
2019/26. heti hírlevél 
 
 
 

Egyetemi hírek 
 
Megkezdődtek az oklevélátadó ünnepségek az NKE-n 
„A mai nap a megérkezésé, holnaptól új utat kezdenek, immár diplomásként”- hangzott el a tanév 
első oklevélátadó ünnepségén. Az NKE Katasztrófavédelmi Intézet katasztrófavédelmi 
alapképzésének 21 nappali munkarendű hallgatója, valamint 72 alap- és mesterképzésű levelezős 
hallgatója vehette át ünnepélyes keretek között oklevelét a Ludovika Főépület Szent László 
kápolnájában. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/27/megkezdodtek-az-oklevelatado-unnepsegek-
az-nke-n 
 
Tájékoztató az Államtudományi és Közigazgatási Kar, valamint a Nemzetközi és Európai 
Tanulmányok Kar egyesüléséről 
Tisztelettel tájékoztatom Önöket az Államtudományi és Közigazgatási Kart (ÁKK), valamint a 
Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kart (NETK) érintő, 2019. augusztus 1-jétől életbe lépő 
változásról. 
A 2019/20-as tanévtől az Államtudományi és Közigazgatási Kar (ÁKK), valamint a Nemzetközi és 
Európai Tanulmányok Kar (NETK) egyesül és Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar 
(ÁNTK) néven folytatja működését. Az egyes szakok változatlan formában maradnak meg, minden 
hallgató azon a szakon és szakirányon kezdheti meg, vagy folytathatja tanulmányait, amelyre 
jelentkezett és felvételt nyer, vagy amelyen eddig is tanult, tehát az intézmény életében jelentős 
változás nem érinti régi és új hallgatóink tanulmányait. A képzések tartalma, helyszíne, oktatói 
köre, a megszerezhető végzettségek megnevezése sem változik. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/26/tajekoztato-az-allamtudomanyi-es-
kozigazgatasi-kar-valamint-a-nemzetkozi-es-europai-tanulmanyok-kar-egyesuleserol 
 
Közszolgálat és pszichológia 
„A kompetencia alapú gondolkodásmód hatékony választ képes adni a versenypiaci kitettséggel 
küzdő rendvédelmi szervek számára” – hangzott el az ötödik alkalommal megrendezett 
„Közszolgálat és pszichológia – Fókuszban a kompetenciafejlesztés” című szakmai konferencián. 
Az NKE RTK Magatartástudományi és Módszertani Tanszék rendezvényén szó volt a 
kompetenciafejlesztés és tehetséggondozás lehetőségeiről, valamint a résztvevők a rendészeti 
képzéssel kapcsolatos jó gyakorlatokat is megismerhették. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/26/kozszolgalat-es-pszichologia 
 
Ülőröplabda EB a Ludovika Campuson 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Arénája ad otthont a húsz nap múlva 
kezdődő ülőröplabda Európa bajnokságnak. Július 15-20. között 16 ország női és férfi ülőröplabda 
csapata mérkőzik meg egymással a bajnoki címért. Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón 
elhangzott az is, hogy az NKE partnerként segíti a 2020-as tokiói nyári játékokra készülő magyar 
paralimpiai csapatot. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/25/uloroplabda-eb-a-ludovika-campuson 
 
Emlékoszlop a Ludovika Campuson 
A Tanácsköztársaság ellen szervezett legjelentősebb ellenforradalmi kísérlet 100. évfordulója 
alkalmából állított emlékoszlopot a Ludovika Campuson a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Az 
1919. június 24-én kirobbant eseményekben a Magyar Kir. Honvéd Ludovika Akadémia 
növendékei és oktatói is részt vettek. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/25/emlekoszlop-a-ludovika-campuson 
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A hét hallgatója 
Aszalós Regina a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar 
másodéves hallgatója. Tanulmányait a közigazgatás-szervező szakon folytatja. Hobbija a főzés és 
a kirándulás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=M1tWsHRJLP8 
 
Bűnügyi oktatók találkoztak 
Idén az NKE Rendészettudományi Karán rendezték meg a nagy múltra visszatekintő Bűnügyi 
Oktatók Találkozóját (BOT). Az eseményen minden olyan felsőfokú oktatási intézmény 
képviseltette magát, amely a bűnügyi tudományok egyetemi képzésével és kutatásával foglalkozik. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/24/bunugyi-oktatok-talalkoztak 
 
