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Egyetemi hírek 
 
Kiugrási kísérletek, naiv gondolatok 
Prof. Dr. Kun Miklós eddig még fel nem tárt levéltári forrásokra hivatkozva kalauzolta el a 

Ludovika Szabadegyetem hallgatóságát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem előadás-sorozatán, 

ahol Magyarország második világháborús kiugrási kísérletén volt a hangsúly. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/21/kiugrasi-kiserletek-naiv-gondolatok 

 

Koszovó - mérlegen az első 10 év 
Koszovó nemzetközi jog által vitatott státusza, a NATO KFOR missziójának az állam területén 

való maradásának jövője és Koszovó Szerbia általi elismerésének megvalósulása az EU-

tagságért cserébe - többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ az előadók a 

Biztonságpolitikai Szakkollégium szervezésében megvalósuló eseményen. Dr. Lattmann Tamás, 

Kovács Károly főhadnagy és Dr. Ördögh Tibor a nemzetközi jog, a biztonságpolitika és a 

politikatudomány szemszögéből értékelték Koszovó első tíz évét és a nyugat-balkáni állam 

lehetséges jövőjét. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/21/koszovo-merlegen-az-elso-10-ev 

 

Tisztjelölti eskütétel az ORFK-n 
Február 20-án a rendőr tisztjelöltek tettek esküt az ORFK Teve utcai épületének auditóriumában. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/21/tisztjelolti-eskutetel-az-orfk-n 

 

Esküt tettek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tisztjelöltjei 
Február 19-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vezetői előtt letette esküjét a NAV 36 

véglegesített tisztjelöltje, miután sikeres tisztjelölti vizsgát tettek. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/21/eskut-tettek-a-nemzeti-ado-es-vamhivatal-

tisztjeloltjei 

 

A vallás szerepe a politika alakításában 
A vallás és a politika kapcsolata mindig is fontos alakító tényezője volt a világ és benne Európa 

történelmének – hangzott el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Avicenna Közel-Kelet 

Kutatások Intézete (AKKKI) közös rendezvényén. A tudományos konferencián az előadók az 

ókortól kezdve napjainkig vizsgálták meg azt, hogy milyen szerepe lehetett a vallásnak a politika 

alakításában. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/21/a-vallas-szerepe-a-politika-alakitasaban 

 

Az európaiakat a jog, a kínaiakat a közösség védi  
Az európai embert a jog és a jogállam védi, a kínaiakat pedig a saját közösségük - mondta Dr. 

Hosszú Hortenzia „Kína - Egy globális hatalom kormányzása” című előadásában. Az NKE 

docense hozzátette, ebben az indivídumoknak nincs nagy szerepük; ha engedetlenség esetén 

elvesztik a közösség bizalmát és támogatását, akkor védtelenné válnak és senkitől se 

remélhetnek védelmet. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/20/az-europaiakat-a-jog-a-kinaiakat-a-

kozosseg-vedi 
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Nemzetközi küzdőtér: az EU kapcsolatrendszerei 
„Napjainkban az Európai Unióval szemben elvárás, hogy kvázi nagyhatalomként jelenjen meg a 

nemzetközi küzdőtéren” - mondta Dr. Molnár Anna a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

konferenciáján, ahol az EU regionális és bilaterális kapcsolatrendszerét elemző legfrissebb 

kutatások eredményeit ismertették. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/19/nemzetkozi-kuzdoter-az-eu-

kapcsolatrendszerei 

 

Tovább szépül a Ludovika tér 
A Ludovika Campus beruházás részeként elkezdődik a Ludovika tér megújításának következő 

fázisa: megtörténik a teret átszelő sétány végső burkolatának kialakítása, valamint újabb 

növények és új köztéri bútorzat telepítése. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/19/tovabb-szepul-a-ludovika-ter 

 

Afrika-kutatás az NKE-n 
A globalizálódó világban egyre jobban felértékelődik Afrika szerepe, amely hazánk számára is 

fontos gazdasági és kulturális célponttá vált az elmúlt években. A magyar-afrikai kapcsolatok, 

valamint a magyar afrikanisztika közösség erősödését segítette a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Ludovika Kutatócsoportja is, amely a napokban zárta egyéves projektjét. Az NKE 

kutatási témáit bemutató sorozatunk második része az Afrika-kutatásokat vette górcső alá. 

Bővebben: https://www.youtube.com/watch?v=8yDEfCezjK0 

 

Fogadás a nemzetközi hallgatóknak 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem népszerűsége nemzetközi szinten is töretlen: évről évre egyre 

többen érkeznek a világ minden tájáról az NKE-re. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/19/fogadas-a-nemzetkozi-hallgatoknak 

 

A hét hallgatója 
Heródek Márton a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar 

harmadéves alapszakos hallgatója. Tanulmányait a közigazgatás-szervező szakirányon folytatja. 

