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Egyetemi hírek 
 
Tűzoltóverseny felsőfokon 
A Belügyminiszter fővédnökségével a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusa adott 
helyet az immár 14. alkalommal megrendezett Gróf Széchenyi Ödön Országos Tűzoltósport-
versenynek. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/21/tuzoltoverseny-felsofokon 
 
Újra lehet pályázni a Bolyai+ Ösztöndíjra 
Július 16-áig lehet pályázni az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett Bolyai+ 
Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjra. Az Új Nemzeti Kiválóság Program célja, hogy 
támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való 
elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók 
kutatómunkáját. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/20/ujra-lehet-palyazni-a-bolyai-osztondijra 
 
„Drónfoglaló” verseny Szolnokon 
12 középiskolai csapat részvételével rendezett többfordulós versenyt az NKE Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar Katonai Repülő Intézete Szolnokon. A vetélkedőn a résztvevők 
megismerkedtek a drónok történetével, működésével és gyakorlati felhasználási formáikkal, 
miközben a selejtező feladatai próbára tették a versenyzők lexikális tudását, csapatmunkáját és 
kreativitását. A hétvégi, szolnoki döntőben 5 csapat versenyzett a végső győzelemért. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/20/dronfoglalo-verseny-szolnokon 
 
Francia radikalizációs folyamatok 
„A francia társadalom, azon belül a muszlimok egy kisebbségéről van szó. Azonban a francia állam 
számára ez a kisebbség biztonsági kihívásokat jelent” – mondta a radikális iszlám aktuális, francia 
folyamataival kapcsolatban Soós Eszter Petronella, Franciaország szakértő a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet „Forró pontok – Higgadt vélemények; 
aktualitások a biztonságpolitikában” című előadássorozatának legutóbbi állomásán. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/20/francia-radikalizacios-folyamatok 
 
A hét hallgatója 
Fodor Márk Joszipovics a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok 
Kar másodéves hallgatója. Tanulmányait a nemzetközi biztonság és védelempolitikai szakon 
folytatja. Az egyetemi hallgatói közélet aktív szereplője, elnöke a kari hallgatói önkormányzatnak 
és tagja a nemzetbiztonsági szakkollégiumnak. Hobbija az olvasás és a tánc. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=tNZ1mtHF8ZA 
 
Együttműködési megállapodásokat kötött az NKE 
Megújította együttműködési megállapodását az Állami Számvevőszék és a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem. Az együttműködést Domokos László, az ÁSZ elnöke és Prof. Dr. Patyi András, az NKE 
rektora írták alá az egyetem Rektori Tanácsának június 19-i ülésén. A megállapodásnak 
köszönhetően szeptembertől az ÁSZ szakmai támogatásával elindul a Vezetés és gazdálkodás a 
közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak az NKE-n.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/19/egyuttmukodesi-megallapodasokat-kotott-az-
nke 
 
Nemzeti kiválóságok mutatkoztak be 
Kilenc szekcióban 58 előadás hangzott el az Új Nemzeti Kiválósági Program (UNKP) tavaszi záró 
konferenciáján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az intézményben 85 pályázóból 63 részesült 
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támogatásban 140 millió forint értékben, amelynek egy részét ösztöndíjra, másik részét kutatások 
megvalósítására fordították. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/15/nemzeti-kivalosagok-mutatkoztak-be 
 
Military Power Challenge 2018 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hallgatói 
Önkormányzatának szervezésében és a Honvéd Zrínyi Sportegyesület, valamint a Scitec 
Nutrition támogatásával 2018. június 15-én került megrendezésre egy új keletű, CrossFit elemeket 
is tartalmazó katonai erőpróba. A rendezvényen a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
tisztjelöltjei, valamint a hivatásos állomány bizonyíthatták kitűnő fizikai erőnlétüket. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/20/military-power-challenge-2018 
 
