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Egyetemi hírek 
 
Együtt a sportért – IDUS 2018 
Idén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adott otthont az Egyetemi Sport Nemzetközi Napja (IDUS: 
International Day of University Sports) alkalmából rendezett 3. Budapesti Egyetemi 
Sportfesztiválnak. A különböző sportolási lehetőségek és programok központi helyszínéül az 
Orczy-park szolgált. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/20/egyutt-a-sportert-idus-2018 
 
NATO az iskolatáskában 
A NATO szerepéről és a Magyarországon működő szervezeteiről tartottak konferenciát és 
rendeztek kiállítást a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A szervezők célja, hogy minél több fiatal 
megismerje a katonai szövetség történetét és jelenlegi működését. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/20/nato-az-iskolataskaban 
 
Workshop Közép-Európáról 
“Central Europe in Global Future Context” címmel tartott workshopot az Amerika Tanulmányok 
Kutató Központ. Az esemény fő vendége George Friedman magyar származású geostratéga és 
nemzetközi kapcsolatok szakértő volt, aki a napjainkban legjelentősebb globális magán hírszerző 
szervezet, a Strategic Forecasting Inc., vagyis a Stratfor vezetője. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/20/workshop-kozep-europarol 
 
A tudomány kapujában - poszterverseny 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzata a Doktoranduszok Országos 
Szövetségének Hadtudományi, Közigazgatás-tudományi és Rendészettudományi Osztályaival, az 
NKE Szakkollégiumaival és az MHTT Kápolnai Pauer István Ifjúsági Klubjával együttműködésben 
idén is megrendezi a hagyományossá vált A tudomány kapujában című poszterversenyt, amelynek 
egyik szekciója az Európai Kiberbiztonsági Hónap rendezvénysorozat része. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/20/a-tudomany-kapujaban-poszterverseny 
 
A „Janus-arcú” Kádár János 
„Kádár János számára az 1968-as év nagy kapaszkodó volt, hogy visszakerüljön Brezsnyev 
szovjet pártvezér bizalmi környezetébe. És egyben ez az év nagy hazugság volt a számára”- 
mondta Kun Miklós a Ludovika Szabadegyetem második előadásán. A Széchenyi-díjas történész 
szerint ennek a hazugságnak hullámai mai napig jelen vannak a magyar társadalom kollektív 
emlékezésében. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/20/a-janus-arcu-kadar-janos 
 
Kövér László a parlamentarizmusról 
„Az a fontos, hogy az ember szeressen közszolga lenni, és lássa meg benne az alkotó 
tevékenységet”- mondta Kövér László a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadásában. A 
parlamentarizmusról szóló eseményen közel 140 hallgató vehetett részt. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/19/kover-laszlo-a-parlamentarizmusrol 
 
Kalandos úton tért vissza a csapatzászló Tolnára 
Pohl Árpád dandártábornok, az NKE HHK dékánja adta át a napokban a Magyar Királyi 12. tolnai 
honvéd tábori tüzérosztály csapatzászlaját Tolna polgármesterének. A második világháború idején 
megszentelt csapatzászló évtizedek után, az Egyesült Államokat is megjárva került vissza eredeti 
helyére.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/19/kalandos-uton-tert-vissza-a-csapatzaszlo-
tolnara 
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Méltó helyen a Kossuth-szobor 
Kövér László házelnök részvételével avatták fel a Ludovika Campuson azt a Kossuth-
szoborcsoportot, amely korábban a Kossuth-téren állt, és restaurálás után, nemrégiben került a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/19/melto-helyen-a-kossuth-szobor 
 
Megkezdődött a tanév a doktoranduszoknak is 
Mintegy száz első éves doktorandusz hallgató kezdte meg a tanévet a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem négy doktori iskolájában. A Ludovika Főépület dísztermében rendezett tanévnyitó 
ünnepségen a fogadalomtételt követően bemutatkoztak a doktori iskolák és a doktorandusz 
önkormányzat is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/18/megkezdodott-a-tanev-a-
doktoranduszoknak-is 
 
