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Egyetemi hírek 
 
Biztonságpiac ötödször 
Ötödik alkalommal rendezték meg a Biztonságpiac konferenciát és kiállítást, ahol az állami 
szervezetek és a magánbiztonsági piac vezetői értékelték hazánk biztonságának aktuális 
helyzetét. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/08/biztonsagpiac-otodszor 
 

Ludovika Szabadegyetem újratöltve 
Az idei szemeszterben is megnyitja kapuit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a tudomány iránt 
érdeklődők számára, ezúttal rendhagyó módon: a kurzus során Kun Miklósi ad majd hétről hétre 
áttekintést a 20. századi magyar történelem útvesztőiről eddig ismeretlen levéltári források 
alapján. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/07/ludovika-szabadegyetem-ujratoltve 
 
99 éves az önálló magyar katonai térképészet 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kara idén is játékos szellemi vetélkedő megrendezésével emlékezett meg a 
Magyar Katonai Térképészet Napjáról. Az immár 5. alkalommal megrendezett versenyen fiatal 
egyetemisták és középiskolások térképészeti, tereptani és földrajzi témakörben mérhették össze 
tudásukat. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/06/99-eves-az-onallo-magyar-katonai-
terkepeszet 
 
A magyar diaszpórán belül kitüntetett helyet foglal el a zsidóság 
A magyar diaszpórán belül kitüntetett helyet foglal el a magyar zsidóság - mondta Potápi Árpád 
János a Többes kötésben: magyar-zsidó múltak és égtájak címmel megrendezett konferencián 
hétfőn a Ludovika Főépületben. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/05/a-magyar-diaszporan-belul-kituntetett-helyet-
foglal-el-a-zsidosag 
 
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen jártak az NKE szakkollégistái 
2018. január 27. és február 4. között egyetemünk összesen 28 szakkollégista hallgatóját, köztük 
a tehetséggondozó szervezetek vezetőit látta vendégül mindhárom karán a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem a Makovecz Program keretében. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/05/a-sapientia-erdelyi-magyar-
tudomanyegyetemen-jartak-az-nke-szakkollegistai 
 
Újra NKE a világ körül fotópályázat 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem ismét meghirdeti „NKE a világ körül” című fotópályázatát az 
egyetem valamennyi polgára számára. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/05/ujra-nke-a-vilag-korul-fotopalyazat 
 
Újra lehet jelentkezni a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramra 
A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a 
magyarországi felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező 
olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik 
ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, 
világbajnoki vagy olimpiai/ paralimpiai érmet szerezzenek. 
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Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/05/ujra-lehet-jelentkezni-a-magyar-
sportcsillagok-osztondijprogramra 
 
A hét hallgatója 
Hlavács Boglárka a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet másodéves, 
levelezős hallgatója. Tanulmányait az iparbiztonság szakirányon folytatja. Tavaly a kari OTDK-n 
első helyezést szerzett, legfőbb érdeklődési területe az információbiztonság. Hobbija a sport és a 
túrázás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=qxlnKCLSMfs 
 
Zrínyi Miklós példakép számunkra 
„A hadtudomány művelése minden állam működésének alapvető feltétele” – mondta Prof. Dr. 
Patyi András rektor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
kari napján tartott ünnepi állománygyűlésen. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/03/zrinyi-miklos-peldakep-szamunkra 
 
Átvehette oklevelét a NETK 16 hallgatója 
A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar oklevélátadó ünnepségének adott otthont a Ludovika 
főépület Zrínyi terme. A magyar és angol nyelven folyó ünnepségen 16 végzős hallgató tette le 
magyar és angol nyelven az esküjét, majd vette át oklevelét. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/02/atvehette-oklevelet-a-netk-16-hallgatoja 
 
Nemzetközi kiberbiztonsági konferencia az NKE-n 
Nemzetközi tudományos konferenciát tartottak a kiberbiztonság és a közszolgálat témakörében 
január 31-én. Az esemény  „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” (KÖFOP-
2.1.2-VEKOP-15-2016-00001) program keretein belül valósult meg. Az eseményen számos hazai 
és európai szakember mellett még a tengerentúlról, az Egyesült Államokból és Kanadából is 
képviseltették magukat a téma szakértői. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/02/nemzetkozi-kiberbiztonsagi-konferencia-az-
nke-n 
 
