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Egyetemi hírek 

 
A Bokros jelentések 
A Bokor katolikus gyökerű testvéri közösség hányattatásait teljes körűen mutatta be Varga Ágota 
Bokros jelentések című filmje állambiztonsági iratok, érintett megszólalók, archív videó-és 
filmrészletek felhasználásával. A vetítést követően a filmben bemutatott történelmi helyzetről 
meghívott előadókkal fórumbeszélgetést tartottak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/26/a-bokros-jelentesek 
 
A szakmai vezetők ismérve: felkészültség és tudás 
„A vízügyi szakemberek felkészültsége és tudása nélkül hiába van jelen a honvédség vagy egyéb 
szerv az árvizeknél, ha nincs az a szakmai irányítás, vezetés, amelyet Önök jelentenek” - mondta 
Prof. Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy az árvíz- és belvízvédelmi szakirányú továbbképzésen 
végzett hallgatók oklevélátadó ünnepségén. A mai napon 50 hallgató ünnepélyes keretek között 
vehette át oklevelét a Ludovika Főépület Szent László kápolnájában. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/25/a-szakmai-vezetok-ismerve-felkeszultseg-
es-tudas 
 
Fenntarthatóság a Jó Állam Jelentésben 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem által évente, így az idén is megjelenő Jó Állam Jelentés 
fenntartható fejlődés hatásterületének munkájáról és eredményeiről tanácskoztak a 
munkacsoport tagjai az NKE Ménesi úti campusán. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/25/fenntarthatosag-a-jo-allam-jelentesben 
 
Hatékony integrált védelem 
Két napon keresztül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem több mint ezer hallgatója és oktatója vett 
részt azon a közös közszolgálati gyakorlaton, amelynek a témája idén a kiberbiztonság volt. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/25/hatekony-integralt-vedelem 
 
Integrált védelem 2018 
Több mint ezer hallgató és oktató részvételével megkezdődött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
immáron hatodik közös közszolgálati gyakorlata. Az „Integrált védelem 2018” címet viselő 
kétnapos rendezvényen a különböző hivatásrendek képviselői egy kibertámadást modellezve 
gyakorolják feladataikat. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/23/integralt-vedelem-2018 
 
Aktív NKE-s részvétel a városligeti rendőrnapon 
A Rendészettudományi Kar két látványos bemutatóval is részt vett szombaton a Városligetben 
megrendezett rendőr- és tűzoltónapon. A Katasztrófavédelmi Intézet sátránál is nagy volt az 
érdeklődés. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/23/aktiv-nke-s-reszvetel-a-varosligeti-
rendornapon 
 
Új humánerőforrás rendszerek kialakítása a cél 
„A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” című KÖFOP 
projekt keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által vállalt kutatások, koncepciók, pilot 
programok reményeink szerint nagymértékben hozzájárulnak az emberierőforrás-gazdálkodás 
megújításának támogatásához a civil közigazgatás területén” - fogalmazott Dr. Csóka Gabriella, 
az NKE projekt szakmai vezető helyettese. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/23/uj-humaneroforras-rendszerek-kialakitasa-a-
cel 
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A hét hallgatója 
Szabó Regina a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 
harmadéves alapszakos hallgatója. Tanulmányait a nemzetközi igazgatás szakon folytatja. Részt 
vett a kar hallgatói önkormányzatának munkájában, jelenleg a Nemzetbiztonsági Szakkollégium 
titkára. Tavaly második helyezést szerzett dolgozatával az intézményi diákköri konferencián. 
Hobbija a főzés. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=zv7Mmww-PCg 
 
Hatósági együttműködések az EU-ban 
Egyre hatékonyabban működnek együtt az Európai Unió tagországainak különböző polgári 
hatóságai - derült ki azon a tudományos rendezvényen, amelyet a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen tartottak. A konferencián szó volt a többi között a belső piac működését segítő 
együttműködésekről és több eljárásjogi kérdésről is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/20/hatosagi-egyuttmukodesek-az-eu-ban 
 
A HHK-ra került az egyik amerikai lobogó 
Ünnepélyes keretek között állította ki a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar a Zrínyi Miklós 
Laktanya és Egyetemi Campus Díszterménél az egyik amerikai nemzeti lobogót, amelyet a 
márciusban az NKE-re látogató kongresszusi delegáció adott ajándékba az intézmény 
rektorának, Prof. Dr. Patyi Andrásnak. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/20/a-hhk-ra-kerult-az-egyik-amerikai-lobogo 
 