Sportfesztivál az NKE-n 
Az Egyetemi Sport Nemzetközi Napja (IDUS) alkalmából a Ludovika Campuson rendezik meg a 
Budapesti Egyetemi Sportfesztivált szeptember 20-án. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/17/sportfesztival-az-nke-n 
 
3D íjász világbajnok az NKE oktatója 
Felnőtt világbajnoki címet szerzett a szeptember első hetében, az ausztriai Moosburgban rendezett 
3D Íjász Világbajnokságon Bánszki Gábor alezredes. Az NKE HHK Katonai Testnevelési és 
Sportközpont vezetője 2006 után újra a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel világversenyen, 
egyéni versenyszámban. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/17/3d-ijasz-vilagbajnok-az-nke-oktatoja 
 
E-ügyintézési Szakmai Nap 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) 
közötti együttműködés egy újabb állomásaként E-ügyintézési Szakmai Napot rendezünk. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/09/17/e-ugyintezesi-szakmai-nap 
 
Kommunikáció 2018 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Híradó Tanszéke 
együttműködésben a Honvéd Vezérkar Híradó, informatikai és információvédelmi 
csoportfőnökségével és a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesülettel idén is megszervezi 
a Kommunikáció 2018 (határtalan infokommunikációs hálózatok) nemzetközi tudományos-
szakmai konferenciát. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/09/19/kommunikacio-2018 
 
Magyar tudományos sikerek a CEPSA éves konferenciáján 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara nagylétszámú 
delegációval képviseltette magát 2018. szeptember 13-14-én a Középeurópai Politikatudományi 
Egyesület (Central European Political Science Association – CEPSA) éves konferenciáján 
Besztercebányán. Az 1994-ben létrejött nemzetközi szervezet a középeurópai országok nemzeti 
tudományos szervezeteit fogja össze, és évente a politikatudományok és nemzetközi kapcsolatok 
legfrissebb fejlődési pontjait vitatja meg. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/09/19/magyar-tudomanyos-sikerek-a-cepsa-eves-
konferenciajan 
 
„Légicsata” dobogós lövészeink 
Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis és a Kecskeméti Honvéd Sportegyesület „IX. 
Szentgyörgyi Légicsata” elnevezésű pisztoly lőbajnokságon két hallgatónk is dobogós lett. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/09/13/legicsata-dobogos-loveszeink 
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Fegyveres Biztonsági Őrök komplex versenyén hallgatóink ezüstérmet szereztek 
A hétvégén tartották a Magyar Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesülete rendezésében a 
Fegyveres Biztonsági Őrségek IX. Országos Csapatlőversenyét, amelyre Karunk is meghívást 
kapott.  
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/09/13/fegyveres-biztonsagi-orok-komplex-versenyen-
hallgatoink-gyoztek-es-ezustermet-is-hoztak 
 
Gyakorlatnézőben 
A Komárom-Esztergom MRFK csapatszolgálati gyakorlatot szervezett az M1 autópálya egy 
megyei szakaszára, illetve a várgesztesi vár területére, amelyet karunk harmadéves nappalis 
közrendvédelmi tisztjelöltjei is megtekinthettek. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/09/19/gyakorlatnezoben 
 
Nemzetközi gyermek-kerékpárverseny 
Harmincharmadik alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) 
szervezésében, az European Traffic Education Contest elnevezésű gyermek-kerékpárversenyt a 
Magyar Autóklub védnökségével a budapesti Tüskecsarnokban. Egyetemünk másodéves 
közlekedésrendészeti szakos hallgatói, és a közbiztonsági tanszék oktatói; Mészáros Gábor és 
Felföldi Péter, a nemzetközi megmérettetésen versenybírókként vehettek részt. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/09/20/nemzetkozi-gyermek-kerekparverseny 
 
A líbiai rendőrakadémia vezetőinek tanulmányútja Magyarországon 
A líbiai rendőrakadémia vezetői, Tabouna, Yahia és helyettese, Elkharaz, Mustafa, 2018. 
szeptember 11–13. között, hazánkban, az NKE Rendészettudományi Karának koordinálásával 
tanulmányúton jártak. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/09/20/a-libiai-rendorakademia-vezetoinek-
tanulmanyutja-magyarorszagon 
 
