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Egyetemi hírek 
 
Fokozatváltás az orosz egyetemi kapcsolatokban 
A 2015-ben indult orosz egyetemi kapcsolatépítés továbbfejlesztése volt a célja annak a két 
napos moszkvai találkozósorozatnak, amelyen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részéről Prof 
Dr. Patyi András rektor és Prof. Dr. Kis Norbert, az ÁKK dékánja vett részt. Az NKE vezetői a 
Lomonosov Moszkvai Állami Egyetem közigazgatási karának és a MGIMO Egyetem (Nemzetközi 
Kapcsolatok Intézete) rektorának meghívására érkeztek az orosz fővárosba. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/05/fokozatvaltas-az-orosz-egyetemi-
kapcsolatokban 
 
EMMI-díj az NKE két oktatójának 
Szenes Zoltán és Blaskó Béla professzorok is elismerésben részesültek az idei központi 
pedagógusnapi ünnepségen. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóit a felsőoktatás területén 
végzett kiemelkedő munkájukért díjazták az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetői. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/05/emmi-dij-az-nke-ket-oktatojanak 
 
Éghajlatváltozás és közszolgálat 
A közszolgálati dolgozók klímaérzékenységét is vizsgálja a többi között a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem egyik Ludovika Kiemelt Kutatóműhelye. A szakemberek szerint az egyre 
szélsőségesebb időjárás a közszolgálat számára is új kihívásokat hozhat. Az egyetemi 
kutatóműhelyek munkáját bemutató sorozatunk következő részében az éghajlatváltozással 
foglalkozunk. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/04/eghajlatvaltozas-es-kozszolgalat 
 
A hét hallgatója 
Pálmai Ilona az NKE Rendészettudományi Kar harmadéves, végzős hallgatója. Tanulmányait a 
határrendészeti szakirányon folytatja. Részt vett a hallgatói önkormányzat munkájában és volt 
erasmus mentor is. Hobbija az olvasás és a természetjárás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=ID-oGsW-eXM 
 
A Víztudományi Kar is részt vett az MTA Víznapján 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának két intézete is bemutatkozott a június 
elsején tartott „Street Science” elnevezésű szakmai rendezvényen. A Magyar Tudományos 
Akadémia által szervezett program központi témája a víz volt. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/04/a-viztudomanyi-kar-is-reszt-vett-az-mta-
viznapjan 
 
Multimédia az oktatásban 
A multimédia oktatási lehetőségei, kihívásai, valamint jó gyakorlatai kerülnek fókuszba a 
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság háromnapos konferenciáján a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/01/multimedia-az-oktatasban 
 
X. Rendvédelmi Sárkányhajó Kupa a Dunán 
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület 
és a Budapesti Tűzoltó Szövetség, június 1-én pénteken, immáron 10. alkalommal rendezte meg 
a Rendvédelmi Sárkányhajó Kupát a Népsziget előtti Duna öbölben. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/04/x-rendvedelmi-sarkanyhajo-kupa-a-dunan 
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Olasz delegáció a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon 
Az olasz haderő Vezérkari Tanfolyam 17 fős delegációja tanulmányút keretében a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem vendége volt 2018. május 29-én. A Roberto Cattaneo dandártábornok 
által vezetett delegáció megismerkedett az Egyetem létrehozásának körülményeivel, működési 
sajátosságaival, valamint részletes betekintést nyerhettek a Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Karon folyó tisztképzésbe. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/04/olasz-delegacio-a-hadtudomanyi-es-
honvedtisztkepzo-karon 
 
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia eredményhirdetés 
A mai napon tartották a 2017/2018-as tanév tavaszi félévében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájának 
eredményhirdetését. Az ITDK-n induló hallgatók öt szekcióban mérhették össze tudásukat. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/31/intezmenyi-tudomanyos-diakkori-konferencia-
eredmenyhirdetes 
 