Az egyiptomi nők szerepe a politikai életben 
Amany Ismail egyiptomi professzorasszony „Women’s political participation in Egypt: the role of 
National Council of Women” címmel tartott előadást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Orczy úti 
kollégiumában április 16-án. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/19/az-egyiptomi-nok-szerepe-a-politikai-eletben 
 
Világhírű professzor az ÁKK-n 
Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás keretében érkezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre 
Alexander Y. Livshin professzor, az M. V. Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem Közigazgatási 
Karának nemzetközi együttműködésekért felelős dékánhelyettese. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/26/vilaghiru-professzor-az-akk-n 
 
Novák Katalin az Államtudományi és Közigazgatási Karon 
Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár is előadást tartott azon a kurzuson, 
amely a „Biztonsági kihívások és konfliktusok a XXI. században Európa és Magyarország 
szemszögéből” címet viseli. A politikus a demográfia és biztonság témában mondta el gondolatait 
az április 18-19-i rendezvényen, a Ludovika Egyetemi Campus Oktatási Központjában. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/20/novak-katalin-az-allamtudomanyi-es-
kozigazgatasi-karon 
 
Gyakorlati foglalkozás a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázison 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai logisztika 
alapszakos másodéves honvéd tisztjelöltjei (21 fő) látogatást tettek a Magyar Honvédség Újszász 
utcai Anyagellátó Raktárbázisán (MH ARB) 2018. április 19-én, csütörtökön. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/25/gyakorlati-foglalkozas-a-magyar-honvedseg-
anyagellato-raktarbazison 
 
UNKP-s kutatások bemutatása 
2018. április 19-én került megrendezésre az a workshop, amelyet a Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar Elektronikai Hadviselés Tanszéke és az MHTT Elektronikai, Informatikai 
és Robotikai Szakosztálya rendezett abból az alkalomból, hogy a Tanszék két hallgatója az Új 
Nemzeti Kiválósági Programban elérkezett ahhoz a vállaláshoz, hogy kutatási eredményeit 
előadás formájában bemutatja egy szakmai szervezet rendezvényén. 
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Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/20/unkp-s-kutatasok-bemutatasa 
 
ITDK 2018 – tavaszi forduló 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara 2018. április 25-én 
rendezte meg az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (ITDK) tavaszi fordulóját. A 
tudományos diákköri munka támogatása kiemelten fontos, a kar tehetséggondozási 
tevékenységének szerves részét képezi. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/26/itdk-2018-tavaszi-fordulo 
 
Fizikai felvételi vizsga a Rendészettudományi Karon 
Az idén első alkalommal az új sportkomplexumban, korszerű körülmények között zajlik a fizikai 
felvételi vizsga az RTK-n. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/25/fizikai-felveteli-vizsga-a-rendeszettudomanyi-
karon 
 
Megkezdődött az RTK tudományos diákköri konferenciája 
Három szekcióban 29 pályaművet mutatnak be tudós hallgatóink az RTK tudományos diákköri 
konferenciáján. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/25/megkezdodott-az-rtk-tudomanyos-diakkori-
konferenciaja 
 
Jól szerepeltek az RTK-sok a honvédségi lőversenyen 
Április 19-én rendezte meg a Magyar Honvédség Katonai Rendészeti Központja az ORFK 
nagytétényi lőterén az I. Katonai Rendész Kupa Szolgálati Fegyveres Lőversenyét, amelyen az 
NKE Rendészettudományi Karának hallgatói szép sikereket értek el. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/25/jol-szerepeltek-az-rtk-sok-a-honvedsegi-
loversenyen 
 
Rendőr képzőművészek XX. kiállítása az ORFK-n – oktatónk a művészek sorában 
A Rendőr Hagyományőrző és Kulturális Egyesület szervezésében – Papp Károly r. altábornagy, 
országos rendőrfőkapitány védnöklete alatt – zajlott le a Rendőr képzőművészek XX. kiállítása. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/24/rendor-kepzomuveszek-xx-kiallitasa-az-orfk-n-
oktatonk-a-muveszek-soraban 
 
Szakmai nap a Bevándorlási és Állampolgársági Tanszéken 
Az NKE RTK Bevándorlási és Állampolgársági Tanszéke, valamint az MRTT Migrációs Tagozata 
április 19-én rendezte meg szakmai napját a Rendészettudományi Karon. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/24/szakmai-nap-a-bevandorlasi-es-
allampolgarsagi-tanszeken 
 