Az NKE-n ismertette akciótervét a Mesterséges Intelligencia Koalíció 
Újra a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen ülésezett a Mesterséges Intelligencia Koalíció. A 
szervezet tagjai értékelték a megalakulás óta eltelt félév eredményeit, de szó volt a következő 
időszak akciótervéről és a mesterséges intelligencia (MI) jövőképéről is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/21/az-nke-n-ismertette-akciotervet-a-
mesterseges-intelligencia-koalicio 
 
Kutatásokkal a versenyképes közszolgálatért 
Országos kutatások a vezető-kiválasztás, a tehetséggondozás és a pályakezdők mentorálása 
terén, közigazgatási ismeretek tantárgy, pályakezdő fiatalok tehetséggondozási mentori programja 
– címszavakban ilyen segítséget adhat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a kormányzati igazgatás 
átalakításához. A témához kapcsolódó projekt kutatási eredményeiről a Belügyminisztérium 
konferenciáján beszéltek az egyetem vezetői és a szaktárca munkatársai.   
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/20/kutatasokkal-a-versenykepes-kozszolgalatert 
 
Átadták a Lónyay Menyhért tanulmányi díjat 
Szalka Levente végzős vám- és jövedéki igazgatási szakirányos pénzügyőr tisztjelölt kapta az idén 
az önálló magyar pénzügyőrség megalapítójáról elnevezett elismerést. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/06/26/atadtak-a-lonyay-menyhert-tanulmanyi-dijat 
 
Tanári csapatgyakorlatot szervezett a Kar 
A Körmendi Rendészeti Szakgimnázium Rendőr Szakmai Osztályának tíz tanára Tóth Tamás r. 
alezredes, osztályvezető vezetésével egyhetes tanári csapatgyakorlatának részeként egy napot a 
Rendészettudományi Karon töltött. A tanácskozáson részt vettek a büntetőjogot, 
büntetőeljárásjogot, kriminológiát, kriminalisztikát, határrendészetet, közrendvédelmi, 
gazdaságvédelmi ismereteket és intézkedéstaktikát oktató kollégák. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/06/26/tanari-csapatgyakorlatot-szervezett-a-kar 
 
Bűnügyi oktatók találkoztak 
Idén az NKE Rendészettudományi Karán rendezték meg a nagy múltra visszatekintő Bűnügyi 
Oktatók Találkozóját (BOT). Az eseményen minden olyan felsőfokú oktatási intézmény 
képviseltette magát, amely a bűnügyi tudományok egyetemi képzésével és kutatásával foglalkozik. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/06/24/bunugyi-oktatok-talalkoztak 
 
NBI Doktorandusz a Milipol Asia Pacific konferencián 
A dél-kelet-ázsiai térségben minden évben megrendezésre kerülő, hadiipari kiállítással 
egybekötött Milipol Asia Pacific belügyi és biztonságpolitikai konferenciának az idei évben, mintegy 
62 ország részvétele mellett, Szingapúr adott otthon. 
Bővebben: https://nbi.uni-nke.hu/hirek/2019/06/14/nbi-doktorandusz-a-milipol-asia-pacific-
konferencian 
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Intézeti tanévzáró méltó elismeréssel 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete 2019. június 25-én tartotta meg 
tanévzáró értekezletét, amelynek főbb kérdéseit az elmúlt tanév oktatási és tudományos 
teljesítmény értékelése képezte,de a tanév hátralévő feladatai is terítékre kerültek. Az értekezleten 
az NKE részéről részt vett Dr. habil. Kovács Gábor oktatási rektorhelyettes is. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/06/25/intezeti-tanevzaro-melto-elismeressel 
 

Szenátusi hírek 
 
2019. június 26-án tartotta ülését az Egyetem Szenátusa, melyen az alábbi döntéseket hozta: 
 
1. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta dr. Horváthné Tóth 

Zsuzsanna pályázatát az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár könyvtárigazgatói (vezetői) pozíciójára vonatkozóan. 
 

2. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Mácsik Petra pályázatát 
az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár Víztudományi Kar Kari Könyvtár könyvtárigazgatói 
(vezetői) pozíciójára vonatkozóan. 

 
3. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Róth Zoltán pályázatát 

a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Tanfolyamszervező Intézet Statikus 
Tanfolyami Osztály osztályvezetői pozíciójára vonatkozóan. 

 
4. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Cserjési Ferenc 

pályázatát a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Tanfolyamszervező Intézet 
Szakmai Tanfolyami Osztály osztályvezetői pozíciójára vonatkozóan. 

 
5. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Kozákné Bodrogi Beáta 

pályázatát a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztály 
osztályvezetői pozíciójára vonatkozóan. 

 
6. napirendi pont: A Szenátus döntött a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek 

Bizottságának (a továbbiakban: HTVSZÜB) és a Kreditátviteli és Validációs Bizottság (a 
továbbiakban: KÁVB) tagjainak megbízásáról, továbbá arról, hogy a 2019. január 31-ig hatályos 
Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a HTVSZÜB és a KÁVB közös, karhoz nem tartozó 
intézeti testületei tagjainak megbízása 2019. június 30. napjával megszűnik. Ennek értelmében a 
Katasztrófavédelmi Intézet által gondozott képzések hallgatói tekintetében a 
Rendészettudományi Karon működő kari bizottságok által történik, a Nemzetbiztonsági Intézet 
által gondozott képzések hallgatói tekintetében a polgári nemzetbiztonsági alap- és 
mesterképzési szakok, valamint a nemzetbiztonsági alap- és mesterképzési szakok polgári és 
terrorelhárítási specializációja esetében a Rendészettudományi Karon, a nemzetbiztonsági alap- 
és mesterképzési szakok katonai specializációja esetében a Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Karon működő kari Bizottságok által történik. 

7. napirendi pont: A Szenátus döntött az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács összetételének 
jóváhagyásáról. Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács összetétele: 

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsnak (EDHT) hivatalból tagjai 

a Hadtudományi Doktori Iskola vezetője, EDHT elnökhelyettes 

a Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője, EDHT elnökhelyettes 

a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola vezetője, EDHT elnökhelyettes 

a Rendészettudományi Doktori Iskola vezetője, EDHT elnökhelyettes 
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Az EDHT választott tagjai 

Az EDHT elnöke 

EDHT elnök Dr. Papp Tekla (egyetemi tanár, PhD) 

Karonként 2 fő oktató vagy kutató 

Államtudományi és Közigazgatási Kar 
Dr. Horváth Attila (egyetemi tanár, PhD) 

Dr. Halász Iván (egyetemi tanár, PhD) 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
Dr. Haig Zsolt (egyetemi tanár, PhD) 

Dr. Krajnc Zoltán (egyetemi tanár, PhD) 

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 
Dr. Gazdag Ferenc (egyetemi tanár, DSc) 

Dr. Szenes Zoltán (egyetemi tanár, CSc) 

Rendészettudományi Kar 
Dr. Blaskó Béla (egyetemi tanár, CSc) 

Dr. Sallai János (egyetemi tanár, PhD) 

Víztudományi Kar Dr. Ács Éva (habilitált egyetemi docens, DSc) 

Az Eötvös József Kutatóközpontból 1 fő oktató vagy kutató 

Eötvös József Kutatóközpont Dr. Hörcher Ferenc (egyetemi tanár, DSc) 

Doktori Iskolánként 1 fő doktorandusz hallgató (tanácskozási joggal) 

Hadtudományi Doktori Iskola Novák-Varró Virág 

Katonai Műszaki Doktori Iskola Deák Veronika 

Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Pató Viktória Lilla 

Rendészettudományi Doktori Iskola Papp Bendegúz 

Az Egyetemmel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem álló (külsős) tagok 

Államtudományi és Közigazgatási Kar 
Dr. Torma András (egyetemi tanár, CSc) 

Dr. Kovács Gábor (egyetemi tanár, PhD) 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
Dr. Makkay Imre (egyetemi tanár, CSc) 

Dr. Szternák György (egyetemi tanár, CSc); 

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 
Dr. Farkas Beáta (egyetemi tanár, CSc) 

