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Egyetemi hírek 

 
Történelmi vetélkedő Görgei tiszteletére 
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, valamint Görgei Artúr hadvezér emlékére 
rendeztek vetélkedőt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Karán. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/17/tortenelmi-vetelkedo-gorgei-tiszteletere 
 
1956 szovjet szemszögből 
A szovjet vezetés, valamint a politikai rendőrség tábornoki karának eddig ismeretlen szerepét 
mutatta be az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsolatában Prof. Dr. Kun Miklós a 
Ludovika Szabadegyetem idei szemeszterének utolsó előadásán. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/17/1956-szovjet-szemszogbol 
 
Górcső alatt a rendészettudomány 
Összehasonlító rendészettudományi konferenciát rendeztek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, 
ahol a hazai szakemberek mellett a nemzetközi kutatók is előadtak. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/16/gorcso-alatt-a-rendeszettudomany 
 
Bemutatkozott a Ludovika Egyetemi Sportközpont 
Az idei évben a Testnevelési Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös pályázata 
bizonyult sikeresnek a MEFOB kosárlabda négyes döntő megrendezésére. Ez egy fontos 
mérföldkő a Ludovika Egyetemi Sportközpont életében, mivel ez volt az első, egyben több napos 
rendezvény az új sportcsarnokban. A nőknél a TFSE, a férfiaknál a Miskolci Egyetem a 2017-18-
as MEFOB Kosárlabda bajnokság győztese. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/16/bemutatkozott-a-ludovika-egyetemi-
sportkozpont 
 
Újból az év hallgatói magazinja a Forum Publicum 
Idén is megtartotta tavalyi első helyezését a DUE Médiahálózat által szervezett pályázaton a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói magazinja, a Forum Publicum. A legjobb hallgatói 
magazinért járó elismerést az Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon, a Tesla rendezvényközpontban 
vehették át megosztva a Debreceni Egyetem – Egyetemi Élet szerkesztőivel közösen.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/15/ujbol-az-ev-hallgatoi-magazinja-a-forum-
publicum 
 
Európaizáció a Balkánon 
Szakértők szerint Horvátország után leghamarabb 2025-ben csatlakozhat majd újabb nyugat-
balkáni ország az Európai Unióhoz. Erre jelenleg Montenegrónak és Szerbiának van a 
legnagyobb esélye. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő „Európaizáció a Balkánon” 
Ludovika Kutatócsoport célja, hogy átfogó elemzést nyújtson a térség általános politikai és 
európai integrációs helyzetéről, különösen az uniós bővítés szemszögéből. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/15/europaizacio-a-balkanon 
 
170 éve történt 
Az első független felelős magyar minisztérium tagjainak 1848. május 15-én sürgősen össze 
kellett ülniük, mert az ország déli területein a helyzet egyre súlyosabbá vált. A Délvidéken élő 
szerb lakosság már április közepén olyan követeléseket fogalmazott meg, melyek a magyar 
politikai vezetés számára elfogadhatatlanok voltak.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/15/170-eve-tortent 
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Nincs turizmus biztonság nélkül 
„Nincs turizmus biztonság nélkül” - mondta Prof. Dr. Michalkó Gábor, a Turizmusbiztonság és 
Versenyképesség Államtudományi Kutatóműhely vezetője a Turizmusbiztonság: a praxis és a 
teória mezsgyéin című országos tudományos konferencián. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és 
a Budapesti Corvinus Egyetem 2016 decemberében aláírt együttműködési szerződésének 
eredményeként megvalósuló közös uniós finanszírozású kutatást tizenkét előadáson keresztül 
mutatták be. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/15/nincs-turizmus-biztonsag-nelkul 
 