Filozófiai monográfia – egy rendőrtiszt tollából 
A napokban jelent meg a ColorCom Média Kiadó gondozásában dr. Balassa Bence PhD r. 
őrnagy első filozófiai tárgyú monográfiája, az Isten ellensége – Lépték és perspektíva Nietzsche 
filozófiájában című kötet. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/24/filozofiai-monografia-egy-rendortiszt-tollabol 
  
A rendőrség napját ünnepelték az RTK-n 
Április 20-án került sor a Rendészettudományi Karon a rendőrség napja alkalmából rendezett 
ünnepségre, amely hallgatók és oktatók elismerésére is alkalmat adott. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/23/a-rendorseg-napjat-unnepeltek-az-rtk-n 
 
Állománygyűlés a Rendészettudományi Karon 
A következő időszak kiemelt eseményei, szervezetfejlesztési kérdések és személyzeti 
információk is szerepeltek az április 19-i állománygyűlés napirendjén az RTK-n. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/23/allomanygyules-a-rendeszettudomanyi-karon 
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NKE – SZRSZG közös határrendészeti gyakorlat 
2018. április 19-én és 20-án került lebonyolításra az a precedens- és példaértékű, több mint 80 
főt megmozgató határrendészeti gyakorlat, amelyben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE), 
valamint a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium (SZRSZG) oktatói és hallgatói vettek részt.  
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/21/nke-szrszg-kozos-hatarrendeszeti-gyakorlat 
 
Kreatív bűnözők 
A Kriminalisztikai napon „Kreatív bűnüldözők“ címmel hirdetett pályázaton tette próbára az NKE 
RTK hallgatóit a Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék. A Ponyvaregény, illetve a Blöff című 
filmekből kiválasztott két jelenet (Vincent Vega és Jules Winnfield beszélgetése a los angelesi és 
amsterdami különbségekről, Golyófogú Tony, illetve Sol és társainak szóbeli pisztolypárbaja) 
kreatív újragondolását vártuk a hallgatóktól. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/19/kreativ-bunozok 
 
Motofeszt 2018 – RTK-s közreműködéssel 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára, az ORFK - 
Országos Baleset-megelőzési Bizottság és a Közlekedés Biztonságáért Alapítvány a motoros 
idény kezdetén a balesetek megelőzése érdekében motorkerékpárosok és utasaik, illetve az 
érdeklődők részére a Hungaroringen, április 15-én SZUZUKI ORFK-OBB „Motofeszt 2018” 
Motoros Közlekedési Napot és „5. Csillagtúra Motorozást” szervezett. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/19/motofeszt-2018-rtk-s-kozremukodessel 
 
Szakmai kirándulás 
A Víztudományi Kar végzős hallgatói tettek látogatást az esztergomi Duna Múzeumban.  Dr. 
Balatonyi László adjunktus szervezésében megvalósuló kirándulás célja a vízügyes szakma 
múltjának megismerése volt.  
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/23/szakmai-kirandulas 
 
Víztechnológiai játékos bemutató - gyerekeknek 
A Víz Világnapja alkalmából az idei évben is megrendezésre került a az óvodások számára 
rendezett „játékos kísérletek” foglalkozás, ahol  a gyerekek megismerkedhettek a víz 
fontosságával, illetve láthattak érdekes kísérleteket is. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/26/viztechnologiai-jatekos-bemutato-gyerekeknek 
 
Tűzvédelmi szakmai konferencia nemzetközi kitekintéssel 
Szentendrén, április 18-án rendezték meg a „Tűzoltó Szakmai Nap 2018” elnevezésű 
tudományos konferenciát. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete, a 
Szent István Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság immár harmadik alkalommal szervezte meg a 
találkozót. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/04/19/tuzvedelmi-szakmai-konferencia-nemzetkozi-
kitekintessel 
 
Gyermekotthon-látogatás 
A Nemzetbiztonsági Szakkollégium öt tagja a budapesti Cseppkő gyermekotthon békásmegyeri 
intézetébe látogatott, hogy az ott lakó gyermekek számára az "Internetezés veszélyei" 
témakörben tartson előadást.  
Bővebben: https://nbi.uni-nke.hu/hirek/2018/04/23/gyermekotthon-latogatas 
 

