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Egyetemi hírek 
 
Tovább bővül a Ludovika Campus 
Még az idén lezárul a tervpályázat és várhatóan jövőre megkezdődik a Ludovika Campus területén 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ építése. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/07/12/tovabb-bovul-a-ludovika-campus 
 
Jól haladnak a KÖFOP-projektek 
Időarányosan teljesülnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részvételével megvalósuló 
Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) projektjei. Az NKE 
Európa egyik legnagyobb és leginnovatívabb közszolgálati felnőttképzési rendszerét fejleszti az 
uniós források felhasználásával.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/07/10/jol-haladnak-a-kofop-projektek 
 
A hét hallgatója 
Péter Nóra a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 
harmadéves, végzős hallgatója. Tanulmányait a nemzetközi biztonság és védelempolitika szakon 
folytatja. Egyéniben negyedik, csapatban első helyezést ért el nemrégiben a IV. Közös Biztonság 
és Védelempolitikai Olimpián. Hobbija az utazás és a főzés. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=9FBCelwxhtU 
 
Átvették oklevelüket a NETK hallgatói 
„Az NKE olyan képzésén szereztek diplomát, amely az emberek mindennapjait ezernyi ponton 
befolyásoló, az európai uniós döntésekben való hatékony magyar részvételt segítheti a jövőben”- 
mondta Takács Szabolcs Ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai 
Tanulmányok Kar oklevélátadó ünnepségén.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/07/07/atvettek-okleveluket-a-netk-hallgatoi 
 
A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar az NKE szegletköve 
„Szegletkővé az a kő válik minden kövek közül, melyet leginkább lenéznek, s végül ő lesz az 
építmény meghatározó része”- mondta Prof. Dr. Patyi András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar oklevélátadó ünnepségén, amelyen a katonai felsővezetői 
szakirányú továbbképzési szak, valamint a kar mesterképzésein végzett hallgatók vehették át 
ünnepélyes keretek között az egyetem pecsétjével ellátott okleveleiket. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/07/06/a-hadtudomanyi-es-honvedtisztkepzo-kar-
az-nke-szegletkove 
 
Oklevélátadó ünnepség a Nemzetbiztonsági Intézetben 
50 nemzetbiztonsági szakember vehette át a végzettségét igazoló okmányát a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének oklevélátadó ünnepségén. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/07/05/oklevelatado-unnepseg-a-nemzetbiztonsagi-
intezetben 
 
Konferencia a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról 
Július 4-én nemzetközi tudományos konferenciát rendezett a Rendészettudományi Kar 
Határrendészeti Tanszék „A határellenőrzés ideiglenes visszaállításának követelményrendszere” 
címmel az RTK Rendészeti Oktatási Épületében. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/07/06/konferencia-a-hatarellenorzes-ideiglenes-
visszaallitasarol 
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Befogadó ünnepség a NAV Bűnügyi Főigazgatóságán 
Az ünnepélyes eskütételt követően 18 ifjú pénzügyőr hadnagyot köszöntött dr. Vankó 
László pénzügyőr dandártábornok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi 
Főigazgatóságának vezetője július 2-án reggel. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/07/06/befogado-unnepseg-a-nav-bunugyi-
foigazgatosagan 
 
Fülöp-szigeteki vámdelegáció látogatása az NKE-n 
Isidro S. Lapena tábornok, a Fülöp-szigetek Vámigazgatásának főparancsnoka, John M. Simon, a 
vámigazgatás Nemzetközi Irodájának vezetője és Gladys F. Rosales, a főparancsnoki kabinet 
helyettes vezetője július 2–4. között a Nemzeti Adó- és Vámhivatal meghívására hivatalos 
látogatásra Budapestre érkezett. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/07/06/fulop-szigeteki-vamdelegacio-latogatasa-az-
nke-n 
 