Szakmai tanulmányút Győr-Moson-Sopron megyében 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének oktatói szakmai nap keretében 
töltöttek el egy napot a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. Az 
oktatókat Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, megyei igazgató köszöntötte, majd az elmúlt évek 
nagyobb eseményeit, az igazgatóságon történt fejlesztéseket kiemelve átfogó összefoglalást 
tartott az igazgatóságon és helyi szerveinél folyó munkáról.  
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/09/13/szakmai-tanulmanyut-gyor-moson-sopron-
megyeben 
 
Szimulációs gyakorlaton a II. éves tisztjelölt hallgatók 
2018. szeptember 19-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet másodéves 
nappali munkarendben tanuló tisztjelölt hallgatói részt vettek a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság (FKI) szervezésében több együttműködő és társszervet érintő felkészítő operatív és 
törzsvezetési gyakorlaton. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/09/20/szimulacios-gyakorlaton-a-ii-eves-tisztjelolt-
hallgatok 

 
 
Szenátusi hírek 
 
2018. szeptember 19-én tartotta ülését az Egyetem Szenátusa, melyen az alábbi döntéseket hozta: 
 
1. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Prof. Dr. Gellér Balázs 

József pályázatát a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet 
Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék egyetemi tanári pozíciójára vonatkozóan. 
 

2. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Kasznár Attila 
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pályázatát a Nemzetbiztonsági Intézet Terrorelhárítási Tanszék egyetemi docensi, valamint a 
Nemzetbiztonsági Intézet Terrorelhárítási Tanszék tanszékvezetői pozíciójára vonatkozóan. 

 
3. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta  Dr. Steiger Judit 

pályázatát a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Közgazdaságtani és Nemzetközi 
Gazdaságtani Intézet egyetemi docensi pozíciójára vonatkozóan. 

 
4. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Dudás Zoltán 

pályázatát a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Repülő Intézet Repülésirányító és 
Repülő-hajózó Tanszék adjunktusi pozíciójára vonatkozóan. 

 
5. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Tóth József 

pályázatát a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Repülő Intézet Repülő Sárkány-
hajtómű Tanszék adjunktusi pozíciójára vonatkozóan. 

 
6. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Téglásiné Dr. Kovács 

Júlia Marianna pályázatát az Államtudományi és Közigazgatási Kar Alkotmányjogi Intézet 
adjunktusi pozíciójára vonatkozóan. 

 
7. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Horváth Attila 

pályázatát az Államtudományi és Közigazgatási Kar Alkotmányjogi Intézet adjunktusi pozíciójára 
vonatkozóan. 

 
8. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta dr. Szántai Adrienn 

pályázatát az Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központ 
Továbbképzés-szervezési Főosztály főosztályvezetői pozíciójára vonatkozóan. 

 
9. napirendi pont: A Szenátus döntött arról, hogy: 
 

a) a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottságának a Rendészettudományi 
Karon működő kari bizottságában Dr. Farkas Johanna megbízása megszűnik, és helyette 
– a bizottság 90/2017. (VII. 12.) számú szenátusi határozattal megállapított 
mandátumának lejártáig, 2020. július 12-ig – Dr. Amberg Erzsébetet bízza meg;  
 

b) az Egyetemi Kreditátviteli és Validációs Bizottság Államtudományi és Közigazgatási 
Karon működő kari bizottságában Horváth Anett megbízása megszűnik, és helyette – a 
bizottság 90/2017. (VII. 12.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának 
lejártáig, 2020. július 12-ig – Pongrácz Alexet bízza meg. 

 

c) a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottságának a Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Karon működő kari bizottságában Soós Mihály hallgató megbízása 
megszűnik, és helyette – a bizottság 90/2017. (VII. 12.) számú szenátusi határozattal 
megállapított mandátumának lejártáig, 2020. július 12-ig – Krecz Ádám hallgatót bízza 
meg;  

 
10. napirendi pont: A Szenátus a szakirányú továbbképzési szakok szakfelelőseinek 

megbízásáról szóló 10/2014. (I. 29.) határozatát kiegészítve a Vezetés és gazdálkodás a 
közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Prof. Dr. Lentner Csaba 
egyetemi tanárt bízta meg. 

