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Egyetemi hírek 
 
 

Elindult a Ludovika Zeneszalon 

Meseszép zongoraszó árasztotta el a Ludovika Főépület Széchenyi Dísztermét szerda este. 

Nagy érdeklődés fogadta a hagyományteremtő jelleggel létrehozott Ludovika Zeneszalon első 

estjét, melyen Dr. Horváth Attila, az NKE egyetemi tanára és Szilasi Alex zongoraművész 

rendhagyó módon ismertette, hogyan találkozik a himnuszokban az alkotmány- és a 

zenetörténet. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/01/elindult-a-ludovika-zeneszalon 

 

A jövő biztonsági vezetőit képzik 

Manapság egyre népszerűbb a felvételizők körében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem azon 

képzése, amelynek elvégzésével civil biztonsági vezetővé válhat valaki. A Rendészettudományi 

Kar Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék által gondozott biztonsági 

szakirányon végzettekre egyre jobb elhelyezkedési lehetőségek várnak az önkormányzati 

rendészeteknél vagy a magánbiztonsági szektorban. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/01/a-jovo-biztonsagi-vezetoit-kepzik 

 

Vorosilov levelesládája 

Vorosilov magyar vonatkozású levelesládájából kaphatott ízelítőt a Ludovika Szabadegyetem 

hallgatósága Kun Miklós előadásában. A professzor bemutatta a marsall személyének 

kettőségét, politikai manővereit, valamint hazai helytartóságának sarokpontjait a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemen. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/28/vorosilov-levelesladaja 

 

Nemzetközi oktatási hetek az ÁKK-n 

Az oktatók, akik a legjobb kazahsztáni, oroszországi és kínai partner egyetemekről érkeztek 

hozzánk, az NKE által elnyert Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási program keretében 

valósítanak meg oktatói mobilitást. Az oktatói mobilitás keretében az ÁKK hallgatói és oktatói 

számára tartanak angol nyelvű előadásokat. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/28/nemzetkozi-oktatasi-hetek-az-akk-n 

 

Új korszak kezdődött a hazai vízgazdálkodásban 

Egyre több fiatal érdeklődik a vízügyes szakmák iránt, a vízügyi képzés egyetemi szintre emelése 

pedig tovább erősítheti ezt a folyamatot Somlyódy Balázs szerint. Az Országos Vízügyi 

Főigazgatóság (OVF) vezetője elmondta, hogy egyre szorosabb az együttműködés a vízügyi 

szervezet és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem között, a tavaly elfogadott Nemzeti Vízstratégia 

pedig új korszakot nyitott a hazai vízgazdálkodásban. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/28/uj-korszak-kezdodott-a-hazai-

vizgazdalkodasban 
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Kutatás a hatékonyabb határrendészetért 

Magyarország schengeni belső határain a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának 

feltételrendszerével kapcsolatos kutatásokat végez a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik 

Ludovika kutatócsoportja. Az NKE Rendészettudományi Kar határrendészeti tanszékének 

vezetésével folyó tudományos munka arra keresi a választ, hogy milyen jogi, technikai, anyagi és 

humánerőforrás feltételek esetén lehetne megvalósítani a határellenőrzés visszaállítását. A 

kutatócsoport tagjai egy szakmai rendezvény keretében ismertették az eddigi eredményeket.   

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/27/kutatas-a-hatekonyabb-hatarrendeszetert 

 

Külpolitika a magyar érdekek szolgálatában  

A világban történő gyökeres változások miatt az eddiginél jóval gyorsabban reagáló külpolitikára 

van szükség, amelyben a magyar modell szerint a külgazdaság szerepe kiemelkedő jelentőségű. 

Szijjártó Péter 2014 szeptemberétől vezeti a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, amely a 

külügyi képzések miatt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek is fontos partnere. A tárcavezetővel 

a keleti nyitás politikájáról, valamint az Egyesült Államokkal és az Oroszországgal való 

kapcsolatunkról is beszélgettünk.  

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/27/kulpolitika-a-magyar-erdekek-szolgalataban 

 

A hét hallgatója 

Urbanovics Anna a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 

harmadéves alapszakos hallgatója. Tanulmányait a nemzetközi igazgatás szakirányon folytatja. 

Több nemzetközi tudományos folyóiratban is publikált már, kutatási területei latin-amerika 

helyzete, valamint a kiberbiztonság. Anna öt idegen nyelvet beszél, több nemzetközi ösztöndíjjal 

járt már például Rio de Janeiróban és Sao Paulóban, valamint Rotterdamban. Hobbija a sport, 16 

évig versenyszerűen úszott, vízilabdázott és kajakozott. 

A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=myHSvtH9ztA 

 

Az Országgyűlési Őrség vezetői látogattak az RTK-ra 

A szervezet vezetőinek delegációját és a küldöttség vezetőjét, Tóth László ogy. 

dandártábornokot, az Országgyűlési Őrség parancsnokát dr. habil. Boda József ny. nb. 

vezérőrnagy, az RTK dékánja köszöntötte. Boda József elsőként a rendőrtisztképzés kezdeteire 

tekintett vissza, majd ismertette az RTK szervezeti felépítését. A képzés rendszeréről szólva 

kiemelte a közelmúlban létrejött Kiberbűnözés Elleni Tanszéket és a Rendészettudományi 

Doktori Iskolát. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/02/23/az-orszaggyulesi-orseg-vezetoi-latogattak-

az-rtk-ra 

 

A kerékpározásról szakmai szemmel 

Mintegy negyven érdeklődő részvételével sikeres szakmai összejövetelt szervezett a 

Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszéke, a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) 

Általános Közlekedési Tagozatának Közlekedésjogi és Igazgatási Szakosztálya, valamint a 

Városi Közlekedési Tagozat Közlekedéstervezési és -szervezési Szakosztálya. 

Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/01/a-kerekparozasrol-szakmai-szemmel 

 

Szakmai gyakorlaton a Vasil Levski Nemzetvédelmi Egyetem kadétjai 

Az Erasmus+ program támogatásával hét kadét vesz részt szakmai gyakorlaton a Katonai 

Vezetőképző Intézet Összhaderőnemi Műveleti Tanszéken. A szakmai programjuk szerint 
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megismerkednek a Magyar Honvédség csapataival, képességeivel és kiképzési-felkészítési 

rendszerükkel is. 

Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/02/26/szakmai-gyakorlaton-a-vasil-levski-

nemzetvedelmi-egyetem-vasil-levski-national-military-university-kadetjai 

 

Csomagolástechnika felsőfokon 

Már nem első alkalommal sikerült felkérni a magyarországi csomagolás egyik szakértőjét, Nagy 

Miklóst, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) főtitkárát, hogy a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai logisztika 

alapképzési szak honvéd tisztjelöltjei számára előadást tartson. 

Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/02/26/csomagolastechnika-felsofokon 

 

Az e-közigazgatás szakmai fokmérői 

Az NKE Államkutatási és Fejlesztési Intézetének Államreform Központja által végzett Jó Állam-

kutatások egyik fő célkitűzése az értékalapú közigazgatási teljesítmény minél jobb megértése és 

számszerűsítése. Ezt a célt szolgálta a Jó Állam Jelentés Hatékony közigazgatás fejezetének 

szakértői által megrendezett Az e-közigazgatás szakmai fokmérői című workshop. 

Bővebben: https://akfi.uni-nke.hu/hirek/2018/02/28/az-e-kozigazgatas-szakmai-fokmeroi 

 

A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 

2018.03.07. Dr. Haller József habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása 
A vita ideje: 2018. március 7. (szerda) 11:00 óra 
A vita témája: Az agresszió neurobiológiája és kapcsolata a bűnözéssel 
Helyszín: NKE Oktatási Épület és Kollégium, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 38-42. 
Multifunkcionális terem 
Az előadás ideje: 2018. március 7. (szerda) 14:00 óra 
Az előadás témája: Bűnözői életutak: a pszicho-biológiai modell 
Helyszín: NKE Oktatási Épület és Kollégium, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 38-42. 
Multifunkcionális terem 
Kapcsolat: Pátyodi Szandra (20-468) 
 
 

Egyetemi programok és konferenciák 

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 
 
TDK Filmklub 
Időpont: 2018. március 5., 19:30 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Épület, II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 
82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-05 
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Az irreguláris migráció gazdaságtana – hoz vagy visz? c. workshop 
Időpont: 2018. március 6., 9:00 
Helyszín: Orczy úti Kollégium D terem (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-06 
 
Az Európai Unió jövője: Az EU és Magyarország kapcsolata – Pódiumbeszélgetés Dr. 
Kovács Zoltán kormányszóvivővel 
Időpont: 2018. március 6.,14:00 
Helyszín: NKE Ludovika főépület, Zrínyi-terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-06 
 
Jiong He vendégkutató előadása: Contemporary Issues in International Intellectual 
Property: a Chinese Perspective 
Időpont: 2018. március 6., 16:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Épület, 313-as terem (1083 Budapest, Üllői 
út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-06 
 
Ludovika Szabadegyetem - A XX. századi magyar történelem útvesztői: IV. előadás 
Prof. Dr. Kun Miklós: Mi igaz abból, hogy Winston Churchill fegyverrel állította volna meg 1945 
tavaszán a Vörös Hadsereget Lengyelország keleti végeinél? 
Időpont: 2018. március 6., 18:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Épület, II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 
82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-06 
 
Országos Belvízvédelmi, Vízrendezési és Vízhasznosítási Konferencia 
Időpont: 2018. március 6-8. 
Helyszín: Víztudományi Kar, Nagyelőadó (6500 Baja, Bajcsy Zsilinszkyutca 12-14.) 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-06 
 
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 
 
„Együtt a kiskorúak védelméért” tudományos konferencia 
Időpont: 2018. március 21., 9:00 
Helyszín: Golgota Budapest nagyterem ( 1073 Budapest, Erzsébet krt. 13.) 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-21 
 
Tudományos vitaülés 
Időpont: 2018. március 21., 17:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Épület, 510-es tárgyaló (1083 Budapest, Üllői 
út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-21 
 
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 

"Nicolae Balcescu" Land Forces Academy programs 

The "Nicolae Balcescu" Land Forces Academy Sibiu invites you to the following programs: 

 International Students Week 

 International Scientific Week 

 Modules 

For more information use the international.relations@armyacademy.ro e-mail adress. 

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.” 
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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:  

- 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 
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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 
 
 

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 
 

 „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. 
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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 

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 
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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 
 
 
 
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  
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