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Egyetemi hírek 

 

Behálózva: közszolgálati hálózati kutatások az NKE-n 
Hálózatkutatási kihívásokról és a közigazgatási alkalmazhatóságról tartottak projektindító 

tudományos konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A hálózatkutatás mára állami 

szinten is megjelent hazánkban: Magyarország Digitális Hálózatkutatási Stratégiájának 

kialakításában fontos szerepet fog vállalni az NKE kutatótevékenysége. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/22/behalozva-kozszolgalati-halozati-kutatasok-

az-nke-n 

 

Együtt a kiskorúak védelméért 
Egész napos tudományos szakmai konferencia keretében vizsgálták a kísérő nélküli és szüleiktől 

elszakított gyerekek helyzetét, mutatták be a kiskorúak jogellenes külföldre vitelével kapcsolatos 

veszélyeket, elemezték a határrendészeti szolgálati terület e speciális problémáját és 

következtetések levonásával tettek jövőbe mutató ajánlásokat a Golgota Rendezvényteremben, 

Budapesten. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/22/egyutt-a-kiskoruak-vedelmeert 

 
Az állami eljárások racionalizálásának alapkérdéseit kutatják 
Az állami eljárások racionalizálásnak alapkérdéseivel foglalkozik az a kutatás, amely a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemen, a Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely keretében valósul meg a 

következő hónapokban Prof. Dr. Patyi András rektor és Dr. habil. Boros Anita egyetemi docens 

vezetésével. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/21/az-allami-eljarasok-racionalizalasanak-

alapkerdeseit-kutatjak 

 

A Balkán az EU-integráció útján 
„Balkans on the road of EU integration: Is the EU still the center of gravity?” (A Balkán az EU-

integráció útján: még mindig az EU a meghatározó viszonyítási pont?) címmel rendezett 

nemzetközi konferenciát 2018. március 13-án az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpontja az 

egyetem Orczy úti kollégiumi épületében. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/20/a-balkan-az-eu-integracio-utjan 

 

Indul a Ludovika Campus fotópályázata 
A KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. kétmillió forint összdíjazású 
fotópályázatot hirdet a Ludovika Campusról. A pályázat célja, hogy a megszülető fotók a korábbi 
építészeti fotópályázatokhoz – Duna Aréna, Groupama Aréna, Műemlékink friss szemmel – 
hasonlóan, újszerű látásmóddal, kreatívan mutassák be a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
újjászületett campusának épületeit, az Orczy-kertet és az egyetemi életet. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/20/indul-a-ludovika-campus-fotopalyazata 

 

Állami kitüntetés az NKE oktatójának 
A Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át a március 15.-i nemzeti 

ünnep alkalmából Dr. Hankiss Ágnes József Attila-díjas író, pszichológus. A Hamvas Béla 

Kultúrakutató Intézet igazgatója a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is oktat, méghozzá a 
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Nemzetbiztonsági Intézet terrorelhárítási tanszékén. Az NKE címzetes egyetemi docense Balog 

Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől vehette át az értékes elismerést a haza érdekeinek 

előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége 

elismeréseként. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/19/allami-kituntetes-az-nke-oktatojanak 

 

A hét hallgatója 
Farkas Bianka a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar 

másodéves alapszakos hallgatója. Tanulmányait a közigazgatás szervező szakirányon folytatja. 

Az Ostrakon Szakkollégium titkára, tagja a kari hallgatói önkormányzat tanulmányi bizottságának. 

A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=ZPnqzYUZ5Yc 

 

Ünnepi megemlékezés az NKE-n 
A polgári Magyarország alkotmányos intézményei az áprilisi törvényeknek köszönhetik létüket - 

hangzott el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szent László Kápolnájában, ahol az intézmény 

munkatársai és hallgatói emlékeztek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. 