Dr. Palánkai Tibor (akadémikus, DSc) 

Rendészettudományi Kar 
Dr. Belovics Ervin (egyetemi tanár, PhD)  

Dr. Vokó György (akadémikus, PhD) 

Víztudományi Kar 
Dr. Szűcs Péter (egyetemi tanár, DSc) 

Dr. Szabó Szilárd (egyetemi tanár, DSc) 

 

8. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzatát, melynek rendelkezései 



2019. július 1. napján lépnek hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a 123/2016. (IX. 2.) számú 
szenátusi határozattal elfogadott Doktori Szabályzat, valamint a 116/2013. (VII. 10.) számú 
szenátusi határozattal elfogadott Habilitációs Szabályzat. 

9. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet Szervezeti és Működési Rend 
módosítását. A Szervezeti és Működési Rend módosítása 2019. június 30. napján lép hatályba. 

10. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Hallgatói 
Baleset-megelőzési Szabályzatot. A szabályzat a Fenntartó általi jóváhagyást követő napon lép 
hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Egyetem Ideiglenes Szenátusa 37/2011. számú 
határozatával elfogadott szabályzat.  

11. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta az oktatói 
munka hallgatói véleményezésének szabályzatát. A szabályzat a Fenntartó általi jóváhagyást 
követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Szenátus 122/2014. (XI. 26.) számú 
határozatával elfogadott szabályzat.  

12. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Neptun 
Egységes Tanulmányi Rendszer Szabályzatot. A szabályzat 2019. július 1-jén lép hatályba. Ezzel 
egyidejűleg hatályát veszti a Szenátus 15/2015. (VI. 24.) számú határozatával elfogadott 
szabályzat.  

13. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta az 
Esélyegyenlőségi Szabályzatot. A szabályzat 2019. július 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 
hatályát veszti a Szenátus 18/2015. (VI. 24.) számú határozatával elfogadott szabályzat.  

14. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Diplomás 
Pályakövető Rendszerről szóló szabályzatot. A szabályzat 2019. július 1-jén lép hatályba. Ezzel 
egyidejűleg hatályát veszti a Szenátus 82/2015. (XII. 16.) számú határozatával elfogadott 
szabályzat. 

15. napirendi pont: A Szenátus az Államtudományi és Közigazgatási Kar egyes szakjai 
tanterveinek technikai szintű módosítása kapcsán az alábbi döntéseket hozta: 

a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a közigazgatás-szervező 
alapképzési szak tantárgymódosításának elfogadásáról. 

b) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött az államtudományi mesterképzési 
szak tantárgymódosításának elfogadásáról. 

c) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a közigazgatás-szervező 
alapképzési szak ajánlott tantervéből a Testnevelés 1-4. c. tantárgyak és kapcsolódó 
követelmények kivezetéséről, helyette szabadon választható tárgyakká történő átminősítéséről. 

A tantervmódosítások a Fenntartó jóváhagyását követően lépnek hatályba. 

16. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a 
katasztrófavédelem alapképzési szak ajánlott tantervének módosítását. A módosítások a 
Fenntartó jóváhagyását követően lépnek hatályba, és a 2019/2020. tanévétől felmenő rendszerben 
alkalmazandók. 

17. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a nemzetközi 
tanulmányok mesterképzési szak tantervének módosításáról. 

18. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a vízügyi 
üzemeltetési mérnöki alapképzési szak képzési programjának aktualizálásáról. A módosítások a 
Fenntartó jóváhagyását követően lépnek hatályba. 

19. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a vízrajzi 
szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak képzési programjáról. 



20. napirendi pont: A Szenátus az NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. és az NKE Ludovika Huszár 
Lovarda Nonprofit Kft. ügyvezetésének – a felügyelőbizottságok által véleményezett – 
előterjesztése alapján megállapítja, hogy egyetért a két gazdasági társaság összeolvadás útján 
történő egyesülési szándékával azzal, hogy az összeolvadás új vagyoni hozzájárulás teljesítése 
nélkül kerül lefolytatásra. A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatja az NKE 
Szolgáltató Nonprofit Kft. és az NKE Ludovika Huszár Lovarda Nonprofit Kft. összeolvadásának 
ütemtervét.  

