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Egyetemi hírek 

 
Repedező amerikai rendszer? 
Az amerikai demokrácia kihívásairól és alkotmányos megközelítéséről tartott előadást Prof. Dr. 
Stumpf István a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/03/repedezo-amerikai-rendszer 
 
Magas szintű elismerések a Tűzoltónap alkalmából 
Szent Flórián, a tűzoltók nemzetközi napja alkalmából koszorúzással egybekötött ünnepi 
állománygyűlést tartottak május másodikán a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságon. Az ünnepség keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi 
Intézet részéről Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, a Katasztrófavédelmi Intézet igazgatójának 
előterjesztésére ezúttal többen is vehettek át elismerést kiváló munkájukért. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/03/magas-szintu-elismeresek-a-tuzoltonap-
alkalmabol 
 
Vendégprofesszorok az NKE Kína Központjában 
2018. április 26-án „Vendégprofesszorok az NKE Kína Központban” című rendezvénysorozatunk 
keretében Dr. Chen Changwei, a Pekingi Egyetem Yenching Akadémiájának dékánhelyettese 
tartott angol nyelvű előadást „Kína, a világkormányzás és a nemzetközi rend” címmel. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/03/vendegprofesszorok-az-nke-kina-
kozpontjaban 
 
Az NKE hallgatója nyerte meg az országos kínai nyelvi versenyt 
2018. április 27-én a Pécsi Tudományegyetem adott otthont a Hanyu Qiao (A kínai nyelv hídja) 
elnevezésű nemzetközi kínai nyelvi verseny magyarországi fordulójának, melyen Petz Dávid 
RTK-s hallgató első helyezést ért el, és ezzel megszerezte a jogot arra, hogy ő képviselje 
Magyarországot a verseny nemzetközi fordulóján Kínában. A győztesnek járó díjat Wang Zheng, 
a Kínai Népköztársaság kulturális tanácsosa nyújtotta át számára. A versenyen ugyancsak 
kiemelkedő teljesítményt nyújtott Loós Viktória, a NETK hallgatója, aki harmadik helyezést ért el. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/02/az-nke-hallgatoja-nyerte-meg-az-orszagos-
kinai-nyelvi-versenyt 
 
Moldova a Ludovikán 
A Ludovika Nagyköveti Fórum előadássorozat keretén belül látogatott az egyetemre Őexc. Oleg 
Țulea, Moldova nagykövete. A Ludovika Főépületének Zrínyi termében megrendezett 
eseményen az érdeklődők a nagykövet „Republic of Moldova – Shaping the European Future” 
című előadásából betekintést nyerhettek Moldova történetébe, gazdaságába és az EU-hoz 
fűződő viszonyába. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/02/moldova-a-ludovikan 
 
Operetthadsereg a két világrend peremén 
Prof. Dr. Kun Miklós a Magyar Néphadsereg 1950-es évekbeli agresszív fejlesztését mutatta be a 
Ludovika Szabadegyetem legutóbbi előadásán. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/02/operetthadsereg-a-ket-vilagrend-peremen 
 
A hét hallgatója 
Tóth Bálint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
negyedéves alapszakos hallgatója. Tanulmányait a katonai vezető alapképzési szak légvédelmi 
rakéta specializáción folytatja. Sikeresen pályázott az Új Nemzeti Kiválósági Programban. A 
dolgozata címe: "A korszerű rakétahajtóművek légvédelmi rakéta eszközökre gyakorolt 
hatásának vizsgálata". Hobbija az íjászat és a makettezés. 
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A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=wKGZEVL9eWA 
 
Áldozatazonosító szolgálatot hoznának létre 
A megváltozott biztonsági környezet miatt is időszerű lenne egy áldozatazonosító szolgálat 
felállítása Magyarországon. Az Európai Unió legtöbb tagországában, így például Csehországban 
és Lengyelországban is működik egy-egy ilyen, az Interpol módszertanán alapuló szakértői 
csapat, amely tömegszerencsétlenségek esetén gyors és hatékony megoldásokat kínál az 
áldozatok azonosítására. A témáról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Karán rendeztek szakmai tanácskozást. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/27/aldozatazonosito-szolgalatot-hoznanak-letre 
 
A 40 éves közigazgatási felsőoktatás a magyar felsőoktatás értékévé vált 
„A 40 éves közigazgatási felsőoktatás a magyar felsőoktatás értékévé vált, modellt mutatott a 
külföldi közigazgatási felsőoktatási rendszerek számára, oktatva és kutatva értéket teremtett a 
magyar és a külföldi közigazgatási gyakorlat számára”- mondta Prof. Dr. Kis Norbert a jubileumi 
év alkalmából megrendezett programsorozat kiemelkedő állomásaként számon tartott 
konferencián. Az eseményen elhangzott, hogy az elmúlt 40 évben a generalista közigazgatási 
szakemberek felsőfokú képzése tisztviselők generációit adta a közszolgálatnak. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/27/a-40-eves-kozigazgatasi-felsooktatas-a-
magyar-felsooktatas-ertekeve-valt 
 