Törzstiszti Katonai Terminológiai Tanfolyam 
Az oklevelek ünnepélyes átadásával zárult a Törzstiszti Katonai Terminológiai Tanfolyam (Staff 
Officer Military Terminology Course – SOMTC), amelyet 2006 óta tartanak Magyarországon, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán, az Idegen Nyelvi és 
Szaknyelvi Központnál, illetve ezek elődszervezetinél. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/18/torzstiszti-katonai-terminologiai-tanfolyam 
 
Kopjafaállítás Bécsben 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Honvéd Zrínyi Sportegyesület Katonai Lovas Szakosztálya 
2018. június 8-án kopjafát állított a bécsi Vega-Payer-Weyprecht Laktanyában. A korábbi lovassági 
laktanyában, amelyben 1904-08 között a 4. császári és királyi (Arthur Connaught és Stratheam 
hercege) huszárezred, 1908-1914 között pedig az 1. császári és királyi (Ferenc József császár) 
huszárezred állomásozott, jelenleg az osztrák Bundesheer Logisztikai Iskolája működik. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/18/kopjafaallitas-becsben 
 
Szakmai program, Campus bejárás és laborlátogatás 
A Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Szakgimnázium 11. évfolyamos diákjait fogadta a 
Víztudományi Kar, akik az idei évben Baja városát választották osztálykirándulásuk helyszínéül. A 
kirándulás során – a vízügyi és környezetvédelmi szakon tanuló diákok – ellátogattak a 
Víztudományi Karra is, ahol több mint két órás szakmai program, Campus bemutatás várta őket. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/19/szakmai-program-campus-bejaras-es-
laborlatogatas 
 
Első alkalommal záróvizsgáztak a katasztrófavédelem mesterképzés hallgatói 
Ebben az évben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében első 
alkalommal, negyvennégyen tettek sikeres záróvizsgát a 2016-ban indított, új katasztrófavédelem 
MA képzés résztvevői. A mesterképzés sikeres vizsgáival lezárult a 2017/2018. tanév záróvizsga 
időszaka. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/06/18/elso-alkalommal-zarovizsgaztak-a-
katasztrofavedelem-mesterkepzes-hallgatoi 
 
 

Szenátusi hírek 

2018. június 20-án tartotta ülését az Egyetem Szenátusa, melyen az alábbi döntéseket hozta: 
 
1. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással egyetemi kitüntetések adományozásáról döntött 

az alábbiak szerint: 
 

a. A Szenátus tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) elismerő címet adományozott Prof. 
Dr. Kun Miklós részére. 

b. A Szenátus a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérme kitüntetést adományozott Dr. 
György István részére. 
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c. A Szenátus Egyetemért Emlékérem kitüntetést adományozott Bozó Tibor dandártábornok, 
Dieter Jocham mk. dandártábornok, Fekete István ny. ezredes, Dr. Karas Monika, Dr. Tóth 
Zoltán József (posthumus kitüntetés), Vágóné Gáspár Judit és Veres Csaba részére. 
 

2. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással oktatói címek adományozásáról döntött az 
alábbiak szerint: 
 

a. A Szenátus címzetes egyetemi tanári címet adományozott Dr. Hoffmann Imre tűzoltó 
vezérőrnagy részére. 

b. A Szenátus címzetes egyetemi docensi címet adományozott: 

 Dr. Gazsó L. Ferenc 

 Dr. Kovács Ibolya 

 Dr. Potje László 

 Dr. Révész Balázs 

 Dr. Sári Gábor alezredes 

 Dr. Sipos Gyula r. vezérőrnagy 

 Dr. Varsányi Péter 

 Balogh Miklós r. mk. ezredes 

 Márkus András 

 Láng István Ágoston 
részére. 

c. A Szenátus magántanári címet adományozott: 

 Dr. Zupkó Gábor 

 Dr. Zsuga János 
részére. 
 
3. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással az Egyetemi Doktori Tanács és az Egyetemi 

Habilitációs Bizottság tagjainak megújítása kapcsán az alábbi döntéseket hozta: 
 

a. A Szenátus 2023. augusztus 1-ig szóló mandátummal az Egyetemi Doktori Tanács tagjává 
megválasztotta: 
 
A Tanács választott tagjának (karonként 2 fő tudományos fokozattal rendelkező oktató vagy 
kutató): 

 Prof. Dr. Egedy Gergely egyetemi tanárt, Államtudományi és Közigazgatási Kar, 

 Prof. Dr. Kis Norbert egyetemi tanárt, Államtudományi és Közigazgatási Kar, 

 Prof. Dr. Haig Zsolt mk. ezredes, egyetemi tanárt, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, 

 Prof. Dr. Kovács László mk. ezredes, egyetemi tanárt, Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Kar, 

 Prof. em. Dr. Gazdag Ferenc, egyetemi tanárt, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, 

 Dr. Tálas Péter, egyetemi docenst, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, 

 Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, egyetemi tanárt, Rendészettudományi Kar, 

 Prof. Dr. habil. Sallai János r. ezredes, egyetemi tanárt, Rendészettudományi Kar, 
 

A Tanács választott tagjának (Nemzetbiztonsági Intézet és a Katasztrófavédelmi Intézet 1-1 
fő tudományos fokozattal rendelkező oktató vagy kutató): 

 Prof. em. Dr. Solymosi József ny. mk. ezredest, Katasztrófavédelmi Intézet, 

 Dr. habil. Resperger István ezredes, egyetemi docenst, Nemzetbiztonsági Intézet, 
 

Doktori Iskolánként 1 fő doktorandusz hallgatónak: 

 Novák-Varró Virágot, Hadtudományi Doktori Iskola, 

 Sibalin Ivánt, Katonai Műszaki Doktori Iskola, 

 Pató Viktória Lillát, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola,  



 Lukács Dalmát, Rendészettudományi Doktori Iskola, 
 

A Doktori Tanács külsős tagjának: 

 Prof. Dr. Hajdú József, egyetemi tanárt, Államtudományi és Közigazgatási Kar, 

 Prof. Dr. Torma András, egyetemi tanárt, Államtudományi és Közigazgatási Kar, 

 Prof. em. Dr. Simai Mihály, akadémikus, egyetemi tanárt, Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar, 

 Dr. Svéd László, egyetemi docenst, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, 

 Prof. Dr. Farkas Beáta egyetemi tanárt, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, 

 Prof. em. Dr. Palánkai Tibor, akadémikust, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, 

 Dr. habil. Kabódi Csaba, egyetemi docenst, Rendészettudományi Kar, 

 Prof. Dr. Gellér Balázs, egyetemi tanárt, Rendészettudományi Kar, 

 Prof. Dr. Tamás János egyetemi tanárt, Víztudományi Kar, 

 Prof. Dr. Szűcs Péter egyetemi tanárt, Víztudományi Kar, 

 Prof. em. Dr. Korinek Lászlót, akadémikust, Rektori javaslatra, 

 Prof. Dr. Varga Zs. Andrást, egyetemi tanárt, Rektori javaslatra. 
 

b.  A Szenátus 2023. augusztus 1-ig szóló mandátummal az Egyetemi Habilitációs Bizottság 
tagjává megválasztotta: 
 
A Bizottság választott tagjának (az egyetemi tanárok kari képviselői): 

 Prof. Dr. Horváth Attila, egyetemi tanárt, Államtudományi és Közigazgatási Kar, 

 Prof. Dr. Papp Tekla egyetemi tanárt, Államtudományi és Közigazgatási Kar, 

 Prof. Dr. Munk Sándor ny. mk. ezredes, egyetemi tanárt, Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar, 

 Siposné Prof. Dr. Kecskeméthy Klára ezredes, egyetemi tanárt, Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar, 

