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Egyetemi hírek 

 
Missziónk: a magyar külpolitikai és közszolgálati elit utánpótlása 
„A magyar külpolitika célja, kötelessége és feladata Magyarország szuverenitásának és 
biztonságának megvédése, valamint Magyarország versenyképességének fenntartása és 
folyamatos javítása” – fejtette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az NKE NETK 
Kar Napja alkalmából tartott ünnepi megnyitóján. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/09/misszionk-a-magyar-kulpolitikai-es-
kozszolgalati-elit-utanpotlasa 
 
A Kreml és a kelet-európai egyházak 
„Hány hadosztálya van a pápának?” – tette fel a sztálini kérdést Prof. Dr. Kun Miklós a Ludovika 
Szabadegyetemen. Az NKE előadás-sorozatán a történész bemutatta a szovjet diktatúra és az 
egyházak változó kapcsolatát. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/09/a-kreml-es-a-kelet-europai-egyhazak 
 
Egyedülálló képzés az NKE és a Karitász együttműködésében 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Katolikus Karitász tavaly év végén kötött 
együttműködési megállapodása részeként egynapos képzést tartottak a karitatív szervezet 
munkatársai számára. A rendezvényen az előadók hangsúlyozták, hogy a válságkezelésben 
különösen fontos az állami szervek és a különböző segélyszervezetek együttműködése. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/08/egyedulallo-kepzes-az-nke-es-a-karitasz-
egyuttmukodeseben 
 
Kemény Ferenc-díjat vehetett át a HHK központvezetője 
A sport területén végzett kiemelkedő oktatói, tudományos tevékenysége elismeréseként Kemény 
Ferenc-díjat vehetett át az Emberi Erőforrások Minisztériumától az NKE HHK Katonai 
Testnevelési és Sportközpont központvezetője, Bánszki Gábor alezredes. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/07/kemeny-ferenc-dijat-vehetett-at-a-hhk-
kozpontvezetoje 
 
Ludovika Fesztivál a Ludovika téren 
Ismét a Ludovika tér lesz az otthona az immáron 9. alkalommal megrendezendő Ludovika 
Fesztiválnak május 12-én, amelynek ezúttal is a tisztavatást megelőző, úgynevezett Száznapos 
Ünnepség az egyik központi programja. A rendezvénynek idén azonban az adja a 
különlegességét, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a 170 éves Magyar Honvédség előtt 
tiszteleg a programokkal. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/07/ludovika-fesztival-a-ludovika-teren 
 
A hét hallgatója 
Lestár József az NKE Rendészettudományi Kar első éves hallgatója.  Tanulmányait a 
közrendvédelmi szakirányon folytatja. Az első évfolyam hallgatói parancsnoka és tagja a 
nemzetbiztonsági szakkollégiumnak. Hobbija a kézilabda. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=AZ3dtKBQqGc 
 
Ünnepi tanulmánykötet Kiss György tiszteletére 
Prof. Dr. Kiss György 65. születésnapját ünnepelte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, melynek 
keretében a kollégák ünnepi tanulmánykötettel kedveskedtek a Közigazgatás-tudományi Doktori 
Iskola vezetőjének. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/04/unnepi-tanulmanykotet-kiss-gyorgy-
tiszteletere 
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Digitális kormányzás—ötödik alkalommal is CeeGov az NKE-n 
Idén ötödik alkalommal adott otthont a CEE e-Dem és e-Gov Days eseménynek a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem. Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemmel és a 
Ludwigsburgi-i University of Public Administration and Finance-al közös szervezésű konferencián 
olyan aktuális  témában értekeznek a résztvevők, mint például az okos városok, open data (nyílt 
adat), adat- és kibervédelem, átláthatóság, és a digitális állampolgárság. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/04/digitalis-kormanyzasotodik-alkalommal-is-
ceegov-az-nke-n 
 
Felavatták gyűrűiket végzős hallgatóink 
Hatodik alkalommal ünnepelhették a tanulmányaik végét jelentő egyetemi, illetve kari címerrel 
ellátott gyűrűik avatását az NKE végzős hallgatói. A Gyűrűavató bálnak idén a hagyományokhoz 
híven a Honvéd Kulturális Központ adott otthont. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/04/felavattak-gyuruiket-vegzos-hallgatoink 
 
 Koncertek műhelytitkai 
„Olyan dolgokról lesz szó, amik nincsenek benne a nagykönyvekben, hiszen ahogy a titkos 
szolgálat a szervezet működéséről nem ad ki semmit, úgy a koncertező zenészek sem árulnak el 
sok belső műhelytitkot” - mondta Prof. Dr. Horváth Attila a koncertek világába kalauzoló Ludovika 
Zeneszalon záró előadásán. Az alkotmánybíró hozzátette, Szilasi Alex zongoraművész révén 
„most valamennyire lelebbentjük a fátylat” e témáról. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/04/koncertek-muhelytitkai 
 
Megalakult a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület 
Nemrégiben létrejött a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület, amely hiánypótló jelleggel a hazai 
közigazgatási jog és azon belül is a közigazgatási eljárási jog kutatását, a vonatkozó 
jogalkalmazás segítését és fejlesztését tekinti alapvető céljának. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/09/megalakult-a-kozigazgatasi-eljarasi-jogi-
egyesulet 
 
