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Egyetemi hírek 

 
Nincs demokrácia gyülekezési jog nélkül 
„Onnantól kezdve, hogy az emberek nem gyülekezhetnek, és nem nyilváníthatnak szabad 
fórumokon véleményt, nincs meg az információáramlás, amely révén pártok szintjén szerveződni 
lehetne” - mondta Dr. habil. Cservák Csaba a Jó Állam Jelentés demokráciával foglalkozó 
hatásterületének workshopján. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/23/nincs-demokracia-gyulekezesi-jog-nelkul 
 
Formálódik a Jó Állam Jelentés 
„A Jó Állam Jelentés mindig is az állandóság és a folyamatos megújulás egyfajta kettőségére 
épült” fogalmazott köszöntőjében Dr. Kaiser Tamás egyetemi docens, az ÁKFI tudományos 
igazgatója. A Jó Állam kutatás vezetője szólt arról, hogy a korábbi jelentésekben is 150 indikátort 
használtak, de ezek egy része tartalmilag folyamatosan változott az évek alatt. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/22/formalodik-a-jo-allam-jelentes 
 
A hét hallgatója 
Petz Dávid a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar harmadéves, végzős 
hallgatója. Tanulmányait a bűnügyi nyomozói szakirányon folytatja. Résztvevője az egyetem 
hallgatói tudományos életének, legutóbb első helyezést ért egy országos kínai nyelvi versenyen, 
aminek köszönhetően hamarosan Kínában mutathatja meg tudást a nemzetközi fordulóban. 
Hobbija a gitározás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=D8SnTbPWrZY 
 
Erősíteni kell az igazgatásrendészetre irányuló figyelmet 
A rendőrség egyik alapvető szolgálati ága, az igazgatásrendészet volt a témája a május 17-i 
szakmai konferenciának. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/22/erositeni-kell-az-igazgatasrendeszetre-
iranyulo-figyelmet 
 
V4 Rektori Konferenciák Fóruma 
A V4 Rektori Konferenciák Fórumát, amely egyben a Magyar Rektori Konferencia 30. Jubileumi 
Szimpóziuma is, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen nyitották meg 2018. május 16-án. Az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, Magyarország V4 elnökségének keretében 
rendezett három napos eseménysorozat nyitányaként díszvacsorán vehették részt a küldöttek a 
Ludovika Campus Széchenyi dísztermében. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/22/v4-rektori-konferenciak-foruma 
 
Az állami jogérvényesítés és a közigazgatási büntetés dilemmái 
„Kis Norbert az állami jogérvényesítés dilemmái programmonográfiáját jogalkotási szempontból 
dogmatikai alapnak tartom” - mondta Prof. Dr. Máthé Gábor az NKE Államtudományi és 
Közigazgatási Kar dékánjának könyvbemutatóján. Az állami jogérvényesítés és a közigazgatási 
büntetés dilemmái című könyvbe foglalt gondolatokat a generációja megváltó ötleteiként 
jellemezte a professor emeritus. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/18/az-allami-jogervenyesites-es-a-
kozigazgatasi-buntetes-dilemmai 
 
Reintegráció a világ börtöneiben – nemzetközi konferencia az RTK-n 
Mongólia és öt európai ország, köztük hazánk büntetés-végrehajtási szervezetének reintegrációs 
munkája is témája volt a május 15-én tartott eszmecserének. 
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Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/18/reintegracio-a-vilag-bortoneiben-nemzetkozi-
konferencia-az-rtk-n 
 
Honvédelem napi megemlékezések 
Az 1848-as Hősi Emlékműnél tartott koszorúzási ünnepséget a Honvédelem Napja alkalmából az 
NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar a Ludovika Zászlóaljjal, valamint a Hadkiegészítő, 
Felkészítő és Kiképző Parancsnoksággal közösen. A ma már a Gesztenyés kertben található 
síremlék 1877 óta hirdeti a budavári ostrom alatt elesett honvédkatonák önfeláldozó hősiességét. 
A délutáni ünnepi állománygyűlésén elismerések átadására is sor került. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/17/honvedelem-napi-megemlekezesek 
 
Szenvedélye Budapest 
Fürjes Balázs szívügyének tekinti Budapest építését, és bár nem rangsorolja az általa irányított 
fővárosi nagyberuházásokat, családi kötődése miatt különösen kedves számára a 
2018 tavaszára fölépült Ludovika Campus. A budapesti városfejlesztések kormánybiztosa a 
kormány Budapest-stratégiájáról, a magyar főváros két minőségéről és a sikeres közösségi 
beruházások receptjéről is beszélt a Bonum Publicumnak adott interjúban. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/17/szenvedelye-budapest 
 
