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Egyetemi hírek 
 
 
Befogadó ünnepségen köszöntötték a leendő rendőrtiszteket 
170 leendő rendőrtisztet fogadott sorai közé a Rendőrség az Országos Rendőr-főkapitányság 
(ORFK) Teve utcai épületében rendezett ünnepségen. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Karán (NKE RTK) végzett rendőrségi ösztöndíjas hallgatók emléklapot és 
útravalóul a Pályakezdő rendőrtisztek kézikönyvét vehették át az országos rendőrfőkapitánytól. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/28/befogado-unnepsegen-koszontottek-a-
leendo-rendortiszteket 
 
Kínai lehetőségek és kihívások 
„Vágtató ló hátán ülve gyönyörködünk az út mellett pompázó virágokban” – vezette fel egy ősi kínai 
közmondással Dr. P. Szabó Sándor a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a magyar-kínai politikai 
és gazdasági kapcsolatokkal foglalkozó négynapos konferenciát. Az esemény nyitónapján tartott 
kerekasztal-beszélgetésen elismert hazai és kínai szakemberek vettek részt. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/28/kinai-lehetosegek-es-kihivasok 
 
110 hallgatót búcsúztatott a Katasztrófavédelmi Intézet 
„Meg kell felelnünk annak az elvárásnak, hogy aki itt tanult és végzett, az képes legyen a hivatásos 
katasztrófavédelmi tiszti karrierpálya megkezdésére, illetve folytatására” - hangsúlyozta Prof. Dr. 
Patyi András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének oklevélátadó 
ünnepségén.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/27/110-hallgatot-bucsuztatott-a-
katasztrofavedelmi-intezet 
 
Fókuszban a humántőke reformja 
A munkaköralapú humánerőforrás-gazdálkodás nemzetközi gyakorlatáról és a humántőke 
reformjáról volt szó azon a kétnapos nemzetközi konferencián, amelyet számos külföldi ország 
részvételével tartottak meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/27/fokuszban-a-humantoke-reformja 
 
Hallgatók figyelem! 
Az Országgyűlés elnöke pályázatot hirdet hazai egyetemi és főiskolai hallgatók részére a 2018/19-
es tanévben. A program célja az Országgyűlés alkotmányjogi, törvényalkotási, kormányzat-
ellenőrzési, politikai funkciói iránt érdeklődő hallgatókkal megismertetni az Országgyűlés és 
Hivatalának szervezetét, működését, közvetlen betekintést biztosítani a törvényalkotási folyamat 
részleteibe, bővíteni a jövő közigazgatási generációja ismereteit. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/27/hallgatok-figyelem 
 
Pénzügyőr Díszszablya az RTK dékánjának 
A Lónyay Menyhért tanulmányi díj átadóünnepségén Pénzügyőr Díszszablya tárgyjutalmat 
vehetett át dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/27/penzugyor-diszszablya-az-rtk-dekanjanak 
 
Izrael és a víz 
Izraelről és a víz kapcsolatáról adott elő a Climatters 2018 fenntarthatósági rendezvénysorozat 
részeként Alex Furman, a világhírű Israel Institute of Technology vízügyi szakembere június 20-án 
a Ludovikán. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/27/izrael-es-a-viz 
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Tovább bővíti kapcsolatrendszerét az NKE 
Együttműködési keretmegállapodást ír alá a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemmel. A hazai központú multinacionális cég az egyetem katasztrófavédelmi 
és vízügyi területekkel foglalkozó tudományos intézményeivel fog szorosabban együtt dolgozni a 
jövőben. A tervezett közös munka részleteivel kapcsolatban Csala Attilát, a MOL Magyarország 
FF- (fenntartható fejlődés) és EBK- (egészségvédelem, biztonságtechnika, környezetvédelem) 
igazgatóját és Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredest, az NKE Katasztrófavédelmi Intézetének 
igazgatóját interjúvolta meg magazinunk. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/26/tovabb-boviti-kapcsolatrendszeret-az-nke 
 
