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Egyetemi hírek 
 
Elismerések, címek és doktoravatás a tudomány ünnepén 
Ünnepi szenátusi ülést tartott a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem. A Széchenyi Díszteremben rendezett eseményen összesen 25-en kaptak egyetemi 
elismeréseket és címeket, valamint 13 PhD-doktort is avattak. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/07/elismeresek-cimek-es-doktoravatas-a-
tudomany-unnepen 
 
Dél-Amerika a 21. században 
„A kulturális kapcsolatok nagyon vonzó téma. Azonban fontos kiemelni, hogy bizalmat is 
építenek, így az aktuális diplomáciai kapcsolatainkat is támogatják” – fejtette ki Dr. Szente- Varga 
Mónika, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánhelyettese a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem konferenciáján, ahol Dél-Amerika társadalmi, politikai és gazdasági konfliktusait vették 
górcső alá a szakterület kutatói. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/09/del-amerika-a-21-szazadban 
 
Az EU reformja, Európa közös védelme – a német választás lehetséges hatásai 
„German elections and the Future of Europe” címmel rendezett szakértői szemináriumot az NKE 
Stratégiai Védelmi Kutatóközpontja 2017. november 6-án, melynek során hét közép-európai 
ország kül- és biztonságpolitikai elemzői vizsgálták a 2017 szeptemberi német választás 
lehetséges hatásait. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/07/az-eu-reformja-europa-kozos-vedelme-a-
nemet-valasztas-lehetseges-hatasai 
 
NKE a világ körül 
Egy Kanári-szigeteken készült fotóval nyerte el az „NKE a világ körül” fotópályázat első díját 
Balog Fatime doktorandusz hallgató. A legjobb pályaművekért járó díjakat a Ludovika 
Főépületben adta át az egyetem rektora. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/07/nke-a-vilag-korul 
 
Az állami és a civil rendészeti együttműködésé a jövő 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozása és működése nemzetközi szinten is példaértékű – 
mondta el honlapunknak Dr. Andrej Sotlar egyetemi docens. A szlovén Maribori Egyetem 
biztonságtudományi karának dékánja szerint az állami rendőrség mellett Magyarországon is 
egyre több teret kapnak a civil rendészeti, magánbiztonsági kezdeményezések. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/07/az-allami-es-a-civil-rendeszeti-
egyuttmukodese-a-jovo 

A jurisztokratikus állam fokozatos kialakulása 
A jurisztokratikus állam fokozatos felbukkanásának témakörében tartotta legfrissebb 
konferenciáját a Választás és demokrácia Ludovika Kutatócsoport. Az eseményt „A jó 
kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” (KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001) 
program keretein belül finanszírozták, és a szakma neves európai szakértői fejtették ki 
véleményüket az egész napos konferencia során. A teltházas eseményen a hallgatóság angol-
német szinkrontolmácsolással követhette az eseményeket. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/06/a-jurisztokratikus-allam-fokozatos-
kialakulasa 

Önkormányzatiság napjainkban 
„Egy önkormányzati konferencia mindig különleges: itt olyan emberek gyűlnek össze, akik nem 
csak érdeklődnek az önkormányzatiság iránt, értenek hozzá, vagy abban dolgoznak, hanem 
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hisznek is benne” – mondta Prof. Dr. Kis Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Államtudományi és Közigazgatási Kar dékánja az immár harmadjára megszervezett 
Önkormányzatiság napjainkban című konferencián. „Ez nem csak szakmai, hanem hitbeli 
közösség is. A közös hit, miszerint a helyi önkormányzás fontos.” 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/06/onkormanyzatisag-napjainkban 

Lezajlott a II. Európai Kiberbiztonsági Hónap az NKE-n 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem ez év októberében is csatlakozott az Európai 
Hálózatbiztonsági Ügynökség által immáron ötödik éve megrendezett Európai Kiberbiztonsági 
Hónap nevet viselő tudatosító kampányhoz. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/06/lezajlott-a-ii-europai-kiberbiztonsagi-honap-
az-nke-n 
 
A hét hallgatója 
Nagy Ákos a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar negyedéves környezetmérnök 
szakos hallgatója. Tanulmányait a víztisztítás-szennyvíztisztítás szakirányon folytatja. Egy éven 
keresztül volt a kari Hallgatói Önkormányzat elnökhelyettese, részt vett a tudományos diákköri 
mozgalomban. Hobbija az országúti kerékpározás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=uckxwyH4cXY 
 
