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Egyetemi hírek 
 
 
A Közösségi Jólét céljellegű hatásterület 
„A Közösségi jólét hatásterülete céljellegű hatásterület” - hangsúlyozta Prof. Dr. Báger Gusztáv a 
Jó Állam Jelentés Közösségi Jólétet vizsgáló munkacsoportjának szakmai workshopján. A 
munkacsoport vezetője szerint a jólétet nem folyamatában, hanem az eredmény szempontjából 
kutatták olyan területekre (dimenziók) fókuszálva, mint például a jövedelmi helyzet, társadalmi 
kirekesztés, egészségügyi és szociális védőháló. A munkacsoport kutatói az egyes dimenziók 
indikátorainak alakulását ismertették a mai eseményen. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/31/a-kozossegi-jolet-celjellegu-hatasterulet 
 
”Kiváltságnak tartom, hogy itt dolgozhatok” 
Szinte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakulása óta látja el az intézmény oktatási 
rektorhelyettesi feladatait. Egyetemi vezetői munkája mellett nagyon szeret oktatni, 
szakfelelősként tevékenyen részt vesz a rendészeti vezető mesterképzés gondozásában is, de a 
nemzetközi kapcsolatok és a tudományos élet sem idegen tőle. A magyar rendőrség 
dandártábornokaként az állami szervek is számítanak tanácsaira, elsősorban oktatási és képzési 
témákban. Legutóbb a belügyminisztertől vehetett át rangos elismerést. Az idén 55 éves Kovács 
Gábor elégedett az életével, de ez nem jelenti azt, hogy nincsenek ambíciói. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/31/kivaltsagnak-tartom-hogy-itt-dolgozhatok 
 
Thomas T. Bostick tábornok látogatása az NKE-n 
Thomas P. Bostick az Egyesült Államok Szárazföldi Haderőjének nyugállományú altábornagya 
látogatást tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2018. május 25-én. A környezeti 
fenntarthatósági kérdésekben hatalmas tapasztalattal rendelkező szakember az NKE Climatters 
2018 Fenntarthatósági Szakmai Nap elnevezésű konferencia előadójaként érkezett hazánkba. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/30/thomas-t-bostick-tabornok-latogatasa-az-
nke-n 
 
Építőipari nívódíjig jutott az NKE 13 ezer négyzetméteres kollégiuma 
A napozódombbal kialakított diákotthon az új oktatási központtal együtt határozott, elegáns 
bevezető teret ad a Ludovikának a Nagyvárad tér felől. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/29/epitoipari-nivodijig-jutott-az-nke-13-ezer-
negyzetmeteres-kollegiuma 
 
A védelmi igazgatás aktualitásairól tanácskoztak 
A honvédelemmel kapcsolatos jogi és igazgatási kutatások megújításának és élénkítésének 
szükségességéról is szó volt „A honvédelmi igazgatás rendszerének sajátosságai, különös 
tekintettel a védelmi igazgatással való kapcsolatára ” című KÖFOP pályázat zárórendezvényén, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti campusán. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/29/a-vedelmi-igazgatas-aktualitasairol-
tanacskoztak 
 
A hét hallgatója 
Losonczi Krisztián a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 
harmadéves alapszakos hallgatója. Tanulmányait a nemzetközi igazgatási szakon végzi. A 
Magyary Zoltán Szakkollégium szakmai vezetője, idén első helyezést ért el az Intézményi 
Tudományos Diákköri Konferencián. Hobbija a vívás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=lGf8a7g-
w9I 
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Fenntarthatóság a Jó Állam Jelentésben 
A Jó Állam Jelentés fenntarthatósági hatásterületét vették górcső alá a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen, ahol szakmai workshop keretében vizsgálták meg a témát a szakemberek. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/25/fenntarthatosag-a-jo-allam-jelentesben 
 
A hatékony közigazgatást kutatják 
Az idei Jó Állam Jelentés „Hatékony Közigazgatás” hatásterületének indikátorait mutatták be a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott szakmai workshopon. A rendezvényen elhangzott, hogy 
az elmúlt időszakban számos területen történt előrelépés az eredményes közigazgatás irányába. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/25/a-hatekony-kozigazgatast-kutatjak 
 
Klímaügyeink ’18 
Az Országos Fenntarthatósági Szakmai Nap keretében tartottak nemzetközi konferenciát a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az NKE Víztudományi Kar Fenntartható Fejlődés 
Tanulmányok Intézetének gondozásában szervezett rendezvény mára hagyománnyá vált az 
egyetemen, hiszen az idei a harmadik alkalom, amikor a klímaügyek kerültek fókuszba. A 
konferencia górcső alá vette a környezet, a szűkösség, valamint a fenntartható megoldások 
kapcsolatrendszerét. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/25/klimaugyeink-18 
 