A hét hallgatója 
Szmolnik Laura a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
negyedéves, végzős hallgatója. Tanulmányait a katonai üzemeltetés szakon, a rádióelektronikai 
felderítő és elektronikai hadviselés specializáción folytatja. Aktív résztvevője az egyetem hallgatói 
tudományos életének, több alkalommal is szerepelt már az ITDK-n. Hobbija a sport, általános 
iskolás kora óta aktívan röplabdázik. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=bcw3SRyDR_s 
 
„Mindig szerettem humort vinni a politikába” 
A kormány és a főváros kapcsolatának további erősödését reméli az új kormányzati struktúrától 
Tarlós István. Budapest nyolc éve regnáló főpolgármestere konkrét tartalommal megtöltött 
együttműködésre készül a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel is. A politikus, aki a humort és az 
öniróniát sem nélkülözi a mindennapi munkában, a Bonum Publicum számára adott interjút. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/25/mindig-szerettem-humort-vinni-a-politikaba 
 
Ókori közjogi kérdések voltak terítéken 
Az ókori hagyományok szerepe az állam és az igazgatás történeti megközelítésében volt a témája 
annak a háromnapos nemzetközi tudományos konferenciának, amelyet az NKE ÁKK Európai 
Állam- és Jogtörténeti Intézet szervezett. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/25/okori-kozjogi-kerdesek-voltak-teriteken 
 
A vidék biztonságának történeti földrajza a Kárpát-medencében 
„Kutatási szándékunk, hogy a Kárpát-medence történelmi, gazdasági és társadalmi változásainak 
felismerése segítséget nyújtson ahhoz, hogy a jelenlegi térségre és hazánkra leselkedő veszélyek 
megoldására új utakat keressünk” - mondta Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a Vidékbiztonsági 
Kutatóműhely kutatásvezető helyettese A vidék biztonságának történeti földrajza a Kárpát-
medencében (földrajzi környezet, természeti csapások és társadalmi struktúrák) című 
konferencián. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/25/a-videk-biztonsaganak-torteneti-foldrajza-a-
karpat-medenceben 
 
Hivatásrendi együttműködés a logisztikában 
A különleges jogrendi időszakban különösen nagy szerepe van a logisztikának, amely a 
hivatásrendi együttműködéssel válhat igazán hatékonnyá - hangzott el az NKE Hungária körúti 
campusán tartott szakmai konferencián. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/22/hivatasrendi-egyuttmukodes-a-logisztikaban 
 
Mozgásakadályozás az országvédelemben 
„A kutatócsoport az NKE-n folyó kutatási tevékenység láncszeme” - mondta Prof. Dr. Padányi 
József vezérőrnagy a Mozgásakadályozás az Országvédelemben című konferencián.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/22/mozgasakadalyozas-az-orszagvedelemben 
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EU Public Policy Entrepreneurship Jean Monnet Záró-Workshop 
2018. június 20-án rendezték meg a Jean Monnet Modul for European Public Policy hároméves 
(2015-2018) projekt záró-workshopját a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai 
Tanulmányok Karán. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/22/eu-public-policy-entrepreneurship-jean-
monnet-zaro-workshop 
 
Nemzetközi katonai felsőoktatási fórum az NKE-n 
Először rendeztek nemzetközi katonai felsőoktatási fórumot hazánkban a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen. Az iMAF 2018 elnevezésű konferenciára 2018. június 19-21 között került sor a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/22/nemzetkozi-katonai-felsooktatasi-forum-az-
nke-n 
 
Fotókon a Ludovika Campus 
Négy kategóriában, mintegy 700 pályamű született a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja 
fotópályázatán, amelyen a résztvevőknek a Ludovika Campus épületeit, az Orczy-kertet és az 
egyetemi életet kellett bemutatni. A legjobb pályázatokat ünnepélyes keretek között díjazta a zsűri, 
az NKE új oktatási épületében rendezett eseményen. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/21/fotokon-a-ludovika-campus 
 
