke.hu/e/southamericasoutheurope_2023  

Email: southamericasoutheurope@gmail.com 

Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/southamericasoutheuropeconference  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Budapest-1083 Ludovika tér 2. 

Web: https://en.uni-nke.hu 

Szervezőbizottság: 

Thomázy Gabriella, főszervező 

Urbanovics Anna, főszervező 

 

Példa II. Dél-Amerika, Dél-Európa - Nemzetközi Konferencia  

Book of Abstract - 2022: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1457/book-of-abstracts.pdf  

 

Program – 2022: https://ludevent.uni-

nke.hu/event/763/attachments/287/518/Final_Program_SouthAmerica_SouthEurope_

Conference_20210417.pdf  

 

 

Budapest, 2022. november 10. 

 

Megjegyzés: A konferencián a résztvevők száma korlátozott. A konferencia jelenléti 

formában kerül megrendezésre a Ludovika Campus Oktatási épületében (Közszolgálati 

Egyetem, Budapest). Kivételes esetekben a konferencia szervezőbizottsága engedélyezi 

az online részvételi formát, amennyiben az előadó külföldön tartózkodik. 

 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/2501/attachments/479/907/Abstract_Sample_Conference_2023.docx
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