Nagy lehetőségek előtt áll a Magyar Honvédség 
Az elmúlt 26 év legkomplexebb honvédelmi- és haderőfejlesztése valósulhat meg a következő 
években Simicskó István honvédelmi miniszter szerint. Az NKE egyetemi magántanára a 
honvédelmi szféra előtt álló aktuális kihívásokról és kérdésekről tartott előadást egyetemi 
polgároknak a Ludovika Campuson található új oktatási épületben. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/03/nagy-lehetosegek-elott-all-a-magyar-
honvedseg 
 
Az Önök kérték-től a közszolgálati protokoll szakig: interjú Bényi Ildikóval 
Bényi Ildikó magyar műsorvezető és bemondó 1993 óta a közmédia és a közélet meghatározó 
alakja, önkéntes véradó és elsősegélynyújtó, és már közszolgálati protokoll szaktanácsadó is, 
hiszen sikeresen elvégezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszolgálati protokoll szakirányú 
továbbképzési szakát. A szakhoz kötődő élményeiről, munkásságáról és élettapasztalatiról 
kérdeztük az Önök kérték műsorvezetőjét, aki örömmel válaszolt kérdéseinkre. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/03/az-onok-kertek-tol-a-kozszolgalati-protokoll-
szakig-interju-benyi-ildikoval 
 
A magyar tudomány ünnepe az NKE-n is 
A magyar tudományt 1997 óta ünneplik november 3-án annak emlékére, hogy 1825-ben 
Széchenyi István ezen a napon ajánlotta fel birtokainak egyéves jövedelmét a Magyar 
Tudományos Akadémia megalapítására. E nap kezdetben kormányrendelet alapján a magyar 
tudomány napja volt, majd az Országgyűlés 2003-ban hozott határozata alapján a magyar 
tudomány ünnepe lett, amelyet egy hónapon át tartó tudományos rendezvénysorozat követ, 
amelybe az NKE is évről évre bekapcsolódik. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/03/a-magyar-tudomany-unnepe-az-nke-n-is 

Újra járható a Zách utca 
Mostantól mindkét irányból megközelíthető a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus Zách 
utcai bejárata. A Salgótarjáni utca felöli részt még a múlt héten kellett lezárni, mivel a szélvihar 
megbontotta a campus területén található Takács Károly Sportcsarnok tetőszerkezetét, a 
szerkezeti elemek egy része pedig a Zách utcai úttestre zuhant. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/07/ujra-jarhato-a-zach-utca 
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Büntetőjog háziverseny 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete 
Büntetőjogi Tanszékének munkatársai háziversenyt hirdettek a kar harmadéves nappali 
munkarendes hallgatói számára. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2017/11/03/buntetojog-haziverseny 

Nagy sikerrel zárult a Fenntartható Fejlődés Tanulmányok Intézet Zöld Egyetem című 
rendezvénye 
Nagy sikerrel zárult a Fenntartható Fejlődés Tanulmányok  Intézet Zöld Egyetem című 
rendezvénye, ahol a felsőoktatási intézmények fenntarthatósági törekvései, és a közösségekben 
rejlő lehetőségek kerültek megvitatásra. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2017/11/07/nagy-sikerrel-zarult-a-fenntarthato-fejlodes-
tanulmanyok-intezet-zold-egyetem-cimu-rendezvenye 

 
A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
2017.11.13. (hétfő) 09:00, Paksi-Petró Csilla doktori védése 
Értekezés címe: A közigazgatási vezetőfejlesztés oktatásmódszertana 
Újszerű módszerek és technikák, az irányított önfejlesztés alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata 
Helyszín: NKE Ludovika Campus (1083 Budapest, Ludovika tér 2.), Zrínyi terem 
Kapcsolat: Laskovics Réka (20-804) 
 
2017.11.13. (hétfő) 13:00, dr. Klotz Péter doktori védése 
Értekezés címe: Az integritás-szemlélet lehetőségei a korrupció elleni fellépésben, különös 
tekintettel a munkaköri kockázatok elemzésére 
Helyszín: NKE Ludovika Campus (1083 Budapest, Ludovika tér 2.), Zrínyi terem 
Kapcsolat: Laskovics Réka (20-804) 
 
2017.11.13. (hétfő) 16:00, Buda Lorina doktori védése 
Értekezés címe: Az euróövezet szerkezeti problémáinak elemzése közgazdasági lehetetlenségi 
tételeken keresztül 
Helyszín: NKE Ludovika Campus (1083 Budapest, Ludovika tér 2.), Zrínyi terem 
Kapcsolat: Laskovics Réka (20-804) 
 