Már elérhető a  felvi.hu-n a vízügyi üzemeltetési mérnök alapképzési szak 
Új szak indul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi karán. A 6 féléves vízügyi 
üzemeltetési mérnök alapszak képzési idejét és szaktartalmát tekintve egyedülálló az országban. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/02/mar-elerheto-a-felvihu-n-a-vizugyi-
uzemeltetesi-mernok-alapkepzesi-szak 
 
Újabb NKE-s siker a kiberversenyen 
A január 24-25-én a SecOps konferencián megrendezett 2. nemzeti kiberversenyen első 
helyezést ért el az NKE csapata. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/02/02/ujabb-nke-s-siker-a-kiberversenyen 
 
Állománygyűlés a Rendészettudományi Karon 
Aktuális szervezeti információk és a Rendészettudományi Kar (RTK) idei fő eseményei is 
szerepeltek a január 30-ai állománygyűlés témái között. A rendszeresen megtartott eseményre 
az RTK speciális oktatási épületében került sor. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/02/04/allomanygyules-a-rendeszettudomanyi-karon 
 
Elektronikus adatbázisok a tudomány szolgálatában 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az oktatás, a kutatás, valamint a technológia-és 
tudástranszfer minél hatékonyabb megvalósításához szorosan kapcsolódik a szellemi vagyon 
bővítése és a tudástartalmakhoz való hozzáférés javítása. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/02/03/elektronikus-adatbazisok-a-tudomany-
szolgalataban 
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Kondicionáló kiképzés és sí felkészítés Mátraházán 
2018. január 15-28. között zajlott a hajózók, helikopter –pilóták (vezetők), ejtőernyősök és 
búvárok kondicionáló és fizikai erőnlétet fokozó kiképzése Mátraházán. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/02/06/kondicionalo-kikepzes-es-si-felkeszites-
matrahazan 
 
Pályázat - Hallgatói Kutatómunka támogatására 
A Víztudományi Kar dékánja az EFOP-3.4.3-16-2016-00003 „Stratégiai oktatási kompetenciák 
minőségének fejlesztése a felsőoktatásban, a megváltozott gazdasági és környezeti feltételekhez 
történő adaptációhoz a képzési elemek hozzáférhetőségének javításáért” című pályázat 
keretében 2017/18-as tanév tavaszi félévre hallgatói kutatómunka pályázatot hirdet a 
Víztudományi Kar valamennyi hallgatója részére. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2018/02/05/palyazat-hallgatoi-kutatomunka-tamogatasara 
 
 

A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
2018.02.15. (csütörtök) 09:00, Jobbágy Szabolcs doktori védése 
Értekezés címe: A honvéd altiszt és zászlós híradó és informatikai üzemeltető állomány digitális 
szakmai ismereteinek fejlesztése 
Helyszín: NKE Ludovika Campus (1083 Budapest, Ludovika tér 2.), Zrínyi terem 
Kapcsolat: Laskovics Réka (20-804) 
 
2018.02.16. (péntek) 09:00, dr. Solti István doktori védése 
Értekezés címe: A titkos információgyűjtés, elvei, eszközei és módszerei, alkalmazásának 
lehetőségei a nemzetbiztonsági munkában 
Helyszín: NKE Ludovika Campus (1083 Budapest, Ludovika tér 2.), Hunyadi terem 
Kapcsolat: Laskovics Réka (20-804) 
 
2018.02.19. (hétfő) 09:00, Németh Gergely doktori védése 
Értekezés címe: A védelmi szektor transzformációját befolyásoló tényezők 
Helyszín: NKE Zrínyi Campus (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.), Zrínyi terem 
Kapcsolat: Laskovics Réka (20-804) 
 
2018.02.20. (kedd) 14:00, Kurilla Boldizsár doktori védése 
Értekezés címe: Robottechnikai eszközök fedett lézeres kommunikációja 
Helyszín: NKE Zrínyi Campus (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.), Zrínyi terem 
Kapcsolat: Laskovics Réka (20-804) 
 
 

Egyetemi programok és konferenciák 

„A Mianmari Rohingya menekültválság háttere” fórumbeszélgetés 
Időpont: 2018. február 8., 15:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest., Hungária krt. 9-
11.) 
 