"Ha bűn büntetlen marad, nincs többé igazság" 
"Ha bűn büntetlen marad, nincs többé igazság"- hangzott el a Jog, állam, dráma című kurzus 
záró előadásán, amelyen Gyurkó László „Szerelmem, Elektra” című, 1968-ban megjelenő 
drámájának részleteit adták elő az NKE hallgatói. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/17/ha-bun-buntetlen-marad-nincs-tobbe-igazsag 
 
Új kihívás a pilóta nélküli repülőeszközök megjelenése 
A pilóta nélküli repülőeszközök megjelenése új kihívás, amelyet a légtérrendészetben a magyar 
légtér szuverenitásának biztosítása szempontjából le kell szabályozni - mondta Szűcs Pál 
ezredes A drónok felderítése és az ellenük alkalmazható eljárások és rendszabályok című 
konferencián, amelyet az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara a Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Parancsnokság Költségvetési Kutatóhellyel közösen szervezett meg. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/23/uj-kihivas-a-pilota-nelkuli-repuloeszkozok-
megjelenese 
 
A biztonságos kibertérről több szemszögből 
Május 17-én a Nemzetbiztonsági Szakkollégium és a Szent György Szakkollégium közös 
szervezésében rendezték meg a Biztonságos Kibertér – Nemzetbiztonsági és Rendészeti 
Szemszögből című workshopot, amelyet a Szent György Szakkollégium és a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Doktori Iskolájának közös KÖFOP programja 
támogatott. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/22/a-biztonsagos-kiberterrol-tobb-szemszogbol 
 
Egy migrációkutatás mérföldkövei 
A migráció dinamikája és társadalmi hatásai Ludovika kutatócsoport tagjai számoltak be 
eredményeikről a május 17-én rendezett konferencián a Rendészettudományi Karon. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/22/egy-migraciokutatas-merfoldkovei 
 
Könyvbemutató az RTK-n 
Parádi József, Szakály Sándor, Szigetvári Oszkár és Zétényi Zsolt a szerzői annak a most 
megjelent kötetnek, amelyet május 14-én mutattak be az érdeklődő szakmai közönségnek.  
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/17/konyvbemutato-az-rtk-n 
 
A Terrorelhárítási Központ vezetői az RTK-n 
Május 14-én a Terrorelhárítási Központ (TEK) vezetőinek mutatta be az itt folyó képzést és az 
oktatási-kiképzési objektumokat a Rendészettudományi Kar dékánja. 
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Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/17/a-terrorelharitasi-kozpont-vezetoi-az-rtk-n 
 
Doktoranduszok konferenciája az NKE-n 
2018. május 23-án került megrendezésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen „Kihívások – 
Lehetőségek – Megoldások a katonai műszaki tudományok területén” című tudományos 
konferencia.  
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/05/23/doktoranduszok-konferenciaja-az-nke-n 
 
Gyakorlaton a közszolgálati egyetem hallgatói 
Operatív katasztrófavédelmi feladatokat gyakorolhattak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Katasztrófavédelmi Intézetének katasztrófavédelmi alapszakos, első- és másodéves, nappali 
munkarendben tanuló hallgatói a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. A 
négynapos képzésen résztvevők átfogó ismereteket szereztek a szervezet működéséről, 
valamint szakmai és gyakorlati oktatásban részesültek. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/05/18/gyakorlaton-a-kozszolgalati-egyetem-hallgatoi 
 
 

Szenátusi hírek 
 
2018. május 23-án tartotta ülését az Egyetem Szenátusa, melyen az alábbi döntéseket hozta: 
 
1. napirendi pont: A Szenátus Prof. Dr. Ruzsonyi Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kar dékáni (magasabb vezetői) beosztására benyújtott pályázatát 
szakmailag megfelelőnek értékelte és támogatta a Fenntartói Testület elé terjesztését. 

2. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Nagyné Dr. Rózsa 
Erzsébet pályázatát a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Kapcsolatok és 
Diplomácia Tanszék egyetemi tanári pozíciójára vonatkozóan. 

3. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Novák Attila 
pályázatát az Államtudományi és Közigazgatási Kar Molnár Tamás Kutatóintézet tudományos 
főmunkatársi pozíciójára vonatkozóan. 

4. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Letenovicsné Polyák 
Andrea pályázatát a Víztudományi Kar Dékáni Hivatal hivatalvezetői pozíciójára vonatkozóan. 

 5. napirendi pont: A Szenátus döntött arról, hogy a Nemzetközi és Európai Tanulmányok 
Karon: 

a) a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottságának elnökeként Dr. 
Szente-Varga Mónikát, további tagjaiként Dr. Marsai Viktort, Fodor Márk Joszipovics 
hallgatót, valamint Szabados Máté hallgatót, 

b) az Egyetemi Kreditátviteli és Validációs Bizottság elnökeként Dr. Szente-Varga Mónikát, 
további tagjaiként Tischler Zoltánt, Dr. Nagy Noémit, valamint Varga Róbert hallgatót 
bízza meg 2018. június 10-től számított három évre. 