Egyetemi programok és konferenciák 
 
Caporetto 100 c. konferencia 
Időpont: 2017. november 13., 14:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Díszterem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-13 

Országos települési csapadékvíz–gazdálkodási konferencia 
Időpont: 2017. november 14., 10:00 
Helyszín: Víztudományi Kar (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-14 

Tudományos vitaülés 
Időpont: 2017. november 14., 11:00 
Helyszín: Államtudományi és Közigazgatási Kar (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-14 
 
Ludovika Szabadegyetem: Dr. Remek Éva előadása 
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Időpont: 2017. november 14., 18:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Egyed István terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-14 
 
Ptk. Módszertani workshop 
Időpont: 2017. november 15., 16:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási épület, 509. iroda, dékáni kis tanácsterem (1083. 
Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-15 
 
“KOMMUNIKÁCIÓ 2017” nemzetközi tudományos-szakmai konferencia 
Időpont: 2017. november 15. 
Helyszín: STEFÁNIA PALOTA - Honvéd Kulturális Központ (1146 Budapest, Zichy Géza utca 3.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-15 

Kormányzási műhelybeszélgetés 
Időpont: 2017. november 16., 9:30 
Helyszín: Orczy úti Kollégium A és B terem (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-16 
 
Eu-China workshop 
Időpont: 2017. november 17., 10:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-17 
 
Prof. Dr Csíkszentmihályi Mihály – „Good governance - vezetői szerepek és felelősségek a 
közjó megteremtésében” 
Időpont: 2017. november 20., 11:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási épület (1083. Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-20 

Tudományos vitaülés 
Időpont: 2017. november 21., 11:00 
Helyszín: Államtudományi és Közigazgatási Kar (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/21/tudomanyos-vitaules-2 

Ukrajna aktuális biztonsági kihívásai c. előadás 
Időpont: 2017. november 21., 15:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Díszterem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
 
Ludovika Szabadegyetem: Prof. Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy előadása 
Időpont: 2017. november 21., 18:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Egyed István terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-21 
 
Víztudományi Kar nyílt nap 
Időpont: 2017. november 22., 10:00 
Helyszín: Víztudományi Kar (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-22 
 
How to develop leaders for 21st century? 
Időpont: 2017. november 22., 9:00 
Helyszín: Államtudományi és Közigazgatási Kar, Oktatási épület 112-113 (1083 Budapest, Üllői 
út 82.) 
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Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-22 
 
Immunitási tünetek a közhatalom felelőssége körében - nemzetközi vonások és 
joggyakorlat 
Időpont: 2017. november 23., 9:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási Épület, 510. tárgyaló (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-23 
 
A honvédelmi igazgatás rendszerek sajátosságai, különös tekintettel a védelmi 
igazgatással való kapcsolatára 
Időpont: 2017. november 23., 14:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Bolyai terem (1101 Bp., Hungária krt. 9-11.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-23 
 
NKE központi nyílt nap 
Időpont: 2017. november 24-25., 10:00 
Helyszín: Ludovika Campus 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-24 
 
A hatékony adórendszer, mint a jó kormányzás egyik alapfeltétele 
Időpont: 2017. november 27., 10:00 
Helyszín: PTE Állam- és Jogtudományi Kar (7622 Pécs, 48-as tér 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-27 

 
Ludovika Szabadegyetem: Dr. Kasznár Attila nb. őrnagy előadása 
Időpont: 2017. november 28., 18:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Egyed István terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-28 

„Katonai logisztika időszerű kérdései” tudományos konferencia 
Időpont: 2017. november 29., 9:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Díszterem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-29 

Kiberbiztonság 2017 című tudományos-szakmai konferencia 
Időpont: 2017. november 30., 8:30 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Díszterem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-30 
 
Jó állam – hatékony haderő: antropológia és hadtudomány 
Időpont: 2017. november 30., 9:00 
Helyszín: ELTE Társadalomtudományi Kar, Kari Tanács terem (1117 Budapest, Pázmány Péter 
sétány 1/A) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-30 

 

Egyéb szakmai programajánló 
 

Bellagio Center Academic Writing Residency 

IAU continues to assist the Rockefeller Foundation with the global outreach development of this 
beautiful programme, which welcomes applications until 1 December 2017.  
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The Residency supports projects that align with the Foundation's mission of promoting the well-
being of humanity, particularly through issues that have direct impact on the lives of poor and 
vulnerable populations. These issues include but are not limited to health, economic 
opportunity, urban resilience, as well as food and agriculture. 
 