Prof. Albert Ziegler: „A kiváló teljesítményhez vezető út rendszerszintű szemlélete” 
Időpont: 2018. február 8., 15:00 
Helyszín: Orczy úti Kollégium C és D terem (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-08 
 
A Trump-elnökség első éve c. kerekasztal-beszélgetés 
Időpont: 2018. február 12., 17:00 
Helyszín: NKE Ludovika főépület, Zrínyi-terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
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Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-12 
 
12 hónappal később – Merre tovább, magyar afrikanisztika? c. workshop 
Időpont: 2018. február 13., 13:00 
Helyszín: Orczy úti Kollégium C és D terem (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-13 
Ludovika Szabadegyetem - A XX. századi magyar történelem útvesztői: I. előadás 
Prof. Dr. Kun Miklós: Miért nem került Szent-Györgyi Albert 1945-ben Magyarország élére? 
Időpont: 2018. február 13., 18:00 
Helyszín: NKE Ludovika főépület, Egyed István terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-13 
 
Konferencia a KÖFOP kiemelt projektek hozzájárulásáról a közigazgatás- és 
közszolgáltatás-fejlesztés nemzetközi mutatóihoz 
Időpont: 2018. február 15., 13:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-15 
 
Kisebbségek a Közel-Keleten c. konferencia 
Időpont: 2018. február 15., 15:00 
Helyszín: Orczy úti Kollégium C és D terem (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-15 
 
Az EU bilaterális és multilaterális kapcsolatai c. konferencia 
Időpont: 2018. február 16., 9:00 
Helyszín: Orczy úti Kollégium C és D terem (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-16 
 
Kormányzási műhelybeszélgetés 
Időpont: 2018. február 21., 9:30 
Helyszín: Orczy úti Kollégium C és D terem (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-21 
 
Magyarország schengeni belső határain a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának 
feltételrendszerére irányuló kutatás aktuális helyzete és további feladatai 
Időpont: 2018. február 27., 10:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Épület, 509-es tárgyaló (1083 Budapest, Üllői 

út 82.) 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-27 

 
Rendészet kontra rendvédelem – workshop 
Időpont: 2018. február 28., 10:15 
Helyszín: Orczy úti Kollégium C és D terem (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-28 
 
Cégalapítási kérdőjelek a versenyképesség perspektívájában - „Allegro Rubato” 
Időpont: 2018. március 1., 9:00 
Helyszín: NKE Ludovika főépület, Zrínyi-terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-01 
 
A magyar közigazgatási jogtudomány aktuális kérdései c. konferencia 
Időpont: 2018. március 2., 9:00 
Helyszín: NKE Ludovika főépület, Zrínyi-terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-02 
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A közszolgálat jogi szabályozása - Közszolgálati jog de lege lata et ferenda 
Időpont: 2018. március 22., 9:00 
Helyszín: NKE Ludovika főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-22 
 
Jó önkormányzás indikátorai c. konferencia 
Időpont: 2018. március 29., 9:30 
Helyszín: NKE Ménesi úti campus, 304 AB terem (1118 Budapest, Ménesi út 5.) 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-29 

 

Egyéb szakmai programajánló 

26th NISPAcee Annual Conference: Public Administration for Well-being and Growth 

Term: May 24 - 26, 2018 
Location: Iasi, Romania  
 
The "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi invites you to the 2018 NISPAcee Annual 
Conference in Iasi, jointly organised by NISPAcee. In addition to a broad variety of topics covered 
by our Working Groups, the main conference theme will focus on "Public Administration for Well-
being and Growth.” 
 
Registration deadlines:  
-Early On-line Registrations (obligatory for all Paper Presenters, Coordinators and Chairs): March 
31, 2018 
-Conference Payments (for Early Registrations) to be received in the NISPAcee Bank Account: 
April 10, 2018 
-Submission of Full Papers: April 10, 2018 
-Late On-line Registrations: April 1 - May 2, 2018 
 
For more information please visit the Conference page: 
http://www.nispa.org/conference2018.php?sid=1691&cid=26 
 
International Scientific Conference: “Towards a Better Future: The Rule of Law, 
Democracy and Polycentric Development”  

The conference will take place in Bitola, Republic of Macedonia, from 11 until 12 May 2018. 
 
This event presents a great opportunity for everyone in attendance to join together with 
researchers and practitioners from the region, Europe and beyond. The purpose of the 
Conference is to provide an international forum to present and discuss the latest developments, 
to share views and ideas, as well as to establish research collaborations and networking, in order 
to adequately respond to contemporary challenges within the areas covered by the Conference. 