A bolgár Hadtudományi Egyetem dékánjának látogatása a Karon 
2018. június 6-án udvariassági látogatást tett Sasho Stefanov, a bolgár “Vasil Levski” 
Hadtudományi Egyetem dékánja és Varga Szimeon, az Országgyűlés bolgár nemzetiségi 
szószólója a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon, ahol fogadta őket Dr. Rada Péter mb. 
tudományos és nemzetközi dékánhelyettes és Dr. Molnár Anna egyetemi docens.  
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/06/a-bolgar-hadtudomanyi-egyetem-dekanjanak-
latogatasa-a-karon 
 
Tüzérségi lőgyakorlaton vettek részt a Nemzetközi- és Európai Tanulmányok Kar 
nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szak másodéves hallgatói 
2018. május 31-én nyílt 11 másodéves nemzetközi biztonság- és védelempolitikai BSc-s hallgató 
számára, hogy megtekinthessék a NKE HHK KVKI Műveleti Támogató Tanszék tüzér 
szakirányának a MH Bakony Harckiképző Központ kőröshegyi figyelőjénél D-20-as ágyú-
tarackokkal végrehajtott közvetlen irányzású lövészetét. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/06/tuzersegi-logyakorlaton-vettek-reszt-a-
nemzetkozi-es-europai-tanulmanyok-kar-nemzetkozi-biztonsag-es-vedelempolitikai-szak-
masodeves-hallgatoi 
 
Látogatás a szarajevói NATO és az Európai Unió műveleti parancsnokságokon 
Dr. Remek Éva, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Nemzetközi és Európai Tanulmányok 
Kar (NETK) Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszékének oktatója három napos szakmai 
látogatáson vett részt a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) Felsővezető Szakirányú 
Továbbképzési Szak hallgatóival a szarajevói NATO és az Európai Unió műveleti 
parancsnokságokon (NATO HQ és EUFOR), Bosznia-Hercegovinában. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/31/latogatas-a-szarajevoi-nato-es-az-europai-
unio-muveleti-parancsnoksagokon 
 
Hallgatóink sikere a IV. Közös Biztonság- és Védelempolitikai Olimpián Bulgáriában 
2018. első felében az Európai Unió Tanácsának soros elnökségi tisztségét Bulgária látja el. Az 
elnökségi feladatok közé tartozott a IV. Közös Biztonság- és Védelempolitikai Olimpia  (CSDP 
Olympiad) lebonyolítása is, amelyet az aktuális elnökség kétévente szervez meg az Európai 
Biztonság- és Védelempolitikai Akadémia (ESDC) vezetésével. Az idei megmérettetésen két 
nemzetközi biztonság- és védelempolitika szakos hallgató, Simon Annamária és Péter Nóra 
képviselte az NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karát. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/31/hallgatoink-sikere-a-iv-kozos-biztonsag-es-
vedelempolitikai-olimpian-bulgariaban 
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A Miskolci Rendészeti Szakgimnázium tanárainak látogatása 
Június 1-jén a  Miskolci Rendészeti Szakgimnázium tantestülete látogatott a 
Rendészettudományi Karra (RTK), ahol bepillanthattak az oktatás rendszerébe, és 
megtekintették a kar által használt objektumokat, technikai eszközöket. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/05/a-miskolci-rendeszeti-szakgimnazium-
tanarainak-latogatasa 
 
Baleset-megelőzési Fórum Bicskén 
Hagyományteremtő jelleggel rendezték meg május 24-én és 25-én az I. Bicskei Járási Baleset-
megelőzési Fórumot. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/01/baleset-megelozesi-forum-bicsken 
 
Közlekedésrendészeti szakmai program Pozsonyban 
Sikeres szakmai tapasztalatcserén van túl a Közbiztonsági Tanszék Közlekedésrendészeti 
Szakcsoportja. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/01/kozlekedesrendeszeti-szakmai-program-
pozsonyban 
 
Alumni találkozó a Víztudományi Karon 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának jogelőd intézményében, - a Budapesti 
Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Főiskolai Karán - 1973-ban végzett hallgatók találkozójának 
adott otthont a bajai campus. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/04/alumni-talalkozo-a-viztudomanyi-karon 
 