6. napirendi pont: A Szenátus az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság tagjaként a karhoz nem 
tartozó intézetek közös képviseletében Krizsán Zoltánt bízta meg 2018. július 8-tól számított 
három évre. 

7. napirendi pont: A Szenátus a Védelmi infokommunikációs rendszertervező mesterképzési 
szak ajánlott tantervének módosítása kapcsán az alábbi döntéseket hozta: 

a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Védelmi 
infokommunikációs rendszertervező mesterképzési szak ajánlott tantervének 
módosítását. 

b) A Szenátus a Védelmi infokommunikációs rendszertervező mesterképzési szak 
Informatika specializáció felelőseként Prof. Dr. Munk Sándor helyett Dr. habil. Négyesi 
Imre egyetemi docenst bízta meg. 
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c) A Szenátus a Védelmi infokommunikációs rendszertervező mesterképzési szak 
Kommunikációs specializáció felelőseként Dr. Fekete Károly helyett Dr. habil. Farkas 
Tibor egyetemi docenst bízta meg. 

8. napirendi pont: A Szenátus az Államtudományi és Közigazgatási Kar egyes szakirányú 
továbbképzési szakjai és szakfelelősei kapcsán az alábbi döntéseket hozta: 

a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött az Adatvédelmi 
szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításáról. 

b) A Szenátus az Adatvédelmi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak 
szakfelelőseként Dr. Péterfalvi Attila egyetemi docenst bízta meg. 

c) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a Statisztika a 
közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításáról. 

d) A Szenátus a Statisztika a közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak 
szakfelelőseként Győrfyné Dr. Kukoda Andrea adjunktust bízta meg. 

e) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a Digitális térségfejlesztés 
szakirányú továbbképzési szak indításáról. 

f) A Szenátus a Digitális térségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként 
Dr. habil. Budai Balázs Benjámin egyetemi docenst bízta meg. 

g) A Szenátus a szakirányú továbbképzési szakok szakfelelőseinek megbízásáról szóló 
10/2014. (I. 29.) határozatát módosítva az Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési 
szak szakfelelőseként Dr. Klotz Pétert bízta meg. 

9. napirendi pont: A Szenátus az Államtudományi és Közigazgatási Kar egyes szakjai 
tantervének módosítása kapcsán az alábbi döntéseket hozta: 

a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a Közgazdálkodás és 
közpolitika mesterképzési szak tantervének elfogadásáról. 

b) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött az Államtudományi osztatlan 
mesterképzési szak, a Közigazgatási mesterszak, a Közigazgatás-szervező alapképzési 
szak ajánlott tanterve módosításának elfogadásáról, amely a 2018/19-es tanévre felvett 
nappali tagozatos hallgatókra vonatkozóan felmenő rendszerben lép hatályba. 

c) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött Közigazgatás-szervező 
alapképzési szak ajánlott tantervének „Szakmai gyakorlat”-ra vonatkozó módosítás 
elfogadásáról.  

d) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött Államtudományi 
mesterképzési szak tantárgymódosítása elfogadásáról. 

 

Egyetemi programok és konferenciák 

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 
 
A Jó Állam Jelentés 2018 közösségi jólét hatásterülete - nyilvános szakmai műhely 
Időpont: 2018. május 31., 10:00 
Helyszín: Államtudományi és Közigazgatási Kar, Oktatási épület, Dékáni tárgyaló (1118 
Budapest, Ménesi út 5.) 
Bővebben: https://akfi.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-31 
 
Az általános közigazgatási rendtartás első félévének tapasztalatai c. konferencia 
Időpont: 2018. június 8., 9:00 
Helyszín: Oktatási Központ, 214-215. terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-08 
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A Magyary-örökség: kincsek a hagyatékból – Magyary Zoltán emlékkonferencia 
Időpont: 2018. június 11., 9:00 
Helyszín: Oktatási Központ, IV. előadóterem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-11 

 
Understanding Public Bureaucracy 
Időpont: 2018. június 11., 9:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://akfi.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-11 
 
A közbeszerzés aktuális kérdései című konferencia 
Időpont: 2018. június 14., 9:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Egyed István terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-14 
 

Munkaköralapú humánerőforrás-gazdálkodás és a humán tőke reformja c. konferencia 
Időpont: 2018. június 27., 10:00 
Helyszín: Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akfi.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-27 
 
 

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 

 
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 
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 „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 

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) 
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- 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/ 
 
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 
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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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