Oktatóink a köztársasági elnöki őrségnél 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának (NKE RTK) kijelölt oktatói és 
kiképzői, dr. Gáspár Miklós r. alezredes, Sziva Attila r. törzszászlós, Kubis Tibor r. törzszászlós és 
Bánházi György r. főtörzsőrmester egyhetes emelt szintű szakmai továbbképzésen vettek részt a 
Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrségénél. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/07/11/oktatoink-a-koztarsasagi-elnoki-orsegnel 
 
Ankarai workshop RTK-s részvétellel 
A Rendészettudományi Kar (RTK) Magatartástudományi és Módszertani Tanszék két oktatója, dr. 
Hegedűs Judit egyetemi docens, tanszékvezető és Fekete Márta tanársegéd július 2-5. között a 
fogvatartottak állampolgári nevelését támogató Erasmus+ program keretében Ankarában egy 
nemzetközi workshopon vett részt. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/07/11/ankarai-workshop-rtk-s-reszvetellel 
 

Szenátusi hírek 
 
2018. július 11-én tartotta ülését az Egyetem Szenátusa, melyen az alábbi döntéseket hozta: 
 
1. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta  Dr. Nemessányiné Dr. 

Chronowski Nóra Edit pályázatát a Rendészettudományi Kar Közjogi és Rendészettani Intézet 
Alkotmányjogi és Rendészetelméleti Tanszék egyetemi docensi pozíciójára vonatkozóan. 
 

2. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta: 
- Dr. Tóth László pályázatát a Víztudományi Kar Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet 

adjunktusi pozíciójára vonatkozóan, valamint 
- Dr. Balatonyi László pályázatát a Víztudományi Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézet 

adjunktusi pozíciójára vonatkozóan. 
 

3. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta  Dr. Jobbágy Szabolcs 
pályázatát a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltetési Intézet Híradó 
Tanszék adjunktusi pozíciójára vonatkozóan. 

 
4. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással döntött arról, hogy: 

a) a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága közös intézeti testületében 
Kovács Petra, Gerák Tibor és Pásztor Petra hallgató tagok megbízása megszűnik, és 
helyettük – a bizottság 90/2017. (VII. 12.) számú szenátusi határozattal megállapított 
mandátumának lejártáig, 2020. július 12-ig – Németh Alexandra, Berta Szidónia Alexa 
valamint Barabás Patrik hallgatókat bízza meg;  

b) az Egyetemi Kreditátviteli és Validációs Bizottság közös intézeti testületében Kovács Petra 
hallgató tag megbízása megszűnik, és helyette – a bizottság 90/2017. (VII. 12.) számú 
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szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2020. július 12-ig – Barabás 
Patrik hallgatót bízza meg. 
 

5. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal– döntött az Integritás 
tanácsadó szakirányú továbbképzési szak módosított képzési programjának elfogadásáról.  
 

6. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött az Építőmérnöki 
alapszak képzési programjának aktualizálásáról. 
 

7. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a 
Környezetmérnöki alapszak képzési programjának aktualizálásáról. 
 

8. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a Vízügyi 
közgazdász szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak képzési programjáról.  
 

9. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal– döntött az International 
Water Governance and Diplomacy mesterképzési szak alapításáról. 
 

10. napirendi pont: A Szenátus egyes egyetemi szabályzatok módosításáról döntött az alábbiak 
szerint: 

a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal − elfogadta a Személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatokkal kapcsolatos feladatokról szóló szabályzatot. A 
szabályzat a Fenntartói Testület általi jóváhagyást követő napon lép hatályba, egyidejűleg 
hatályát veszti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szabályzata a személyes és közérdekű 
adatok védelméről, biztonságáról. 

b) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal − elfogadta a Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat módosítását. A módosítás a Fenntartói Testület általi jóváhagyást követő 
napon lép hatályba. 

c) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal − elfogadta a Hallgatói Térítési és 
Juttatási Szabályzat módosítását. A módosítás a Fenntartói Testület általi jóváhagyást 
követő napon lép hatályba. 

d) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal − elfogadta a hallgatói jogok 
gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos 
kérelmek elbírálásának, valamint a hallgatói jogorvoslat rendjéről szóló szabályzat 
módosítását. A módosítás a Fenntartói Testület általi jóváhagyást követő napon lép 
hatályba. 

e) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal − elfogadta a Foglalkoztatási Szabályzat 
módosítását. A módosítás a Fenntartói Testület általi jóváhagyást követő napon lép 
hatályba. 