University and think tank-based academics, researchers, professors, and scientists from a wide 
array of backgrounds, disciplines and geographies, are encouraged to apply for spending a 
month in a serene but stimulating environment, combining uninterrupted individual day-time and 
evenings spent with innovative practitioners, writers and artists. 

The latest news and an overview of programs can be found on the Center’s website: 
https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/bellagio-center/ 
 

Tsugami Toshiya: Xi Jinping’s China – where to go? c. előadás 

A PPKE Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport és a BCE Nemzetközi Tanulmányok Intézet közös 
szervezésében, a PEACH (Pázmány East Asia Club, Hungary) sorozat keretében Budapesten 
előadást tart Tsugami Toshiya, az egyik legismertebb japán Kína-kutató közgazdász. 
 
Az előadás címe: Xi Jinping’s China – where to go? 
Időpontja: 2017. november 20. (hétfő) 18:00 
Helye: PPKE BTK Sophianum (1088 Budapest, Mikszáth tér 1.) 209-es (John Lukacs) terem  
Nyelve: angol 

Tsugami Toshiya a Tsugami Workshop Ltd. nevű független üzleti tanácsadó cég elnöke, 
szakterülete a kínai gazdaság. A Tokiói Egyetem jogi karán végzett, majd a japán Gazdasági, 
Kereskedelmi és Ipari Minisztériumban (METI) helyezkedett el. Megfigyelőként követte a kínai 
WTO-csatlakozás tárgyalásait, gazdasági tanácsosként dolgozott Japán pekingi 
nagykövetségén, majd a METI északkelet-ázsiai igazgatója lett. Jelenleg független üzleti 
tanácsadóként működik, s Japánban a kínai gazdaság legjobb ismerői között tartják számon. Hat 
könyvet írt, az első a Kína felemelkedése címet viselte (2003), a legutóbbi Kereskedelmi háború? 
A kínai–amerikai kapcsolatokról címmel 2017-ben jelent meg. Kínai gazdasági elemzéseivel 
rendszeresen szerepel a japán és a nemzetközi médiában.  
 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 
 
FB esemény: https://www.facebook.com/events/548024345531129/ 

Könyvbemutató 

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar szervezésében 2017. november 10-én bemutatásra 
kerül Kelemen Roland tudományos segédmunkatárs két nemrégiben megjelent kötete: 

 A katonai igazságszolgáltatás Magyarországon 1867-1949 
 Források a kivételes hatalom szabályozásának magyarországi geneziséről 

Az esemény résztvevőit Dr. Révész T. Mihály, c. egyetemi tanár köszönti, a köteteket bemutatja 

Dr. Kádár Pál dandártábornok, a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezetője. 

Időpont: 2017. november 10. 

Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) 

Regisztráció: kelemen.roland@uni-nke.hu 

https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/bellagio-center/
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Call for papers: Third International Scientific-Business Conference 
Leadership & Management: Integrated politics of research and innovations - LIMEN 2017 

Faculty of Engineering Management - Belgrade, Modern Business School - Belgrade, Faculty of 
Business and Management Sciences - Novo Mesto, Slovenia, Faculty of Business Management 
and Informatics - Novo Mesto, Slovenia, Business Academy Smilevski - BAS, Skopje, 
Macedonia, BAS Institute of Management, Bitola, Macedonia and Association of Economists and 
Managers of the Balkans headquartered in Belgrade - Serbia organize Third international 
scientific-business conference titled: Leadership and Management: Integrated politics of research 
and innovations - LIMEN 2017. 

 
The conference will be held in Belgrade on December 14, 2017 at the  Hotel Moskva**** which 
is located in the city center near Terazijska česma (20 Terazije St). 
 
Important dates: 
November 17, 2017 - deadline for registration & paper/abstract submission 
December  8, 2017 – final deadline for registration fee payment 
December  11, 2017 – announcement of conference agenda 
January 30, 2018 – publication of conference proceedings 

More information about the conference: http://www.limen.org.rs/home.html 
 
Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 

Gerda Henkel Díj 

Kétévente osztja ki a düsseldorfi székhelyű Gerda Henkel Alapítvány az egyesületről elnevezett 
„Gerda Henkel Díjat” a kiváló tudományos eredmények elismeréseként a történettudomány 
területén. A nyertes jutalma 100 000 euró. 