21. napirendi pont: A Szenátus elfogadta a rektor 2018. évről szóló egyetemi beszámolóját. 

 
A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
2019.07.02. Gávay György Viktor százados doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. július 2. (kedd) 9.00 óra 
Az értekezés címe: Kerekes járművek védettségének vizsgálata és összehasonlító elemzése az 
elmúlt évtizedek katonai tapasztalatainak és követelményeinek felhasználásával 
Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Barta Bettina (20-739) 

 
Egyetemi programok és konferenciák 
 
Orczy Summer Chill 
Időpont: 2019. június 27-30.. 
Helyszín: Orczy-park (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-27 

 
RTK diplomaosztó ünnepség 
2019. június 28., 9:00 (nappali) és 12:00 (levelező) 
Helyszín: Ludovika Aréna  
 
RTK Tisztavató ünnepség 
Időpont: 2019. június 29., 9:00 
Helyszín: Budai Vár, Kapisztrán tér 
 
NBI oklevélátadó ünnepség 
Időpont: 2019. július 4., 10:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Szent László Kápolna 
 
HHK oklevélátadó ünnepség 
Időpont: 2019. július 5., 10:00 és augusztus 17., 10:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Szent László Kápolna 
 
NETK diplomaosztó ünnepség 
Időpont: 2019. július 6., 10:00 
Helyszín: Ludovika Aréna 
 
ÁKK diplomaosztó ünnepség 
Időpont: 2019. július 12., 10:00 és 14:00 
Helyszín: Ludovika Aréna  
 
Honvéd Tisztavatás 
Időpont: 2019. augusztus 20., 8:00 
Helyszín: Kossuth tér 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-27


Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
Pályázati felhívás PhD doktori képzésre 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pótfelvételi pályázatot hirdet doktori képzésre. Az 
egyetem a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, valamint 
a rendészettudományok tudományágakban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. 
Az egyetemen zajló doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, 
amely az államtudományok, kiemelten a közigazgatás, a biztonság és védelempolitika, a hon- és 
a rendvédelem területein kutató szakembereknek ad lehetőséget a tudományos fokozat 
megszerzésére. A Hadtudományi Doktori Iskola, a Katonai Műszaki Doktori Iskola, a Közigazgatás-
tudományi Doktori Iskola és a Rendészettudományi Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, 
törzstagjai, oktatói, doktoranduszai és doktorjelöltjei legfontosabb adatai megtekinthetők az 
Országos Doktori Tanács honlapján (https://doktori.hu/). 
A pályázat beérkezésének határideje: 2019. július 31. 
További információk és letölthető dokumentumok elérhetők az alábbi linken: 
https://www.uni-nke.hu/kutatas/doktori-iskolak-es-kepzesek/doktori-kepzes-es-
fokozatszerzes/doktori-felveteli/potfelveteli-20192020 

 
Belügyi Tudományos Tanács pályázatai 
Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács 
elnöke pályázatot hirdet: 

- a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára doktori képzési díj, 
illetve doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2019/2020. tanévre; 

- az állomány tagjai szakmai ismereteinek és értékes gyakorlati tapasztalatainak 
felhasználása, a téma iránt érdeklődő szakemberek véleményének és javaslatainak a 
megismerése és felhasználása érdekében – "A mesterséges intelligencia megoldások 
alkalmazásának gyakorlati lehetőségei a Belügyminisztériumban és az irányítása alá 
tartozó szervezeteknél" címmel tanulmányok megírására. 

 
Az alábbi linkeken bővebb információt találnak a pályázatokról:  
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-
palyazatai/doktorandusz-palyazat 
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai/palyazati-
felhivas-tanulmany-irasara 
 
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://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-
egyetemi-folyoiratok/acta-humana/koszonto 
 
Publikációs felhívás – NBI Nemzetbiztonsági Szemle  
Az NKE NBI Nemzetbiztonsági Szemle tudományos online folyóirata 2019-ben 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://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-
folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/koszonto 
 
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: 
https://www.pallasalapitvanyok.hu// 
Pályázatok és ösztöndíjak: https://www.pallasalapitvanyok.hu/palyazatok 
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