Átvette új otthonát a Ludovika Huszár Díszszakasz 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusának fejlesztése újabb állomásához érkezett: 
átadták a Ludovika Huszár Díszszakasz részére az egykori lovarda megújult épületét. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/21/atvette-uj-otthonat-a-ludovika-huszar-
diszszakasz 
 
Miniszteri konzultáció 
Június 22-én Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter konzultációra fogadta a Hadtudományi Doktori 
Iskola (HDI) két doktoranduszát. Mindkét diák támogatást kért a minisztertől, aki korábban szintén 
a HDI PhD hallgatója volt, jelenleg pedig az NKE címzetes egyetemi tanára. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/26/miniszteri-konzultacio 
 
Lőrincz Csaba-díj az NKE oktatójának 
Vizi Balázs egyetemi docens, az NKE NETK nemzetközi jogi tanszékének vezetője vehette át idén 
a Lőrincz Csaba-díjat, a Petőfi Irodalmi Múzeumban tartott ünnepségen. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/25/lorincz-csaba-dij-az-nke-oktatojanak 
 
Átadták a Lónyay Menyhért tanulmányi díjat 
Balázs Dániel végzős pénzügyi nyomozó szakirányos hallgató kapta az idén az önálló magyar 
pénzügyőrség megalapítójáról elnevezett elismerést. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/27/atadtak-a-lonyay-menyhert-tanulmanyi-dijat 
 
Nemzeti Áldozatazonosítási Szolgálatot hoznának létre 
Egy hazai áldozatazonosítási szolgálat felállításának elméleti megalapozása az egyik célja a 
„Kriminalisztika fejlesztési irányai” című Kiemelt Ludovika Kutatóműhelynek, amely a napokban 
szervezett a témában nemzetközi workshopot. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/26/nemzeti-aldozatazonositasi-szolgalatot-
hoznanak-letre 
 
A Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék vendége volt a világhírű 
kutatóprofesszor, Mahes K. Nalla 
Az indiai születésű Nalla professzor az egyesült államokbeli Michigan State University Bűnügyi 
Tudományok Intézetének professzora, az „International Journal of Comparative and Applied 
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Criminal Justice” című tudományos folyóirat főszerkesztője, aki számos tudományos díjjal 
rendelkezik. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/26/a-maganbiztonsagi-es-onkormanyzati-
rendeszeti-tanszek-vendege-volt-a-vilaghiru-kutatoprofesszor-mahes-k-nalla 
 
Állománygyűlés a Rendészettudományi Karon 
Június 11-én került sor az RTK állománygyűlésére a Rendészeti oktatási épületben. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/26/allomanygyules-a-rendeszettudomanyi-karon 
 
Nemzetközi körkép a magánbiztonságról és az önkormányzati rendészetről 
Trendek, tendenciák és kihívások a magánbiztonság és az önkormányzati rendészet köréből itthon 
és külföldön – ezzel a címmel rendeztek konferenciát rangos külföldi előadók részvételével június 
15-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/26/nemzetkozi-korkep-a-maganbiztonsagrol-es-
az-onkormanyzati-rendeszetrol 
 
Börtönügyeink 1945–1963 között 
A Magyar Börtönügyi Társaság Történeti Szekciója a Nemzeti Emlékezet Bizottságával közös 
szervezésben, június 11-én tartotta meg éves szekcióülését a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/26/bortonugyeink-19451963-kozott 
 
Bűnügyi oktatók találkozója 
Huszadik alkalommal cserélt gazdát a Bűnügyi oktatók találkozójának stafétája, amely ezúttal egy 
évig a Rendészettudományi Kar birtokában van. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/26/bunugyi-oktatok-talalkozoja 
 