Fegyverkiállítás a Ludovika Múzeumban 
A kovás lakattól a gépkarabélyig - 200 év tűzfegyvertörténet címmel a Ludovika főépületében 
kiállítás nyílt a Magyar Honvédség születésének 170. évfordulója alkalmából. A két tárlóban 
elhelyezett kamara kiállítás végigköveti a magyar katona által használt legfontosabb 
tűzfegyvereket 1784-1989 között. Az időszakos kiállítás képet nyújt arról a haditechnikai fejlődési 
folyamatról, mely kézi tűzfegyverek vonatkozásában jellemezte a Magyar Honvédség történetét. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/14/fegyverkiallitas-a-ludovika-muzeumban 
 
A hét hallgatója 
Kiss Rebeka a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar 
másodéves hallgatója. Tanulmányait a közigazgatás-szervező szakon folytatja. Tagja a Magyary 
Zoltán Szakkollégiumnak, nemrégiben pedig második helyezést ért el az Országos Polgári Jogi 
Jogesetmegoldó Versenyen. Hobbija a fotózás, a festés és a szobrászat. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=vdAk14z2nww 
 
Kanadával zárult a Ludovika Nagyköveti Fórum 
Őexc. Isabelle Poupart, Kanada állandó és meghatalmazott nagykövete Magyarországra volt a 
szemeszter utolsó Ludovika Nagyköveti Fórum rendezvényének előadója, aki „A kanadai 
megközelítés: felelősségvállalás, befogadás és progresszív kereskedelem a külpolitikai célok 
eléréséért” címmel tartott előadást május 8-án. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/14/kanadaval-zarult-a-ludovika-nagykoveti-
forum 
 
A klímaváltozás aktualitásairól tanácskoztak 
„Az emberiség sorsa a saját kezében van” - hangzott el azon a tudományos konferencián, 
amelyet az éghajlatváltozás okozta kihívásokról és a lehetséges válaszokról tartottak a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hungária körúti campusán. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/14/a-klimavaltozas-aktualitasairol-tanacskoztak 
 
A katonai hivatás lényege a méltóvá válás 
„A katonai hivatás lényege a méltóvá válás - a katona tettekkel bizonyítja, hogy méltó arra a 
szeretetre, amellyel nemzete körülveszi”- fogalmazott Prof. Dr. Patyi András köszöntő 
beszédében. Az immáron kilencedik alkalommal megrendezett Ludovika Fesztivál 
különlegessége, hogy nemcsak a tisztavatást megelőző Száznapos Ünnepségnek adott teret, 
hanem az idén 170 éves Magyar Honvédség előtt is tisztelgett.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/12/a-katonai-hivatas-lenyege-a-meltova-valas 
 
100 év szolgálat 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott konferenciáján ünnepelte a magyar katonai hírszerző 
és elhárító szakma önálló fennállásának 100 éves évfordulóját. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/11/100-ev-szolgalat 
 
Az igazság pillanata: vasárnaptól MEFOB kosárlabda döntő 
Az idei évben a Testnevelési Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati egyetem közös pályázata 
bizonyult sikeresnek a MEFOB kosárlabda négyes döntőre. A szervezési munka a végéhez 
közeledik, a hét végétől pedig már a sportolóké lesz a főszerep. 
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Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/10/az-igazsag-pillanata-vasarnaptol-mefob-
kosarlabda-donto 
 
Sikeresen lezajlott a You MÁJT Win jogtörténeti vetélkedő 
Május 4-én, pénteken sikeresen lezajlott a Magyar Állam-és Jogtörténeti Intézet által 
meghirdetett jogtörténeti szellemi vetélkedő. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/14/sikeresen-lezajlott-a-you-majt-win-jogtorteneti-
vetelkedo 
 
Nem csak erővel, hanem tudással is a haza szolgálatában 
„A cél, hogy a fiaink ne csak erővel, hanem tudománnyal is szolgálják a hazájukat” - mondta Dr. 
Pohl Árpád ezredes a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2017/2018-as tanév tavaszi félév 
Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájának megnyitóján.  
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/10/nem-csak-erovel-hanem-tudassal-is-a-haza-
szolgalataban 
 