Important Dates: 
February 15, 2018 - Registration and Abstract Submission (between 150 and 300 words) 
February 25, 2018 - Notification of Abstract Acceptance 
March 25, 2018 - Sending full text of the Scientific Paper in English 
April 15, 2018 - Notification of Paper Acceptance 
April 16 - May 5, 2018 - Registration fee payment 
May 11 - 12, 2018 - Conference Dates 

For more details please visit the Conference page: http://pfk.uklo.edu.mk/conference/index.php 
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9th International Scientific Conference: “Security system reforms as precondition for 
euroatlantic integrations” 

The conference will take place in Ohrid, Republic of Macedonia, 4-5 June 2018 
 
The goal of the Conference is to gather valid results and scientifically verified findings that enable 
implementation of rational and acceptable solution in the reforms of the security system. 
The Conference will cover the following topics:  

- The relationship between external threats and internal weaknesses – the basis for 
security reforms  

- Civil and democratic control over the security system  
- Transformation of secret security services  
- The role of the police and the Army in the crisis management system and the protection 

and rescue system  
- Reorganization of the security system with the purpose of facing contemporary threats, 

terrorism and organized crime  
- Coordination and reorganization of security institutions  
- Regional security cooperation as an imperative in Euro-Atlantic integrations  
- Prevention of internal risks and asymmetric threats  
- The role of non-state actors in the security system and its reshaping  
- Contemporary trends and methods in criminalistics  
- Forensics and criminalistics  

 
For more information about the Conference, please follow the links below: 
www.fb.uklo.edu.mk/faces/conference2018/indexen.html 
 
Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe - International Conference 

The conference will take place in Ljubljana, Slovenia, 25 - 27 September, 2018. 
 
We kindly invite you to participate at the Conference with a scientific/research paper. This year’s 
common topic is Evidence-based policing and Policy-making, while topics of interest also include 
other contemporary criminological and criminal justice and security issues. 
 
More information about the Conference, including topics, guidelines for abstract and paper 
submission, important dates, possibility of publishing, and registration is available on the 
Conference website: https://www.fvv.um.si/conf2018/  
 
The 6th Global Forum for Combating Antisemitism 

The 6th Global Forum for Combating Antisemitism will convene at the Jerusalem International 
Convention Center on March 19th and conclude its deliberations on March 21st. 
Please follow this link to register for the forum: http://www.gfca2018.org/gfca2018/1 

 
ECPR General Conference 2018 

The 2018 General Conference will be held at Universität Hamburg in northern Germany. 
Hamburg, or to give it its official name, Freie und Hansestadt Hamburg, (Free and Hanseatic City 
of Hamburg), is Germany's second largest city. The Speicherstadt (city of warehouses) has 
recently been awarded UNESCO World Heritage status and, with more bridges than Venice and 
Amsterdam combined, it could just be the perfect place to build and strengthen links between all 
areas of the political science discipline. 
 
ECPR’s General Conference remains Europe's largest annual gathering of political scientists, 
often attracting more than 2,000 scholars from throughout the world and at all stages of their 
career. With nearly 500 Panels taking place across 68 Sections, the academic programme covers 
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the breadth of political science, creating the platform for lively discussion, exchange of ideas and 
the best thinking in the discipline. 
 
Date: 22-15 August, 2018 
 
Further information: https://ecpr.eu/Events/EventDetails.aspx?EventID=115 

 
Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
Pályázati felhívás vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony betöltésére 

A külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a vendégoktatói ösztöndíjprogram 
részletes szabályairól, valamint egyes külügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 
333/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján, a Külgazdasági 
és  Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) lebonyolításában lektori és vendégtanári 
ösztöndíjas jogviszony betöltésére pályázatot hirdet. 
 
A pályázat célja: A magyar nyelv és kultúra megállapodás alapján külföldi felsőoktatási 
intézményben vagy külföldi magyar intézetben (a továbbiakban együtt: Fogadó Intézmény) 
történő oktatásának, megismertetésének és terjesztésének, valamint a fogadó intézmény igénye 
szerinti külföldi hungarológiai kutatási és oktatási tevékenységekben való részvételének az 
elősegítése és támogatása. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 12. 
 
További részletek: http://www.balassiintezet.hu/hu/palyazatok/rma-kepzomuveszeti-
osztondij/2179-palyazati-felhivas-vendegoktatoi-osztondijas-jogviszony-betoltesere/ 
 
 „UPtoParis” international PhD programme 

ESPCI Paris launches its brand new international PhD programme UPtoPARIS, project funded by 

Horizon 2020 MCSA-COFUND action. The UPtoPARIS programme of ESPCI Paris will offer a 

unique environment to highly selected PhD students expected to produce top-level scientific 

research ready to be translated into technical and societal innovations.  