Kulturális és tudományos intézetek és egyetemek, valamint magánszemélyek jelölhetnek 
nemzetközileg elismert kutatókat a díjra a következő tudományterületeken:   

• Régészet,  
• Képzőművészet,  
• Iszlám, 
• Történelem, 
• Jogtörténet, 
• Tudománytörténet,  
• Őskor és a kora újkor.  

Emellett pályázni lehet még az alábbi témakörökben „Iszlám, a modern nemzetállam és 
transznacionális mozgásai”, illetve „Biztonság, társadalom és az állam”. 

Pályázati határidő: 2018. január 19. 
 
Kutató jelölése az alábbi link alatt lehetséges: 
https://forms.gerda-henkel-stiftung.de/nomus/ghs?oid=e82dca488c22d44714105ddd  
 
További információk a díjjal kapcsolatban az alábbi link alatt találhatók:  
https://www.gerda-henkel-stiftung.de/prize   
 

http://www.limen.org.rs/home.html
https://forms.gerda-henkel-stiftung.de/nomus/ghs?oid=e82dca488c22d44714105ddd
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Pályázati felhívás 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pályázatot hirdet megvédett doktori disszertációk 
átiratának monográfiaként történő megjelentetésére. 
 
A pályázat benyújtására jogosult minden olyan természetes személy, aki doktori fokozatát 2014-
ben vagy azt követően szerezte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem valamely doktori 
iskolájában, vagy más felsőoktatási intézményben, de a pályázat benyújtásakor oktatói, kutatói 
vagy adminisztratív munkakörben, foglalkoztatási jogviszonyban áll a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemmel. 
 
A pályázat benyújtása folyamatos. 
 
A pályázattal kapcsolatos részletes információk az alábbi linken találhatók: 

http://uni-nke.hu/egyetem/egyeb-palyazatok/doktori-disszertaciok-megjelentetese 

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 
A periodika alapítása óta missziójának tekinti azon tudományos értékű publikációk 
megjelentetését, amelyek az emberi jogok témakörében születnek és elhivatott az 
Alkotmánybíróság, a Kúria, az Európai Unió Bírósága és az Európa Tanács strasbourgi 
székhelyű Emberi Jogi Bírósága esetjogának folyamatos bemutatására is.  
Annak érdekében, hogy az emberi jogokban és az emberi jogokról való gondolkodás minél 
szélesebb körű bemutatását és elemzését megvalósíthassuk, periodikánk az állam 
közigazgatási, közgazdasági, közpolitikai feladatainak ellátását emberi jogi megközelítésből 
feltáró, elemző és értékelő tudományos igényű tanulmányokat és publikációkat is megjelentet.  A 
folyóirat évi hat lapszámmal jelentkezik, angol és magyar nyelvű publikációkkal.  
Amennyiben megjelentetni kívánt kézirata van, kérjük, hogy a horvath.anett@uni-nke.hu e-mail 
címre juttassa azt el! 

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: http://www.tarseshonv.uni-nke.hu 
 
Publikációs felhívás – NBI Nemzetbiztonsági Szemle  
Az NKE NBI Nemzetbiztonsági Szemle tudományos online folyóirata 2017-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. 

http://uni-nke.hu/egyetem/egyeb-palyazatok/doktori-disszertaciok-megjelentetese
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A kiadvány elérhetősége: http://nbszemle.uni-nke.hu/ 
 
Publikációs felhívás – International Journal of Innovative Technologies in Economy (IJITE)  
Angol nyelvű publikációs lehetőség, nemzetközileg indexált platformon, összetett marketing és 
gazdasági témákban. 
Bővebben: http://ijite.org/ 
 
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 
A felsorolt képzések és pályázatok rövid ismertetése elérhető itt:  
http://uni-nke.hu/uploads/media_items/pallas-athene-alapitvanyok.original.pdf  
 
 
Hírlevelünk GroupWise levelező kliensre optimalizált. Észrevételeiket, javaslataikat a sajto@uni-nke.hu, megjelentetni kívánt szakmai-
tudományos rendezvényükkel kapcsolatos információikat pedig a tudomany@uni-nke.hu elektronikus levélcímre várjuk! 
Korábbi és aktuális hírleveleinket megtalálják a http://uni-nke.hu/x/hirlevelek/archivum 
címen. 
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