Régen testvérország, ma barátságos együttműködés 
„A két ország régen szocialista testvérország volt, ma a mindkét fél számára kedvező barátságos 
együttműködés a meghatározó” - hangsúlyozta Dean Deng Chundong, a Kínai 
Társadalomtudományi Akadémia pártbizottsági titkára a Kína, Oroszország és a közép-kelet 
európai országok fejlesztési stratégiájának ötödik fórumán. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
tartott nagyszabású konferencián 15 előadás során igyekeztek elmélyíteni a Magyarország és 
Kína közti együttműködést. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/05/24/regen-testverorszag-ma-baratsagos-
egyuttmukodes 
 
Ejtőernyős kiképzésen vettek részt a felderítő specializáción tanuló honvédtiszt jelöltek 
Szolnokon 
Május 2-án vette kezdetét az a speciális kiképzés, melynek keretében a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának felderítő hallgatói elsajátították az 
ejtőernyős ugrással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/29/ejtoernyos-kikepzesen-vettek-reszt-a-
felderito-specializacion-tanulo-honvedtiszt-jeloltek-szolnokon 
 
Kínai delegáció a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon 
A kínai Népi Felszabadító Fegyveres Erők Nemzetvédelmi Egyetem Hadászati Tanfolyam 25 fős 
delegációja tanulmányút keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar vendége volt 2018. május 23-án. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/28/kinai-delegacio-a-hadtudomanyi-es-
honvedtisztkepzo-karon 
 
MAGLITE Többnemzeti Összhaderőnemi Logisztikai Kiképzés 2018-1 
2018. május 20-25. között zajlott le az évente két alkalommal végrehajtásra kerülő kiképzési 
programsorozat, a MAGLITE Többnemzeti Összhaderőnemi Logisztikai Kiképzés magyarországi 
szakasza a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/25/maglite-tobbnemzeti-osszhaderonemi-
logisztikai-kikepzes-2018-1 
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Végakaratuk a béke volt 
„A szolgálati küldetés és feladat ellátása során hősi halált halt katonák neveit olvasva jusson 
eszünkbe, hogy végakarata mindannyiuknak a béke volt” - hangzott el a Magyar Hősök 
Emlékünnepe alkalmából tartott megemlékezésen. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/25/vegakaratuk-a-beke-volt 
 
Kari oktatók az Amerikai Egyesült Államokban 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora által 2017-ben kiírt „Good Governance Knowledge 
Transfer Program NUPS – USA” pályázat keretében a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
három oktatója, Szabó András százados, Dr. Taksás Balázs főhadnagy és Paráda István 
hadnagy vendégkutatóként-oktatóként az Amerikai Egyesült Államokban található University of 
North Georgia (UNG) dahlonegai kampuszán tölthette az idei tavaszi szemesztert. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/25/kari-oktatok-az-amerikai-egyesult-allamokban 
 
Tanulmányi kirándulás 2018.05.22-2018.05.23 NKE-HHK Katonai vezetői szak 
Tanulmányi túránk 2018.05.22-én reggel 7:00-kor kezdődött Budapesten. A Zrínyi Miklós 
laktanya és Egyetemi Campustól indultunk el 42-en első évfolyamos katonai vezető szakon 
hallgató honvéd tisztjelöltek, valamint a tanulmányi túrát szervező Németh Balázs tanár úr és 
Harangi-Tóth Zoltán százados úr. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/25/tanulmanyi-kirandulas-20180522-20180523-
nke-hhk-katonai-vezetoi-szak 
 
Tisztújítás és ünnepi évzárás a Szent György Szakkollégiumban 
Prof. dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagynak, a Szent György Szakkollégium elnökének 
vezetésével május 16-án a Rendészeti oktatási épület multifunkcionális termében tartották meg 
az NKE RTK Szent György Szakkollégium tisztújító évzáró ülését. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/24/tisztujitas-es-unnepi-evzaras-a-szent-gyorgy-
szakkollegiumban 
 
A hagyományok folytatódtak: bűnügyes hallgató nyerte a büntetőeljárás-jogi tanulmányi 
versenyt 
A Büntetőeljárás-jogi Tanszék idén is lehetőséget biztosított a Rendészettudományi Kar 
másodéves hallgatói számára, hogy verseny keretében mérjék össze a tavaszi félévben szerzett 
büntetőeljárás-jogi tudásukat. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/30/a-hagyomanyok-folytatodtak-bunugyes-
hallgato-nyerte-a-buntetoeljaras-jogi-tanulmanyi-versenyt 
 