The 1st International call for application will be open from January 2nd to February 28th 2018 on 

the project website. 10 PhD positions are available for this call.  

More information about the program, the PhD subjects and the selection process can be found on 

http://www.upto.paris/. 

„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nívódíja 2017/2018.” pályázati felhívás 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázati felhívást tesz közzé a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Nívódíjának elnyerésére. A pályázat célja az egyetemi polgárok által megalkotott, 
kiemelkedő színvonalú tudományos művek elismerése. 
A Nívódíjra az Egyetem bármely polgára pályázhat az egyes pályázati időszakok alatt megjelent 
művével, az alábbi öt kategóriában: 

1. a Magyar Tudományos Akadémia által minősített folyóiratban megjelent magyar vagy 
idegen nyelvű cikk; 

2. monográfia; 
3. könyv, könyvrészlet; 
4. tankönyv; 
5. jegyzet. 
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A Nívódíj díjazása nyertes pályaművenként egyszeri bruttó 600 000 Ft, a nyertes pályázók az 
elismerésről továbbá díszoklevelet kapnak. 

A pályázati időszakok:  

Az 1. pályázati időszakban 2017. január 1. és 2018. február 15. között megjelent művekkel lehet 
pályázni. 

A 2. pályázati időszakban 2018. február 16. és 2018. október 15. között megjelent művekkel lehet 
pályázni. 

További részletek: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/palyazati_felhivas_nivodij.pdf 
 
A Hannoveri Filozófiai Kutatóintézet pályázati felhívása 

A Hannoveri Filozófiai Kutatóintézet (www.fiph.de) kutatói pályázatot hirdet, amelyek a 2018. 
október 1-je és 2019. július 31-e közötti időszakra szólnak.  
 
Az egyik pályázat olyan kutatók számára nyitott, akik doktori képzésben vesznek részt, illetve 
doktori vagy habilitációs munkájukon dolgoznak a filozófia, illetve más bölcsészettudományi és a 
társadalomtudományi területén.  
 
A másik pályázat a müncheni „Civitas. Gesellschaft zur Förderung von Wissenschaft und Kunst 
e.V.” c. szervezet és a Hannoveri Filozófiai Intézet együttműködésében ad tíz hónapos kutatói 
ösztöndíjat a szociálfilozófia és a vallásfilozófia területén.  
 
A pályázat beadásakor a szükséges dokumentumokat egy PDF fájlban összegyűjtve németül 
vagy angolul elektronikus úton kell eljuttatni az intézet kapcsolattartó személyének: 
Anna Maria Hauk M.A. 
Forschungsinstitut für Philosophie Hannover, Gerberstraße 26, 30169 Hannover 
Email: hauk@fiph.de  
 
Beadási határidő: 2018. március 15., 24.00 
 
További részletek a kutatóintézet honlapján: https://fiph.de/ 
  
Publikációs lehetőségek oktatóknak 

- STUDIA IURIDICA Cassoviensia, Kassa (http://sic.pravo.upjs.sk/) 
- International and Comparative Law Review, Olomouc (http://iclr.upol.cz/) 
- Journal of Jurisprudence and Legal Practice, Brno (https://journals.muni.cz/cpvp/) 
- Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno (https://journals.muni.cz/mujlt/index) 
- Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, Wroclaw 
(http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae) 
- Eastern European Journal of Transnational Relations, Bialystok (http://eejtr.uwb.edu.pl/)" 
 
Publikációs felhívás – Acta Humana- Emberi Jogi Közlemények 

Az Acta Humana – Emberi jogi közlemények periodika egy már több évtizedes múltra 
visszatekintő kiadvány, amely indulásakor az első és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat 
volt. A kiadvány megjelenéséért felelős Bizottság alapvető céljaként fogalmazta meg, hogy a 
periodika kiemelkedő helyet biztosítson kutatások és szakmai tapasztalatok közlésére az emberi 
jogi terület minden aspektusából, valamint a tudományos nézetek és a gyakorlati megfontolások 
közötti kölcsönhatás erősítésének felületévé is váljon. Tempora mutantur, nos et mutamur in illis! 
Változnak az idők, és mi is bennük (velük) változunk! – szól a régi mondás. A Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények című tudományos kiadványa 
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eredendően hagyományos, nyomtatott folyóiratként jelenik meg. Ahhoz azonban, hogy a 
szélesebb közönség számára is bemutatható és hatékonyan elérhető legyen a kiadvány, 
elengedhetetlen az elektronikus megjelenési forma biztosítása is. Éppen ezért ezen a felületen is 
nemcsak bemutatjuk a kiadványokat, de – a szerzői jogi korlátok és a technikai adottságok 
keretei között – elérhetővé is tesszük azok tartalmát, vagy azok egy részét. A folyóirat 
negyedévente jelenik alapvetően magyar nyelven, de az olvasó angol és német nyelvű írásokkal 
is találkozhat, ha a kiadványt forgatja. 
További részletek és közlési feltételek: https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/acta-
humana/kozlesi-feltetelek 
 