 
A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
2018.04.27. (péntek) 10:00, Antal Örs doktori védése 
Értekezés címe: Az árvizek és földrengések okozta katasztrófák káros hatásai elleni hatékony 
védekezés megvalósításának elméleti és műszaki kérdései a megelőzés időszakában 
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Helyszín: NKE Zrínyi Campus (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.), Zrínyi terem 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2018.05.03. Dr. Remek Éva habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása 
A vita ideje: 2018. május 3. (csütörtök) 09:30 óra 
A vita témája: „Változó biztonságfelfogás Európában” 
Helyszín: NKE Ludovika Főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.), Hunyadi terem 
Az előadás ideje: 2018. május 3. (csütörtök) 12:00 óra 
Az előadás témája: „Az európai biztonság keretrendszere és az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet” 
Helyszín: NKE Ludovika Főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.), II. emelet 7. előadó 
Kapcsolat: Pátyodi Szandra (20-468) 
 
2018.05.09. (szerda) 10:00, Kátai-Urbán Irina Szergejevna doktori védése 
Értekezés címe: Ipari baleseti védelmi tervezési és lakosságvédelmi intézkedések 
hatékonyságának növelését szolgáló eljárások módszertani kutatása-fejlesztése 
Helyszín: NKE Zrínyi Campus (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.), Zrínyi terem 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2018.05.10. (csütörtök) 14:00, dr. Pusztai Ágnes doktori védése 
Értekezés címe: Katonák körében előforduló anyagcsere-betegségek, különös tekintettel az 
elhízás kóroki szerepére, a kardiometabolikus rizikóra, valamint a porfíria betegségre 
Helyszín: NKE Ludovika Főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.), Hunyadi terem 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 

Egyetemi programok és konferenciák 

 
IX. Önkormányzati vagyongazdálkodási konferencia 
Időpont: 2018. április 27., 9:00 
Helyszín: Államtudományi és Közigazgatási Kar, Magyary Zoltán előadóterem (1118 Budapest, 
Ménesi út 5.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-27 
 
Profilozás, intézkedés, kihallgatás − Kriminálpszichológiai kutatások - RTK 2017 
Időpont: 2018. április 27., 14:00 
Helyszín: NKE Oktatási Központ IV. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-27 
 
Tudomány és technológia az alkotmányosság mérlegén - Big Data 
Időpont: 2018. május 2., 12:00 
Helyszín: NKE Oktatási Központ, 315-ös terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-02 
 
„Az amerikai demokrácia kihívásai és alkotmányos megközelítése” - Dr. Stumpf István – 
alkotmánybíró előadása 
Időpont: 2018. május 2., 17:00 
Helyszín: Orczy úti Kollégium D terem (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-02 
 
Ludovika Nagyköveti Fórum – Portugália 
Időpont: 2018. május 2., 18:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi-terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-02 
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Ludovika Zeneszalon III. előadás 
Időpont: 2018. május 2., 18:30 
Helyszín: Ludovika főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-02 
 
CEEeGov Days 2018 
Időpont: 2018. május 3-4. 
Helyszín: Ludovika főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-03 
 
Kötelező elektronikus közbeszerzés és adatvédelem c. konferencia 
Időpont: 2018. május 7., 9:30 
Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi-terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-07 
 
Ludovika Szabadegyetem - A XX. századi magyar történelem útvesztői: XI. előadás 
Prof. Dr. Kun Miklós: "Hány hadosztálya van a pápának..." - Hogyan avatkozott be a Kreml a 
kelet-európai egyházak életébe? (1940/50-es évek) 
Időpont: 2018. május 8., 18:00 
Helyszín: NKE Oktatási Központ II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-08 
 
Kerekasztal megbeszélés - Dr. Dúl János „A vagyonkezelési szerződés alapjairól” 
Időpont: 2018. május 9., 16:00 
Helyszín: NKE Oktatási Központ, 509-es terem(1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-09 
 
Az éghajlatváltozás okozta kihívások és lehetséges válaszok c. konferencia 
Időpont: 2018. május 10., 9:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Díszterem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-10 
 
The truth is out there – or is it? And what do you do if it isn’t? 
Időpont: 2018. május 10., 12:00 
Helyszín: Orczy úti Kollégium C és D terem (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-10 
 
Ludovika piknik 
Időpont: 2018. május 11., 9:00 
Helyszín: Orczy-park 
 
Mire jó a kritikai rendészettudomány? c. workshop 
Időpont: 2018. május 11., 16:00 
Helyszín: NKE Oktatási Központ 124. terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-11 
 
