ME G HÍ VÓ
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék Vallás és Biztonság Szakcsoportjának
szervezésében megrendezésre kerülő
„VALLÁS ÉS BIZTONSÁG A XXI. SZÁZADBAN”
című tudományos workshopra
A tudományos workshop célja, hogy bemutassa a vallás és biztonság kérdéskörét, történelmi,
vallási, jogtudományi és hadtudományi szempontok alapján, valamint az ezzel kapcsolatos
kutatási eredményeket is megismerteti az érdeklődőkkel.
A workshop időpontja: 2019. június 27.
A workshop helyszíne: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Zrínyi Miklós Laktanya
			
		

és Egyetemi Campus, Zrínyi terem
(1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.)

PROGRAM:
13:30–14:00

Regisztráció

14:00–14:10

Megnyitó: Dr. Jobbágy Zoltán ezds. (NKE tudományos és nemzetközi

		

dékánhelyettes)

Levezető elnök:

Dr. habil Ujházi Lóránd (NKE)

14:10–14:25

1. előadó: Dr. Kaló József (NKE): A vallás biztonságra gyakorolt hatása

		

történelmi megközelítésben

14:25–14:40

2. előadó: Dr. Marsai Viktor (NKE): A regionális biztonság kutatásának vallási

		

aspektusai

14:40–14:55

3. előadó: Solymári Dániel (MMSZSZ): A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és

		

a Szuverén Máltai Lovagrend szerepvállalása a vallás és biztonság kutatás

		

területén

14:55–15:10

4. előadó: Prof. Dr. Kis-Benedek József ezds. (NKE): A vallás és biztonság

		

kutatás nemzetbiztonsági jelentősége

15:10–15:30

Kávészünet

Levezető elnök:

Dr. Petruska Ferenc őrnagy (NKE)

15:30–15:45

5. előadó: Dr. Alácsi Ervin János őrnagy (Katolikus Tábori Lelkészség):

		

A katonai ordinariátus jelentősége a vallásbiztonsági és etikai kérdések kutatásában

15:45–16:00

6. előadó: Prof. Dr. Gellér Balázs József (NKE) A vallási szélsőség és

		

vallásszabadság kutatásának kérdései a jogtudomány tükrében

16:00–16:15

7. előadó: Kóré András (ME) Az üldözött keresztény közösségek kutatásának

		

magyarországi fejlődése

16:15–16:30

8. előadó: Prof. Dr. Frivaldszky János (PPKE): A katolikus egyetemek

		

jelentősége a vallás és biztonság összefüggéseinek kutatása területén

16:30–16:45

9. előadó: Kliszek Noémi Zsuzsanna (NKE): A fegyvernemi védőszentek

		

kultuszának vizsgálata és annak jelentősége a vallás és biztonság kutatásában

Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk!

Kérjük, hogy részvételi szándékát 2019. június 25-én 12:00 óráig az alábbi linken szíveskedjen
jelezni: https://reg.uni-nke.hu/index.php/477611?lang=hu
További információt hivatali munkaidőben (09:00 órától 16:00 óráig) a +36 (1) 432-9000/29132–es
telefonszámon Laudon Szandrától kérhet!

A rendezvényről kép-, hang- és videófelvétel készül a Polgári Törvénykönyvben meghatározott nyilvános közéleti szereplésre és tömegfelvételre vonatkozó rendelkezések szerint. A felvételek elkészítésének célja az Egyetem rendezvényeinek megörökítése, valamint a rendezvények
megtörténtének igazolása. Az elkészült felvételek az Egyetem honlapján, folyóirataiban és közösségi felületein is közzétételre kerülhetnek.
Amennyiben a felvételeken nem kíván szerepelni, kérem, törlési igényét utólag jelezze a felvételt rögzítő kollégánk felé, illetőleg az Egyetem
adatvédelmi tisztviselőjénél. A rendezvényre vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztató az Egyetem honlapján elérhető.