Sokféleség az egységben 
„Mi nem a föderalista Európában hiszünk, hanem a nemzetek Európájában. Ez teszi Európát 
versenyképessé, biztonságossá és stabillá” – mondta Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség 
európai uniós ügyekért felelős államtitkára a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/26/sokfeleseg-az-egysegben 
 
Út a siker felé! Sikeresen lezajlott az NKE ÁKK 2018. évi tavaszi Tudományos Diákköri 
Konferenciája 
Az NKE ÁKK 2018. április 26-án rendezte meg a Tudományos Diákköri Konferencia (ITDK) 
tavaszi fordulóját, ahol négy tagozat keretében mérhették össze a tudásukat a versenyzők. 
A felsőoktatási tehetséggondozás kulcsfontosságú állomását jelentő eseményen 41 versenyző 
és 22 opponens vett részt. A pályázók felkészülését 34 konzulens oktató segítette. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/27/ut-a-siker-fele-sikeresen-lezajlott-az-nke-akk-
2018-evi-tavaszi-tudomanyos-diakkori-konferenciaja 
 
Az NKE-ÁKK ÖKI operatív kutatási terv 2017/2018 szabályozási alprogramjának 
workshopja 
2018. április 17-én 10 órai kezdettel AZ NKE-ÁKK ÖKI OPERATÍV KUTATÁSI TERV 2017/2018 
SZABÁLYOZÁSI ALPROGRAMJA WORKSHOPOT tartott a PTE ÁJK-n, amelynek során az 
eddig elvégzett kutatási folyamatról és annak eredményeiről számolt be. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/27/az-nke-akk-oki-operativ-kutatasi-terv-
20172018-szabalyozasi-alprogramjanak-workshopja 
 
Külföldi tanulmányi úton járt a Magyary Zoltán Szakkollégium 
Tanulmányúton járt a Magyary Zoltán Szakkollégium csapata Kolozsváron. A négy napos 
eseményen többek között Oláh Emese, a város alpolgármestere is fogadta az NKE hallgatóit. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/02/kulfoldi-tanulmanyi-uton-jart-a-magyary-
zoltan-szakkollegium 
 
Pakisztáni delegáció a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
A pakisztáni Nemzetvédelmi Egyetem Vezérkari Tanfolyamának 19 fős delegációja európai 
tanulmányútja keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vendége volt 2018. április 24-én. A 
Khalid Zia vezérőrnagy által vezetett delegáció megismerkedett az Egyetem létrehozásának 
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körülményeivel, küldetésével és működési sajátosságaival, valamint részletes betekintést 
nyerhettek a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon folyó tisztképzésbe. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/27/pakisztani-delegacio-a-nemzeti-kozszolgalati-
egyetemen 
 
Lengyelországi menedzsment konferencia 
2018. április 19-20. között a lengyelországi Częstochowában rendezték meg a nemzetközileg 
elismert CONTEMPORARY ISSUES IN THEORY AND PRACTICE OF MANAGEMENT 
konferenciát. A konferencián előadóként vett részt Dr. Hurta Hilda, a Nemzetközi és Európa 
Tanulmányok Kar oktatója és a Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Intézet 
munkatársa. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/26/lengyelorszagi-menedzsment-konferencia 
 
A pakisztáni Nemzetvédelmi Egyetem látogatása 
2018. április 24-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Honvédelmi Minisztérium 
szervezésében az egyetemünkre látogatott a pakisztáni Nemzetvédelmi Egyetem 20 fős magas 
rangú katonatisztekből álló delegációja. A csoportot Khalid Zia vezérőrnagy vezette, és a 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán folytatott megbeszélések és előadások mellett 
meglátogatták a Ludovika Campust is. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/27/a-pakisztani-nemzetvedelmi-egyetem-
latogatasa 
 
Eredményhirdetés a kari TDK-n 
A záróünnepélyen a helyezések mellett számos különdíjat is átvehettek a Rendészettudományi 
Kar tavaszi tudományos diákköri konferenciájának versenyzői, és 14 dolgozat jutott tovább az 
OTDK-ra. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/27/eredmenyhirdetes-a-kari-tdk-n 
 