War Studies University vezetőinek látogatása a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
2018. május 8-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre látogattak a lengyel War Studies University 
(Akademia Sztuki Wojennej; WSU) Nemzetbiztonsági Karának vezetői. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/16/war-studies-university-vezetoinek-latogatasa-
a-nemzeti-kozszolgalati-egyetemen 
 
Változó biztonságfelfogás Európában – Remek Éva habilitációs előadása 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karának (NETK) 
oktatója, Dr. Remek Éva 2018. május 3-án tartotta habilitációs előadását a Ludovikán. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/16/valtozo-biztonsagfelfogas-europaban-remek-
eva-habilitacios-eloadasa 
 
Az NKE és az Etióp Közszolgálati Egyetem közös konferenciája Addisz-Abebában 
A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar két oktatója, Dr. Nagyné Rózsa Erzsébet egyetemi 
docens és Dr. Marsai Viktor egyetemi adjunktus 2018. április 15. és 28. között az Etióp 
Közszolgálati Egyetemre (ECSU) látogatottak. A magyar oktatók Afrika szarvának politikai és 
biztonságpolitikai folyamatairól, illetve a Közel-Kelet helyzetéről tartottak előadásokat, illetve 
konzultációkat.  
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/10/az-nke-es-az-etiop-kozszolgalati-egyetem-
kozos-konferenciaja-addisz-abebaban 
 
Iron Night harmadszor 
Május 8-án, a kari napok keretén belül harmadik alkalommal került sor az Iron Night 
sportrendezvényre, amely a testedzés különböző formáit, illetve az egészséges táplálkozást 
igyekezett megismertetni a hallgatókkal egy hangulatos, szabad, kötetlen program keretében. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/16/iron-night-harmadszor 
 
Rendőri vezetői értekezlet az NKE-n 
A megyei rendőrfőkapitányok rendészeti helyettesei számára tartottak vezetői értekezletet a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Oktatási Épületében. Az eseményen az aktuális rendészeti 
feladatokról tanácskoztak a résztvevők, akiket Dr. habil Boda József ny. vezérőrnagy, a 
Rendészettudományi Kar dékánja tájékoztatott a kar és az egyetem működéséről. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/16/rendori-vezetoi-ertekezlet-az-nke-n 
 
Tisztújítás a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesületében 
Május 8-án rendezték meg a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesületének (RDOE) 
közgyűlését, amelyet a hagyományokhoz híven tudományos konferencia követett. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/15/tisztujitas-a-rendeszeti-doktoranduszok-
orszagos-egyesuleteben 
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Állománygyűlés a Rendészettudományi Karon 
Május 2-án került sor az RTK állománygyűlésére a Rendészeti oktatási épületben. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/15/allomanygyules-a-rendeszettudomanyi-karon 
 
Az 1978-ban végzettek találkoztak az RTK-n 
A Rendőrtiszti Főiskola 40 éve végzett hallgatóit és nyugdíjas volt munkatársait köszöntötte a 
jogutód Rendészettudományi Kar (RTK) közössége május első napjaiban. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/15/az-1978-ban-vegzettek-talalkoztak-az-rtk-n 
 
Terepgyakorlat a másodéves rendőr tisztjelölteknek 
A közrendvédelmi szakirány nappali munkarendű másodéves tisztjelöltjei külső gyakorlati 
képzésen vehettek részt az ORFK RSZKK Nagytétényi lőtér területén. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/15/terepgyakorlat-a-masodeves-rendor-
tisztjelolteknek 
 
Hidroökológiai mérőgyakorlat 
A Víztudományi Kar hallgatói az EFOP 3.4.3 pályázat „Learning By Doing” programelem 
keretében, a Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet szervezésében, 5 napos Hidroökológia 
terepgyakorlaton vettek részt. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/17/hidrookologiai-merogyakorlat 
 