évfordulójára. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/14/unnepi-megemlekezes-az-nke-n 

 

Sztálin magyar vonatkozású archívuma 
Mit gondolt Sztálin a magyarokról? A diktátor tényleg utálta hazánkat? A szovjet vezetők körében 

csak „Gazdának” szólított legfőbb elvtársról tárt fel eddig publikálatlan történeteket és 

levelezéseket Prof. Dr. Kun Miklós a Ludovika Szabadegyetem legutóbbi előadásán. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/14/sztalin-magyar-vonatkozasu-archivuma 

 

Országos Belvízvédelmi, Vízrendezési és Vízhasznosítási konferencia a Víztudományi 
Karon 
Országos Belvízvédelmi, Vízrendezési és Vízhasznosítási Konferenciát tartott az NKE 

Víztudományi Kara (VTK) március 6-8. között. A rendezvény szakmai programját az Országos 

Vízügyi Főigazgatósággal közösen alakította ki a VTK. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/13/orszagos-belvizvedelmi-vizrendezesi-es-

vizhasznositasi-konferencia-a-viztudomanyi-karon 

 

Az EU külkapcsolati rendszere és biztonságpolitikája  
Az Európai Unió külkapcsolati rendszereinek főbb elemeit vizsgálja a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem egyik Ludovika Kutatócsoportja. A szakemberek a többi között az EU-nak az Egyesült 

Államokhoz, Afrikához, valamint a mediterrán térséghez fűződő viszonyát, az azokban történt 

változásokat is kutatják, de a nagy nemzetközi biztonsági szervezeteket is górcső alá veszik. Az 

NKE kutatási témáit bemutató videó sorozatunkban ezúttal az európai közösség külkapcsolati 

rendszerével és biztonságpolitikájával foglalkozunk. 

Bővebben: https://www.youtube.com/watch?v=1kdZ1uczEi8 

 

Sikeres Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás program 
Sikeres együttműködési tervezetekkel és felejthetetlen élményekkel búcsúztak a Kelet-Kínai 

Állam- és Jogtudományi Egyetem, a Minzu Egyetem (Kína), a Moszkvai Állami Lomonosov 

Egyetem (Oroszország) és a KIMEP Egyetem (Kazahsztán) oktatói az ÁKK 2018. március 7-ei 

„Multicultural Crossborder Cooperation”workshop záró rendezvényén. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/12/sikeres-erasmus-nemzetkozi-kreditmobilitas-

program 
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A hét hallgatója 
Setét Alexandra a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 

végzős alapszakos hallgatója. Tanulmányait a Katonai Üzemeltetés alapképzési szak, 

Repülésirányító specializáció, Légi forgalmi irányító modulján folytatja. 

A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=58jiLDKu9tE 

 

Magas rangú amerikai delegáció az NKE-n 

Prof. Dr. Patyi András meghívására az Egyesült Államok kongresszusa képviselőinek delegációja 

látogatott a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre március 10-én. A számos amerikai egyetemi 

kapcsolattal bíró intézménynek az esemény újabb lehetőséget adott a transzatlanti 

kapcsolatainak megszilárdítására. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/10/magas-rangu-amerikai-delegacio-az-nke-n 

 

Korszerű építésügy, minőségi építészet 
Budapest valaha volt legsikeresebb korszaka jöhet el a következő évtizedekben –hangzott el 

azon a nemzetközi építészkongresszuson, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemrég 

átadott új oktatási épületében tartottak. Az eseményen az NKE rektora elmondta, hogy 

Magyarország legnagyobb egybefüggő egyetemi campus fejlesztése zajlik az Orczy-kertben. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/09/korszeru-epitesugy-minosegi-epiteszet 

 

Választás és Demokrácia 
A magyar és az európai választási rendszer sajátosságairól, az általános választójogról, a 

különböző reformtörekvésekről és a népszavazás intézményéről is szó volt a többi között azon a 

tudományos rendezvényen, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartottak. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/09/valasztas-es-demokracia 

 

Svéd alezredes a Katonai Attasé Fórumon 
Svédországgal folytatódott az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon a Ludovika 

Katonai Attasé Fórum előadássorozat. “Försvarsmakten és az új évezred” címmel Tommos Lars 

Torbjörn Eriksson alezredes tartott előadást március 20-án, a Ludovika Kávézóban. 

Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/22/sved-alezredes-a-katonai-attase-forumon 

 
FOURLOG 2018 Többnemzeti Logisztikai Kiképzés 
2018 március 12-én Ausztriában, a Bundesheer Logisztikai Iskolájának laktanyájában kezdetét 

vette négy nemzet végzős logisztikai tisztjelöltjeinek részvételével a FOURLOG 2018 

Többnemzeti Logisztikai Kiképzés. Az Osztrák Szövetségi Haderő Logisztikai Iskolája, a brnoi 

Védelmi Egyetem, valamint a belgrádi Védelmi Egyetem hallgatói mellett hazánkat az NKE HHK 

végzős katonai logisztikai alapszakos honvéd tisztjelöltjei képviselték. 

Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/20/fourlog-2018-tobbnemzeti-logisztikai-kikepzes 

 

Lebstück Mária főhadnagyra emlékezett az NKE 
Közelgő nemzeti ünnepünk, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére Lebstück 

Mária főhadnagy síremlékénél ünnepélyes keretek között koszorút helyezett el a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara. „Lebstück Mária főhadnagy 

élve a lehetőséggel szinte mindent feláldozott azért, hogy ebben a férfias szerepben élhessen. 

Nagy árat fizetett” - hangzott el a megemlékezésen. 

Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/13/lebstuck-maria-fohadnagyra-emlekezett-az-

nke 
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Nyáry Ernő, a hűséges szerzetes  
Nyáry Éva „Egy pillanat az örökkévalóságból - Nyáry Ernő bagdadi érsek élete” című, hat nyelven 

megjelent könyvének bemutatására a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Karán került sor. A könyv szerzője kiemelte, hogy apai nagybátyja egész 

életében a katolikus egyház engedelmes fia volt. „Hűséges szerzetes, pap, akinek fő gondolata a 

szenvedő és a nehéz helyzetben lévő emberek segítése volt”- hangsúlyozta. 

Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/09/nyary-erno-a-huseges-szerzetes 

 

Tanácskoztak a hivatásrendek logisztikai szakemberei  
A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés „Jól szervezett közszolgálati logisztika – a 

különleges jogrend logisztikájának integrációja” projekt keretében kutatói szemináriumot tartottak 

2018. március 06-án. 

Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/08/tanacskoztak-a-hivatasrendek-logisztikai-

szakemberei 

 

A tanítás sikerének titka, hogy a hallgatók elfogadják a követelményeket 
Jószai Jánosnak, aki 1972-től egy évtizeden át vezette a Testnevelési és Önvédelmi Csoportot a 

Rendőrtiszti Főiskolán, dr. Pintér Sándor belügyminiszter emléktárgyat adományozott 90. 

születésnapja alkalmából. 

Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/14/a-tanitas-sikerenek-titka-hogy-a-hallgatok-

elfogadjak-a-kovetelmenyeket 

 

Belügyminisztériumi vezetők az RTK-n 
Március 19-én a Belügyminisztérium (BM) személyügyi helyettes államtitkára és más vezető 

munkatársak tekintették meg a Rendészettudományi Kar új campusát. 

Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/20/belugyminiszteriumi-vezetok-az-rtk-n 

 

Ünnepi megemlékezés a Víztudományi Karon 
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóját önálló rendezvénnyel ünnepelte a 

Víztudományi Kar. Dr. Bíró Tibor dékán beszédét Kossuth Lajos szavaival kezdte, „A múlt a 

jövendőnk tükre”, majd a március 15-i nap fontos mozzanatait idézte fel. 

Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/16/unnepi-megemlekezes-a-viztudomanyi-karon 

 

Katasztrófavédelmi tisztjelöltek az OVF-en 
2018. március 14-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének nappali 

első évfolyamon tanuló katasztrófavédelmi alapszakos tűzoltó tisztjelöltjei szakmai látogatáson 

vettek részt az Országos Vízügyi Főigazgatóságon (OVF). 

Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/03/19/katasztrofavedelmi-tisztjeloltek-az-ovf-en 

 

Egyetemi programok és konferenciák 

IV. Dialogue and Conflicts in the Euro-Mediterranean region 

Időpont: 2018. március 23., 9:00 

Helyszín: NKE Ludovika Főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-23 

 

Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn c. kötet bemutatója 

Időpont: 2018. március 23., 11:00 

Helyszín: NKE Ludovika Főépület, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
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Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-23 

 

Adatokból intelligencia – A független információs tanácsadó szempontjai 

Időpont: 2018. március 26., 17:30 

Helyszín: NKE Oktatási Épület, O-112-113 terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 

Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-26 

 

TDK Filmklub - A Zodiákus 

Időpont: 2018. március 26., 19:30 

Helyszín: Oktatási Épület II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 

Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-26 

 

Biztonsági környezet hatása a vidék versenyképességére c. workshop 

Időpont: 2018. március 27., 9:30 

Helyszín: Szent István Egyetem, Fő épület, GTK Kari Tanácsterem 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-27 

 

Kormányzási műhelybeszélgetés 

Időpont: 2018. március 28., 9:30 

Helyszín: NKE Orczy Úti Kollégium C és D terem (1089 Budapest, Orczy út 1.) 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-28 

 

Biztonság – nemzetbiztonság – változó jogszabályi környezet c. szakmai konferencia 

Időpont: 2018. március 28., 10:00 

Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Díszterem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-

11.) 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-28 

 

Ludovika Zeneszalon II. előadás 

Időpont: 2018. március 28., 18:30 

Helyszín: NKE Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-28 

 

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 

 

LAW 4.0 – Challenges of the digital age 

Időpont: 2018. március 29., 10:30 

Helyszín: Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 

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

 

Pénzügyi stabilitás és gazdasági versenyképesség c. szakmai workshop 

Időpont: 2018. március 29., 15:00 

Helyszín: Államtudományi és Közigazgatási Kar, Oktatási Épület, 402.Dékáni Tárgyaló (1118 

Budapest, Ménesi út 5.) 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-29 
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Liszkai László: "Carlos szerint a világ" c. könyvbemutató 

Időpont: 2018. március 29., 16:00 

Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-

11.) 

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.” 

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 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-29
https://www.armyacademy.ro/english/int_stud_week.html
https://www.armyacademy.ro/english/int_scientific_week.html
https://www.armyacademy.ro/english/survival.html
mailto:international.relations@armyacademy.ro
http://www.congressobatalhadelalys.ufp.edu.pt/contacts/home
http://www.nispa.org/conference2018.php?sid=1691&cid=26


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 

 

International Conference on Governance, Intelligence and Security 2018 

Contemporary Challenges and New Developments  

 

7 - 9 June 2018 | Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca (Romania) 

The international system goes through profound changes in which decision-making alternates 

between global, regional and national levels, new political actors emerge and traditional 

conceptualizations of governance and security are challenged. 

This international conference focuses on the contemporary challenges and new developments in 

the fields of governance, intelligence and security. 

More details and the application form are available at http://dsiic.ro/gis  

 

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. 

http://www.fb.uklo.edu.mk/faces/conference2018/indexen.html
http://dsiic.ro/gis


 

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. 

 

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 

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/) 

https://ecpr.eu/Events/EventDetails.aspx?EventID=115
mailto:ludanyi.brigitta@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/kutatas/doktori-iskolak-es-kepzesek/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/20182019
https://www.uni-nke.hu/kutatas/doktori-iskolak-es-kepzesek/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/20182019
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/palyazati_felhivas_nivodij.pdf
http://sic.pravo.upjs.sk/
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- 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 

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/ 
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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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