 

Egyetemi programok és konferenciák 

RTK Tisztavató ünnepség 
Időpont: 2018. június 30., 9:00 
Helyszín: Budai vár, Kapisztrán tér 
 
Az általános közigazgatási rendtartás első félévének tapasztalatai II. című konferencia 
Időpont: 2018. július 4., 9:00 
Helyszín: Oktatási Központ, IV. Előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-07-04 
 
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 
 
NBI Oklevélátadó ünnepség 
Időpont: 2018. július 5., 10:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Szent László kápolna (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
 
HHK Oklevélátadó ünnepség 
Időpont: 2018. július 6., 9:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Szent László kápolna (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
 
NETK Oklevélátadó ünnepség 
Időpont: 2018. július 7., 10:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Szent László kápolna (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
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ÁKK Oklevélátadó ünnepség 
Időpont: 2018. július 14., 10:00 és 14:00 
Helyszín: Ludovika Egyetemi Campus, Sportközpont 
 
Global Minority Rights Summer School 
Időpont: 2018. július 16-21. 
Helyszín: Orczy úti Kollégium (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-07-16 
 
V4 Summer School at the National University of Public Service 
Időpont: 2018. július 16-21. 
Helyszín: Orczy úti Kollégium (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-07-16 
 

 

Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj 

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. 

A program 2018. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan - alap-, mester- vagy doktori képzésben részt vevő 
- hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási 
intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. 

További információ és a pályázati dokumentáció az alábbi linken érhetők 
el: http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=206#!DocumentBrowse 

Pályázati felhívás egyetemi és főiskolai hallgatók részére 

Az Országgyűlés elnöke pályázatot hirdet hazai egyetemi és főiskolai hallgatók részére a 2018/19-
es tanévben. A program célja az Országgyűlés alkotmányjogi, törvényalkotási, kormányzat-
ellenőrzési, politikai funkciói iránt érdeklődő hallgatókkal megismertetni az Országgyűlés és 
Hivatalának szervezetét, működését, közvetlen betekintést biztosítani a törvényalkotási folyamat 
részleteibe, bővíteni a jövő közigazgatási generációja ismereteit. 

A felvételt nyert hallgatók a program első részében egy előadás-sorozat keretében megismerik az 
Országgyűlés és az Országgyűlés Hivatalának munkáját, második felében érdeklődési körük 
szerinti gyakorlati feladatot látnak el. 

A pályázat benyújtási határideje 2018. szeptember 17. 

További információ és a pályázati felhívás az alábbi linken érhetők el: 
http://www.parlament.hu/documents/10181/1478508/Parlamenti+gyakorlat+az+Orsz%C3%A1ggy
%C5%B1l%C3%A9s+Hivatal%C3%A1ban+-+2018-2019/7f2cdd3f-a5e5-d979-8360-
6bab72b6ccbf 
 

Doktorandusz pályázat 2018 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a határon túli felsőoktatás értékteremtő 
eredményességének növelésére, a doktoranduszok felkészülésének támogatására pályázati 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-07-16
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-07-16
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=206#!DocumentBrowse
http://www.parlament.hu/documents/10181/1478508/Parlamenti+gyakorlat+az+Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s+Hivatal%C3%A1ban+-+2018-2019/7f2cdd3f-a5e5-d979-8360-6bab72b6ccbf
http://www.parlament.hu/documents/10181/1478508/Parlamenti+gyakorlat+az+Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s+Hivatal%C3%A1ban+-+2018-2019/7f2cdd3f-a5e5-d979-8360-6bab72b6ccbf
http://www.parlament.hu/documents/10181/1478508/Parlamenti+gyakorlat+az+Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s+Hivatal%C3%A1ban+-+2018-2019/7f2cdd3f-a5e5-d979-8360-6bab72b6ccbf


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 
 

 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. 
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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 
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. 
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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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