Száznapos ünnepség és Ludovika fesztivál 
Időpont: 2018. május 12., 10:00 
Helyszín: Ludovika tér  
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Egyéb szakmai programajánló 

III. International Contemporary Educational Research Congress 
 
The Congress will be held with the cooperation of Contemporary Educational Research 
Association (CEAD) and Captain Witold Pilecki State University of Applied Sciences, Oswiecim 
(near Krakow), between 05-08 July, 2018 at Captain Witold Pilecki State University of Applied 
Sciences. The congress venue is located next to the Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum 
which once served as the notorious Auschwitz Concentration Camp. 
 The language of presentation of the congress, whose main theme has been designated as 
“Education and Human Rights”, will be Polish, German, English, Turkish and Russian.  
 
Submission deadline for abstracts: 30 April 2018 
Deadline for late registrations: 30 April 2018  
 
More details on the website: http://ceadder.org/site/en/homepage/ 

Multimédia az oktatásban - nemzetközi konferencia az NKE-n 

Idén a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezik meg, immáron 24. alkalommal, a „Multimédia 
az oktatásban” című nemzetközi konferenciát. A május 31. és június 2. között tartandó esemény 
helyszíne az Államtudományi és Közigazgatási Kar Ménesi úti campusa.  

A konferencia tervezett témakörei között szerepel a többi között az élethelyzethez igazított 
tanulás, a tanulási környezet technikai, technológiai változása, vagy a virtuális valóság az 
oktatásban.  

A háromnapos rendezvényen plenáris és szekció előadásokra is sor kerül, amelyekre minimum 
300 szavas előadás kivonatokkal lehet jelentkezni április 7-ig, a rendezvény honlapján: 
https://mmokonferencia.uni-nke.hu/#nyitolap 

"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. 

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 

http://ceadder.org/site/en/homepage/
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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 
 
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  

Pályázati felhívás modern és kortárs eszmetörténet témakörben 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kara pályázatot hirdet 
kutatók számára a modern és kortárs eszmetörténet témakörben 
A pályázat benyújtásának feltétele MA, illetve MSc-fokozat vagy azzal egyenértékű diploma 
megléte. 
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A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek azok a kutatási témák, amelyek illeszkednek 
a Molnár Tamás Kutatóintézet tevékenységébe: 

 Molnár Tamás munkássága 

 XVIII-XX. századi magyar eszmetörténet 

 XVIII-XX. századi politikai és társadalmi gondolkodás története 
A pályázati anyagot postai úton és elektronikus formában (pdf-ben) kell eljuttatni az alábbi 
címekre: 
Email-cím: mota@uni-nke.hu; 
Postacím: Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Molnár Tamás Kutatóintézet, 1581 Budapest, Pf. 15. 
A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. május 10. 
További információk: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/11/palyazati-felhivas 
 
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 
 
Belügyi Tudományos Tanács pályázatai 
 
Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos 
Tanács elnöke a 2018-as évben is pályázatot hirdet 

 a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában – doktoranduszok, abszolutóriumot 
szerzett és fokozatszerzési eljárás alatt álló – kutatók számára gyakornoki rendszer 
keretében kutatás folytatására, valamint 

 a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktoranduszai számára a doktori képzési díj, illetve a 
doktori fokozatszerzési eljárási díj költségvállalására a 2018/2019-es tanévre. 
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A részletes tájékoztató weboldalunkon olvasható:  
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai 
 

„Az integritás alapú szervezet – lehetőség és kihívás a digitális átalakulás mentén” c. 
pályázati felhívás 

A Belügyi Tudományos Tanács az állomány tagjai szakmai ismereteinek és értékes gyakorlati 
tapasztalatainak a felhasználása, a téma iránt érdeklődő szakemberek véleményének és 
javaslatainak a megismerése és felhasználása érdekében „Az integritás alapú szervezet – 
lehetőség és kihívás a digitális átalakulás mentén” címmel pályázatot hirdet tanulmányok, az 
integritás erősödését szolgáló javaslatok megírására.  

A pályázat postára adásának határideje: 2018. október 15. 

További információk: https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-
palyazatai/az-integritas-alapu-szervezet-lehetoseg-es-kihivas-a-digitalis-atalakulas-menten-cimu-
palyazat 

 

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 
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. 
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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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