Water Pollution – tudományos konferencia 
A nemzetközileg nagy elismertséggel bíró Wessex Institute (WIT) szervezésében idén 14. 
alkalommal került megrendezésre a vízminőséghez kötődő Water Pollution tudományos 
konferencia, melynek helyszíne a festői szépségű, Atlanti-óceán partján elterülő, Spanyolország 
Galícia tartományában található A Coruña városa volt.  A konferencián a NKE Víztudományi 
Karát Dr. Karches Tamás a Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet főiskolai docens képviselte. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/28/water-pollution-tudomanyos-konferencia 
 
Részvétel a Zilinai Egyetem Veszélyhelyzet-kezelési Nemzetközi Tudományos 
Konferencián 
Május 23-24-én rendezte meg a szlovákiai Zilinai Egyetem Biztonságtechnikai Kara immáron a 
23. Veszélyhelyzet-kezelési Nemzetközi Tudományos Konferenciát, amely az idei évben 
főképpen a krízishelyzetek megoldásait ölelte fel különleges környezetben. A Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet képviseletében a konferencián részt 
vett Ambrusz József c. tű. ezredes, tanácsos, aki a hazai lakosságfelkészítés rendszerét, azon 
belül az önkormányzati vezetők felkészítésének specifikumait mutatta be a hallgatóságnak. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/05/27/reszvetel-a-zilinai-egyetem-veszelyhelyzet-
kezelesi-nemzetkozi-tudomanyos-konferencian 
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ELSEDIMA - nemzetközi tudományos konferencia 2018 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének munkatársai immár harmadik 
alkalommal vehettek részt a Babes-Bolyai Tudományegyetem szervezésében Kolozsváron 
kétévente megrendezésre kerülő, ELSEDIMA (Environmental Legislation, Safety Engineering 
and Disaster Management) nemzetközi tudományos konferencián. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/05/25/elsedima-nemzetkozi-tudomanyos-
konferencia-2018 
 
Amerikai tábornoki látogatás az NKE Katasztrófavédelmi Intézetnél 
Május 25-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézeténél tett látogatást az 
Amerikai Egyesült Államok szárazföldi haderejének nyugalmazott altábornagya, Thomas P. 
Bostick PhD. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/05/25/amerikai-tabornoki-latogatas-az-nke-
katasztrofavedelmi-intezetnel 

 

Egyetemi programok és konferenciák 

A Jó Állam Jelentés 2018 Biztonság és Bizalom a Kormányzatban Hatásterülete - 
Nyilvános Szakmai Műhely 
Időpont: 2018. június 6., 13:00 
Helyszín: Oktatási Központ, 509-es terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akfi.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-06 
 
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 
 
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 
 
Alkotmány és önkormányzatiság - nemzetközi konferencia 
Időpont: 2018. június 12., 9:00 
Helyszín: Oktatási Központ, 413-as terem (1083 Budapest Üllői út. 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-12 
 
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 
 
Historical and comparative examination of legal professions in jurisdiction and 
administration 
Időpont: 2018. június 14-15. 
Helyszín: MTA SZAB Székház ((Szeged, Somogyi u. 7.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-14 
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Trendek, tendenciák és kihívások a magánbiztonság és az önkormányzati rendészet 
köréből itthon és külföldön 
Időpont: 2018. június 15., 9:00 
Helyszín: Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi-terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-15 
 
A francia radikalizációs folyamatok c. előadás 
Időpont: 2018. június 19., 15:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi-terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
Bővebben: https://nbi.uni-nke.hu/hirek/2018/06/19/eloadas-a-francia-radikalizacios-folyamatokrol 
 
A nemzetközi és honos szervezett bűnözés története c. konferencia 
Időpont: 2018. június 21., 9:00 
Helyszín: Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium, Multifunkcionális terem (1089 Budapest, 
Diószeghy Sámuel u. 38-42.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-21 
 
„International Postgraduate Course on Flood Management” Conference 
Időpont: 2018. június 25., 10:00 
Helyszín: Víztudományi Kar, Aula (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.) 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-25 
 
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 
 
 

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: 
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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 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” 
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 

https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/palyazati_felhivas_nivodij.pdf
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai/gyakornoki-es-phd-doktori-palyazat
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai/gyakornoki-es-phd-doktori-palyazat
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai/az-integritas-alapu-szervezet-lehetoseg-es-kihivas-a-digitalis-atalakulas-menten-cimu-palyazat
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai/az-integritas-alapu-szervezet-lehetoseg-es-kihivas-a-digitalis-atalakulas-menten-cimu-palyazat
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai/az-integritas-alapu-szervezet-lehetoseg-es-kihivas-a-digitalis-atalakulas-menten-cimu-palyazat
http://sic.pravo.upjs.sk/
http://iclr.upol.cz/
https://journals.muni.cz/cpvp/
https://journals.muni.cz/mujlt/index
http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae
http://eejtr.uwb.edu.pl/


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 
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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