Környezettudatosság, környezetvédelem 
A Víztudományi Kar Vízellátási és Környezetmérnöki Intézete idén is fogadta az általános 
iskolásokat a Víztechnológiai Oktatóbázison. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/01/kornyezettudatossag-kornyezetvedelem 
 
Kiemelkedő sikerek a tavaszi Tudományos Diákköri Konferencián 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Honvédtisztképző Kara az idei évben is 
megrendezte az Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát, amelynek öt tagozatában 36 
pályaművet mutattak be a tudományos élet iránt érdeklődő hallgatók. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/06/01/kiemelkedo-sikerek-a-tavaszi-tudomanyos-
diakkori-konferencian 
 
 

Egyetemi programok és konferenciák 

Az általános közigazgatási rendtartás első félévének tapasztalatai c. konferencia 
Időpont: 2018. június 8., 9:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Szent László Kápolna (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
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://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-11 
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A vallási közösségek biztonsági helyzete egy változó világban c. nemzetközi konferencia 
Időpont: 2018. június 11., 10:00 
Helyszín: Központi Papnevelő Intézet (1053 Budapest, Papnövelde utca 5-7.) 
Bővebben: https://www.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 
 
Trendek, tendenciák és kihívások a magánbiztonság és az önkormányzati rendészet 
köréből itthon és külföldön 
Időpont: 2018. június 15., 9:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi-terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-15 
 
Közszolgálat és pszichológia c. konferencia 
Időpont: 2018. június 19., 9:30 
Helyszín: Oktatási Központ, IV. előadó (1082 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-19 
 
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 
 
Mozgásakadályozás az országvédelemben 
Időpont: 2018. június 21., 9:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, IV. épület 118. terem (1101 Budapest, 
Hungária krt. 9-11.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-21 
  
Logisztikai együttműködés a sikeres védekezésért c. konferencia 
Időpont: 2018. június 22., 8:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Díszterem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-22 
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„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 
 

Doktorandusz pályázat 2018 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a határon túli felsőoktatás értékteremtő 
eredményességének növelésére, a doktoranduszok felkészülésének támogatására pályázati 
felhívást tesz közzé. A pályázat célja a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tudományos 
utánpótlásának támogatása. A pályázat tárgya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-
tudományi Doktori Iskola önköltséges doktori képzésében résztvevő hallgatóinak támogatása, a 
képzés önköltségének részbeni elengedésével. 
 
A részletes tájékoztatás weboldalunkon olvasható: https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/a-
sapientia-erdelyi-magyar-tudomany-egyetem-doktorandusz-palyazata 

 

„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. 
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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 

 

Felhívás tanulmány készítésére 

A Századok történelmi folyóirat 2019 második felében tematikus számot kíván megjelentetni A 
társadalmi mobilitás kérdései Magyarországon a középkortól 1989-ig címmel. 
  
A vizsgálódás tárgyaként minden olyan új kutatási eredményeken alapuló témát szívesen látnak, 
amely a társadalmi mobilitás valamilyen aspektusát elemezni egy adott korszakban vagy 
korszakokon átívelően. A tervezett tanulmányokról max. 2000 leütés terjedelmű absztrakt 
készítése szükséges, amelynek beküldési határideje 2018. szeptember 30. (Simon Anita felelős 
szerkesztőnek címezve a szerkesztoseg@szazadok.hue-mailcímre.) 
 

A témakörök és a felhívás részletei elérhetők a Magyar Történelmi Társulat weboldalán: 

http://www.tortenelmitarsulat.hu/hir/311/Sz%C3%A1zadok+felh%C3%ADv%C3%A1s+tanulm%C
3%A1ny+k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9re 

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/)" 
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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 
alábbi területeken: 
- Társadalomtudományi gondolkodás, interdiszciplináris kutatások - www.padabudapest.hu 
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- 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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