 
11. napirendi pont: A Szenátus egyes egyetemi szabályzatok módosításáról döntött az alábbiak 

szerint: 
a) A Szenátus − az előterjesztés szerinti tartalommal − elfogadta a Habilitációs Szabályzat 

módosítását. A módosítás a Fenntartói Testület általi jóváhagyást követő napon lép 
hatályba. 

b) A Szenátus − az előterjesztés szerinti tartalommal − elfogadta az egyetem által 
adományozható címek, kitüntetések, és adományozásuk rendjéről szóló szabályzat 
módosítását. A módosítás a Fenntartói Testület általi jóváhagyást követő napon lép 
hatályba. 

 
12. napirendi pont: A Szenátus egyes egyetemi szabályzatok módosításáról döntött az alábbiak 

szerint: 
a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal − elfogadta az Alumni Szabályzatot, 

egyúttal döntött arról, hogy hatályát veszti a Szenátus 55/2013. (IV. 17.) számú 



határozatával elfogadott Alumni Szabályzat. A módosítás a Szenátus általi jóváhagyást 
követő napon lép hatályba. 

b) A Szenátus − az előterjesztés szerinti tartalommal − elfogadta a Neptun Egységes 
Tanulmányi Rendszer Szabályzat módosítását. A módosítás a Szenátus általi jóváhagyást 
követő napon lép hatályba. 

 
Egyetemi programok és konferenciák 
 
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  
Időpont: 2018. július 16-21. 
Helyszín: Orczy úti Kollégium (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-07-16 
 
HHK Oklevélátadó ünnepség 
Időpont: 2018. augusztus 18., 10:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Szent László Kápolna (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
 
Egyéb szakmai rendezvények 
 
Francia-Magyar Tudományos Kutatói Fórum 
A Magyarországi Francia Nagykövetség, a Budapesti Francia Intézet, a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
együttműködésében első alkalommal kerül megrendezésre a Francia-Magyar Tudományos 
Kutatói Fórum. 
 
Helyszín: Budapesti Francia Intézet  
Időpont: 2018. szeptember 28. 
Regisztrálni a következő címen lehet: nkfih.gov.hu/about-the-office/news-and-events/french-
hungarian 
 
A program két részből áll : egyrészt a francia-magyar tudományos együttműködések sikerének és 
fejlesztésének szentelt plenáris ülésből, majd két műhelyülésből a Balaton program keretein belüli 
kétoldalú tudományos együttműködésekre koncentrálva (egy tudományos műhely a 
társadalomtudományok, egy pedig a természettudományok területén).  
Bővebb információk: http://www.franciaintezet.hu/hu/cikkek/egyetem-es-kutatas/francia-
magyar_tudomanyos-kutatoi-forum.html 
 
Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ösztöndíj 
felhívása 
Az NKE rektora – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal együttműködésben – a hírközlési és 
infokommunikációs területtel foglalkozó szakemberek képzésének elősegítése érdekében 
ösztöndíj-pályázati felhívást tesz közzé 2018/2019. I. szemeszterére. Az ösztöndíjra a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi- és Honvédtisztképző Karának (HHK) katonai üzemeltetés 
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alapképzési szakos honvéd tisztjelöltjei, illetve a Rendészettudományi Karának (RTK) nappali 
tagozatos hallgatói pályázhatnak. 
A pályázatok fizikai beérkezésének határideje 2018. szeptember 3.  
A részletes tájékoztató elérhető weboldalunkon: https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/az-
nke-es-az-nmhh-osztondij-palyazati-felhivasa 
 
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 
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; 
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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. 
 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! 
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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 
- 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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