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MEGHÍVÓ 

A HATÉKONY MIGRÁCIÓS POLITIKA 

A Migrációkutató Intézet (MKI) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontja 

(NKE SVKK) tisztelettel meghívja Önt „A hatékony migrációs politika” című szakmai workshopjára. 

A 2015-ben kirobbant európai migrációs válság számos kihívást hozott az Európai Unió egésze és a 

tagállamok számára is. A folyamat napjainkban is tart, és a várakozások szerint a kontinensre nehezedő 

migrációs nyomás a következő évtizedekben is jelentős marad. Az európai közbeszéd első számú témájává 

vált migráció így számos, az Unió és az egyes tagállamok jövőjét is alapjaiban érintő kérdést vetett fel. Ezek 

sorában döntő jelentőséggel bír a migráció hatékony szakpolitikákon alapuló kezelése. Napjaink migrációs 

folyamatai számos különböző aspektusból – pl. biztonság, demográfia, gazdáság, kulturális-vallási 

összefüggések, politika – megközelíthetők és elemezhetők, és ezek szakpolitikai vonatkozásai izgalmas 

vitákat generálhatnak. Az MKI és az NKE SVKK aktuális workshopja a hatékonyság szempontjából vizsgálja 

az egyes migrációs szakpolitikákat az elmúlt évek tükrében. A részt vevő szakemberek a biztonság, a 

nemzetközi fejlesztéspolitika, a diplomácia és a közös európai menekültügyi rendszer témáiban fejtik ki 

álláspontjukat. A workshop olyan kérdésekre keresi a választ többek között, mint: „mi lehet az EU és a 

tagállamok végső célja, érdeke a migrációs folyamatokat illetően?” Miképpen őrizheti meg biztonságát a 

kontinens? 

IDŐPONT: 2018. szeptember 20. 9:00 – 12:00 

HELYSZÍN: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Orczy Úti Kollégium (Bp. 1089, Orczy út 1.), földszint C és D 

termek 

PROGRAM: 

9.00 – 9.15  KÖSZÖNTŐK 

                                   Dr. Tálas Péter, Igazgató, NKE SVKK 

                                   Janik Szabolcs, Igazgatóhelyettes, MKI 

9.15-10.45  PREZENTÁCIÓK – Moderátor: Janik Szabolcs 

Vajkai Edina Tanársegéd, NKE-RTK – „Migrációs lehetőségek és kihívások – 

biztonságpolitikai válaszok” 

dr. Dancs Ferenc Migrációs kihívások kezeléséért felelős helyettes államtitkár, 

KKM – „A magyar migrációs politika képviselete a multilaterális diplomáciában” 

Kurucz Orsolya Főosztályvezető, Nemzetközi 

Fejlesztési Főosztály, KKM – „A nemzetközi 

fejlesztéspolitika szerepe a migráció hosszú 

távú kezelésében” 

dr. Molnár Balázs Péter Európai 

uniós ügyekért felelős helyettes 
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államtitkár, Miniszterelnökség – „Közös Európai Menekültügyi Rendszer – 2018” 

10.45 - 11.00  KÁVÉSZÜNET 

11.00 – 11.40 KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS A RÉSZTVEVŐKKEL – Moderátor: Janik 

Szabolcs 

11.40-11.55:  KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

11.55:    ZÁRSZÓ 

 

Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi linken  

szíveskedjen jelezni 2018. szeptember 19-ig: 

 

Regisztráció 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4prcqKdQwPE94KRjv_fPHLvqwCTCWT1VftkScvIVARnfXDA/viewform