Fókuszban az áldozat 
A bűnözés visszaszorításában az egyik legfontosabb feladat az áldozattá válás megelőzése és a 
védtelen, kiszolgáltatott helyzetben lévő társadalmi csoportok védelme. "Ez egy soha véget nem 
érő küzdelem” – fejtette ki Prof Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Bűnügyi Tudományok Ludovika Kiemelt Kutatóműhely konferenciáján. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/02/fokuszban-az-aldozat 
 
Kari TDK a Víztudományi Karon 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karán Április 26. délután került sor a Kari TDK 
Konferencia megrendezésére. A pályamunkát benyújtó hallgatók két zsűri előtt, a Területi 
Vízgazdálkodási Szekcióban és a Víz- és szennyvíztisztítási Szekcióban  tarthattak előadást. Az 
előadásokon nagyszámú hallgatóság gyűlt össze, hozzátartozókból, barátokból és az 
intézményünk oktatóiból.  
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/27/kari-tdk-a-viztudomanyi-karon 
 
Újra kell gondolni a települési csapadékvíz-gazdálkodást 
Pódiumbeszélgetést rendezett a települési csapadékvíz-gazdálkodás tervezési alapjainak 
megújításáról az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság Víz és Környezet Albizottsága április 
20-án. A rendezvény megszervezésében a Budapesti Műszaki Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem, az MTA Meteorológiai Tudományos Bizottsága, valamint az OVF Vízügyi Tudományos 
Tanácsa is részt vállalt. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/02/ujra-kell-gondolni-a-telepulesi-csapadekviz-
gazdalkodast 
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A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
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 

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 
 
ÁKK ITDK 2018 tavasz - Ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztás 
Időpont: 2018. május 7., 12:00 
Helyszín: Oktatási Központ, Aula (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-07 
 

TDK Filmklub - Most már elég! (2002) 
Időpont: 2018. május 7., 19:30 
Helyszín: Oktatási Központ, II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.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: Oktatási Központ, II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-08 
 
Ludovika Nagyköveti Fórum – Kanada 
Időpont: 2018. május 8., 18:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi-terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-08 
 
NETK kari nap 
Időpont: 2018. május 9., 9:00 
Helyszín: Ludovika főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
 
Kerekasztal megbeszélés - Dr. Dúl János „A vagyonkezelési szerződés alapjairól” 
Időpont: 2018. május 9., 16:00 
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Helyszín: 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: Oktatási Központ, 124-es 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  
 
Turizmusbiztonság: a praxis és a teória mezsgyéin c. országos tudományos konferencia 
Időpont: 2018. május 14., 10:00 
Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem, Főépület III. előadó (1093 Budapest, Fővám tér 8.)  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-14  
 
Könyvbemutató: Nyomozati utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára 
Időpont: 2018. május 14., 15:00 
Helyszín: Oktatási Központ, 510-es terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-14 
 
Reintegrációs munka a börtönökben – Büntetés-Végrehajtási Ludovika Kiemelt 
Kutatóműhely hazai konferenciája  
Időpont: 2018. május 15., 13:00 
Helyszín: Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium, Multifunkcionális terem (1089 Budapest, 
Diószeghy S. u. 38-42.)  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-15  
 
Rendészettudomány az Európai Unióban c. konferencia  
Időpont: 2018. május 16., 9:30 
Helyszín: Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium, Multifunkcionális terem (1089 Budapest, 
Diószeghy S. u. 38-42.)  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-16  
 
Climatters 2018 - Országos Fenntarthatósági Szakmai Nap 
Időpont: 2018. május 24., 9:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-24 
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Egyéb szakmai programajánló 

6th Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Science and Humanities, MIFS 2018 

Dates: 24-25, May, 2018 
Conference Venue: Hotel Grupotel Gravina, Barcelona Spain 

In May 2018, ESI will organize an academic conference at the Hotel Grupotel Gravina, Barcelona 
Spain. We are inviting you to register and present your paper at the upcoming event. 
 
The European Scientific Institute, ESI organizes one of its conferences at the Hotel Grupotel 
Gravina, Barcelona Spain. The forum will gather academicians from all around the globe, who will 
present their papers in various academic domains such as economics, education, law, social 
work, sociology, management, marketing, business, politics, linguistics, philosophy, psychology, 
medicine, chemistry, biology, engineering, IT, physics and mathematics. 

For more information please visit the Conference page: www.mforumbarcelona.net 

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. 

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  

http://www.mforumbarcelona.net/
https://mmokonferencia.uni-nke.hu/#nyitolap
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
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- 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. 
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 

http://www.fb.uklo.edu.mk/faces/conference2018/indexen.html
https://ecpr.eu/Events/EventDetails.aspx?EventID=115
mailto:mota@uni-nke.hu
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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. 

 
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 
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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. 
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 
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