 
11. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a Nemzetközi és 

Európai Tanulmányok Kar által gondozott Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak angol 
nyelven történő elindításáról. 

 



12. napiendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal − elfogadta a Hallgatói 
Térítési és Juttatási Szabályzat módosítását. A módosítás a Fenntartó általi jóváhagyást követő 
napon lép hatályba. 

 
A jelen módosítással megállapított, illetve módosított térítési díjakat a 2018/19. tanévtől kell 
alkalmazni. A kollégiumi elhelyezéssel összefüggő térítési díjak esetén a jelen módosítás 
hatálybalépését megelőző, a jelen módosítással megállapítottól eltérő, magasabb összegű, 
2018/19. tanévre vonatkozó hallgatói befizetések esetén a különbözetet a térítési díj 
megfizetésének következő esedékességi alkalmával az érintett hallgató számára jóvá kell írni, 
amennyiben az nem lehetséges, azt a hallgató részére a jelen módosítás hatálybalépését követő 
15 napon belül vissza kell fizetni.  

 
 

A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
2018. 09.26. Dr. Hornyacsek Júlia habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása  
A vita ideje: 2018. szeptember 26. (szerda) 09:00 óra  
A vita témája: „A műszaki védelmi szakfeladatok helye és szerepe a katasztrófák elleni 
védekezésben, a végrehajtás és a kárterület jellemzőinek összefüggései”  
Helyszín: NKE HHK Bolyai terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.)  
Az előadás ideje: 2018. szeptember 26. (szerda) 12:00 óra  
Az előadás témája: „A katasztrófa-kárterületen megjelenő hatások és a műszaki szakfel-adatok 
összefüggései”   
Az előadás helye: NKE HHK Honvédelmi igazgatási kabinet (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11., 
4. épület 1. emelet 101-102. terem)  
Kapcsolat: Pátyodi Szandra (20-468) 
 
Dr. Ujházi Lóránd habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása   
A vita ideje: 2018. szeptember 17. (hétfő) 09:30 óra  
A vita témája: „A katolikus egyház menekültügyi politikájának változása – A lelkipász-tori és 
humanitárius segítségnyújtás jogi és strukturális kerete, illetve az állammal való együttműködés 
lehetőségei”  
Helyszín : NKE HHK Bolyai terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.)  
Az előadás ideje: 2018. szeptember 17. (hétfő) 12:00 óra  
Az előadás témája: „A vatikáni preventív diplomácia és válságkezelés az új típusú bizton-sági 
kihívások, illetve a kormányzattal és a haderővel való együttműködés fényében” 
Az előadás helye: NKE HHK „A” épület 530. terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.)  
Kapcsolat: Pátyodi Szandra (20-468) 
 
Dr. Bottyán Zsolt őrnagy habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása  
A vita ideje: 2018. szeptember 17. (hétfő) 10:00 óra  
A vita témája: „A közfeladatot ellátó repülések meteorológiai támogatásának megközelítése”  
Helyszín: NKE Katonai Repülő Intézet Könyvtár, Olvasóterem (5000 Szolnok, Kilián út 1.)  
Az előadás ideje: 2018. szeptember 17. (hétfő) 14:00 óra  
Az előadás témája: „A repülőeszközök felületi jegesedésének meteorológiai aspektusai”  
Az előadás helye: NKE Katonai Repülő Intézet Könyvtár, Előadóterem (5000 Szolnok, Kilián út 1.)  
Kapcsolat: Pátyodi Szandra (20-468) 

 
Egyetemi programok és konferenciák 
 
Fríz ló: tenyészszemle és showműsor 
Időpont: 2018. szeptember 22., 9 :30 
Helyszín : Ludovika Huszár Lovarda (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)   
Bővebben : https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-22 
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E-ügyintézési Szakmai Nap 
Időpont: 2018. szeptember 24., 8 :00 
Helyszín: NKE Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-24 
 
Ludovika Szabadegyetem III. előadás 
Kun Miklós: Berija „összeesküvése ” és annak magyar szálai (1953 tavasza/nyara) 
Időpont: 2018. szeptember 25., 18 :00 
Helyszín: NKE Oktatási Központ, II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-25 
 