 Prof. Dr. Halmai Péter, egyetemi tanárt, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, 

 Prof. Dr. Szenes Zoltán, egyetemi tanárt, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, 

 Prof. em. Dr. Finszter Géza ny. r. ezredes, egyetemi tanárt, Rendészettudományi Kar, 

 Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, egyetemi tanárt, Rendészettudományi Kar, 
 

A Bizottság választott tagjának (a Nemzetbiztonsági Intézet és a Katasztrófavédelmi Intézet 
képviselői): 

 Prof. em. Dr. Bleszity János ny. tű. altábornagyot, Katasztrófavédelmi Intézet, 

 Prof. Dr. Gál István László, egyetemi tanárt, Nemzetbiztonsági Intézet, 
 

A Bizottság külsős tagjának (az Egyetemmel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem 
állnak): 

 Prof. em. Dr. Kiss László, egyetemi tanárt,  

 Dr. habil. Kovács Gábor egyetemi docenst,  

 Prof. Dr. Matus János, egyetemi tanárt,  

 Prof. Dr. Szakály Sándor, egyetemi tanárt,  

 Prof. Dr. Szilágyi Tivadar, egyetemi tanárt.  
 

4. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta  Dr. Kovács Gábor 
pályázatát a Rendészettudományi Kar Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék egyetemi tanári 
pozíciójára vonatkozóan. 
 

5. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Resperger István 
pályázatát a Nemzetbiztonsági Intézet Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék egyetemi tanári 
pozíciójára vonatkozóan. 
 



6. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Rada Péter 
pályázatát a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar egyetemi docensi, valamint a Nemzetközi 
és Európai Tanulmányok Kar tudományos és nemzetközi dékán-helyettesi (vezetői) pozíciójára 
vonatkozóan. 

 
7. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Tálas Péter 

pályázatát a Stratégiai Védelmi Kutató Központ központvezetői pozíciójára vonatkozóan. 
 

8. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Antal Zsolt pályázatát 
az Államtudományi és Közigazgatási Kar Közszervezési és Közigazgatástani Intézet egyetemi 
docensi pozíciójára vonatkozóan. 
 

9. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Pallo József 
pályázatát a Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék egyetemi docensi 
pozíciójára vonatkozóan. 
 

10. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Simon Károly 
László pályázatát a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Európai Köz- és Magánjogi 
Tanszék adjunktusi pozíciójára vonatkozóan. 
 

11. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Teknős László 
pályázatát a Katasztrófavédelmi Intézet Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék adjunktusi 
pozíciójára vonatkozóan. 
 

12. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Knisz Judit 
pályázatát a Víztudományi Kar Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet tudományos főmunkatársi 
pozíciójára vonatkozóan. 
 

13. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Felméry Zoltán 
pályázatát a Stratégiai Védelmi Kutató Központ tudományos munkatársi pozíciójára vonatkozóan. 

 

 

Egyetemi programok és konferenciák 

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 
A vidék biztonságának történeti földrajza a Kárpát-medencében 
Időpont: 2018.06.22. 09:00 - 16:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-22 
 
A nemzeti áldozatazonosítási szolgálat kialakításának útján 
Időpont: 2018. június 25.,, 9:00 
Helyszín: Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium, Multifunkcionális terem (1089 Budapest, 
Diószeghy Sámuel utca 38-42.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-25 
 
„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 
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A „Lehetőségek és kihívások a magyar-kínai politikai és gazdasági kapcsolatok területén” 
című konferencia megnyitó kerekasztal beszélgetése 
Időpont: 2018. június 26., 18:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-26 
 
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 
 
A határellenőrzés ideiglenes visszaállításának követelményrendszere 
Időpont: 2018. július 4., 9:30 
Helyszín: Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium, Multifunkcionális Terem (1089 Budapest, 
Diószeghy Sámuel utca 38-42.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-07-04 
 

Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  

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. 

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 
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 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/)" 
 
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 
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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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