Publikációs felhívás – Társadalom és Honvédelem 

Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar „Társadalom és Honvédelem” elnevezésű 
lektorált, nyomtatásban megjelenő, „B” kategóriás tudományos folyóirata folyamatosan várja a 
hadtudománnyal, valamint a közszolgálati tevékenységekkel, alapvetően alkalmazott 
társadalomtudományi jellegű elméleti és empirikus kutatási eredményeik nyílt, tudományos és 
szakmai kérdéseivel, a kutatási és képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témakörökben 
közölni kívánt elemző műveket, tanulmányokat, cikkeket. 
További információ: https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/tarsadalom-es-
honvedelem/kozlesi-feltetelek 
 
Publikációs felhívás – NBI Nemzetbiztonsági Szemle  

Az NKE NBI Nemzetbiztonsági Szemle tudományos online folyóirata 2018-ban is várja a 
nemzetbiztonság nyílt, tudományos és szakmai kérdéseivel, a nemzetbiztonság kutatási és 
képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témakörökben közölni kívánt elemző műveket, 
tanulmányokat, cikkeket. 
A kiadvány elérhetősége: https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-
szemle/koszonto 
 
Publikációs felhívás – International Journal of Innovative Technologies in Economy (IJITE)  

Angol nyelvű publikációs lehetőség, nemzetközileg indexált platformon, összetett marketing és 
gazdasági témákban. 
Bővebben: http://www.ijite.com/ 
 
Kutatói ösztöndíjak Ausztriába 

Az OMAA/AÖU Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és 
felsőoktatási területen folytatott együttműködések támogatására és ausztriai ösztöndíjas 
tartózkodásra.  
Pályázati lehetőségek és határidők: http://omaa.hu/hu/sonstige-stipendien/ 
 
Pallas Athéné Alapítványok 

Figyelmükbe ajánljuk a Pallas Athéné Alapítványok által kínált programokat és ösztöndíjakat az 
alábbi területeken: 
- Társadalomtudományi gondolkodás, interdiszciplináris kutatások - www.padabudapest.hu 
- Makroökonómia, pénzügy és ezekhez kapcsolódó módszertan - www.padsbudapest.hu 
- Kárpát- medencei magyar nyelvű szakemberképzés - www.padocbudapest.hu 
- Geopolitikai és geostratégiai tudásmegosztás - www.pageobudapest.hu 
- Gazdasági szakemberképzés Bács- Kiskun megyében - www.padmakecskemet.hu 
- Innováció és vállalkozói tudásteremtés - www.padibudapest.hu 
Bővebben: http://www.mnb.hu/a-jegybank/pallas-athene-alapitvanyok/a-pallas-athene-
alapitvanyok-palyazatai 
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Hírlevelünk GroupWise levelező kliensre optimalizált. Észrevételeiket, javaslataikat a sajto@uni-
nke.hu, megjelentetni kívánt szakmai-tudományos rendezvényükkel kapcsolatos információikat 
pedig a tudomany@uni-nke.hu elektronikus levélcímre várjuk! 
Korábbi és aktuális hírleveleinket megtalálják a https://www.uni-nke.hu/egyetem/sajto/aktualis-
hirlevel címen. 

 
www.uni-nke.hu I contact | Facebook  

 

mailto:sajto@uni-nke.hu
mailto:sajto@uni-nke.hu
mailto:tudomany@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/egyetem/sajto/aktualis-hirlevel
https://www.uni-nke.hu/egyetem/sajto/aktualis-hirlevel
http://www.uni-nke.hu/
mailto:Petery.Kristof@uni-nke.hu?subject=Uni-NKE%20H%C3%ADrlev%C3%A9l
https://www.facebook.com/uni.nke?fref=ts%20