Elnöke az Ostrakon Szakkollégiumnak, tanulmányai mellett önkéntes tartalékos katonaként is 

szolgál. Hobbija az olvasás és a futás. 

A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=LUVaPB2LVU4 

 

A tisztjelölti eskü kötelez 
Február 16-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének első 

évfolyamos hallgatói ünnepélyes tisztjelölti esküt tettek a Katasztrófavédelmi Oktatási 

központban rendezett végzős tűzoltó tiszthelyettesi eskütételi ünnepség keretében. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/16/a-tisztjelolti-esku-kotelez 

 

Végzett az első évfolyam a kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szakán 
180 közigazgatási vezető fejezte be három féléves felsőfokú vezetői tanulmányait. Okleveleiket 

február 16-án vették át az NKE Ludovika Kápolnájában. Az ünnepélyes eseményen szintén 

oklevelet kaptak a közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés második évfolyamának 

több mint 350 hallgatója, valamint az elektronikus információbiztonsági vezető és az integritás 

tanácsadó szakirányú továbbképzésen végzettek is. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/16/vegzett-az-elso-evfolyam-a-kormanyzati-

tanulmanyok-szakiranyu-tovabbkepzesi-szakan 
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Az NKE a közigazgatási fejlesztések katalizátora 
„Az NKE az együttműködés egyetemeként a közigazgatás-fejlesztés katalizátoraként jelenik 

meg” - mondta Prof. Dr. Padányi József vezérőrnagy a KÖFOP kiemelt projektjeinek a 

közigazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztés nemzetközi mutatóira gyakorolt hatását bemutató 

konferencián. Az NKE tudományos rektorhelyettese hozzátette, „ez megnyilvánul a képzésekben 

és a közigazgatással összefüggő mérések tekintetében is”. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/16/az-nke-a-kozigazgatasi-fejlesztesek-

katalizatora 

 

Kisebbségek a Közel-Keleten 
A Közel-Keleten a kisebbség fogalma hagyományosan a vallási kisebbségeket jelenti – hangzott 

el Az államiság kérdései a Közel-Keleten Ludovika kutatócsoport záró rendezvényén, a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemen. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/16/kisebbsegek-a-kozel-keleten 

 

A hadtudomány és a 21. század 
Két napon keresztül mintegy harminc doktoranduszhallgató mutathatja be kutatási témáját a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezett szakmai konferencián. Az NKE Hadtudományi 

Doktori Iskola, valamint a Doktoranduszok Országos Szövetsége Hadtudományi Osztálya közös 

rendezvényén olyan témákról hallgathatnak meg előadásokat, mint például az energiabiztonság, 

a válságkezelés vagy a jövő fegyveres konfliktusai. 

Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/02/21/a-hadtudomany-es-a-21-szazad 

 

A TIBEK vezetői az RTK-n 
A közelmúltban a rendvédelmi szervek sorában a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi 

Elemző Központ (TIBEK) vezetői tekintették meg a Rendészettudományi Kar új campusát. 

Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/02/20/a-tibek-vezetoi-az-rtk-n 

 

Fontos, hogy szeressük azt a nyelvet, amelyet tanulunk 
Ürmösné Dr. Simon Gabriellával, az RTK Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ vezetőjével – aki 

büszke arra, hogy az ELTE Bölcsészettudományi Karán védte meg doktori értekezését – 

nyelvtanulásról, Görögországról és a nemek közötti nyelvhasználati különbségekről is 

beszélgettünk. 

Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/02/20/fontos-hogy-szeressuk-azt-a-nyelvet-amelyet-

tanulunk 

 

Gyászhír 
Megrendüléssel tudatjuk, hogy Prof. Dr. Nagy Árpád, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Államtudományi és Közigazgatási Kar és jogelőd intézményeinek oktatója, meghatározó 

személyisége életének 78. esztendejében elhunyt. 

Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/02/20/gyaszhir 
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A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 

2018.02.23. (péntek) 09:00, Kis J. Ervin doktori védése 
Értekezés címe: A légvédelmi és légierők evolúciója, helye, szerepe, az arab-izraeli 1967-es, 
1973 as és 1982-es háborúk során, valamint az izraeli légierő Hamász és a Hezbollah elleni 
háborús alkalmazásának tapasztalatai 
Helyszín: NKE Zrínyi Campus (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.), Zrínyi terem 
Kapcsolat: Laskovics Réka (20-804) 
 
2018.02.27. Dr. Dobák Imre habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása 
A vita ideje: 2018. február 27. (kedd) 09:30 óra 
A vita témája: A technikai típusú titkos információgyűjtés helye, szerepe, jelentősége, a külső 
környezet formáló hatásai 
Helyszín: NKE HHK, 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. „A” ép. Bolyai terem 
Az előadás ideje: 2018. február 27. (kedd) 12:00 óra 
Az előadás témája: A technikai típusú titkosszolgálati elemek és fejlesztési kérdéseik az 
állambiztonság időszakában 
Helyszín: NKE HHK, 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. 2. épület 106. terem 
Kapcsolat: Pátyodi Szandra (20-468) 
 
 

Egyetemi programok és konferenciák 

Multicultural crossborder cooperation workshop 
Időpont: 2018. február 26., 10:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Épület, 509-es tárgyaló (1083 Budapest, Üllői 

út 82.) 

Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-26 
 
A határellenőrzés visszaállításának feltételrendszere c. konferencia 
Időpont: 2018. február 27., 10:00 
Helyszín: NKE Rendészeti Speciális Oktatási Épület, multifunkcionális terem (1089 Budapest, 

Diószeghy Sámuel u 38-42.) 

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

 
Ludovika Szabadegyetem - A XX. századi magyar történelem útvesztői: III. előadás 
Prof. Dr. Kun Miklós: Vorosilov marsall titkos magyar vonatkozású levelesládája 
Időpont: 2018. február 27., 18:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Épület, II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 

82.) 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-27 
 
A magyar katonai veszteségkutatás kérdései 1703-1956 c. tudományos konferencia 
Időpont: 2018. február 28, 9:30  
Helyszín: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Tóth Ágoston terem (1014 Budapest, Kapisztrán 
tér 2-4.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-28 
 
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 
 
 

https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-26
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-27
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-27
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-28
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-28


Ludovika Nagyköveti Fórum – Írország 
Időpont: 2018. február 28., 18:00 
Helyszín: NKE Ludovika főépület, Zrínyi-terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-28 
 
Ludovika Zeneszalon: A himnuszok alkotmány- és zenetörténete 
Időpont: 2018. február 28., 18:30 
Helyszín: NKE Ludovika főépület, Széchenyi díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
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 
 
Amerikai filmklub: Charlie Wilson háborúja 
Időpont: 2018. március 1., 18:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Épület, II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 

82.) 

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 
 
Kandalló beszélgetések: meghívott vendég Dr. Trócsányi László miniszter 
Időpont: 2018. március 5., 17:00 
Helyszín: NKE Ludovika főépület, Zrínyi-terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
 
Multicultural crossborder cooperation workshop 
Időpont: 2018. március 7., 9:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Épület, 510-es tárgyaló (1083 Budapest, Üllői 

út 82.) 

Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-07 

 
70 éves a Rendőrtiszti Akadémia – konferencia 
Időpont: 2018. március 8-9. 
Helyszín: NKE Ludovika főépület, Zrínyi-terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-08 
 
Könyvbemutató: Nyáry Éva - Egy pillanat az örökkévalóságból – Nyáry Ernő bagdadi érsek 
élete 
Időpont: 2018. március 8., 14:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Bp., Hungária krt. 9-11.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-08 
 
PTK. Módszertani workshop 
Időpont: 2018. március 9., 10:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Épület, 509-es tárgyaló (1083 Budapest, Üllői 

út 82.) 

Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-09 
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International conference: Balkans on the road of EU integration - Is the EU still the center 
of gravity? 
Időpont: 2018. március 13., 8:30 
Helyszín: Orczy úti Kollégium C és D terem (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-13 
 
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 

Call for papers - International Conference on World War I 

International Congress on the Battle of La Lys on 9, 10 and 11 April 2018, at Porto 
This congress intends to gather not only the academia, but also members of the armed forces and 
representatives of the civil society. 
For more information please visit the Conference page: 
http://www.congressobatalhadelalys.ufp.edu.pt/contacts/home 
 
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 
 
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:  
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- 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 
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 
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Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
Pályázat doktori képzésre a 2018/2019-es tanévre 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori képzésre. 
Az egyetemünkön folyó doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb 
szintje, mely az államtudományok, kiemelten a közigazgatás, a biztonság és védelempolitika, a 
hon- és a rendvédelem területein kutató szakembereknek biztosít lehetőséget a tudományos 
fokozat megszerzésére, hozzájárulva az oktatói és kutatói, tágabb értelemben a tudományos elit 
utánpótlásához. 

A képzésekről részletes tájékoztatás kérhető a Tudományos Ügyek Irodájától: 
Ludányi Brigitta 
ludanyi.brigitta@uni-nke.hu 
(+36-1) 432-9000/20739 
 
További információk elérhetők az egyetem weboldalán: https://www.uni-nke.hu/kutatas/doktori-
iskolak-es-kepzesek/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/20182019 
 

 „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. 

 
A Nívódíj díjazása nyertes pályaművenként egyszeri bruttó 600 000 Ft, a nyertes pályázók az 
elismerésről továbbá díszoklevelet kapnak. 
 
Pályázni 2018. február 16. és 2018. október 15. között megjelent művekkel lehet. 

További részletek: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/palyazati_felhivas_nivodij.pdf 
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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 
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 
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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 
 
 
 
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. 
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