Az állami eljárások racionalizálásának alapkérdései c. kutatás I. szegmensének 
zárókonferenciája 
Időpont: 2018. szeptember 26., 9 :00 
Helyszín: NKE Oktatási Központ, II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-26 
 
Integritásfejlesztés a közszolgálatban 
Időpont: 2018. szeptember 26., 10 :00 
Helyszín : Orczy Úti Kollégium, 14-es terem (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-26 
 
Záró Ptk. módszertani workshop 
Időpont: 2018. szeptember 26. 11:00 
Helyszín: NKE Oktatási Központ, 510-es tárgyaló (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben : https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-26 
 
Integration vs. segregation - muslim and other communities in Europe 
Időpont: 2018. szeptember 27., 8 :30 
Helyszín: NKE Oktatási Központ, 510-es tárgyaló (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben : https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-27 
 
Okos város - Okos közigazgatás technológiák 
Időpont: 2018. szeptember 27., 9 :30 
Helyszín: Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)   
Bővebben : https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-27 
 
A kriminalisztika fejlesztési irányai 
Időpont: 2018. szeptember 28., 9 :30 
Helyszín : RTK Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium, Multifunkcionális terem (1089 Budapest, 
Diószeghy Sámuel utca 38-42.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-28 
 
Kutatók éjszakája 2018 
Időpont: 2018. szeptember 28., egésznapos program 
Bővebben : https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-28 
 

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. 
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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  
 
Elektronikus poszter-szekcióra való felhívás 
A Belügyi Tudományos Tanács, az érintett önálló belügyi szervek szakmai együttműködésével 
immár nyolcadik alkalommal szervez tematikusan a biztonságpolitika aktuális kihívásait 
vizsgáló nemzetközi tudományos-szakmai konferenciát A biztonság sokszínű arca (Innováció – 
tudomány–közszolgálat–információbiztonság) címmel. 
 
A Belügyi Tudományos Tanács számára kiemelten fontos a tehetséggondozás, valamint a fiatal 
kutatók támogatása, ennek fényében az idei évben a Doktoranduszok Országos Szövetségével 
közösen nyitott poszter-szekciót szervez a konferencia keretein belül. A szekcióba várják a hazai 
kutatók (doktoranduszok, doktorjelöltek, fiatal posztdoktorok) friss eredményeiről készített 
elektronikus poszter formátumú beszámolókat. 
További részletek elérhetők az alábbi linken: 
http://www.bm-tt.hu/assets/letolt/BTT_DOSZ_poszter2018.pdf 
 
„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 
 
„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. 

http://nkfih.gov.hu/about-the-office/news-and-events/french-hungarian
http://nkfih.gov.hu/about-the-office/news-and-events/french-hungarian
http://www.franciaintezet.hu/hu/cikkek/egyetem-es-kutatas/francia-magyar_tudomanyos-kutatoi-forum.html
http://www.franciaintezet.hu/hu/cikkek/egyetem-es-kutatas/francia-magyar_tudomanyos-kutatoi-forum.html
http://www.bm-tt.hu/assets/letolt/BTT_DOSZ_poszter2018.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/palyazati_felhivas_nivodij.pdf


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 
 
Pályázat felsőoktatási intézmények hallgatói és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók részére 
A Közbeszerzési Hatóság a kiemelkedő színvonalú közbeszerzési szakmai munkásság 
elismerésére pályázatot hirdet a Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2018 elnyerésére, melynek célja 
fenntartható közbeszerzési témában készült szakdolgozat, évfolyamdolgozat díjazása 
felsőoktatási intézmények tanulói számára.  
A pályázat beadása (postai feladása) folyamatos, végső határideje: 2018. október 31.  
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. november 30.  
A pályázattal kapcsolatos valamennyi információ a Hatóság honlapján elérhető: 
http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/palyazat-felsooktatasi-intezmenyek-hallgatoi-es-felelos-
akkreditalt-kozbeszerzesi-szaktanacsadok-reszere 
 
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 
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 
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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://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 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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