A tudományos diákköri mozgalom alapvető érték és minőség 
„A tudományos diákköri mozgalom olyan alapvető értéket és minőséget ad a felsőoktatási 
intézményeknek, amely nélkül nem lennének azok, amik” - mondta Prof. Dr. Kis Norbert, az 
Államtudományi és Közigazgatási Kar a 2017/2018-as tanév tavaszi félévében megrendezett 
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia eredményhirdetésén. Idén 16 helyezést elért 
hallgató vehette át díját ünnepélyes keretek között. Az ITDK-ra több mint 40 pályaműt nyújtottak 
be a hallgatók; közülük 22 főt ítélt az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára való 
továbbjutásra a zsűri. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/08/a-tudomanyos-diakkori-mozgalom-alapveto-
ertek-es-minoseg 
 
Az önkormányzati vagyongazdálkodásról tanácskoztak 
Idén kilencedik alkalommal rendezték meg a nagy érdeklődésre számot tartó IX. Önkormányzati 
Vagyongazdálkodási Konferenciát. A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Államtudományi és Közigazgatási Kar, valamint a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. 
közös szervezésében valósult meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ménesi úti Kampuszán. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/07/az-onkormanyzati-vagyongazdalkodasrol-
tanacskoztak 
 
Holland diákcsoport az ÁKK-n 
A holland egyetemen ezen a karon kínálnak a hallgatóknak az ÁKK-hoz hasonló képzéseket 
(közigazgatás, politikatudomány, gazdálkodás). A holland egyetemi hallgatók képzésük 
részeként tanulmányi kirándulásokon vesznek részt külföldi országokban, ahol a partner vagy 
témájukhoz kapcsolódó releváns egyetemeket, szervezeteket keresnek fel, előadásokat 
látogatnak, és találkoznak szakemberekkel, oktatókkal és diáktársaikkal is. 
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Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/04/holland-diakcsoport-az-akk-n 
 
2018 tavaszi ITDK program, helyszínek és eredmények 
A 2017/18-as tanév tavaszi félév Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia szóbeli 
fordulójának megrendezésére május 10-én kerül sor. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/08/2018-tavaszi-itdk-program-helyszinek-es-
eredmenyek 
 
Profilozás, intézkedés, kihallgatás 
Ezzel a címmel rendezett konferenciát a „Kriminálpszichológia” Kiemelt Ludovika Kutatóműhely 
azzal a céllal, hogy összegezzék a 2017-ben végzett kutatások eredményeit. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/04/profilozas-intezkedes-kihallgatas 
 
ChallengAir – nemzetközi védelmiellenőr-verseny 
Április 26-án immáron harmadik alkalommal rendezték meg a nemzetközi védelmiellenőr-
versenyt, amelyre idén ellátogatott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Karának biztonsági szakirányon tanuló első és másodéves szakasza is. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/08/challengair-nemzetkozi-vedelmiellenor-verseny 
 
Síkvidéki vízrendezés gyakorlatban 
A Víztudományi Kar III. évfolyam Területi Vízgazdálkodás szakirányos hallgatói a Síkvidéki 
vízrendezés tárgy témájában tanulmányúton vettek részt Göttlinger István műszaki 
tanár vezetésével.  
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/04/sikvideki-vizrendezes-gyakorlatban 
 
Duna vízgyűjtő-hidrológusainak veterán találkozója 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar és a Magyar Hidrológiai Társaság közös 
szervezésében, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság támogatásával, 2018. április 23-26-án 
került megrendezésre a Duna vízgyűjtő-hidrológusainak veterán találkozója.  
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/07/duna-vizgyujto-hidrologusainak-veteran-
talalkozoja 
 
 

Egyetemi programok és konferenciák 

Ludovika piknik 
Időpont: 2018. május 11., 9:00 
Helyszín: Orczy-park 
Bővebben: https://dokutar.uni-nke.hu/egyetem/ludovika-piknik 
 
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  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/ludovika-fesztival 
 
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  
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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 
 
Helyi önkormányzati rendszerek összehasonlító vizsgálata c. francia-magyar konferencia 
Időpont: 2018. május 15., 9:50 
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-15 
 
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  
 
Ludovika Szabadegyetem XII. előadás 
Prof. Dr. Kun Miklós: Milyen szerepet játszott a szovjet politikai rendőrség tábornoki kara az 
1956. évi magyar forradalom és szabadságharc eltiprásában? 
Időpont: 2018. május 15., 18:00 
Helyszín: Oktatási Központ, II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
 
A Honvédség 170 éves évfordulója - tudományos konferencia 
Időpont: 2018. május 16., 9:00 
Helyszín: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Díszterem (Budapest, Kapisztrán tér 2-4.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-16 
 
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  
 
Egy migrációkutatás mérföldkövei c. konferencia 
Időpont: 2018. május 17., 10:00 
Helyszín: Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium, Multifunkcionális terem (1089 Budapest, 
Diószeghy S. u. 38-42.)  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-17 
 
Prof. Dr. Kis Norbert: Az állami jogérvényesítés és a közigazgatási büntetés dilemmái című 
könyv bemutatója 
Időpont: 2018. május 18., 10:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi-terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-18 
 
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 

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

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 
 

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


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/gyakornoki-
es-phd-doktori-palyazat 

„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 
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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 
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