Felhívás
a NKE RTK Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék és a
Magyar Rendészettudományi Társaság
Nemzetközi Tudományos
Konferenciájára
„A digitális világ hatása, a rendészeti szervek vezetés-irányítási folyamatára”
Tisztelt Érdeklődők!
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Vezetéstudományi
Tanszék és a Magyar Rendészettudományi Társaság szervezésében nemzetközi
tudományos konferencia kerül megrendezésre, a digitális világ és a rendészeti szervek
vezetés-irányítási rendszereinek összefüggései témában, amelyre várjuk a rendészeti
szakemberek, az egyetemi oktatók, kutatók és hallgatók és az MRTT tagság előadásait és
részvételüket a konferencián!
A konferencia célja, hogy a témával kapcsolatosan az azzal foglakozó szakemberek,
kutatók lehetőséget kapjanak kutatásaik bemutatására, illetve a téma iránt érdeklődők
megismerhessék a digitális világnak a rendészeti szervezetkre gyakorolt hatásait, a
legújabb hazai és nemzetközi kutatási eredményeit és módszereit.
A konferencia nyelve: magyar és angol
Határidők:
Jelentkezési határidő:
Absztrakt leadása:

A konferencia időpontja:

2020. november 1.
2020. november 20.
(1000-2000 karakter közötti angol, vagy magyar
nyelvű absztrakt megküldése a rvt@uni-nke.hu e-mail
címre)
2020. december 09. 10.00-12.00 óra angol nyelvű rész
13.00-15.00 óra magyar nyelvű rész

A végleges tanulmány leadása:
2020. december 05.; (a szerzőknek
követelményeket tartalmazó útmutató e-mailben kerül megküldésre).

a

formai

Helyszín: online (a Microsoft Teams rendszeren keresztül, www.office.com), melyre
csatlakozni az alábbi linken keresztül lehet:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NTMzOTAzYTctODQyYS00OWNkLTlmYTAtMjYyYWU1OTRiY2Qx%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea28e33-0b6b-4c2c-a208ff402705b081%22%2c%22Oid%22%3a%22aed4a9a0-8814-4bc8-bf28329cf12daa4c%22%7d
Regisztrációs link: https://ludevent.uni-nke.hu/e/digitalis_vilag_hatasa
Az előadások tervezett időtartama: 15 perc + 5 perc vita, hozzászólás
A részvétel ingyenes!
A konferencia résztvevőinek lehetőséget biztosítunk, hogy az előadásuk anyaga angol,
vagy magyar nyelven lektorált folyóiratokban megjelenhessen.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a konferencia szervezői!

Call for papers
International Scientific Conference of the Department of Law Enforcement
Management Theory of the Faculty of Law Enforcement of the University of
Public Service and the Hungarian Law Enforcement Society
“The impact of the digital world on the leadership management process of law
enforcement agencies”
Dear Collegues,
The Department of Law Enforcement Management Theory of the Faculty of Law
Enforcement of the University of Public Service and the Hungarian Law Enforcement
Society is organizing an international scientific conference in the topic of colleration of the
digital world and the leadership management system of the law enforcement agencies
which we look forward to presentations and participation of the law enforcement
professionals, university lecturers, researchers, and students and membership of the
Hungarian Law Enforcement Society in the conference!
The aim of the conference is to give professionals and researchers opportunity related to
the topic to present their research, and those interested in the topic could get to know the
effects of the digital world on law enforcement organizations, the latest domestic and
international research results and methods.
The language of the conference: English and Hungarian
Deadlines:
Conference registration deadline: 1st November 2020
Deadline of the abstracts:
20th
November
2020.
(Between
1000-2000
characters)
please send the abstracts to the following e-mail
address: rvt@uni-nke.hu
Date of the conference: 09th December 2020 10.00 to 12.00
Deadline of the paper: 5th December 2020.
Venue: online (via Microsoft Teams, www.office.com):
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NTMzOTAzYTctODQyYS00OWNkLTlmYTAtMjYyYWU1OTRiY2Qx%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea28e33-0b6b-4c2c-a208ff402705b081%22%2c%22Oid%22%3a%22aed4a9a0-8814-4bc8-bf28329cf12daa4c%22%7d

Registration link: https://ludevent.uni-nke.hu/e/digitalis_vilag_hatasa
Presentation: 15 minutes for the lecture + 5 minutes for the discussion
The participation is free!
We provide a facility for to publish your presentation in English or in Hungarian in the peer
reviewed journals.
If you would like to participate in the conference, please send us an e-mail to the following
e-mail address till 1st November 2020.: rvt@uni-nke.hu
We look forward to welcoming you