10. Kelet-Európai IWA Young Water Professionals Konferencia 
2018-ban 10. alkalommal került megrendezésre a  Fiatal Vízügyi Szakembereknek szóló 10. 
Kelet-Európai IWA (International Water Association) YWP (Young Water Professionals) 
Konferencia, melynek fő témája a vízgazdálkodás új technológiai megoldásai voltak. Az első 
jubileumi konferencia helyszíne, Európa legnaposabb városa, Zágráb volt. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/14/10-kelet-europai-iwa-young-water-
professionals-konferencia 
 
BM OKF hatósági továbbképzés a megelőzés jegyében 
A Katasztrófavédelmi Intézet végzős hallgatói és oktatói számára tartott továbbképzést május 14-
16. között, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) Hatósági Főigazgató-
helyettesi szervezete. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/05/14/bm-okf-hatosagi-tovabbkepzes-a-megelozes-
jegyeben 
 
Vendégprofesszori látogatás az NKE Katasztrófavédelmi Intézetében 
Az ERASMUS program keretében immár nem először érkezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Katasztrófavédelmi Intézetéhez Andries Jordaan professzor, a University of the Free State 
Katasztrófavédelmi Intézetének (DiMTEC – Disaster Management Training and Education Center 
for Africa) igazgatója. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/05/12/vendegprofesszori-latogatas-az-nke-
katasztrofavedelmi-intezeteben 
 
 

Egyetemi programok és konferenciák 

Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Kutatói Fóruma 
Időpont: 2018. május 18., 9:00 
Helyszín:  Oktatási Központ 414-es terem ((1083 Budapest, Üllői út 82.)) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-18 
 
Az NKE-ÁKK Önkormányzati Kutatóintézet operatív kutatási terv 2017/2018 modernizációs 
alprogramjának workshopja 
Időpont: 2018. május 18., 10:00 
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Helyszín: MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete (Pécs, Papnövelde u. 22.)  
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-18 
 
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 
 
A Jó Állam Jelentés pénzügyi stabilitás és gazdasági versenyképesség hatásterülete - 
nyilvános szakmai műhely 
Időpont: 2018. május 18., 14:00 
Helyszín: Államtudományi és Közigazgatási Kar, Oktatási épület, Dékáni tárgyaló (1118 
Budapest, Ménesi út 5.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-18 
 
A (köz)pénzügyi kultúra nemzeti és határon túli kutatási eredményei c. konferencia 
Időpont: 2018. május 22., 9:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi-terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-22 
 
DAPhNE HR workshop 
Időpont: 2018. május 22.,, 10:00 
Helyszín: Víztudományi Kar (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.) 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-22 
 
Emerging East Africa – International Workshop 
Időpont: 2018. május 22., 13:00 
Helyszín:  Orczy Úti Kollégium, C terem (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-22 
 
A Jó Állam Jelentés demokrácia hatásterülete - nyilvános szakmai műhely 
Időpont: 2018. május 22., 14:00 
Helyszín: Oktatási Központ, 509-es terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-22 
 
A drónok felderítése és az ellenük alkalmazható eljárások és rendszabályok c. konferencia 
Időpont: 2018. május 23., 9:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Díszterem ((1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-23 
 
Workshop az önkormányzati jó gyakorlatokról 
Időpont: 2018. május 23., 9:30 
Helyszín: Államtudományi és Közigazgatási Kar, 3. emeleti Panoráma terem (1118 Budapest, 
Ménesi út 5.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-23 
 
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 
 
A Jó Állam Jelentés fenntarthatóság hatásterülete - nyilvános szakmai műhely 
Időpont: 2018. május 24., 12:00 
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Helyszín: Orczy Úti Kollégium, földszinti termek (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-24 
 
A Jó Állam Jelentés 2018 hatékony közigazgatás hatásterülete - nyilvános szakmai műhely 
Időpont: 2018. május 25., 9:00 
Helyszín: Oktatási Központ, 509-es terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-25 
 

Egyéb szakmai programajánló 

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 

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: 
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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. 

 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a gyakornoki rendszer keretében kutatás folytatására kiírt 
pályázat beküldési határidejét a Belügyi Tudományos Tanács elnöke 2018. május 31-
ig meghosszabította.  
 
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” 
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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