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Egyetemi hírek 
 
 
Az NKE Aranyérme elismerésben részesült Kun Szabó István 
Az NKE Szenátusának döntése alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérme 
elismerésben részesült Kun Szabó István vezérőrnagy. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/16/az-nke-aranyerme-elismeresben-reszesult-
kun-szabo-istvan 
 
EBESZ diplomácia: puha eszközök kőkemény környezetben 
Dr. Remek Éva a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Szabadegyetem előadás-sorozatán 
mutatta be a hallgatóságnak az EBESZ küldetését: a szervezet a nyílt diplomácia segítségével a 
béke és a biztonság garantálásának érdekében tárgyalóasztalt biztosít a feleknek, különböző 
konfliktusok során. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/15/ebesz-diplomacia-puha-eszkozok-
kokemeny-kornyezetben 
 
Nyílt napok az NKE-n 
Központi nyílt napokkal várja a képzései iránt érdeklődő fiatalokat a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem. A november és január végi rendezvényeken nemcsak tájékoztatást kaphatnak a 
résztvevők a képzésekről, hanem bemutatókon, kiállításokon is részt vehetnek, és lehetőségük 
lesz például a rendészeti fizikai alkalmassági vizsgálat elvégzésére is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/15/nyilt-napok-az-nke-n 
 
100 éve Caporetto: az áttörés új megközelítésekben 
„Ez egy olyan háború volt, mint korábban sose: akkora méretű hadseregek ütköztek meg olyan 
fegyverekkel, amelyekhez hasonlóak korábban nem voltak” – mondta Prof. Dr. Csikány Tamás 
ezredes az első világháborús caporettoi áttörés évfordulóján tartott konferencián, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen. A nagy háború borzalmai új helyzet elé állították a katonai vezetőket, 
meg kellett reformálniuk a haderőt. A hadvezetés 4 éven keresztül nehezen jött rá, hogy hogyan 
lehetne megbontani az ellenség védelmét. Ez csak rendkívül ritka esetekben sikerült, például 
Caporettonál. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/15/100-eve-caporetto-az-attores-uj-
megkozelitesekben 
 
Fókuszban a rendőri jövőkutatás 
A rendőri jövőkutatás aktuális kérdései - várható tendenciák címmel rendeztek nemzetközi 
tudományos-szakmai konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen november 14-én. Az 
előadók a technológiai fejlődés mellett a világban zajló társadalmi folyamatok hatásaival is 
kiemelten foglalkoztak. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/15/fokuszban-a-rendori-jovokutatas 
 
A csapadékvíz hatékonyabb hasznosítására van szükség 
A Nemzeti Vízstratégia is kiemelt feladatként tekint a települési csapadékvíz-gazdálkodás 
fejlesztésére – hangzott el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar által szervezett 
kétnapos szakmai konferencia megnyitóján, Baján. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/15/a-csapadekviz-hatekonyabb-hasznositasara-
van-szukseg 
 
Újraindul a hazai pilótaképzés a következő tanévtől 
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Két évtized után újraindul a hazai felsőfokú pilótaképzés a 2018/2019-es tanévtől a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán - jelentette be az NKE 
Katonai Repülőintézet vezetője kedden Szolnokon, a Magyar Honvédség (MH) 86. 
helikopterbázisán. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/14/ujraindul-a-hazai-pilotakepzes-a-kovetkezo-
tanevtol 
 
Makedón vendégek a Katasztrófavédelmi Intézetnél 
2017. november 13-án a Katasztrófavédelmi Intézethez látogatott a Macedón Védelmi és 
Mentési Igazgatóság delegációja Adnan Dzaferoski igazgató vezetésével. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/14/makedon-vendegek-a-katasztrofavedelmi-
intezetnel 
 
Dr. Dobos János arany emlékérmet kapott dr. Janza Frigyes  
A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete a rendészettudomány meghonosításáért, annak 
területén végzett iskolateremtő és kiemelkedő tudományszervezői munkássága, illetve az 
egyesületek közötti eredményes együttműködéshez nyújtott jelentős értékű támogatása 
elismeréseként a Dr. Dobos János arany emlékérmet adományozta dr. Janza Frigyes ny. r. 
vezérőrnagynak, címzetes egyetemi tanárnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói 
Testülete tagjának, a Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT) főtitkárának. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/13/dr-dobos-janos-arany-emlekermet-kapott-dr-
janza-frigyes 
 
A bűnözés ma már nem ugyanaz, mint ami ötven éve volt  
A modernkori bűnözésről, bűnmegelőzésről, valamint a terrorizmus elleni védekezésről rendeztek 
tudományos és szakmai konferenciát november 9-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A 
rendezvény valamennyi előadója hangsúlyozta, hogy a bűnözés elleni harc új megközelítést és új 
eszközöket követel a bűnüldözőktől. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/13/a-bunozes-ma-mar-nem-ugyanaz-mint-ami-
otven-eve-volt 
 
A hét hallgatója 
Mozsár Gergely a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
katonai vezető alapképzési szak negyedéves, végzős hallgatója. Tanulmányait a lövész 
szakirányon folytatja. A napokban vette át a Czetz János emlékérmet. Hobbija a sport. 
A hallgató interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=mMbJCPjN2hY 
 
Út a kiválósághoz: kreatív szervezeti klíma 
„A kiválósághoz vezető különböző lépéseket, a kiválóságot elősegítő tényezőket szeretnénk 
feltérképezni” – ismertették a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszolgálati Kiválósági Központ 
küldetését, amelynek előadás-sorozatán Dr. Péter-Szarka Szilvia, a Debreceni Egyetem 
Pszichológiai Intézetének adjunktusa mutatta be a 21. századi munkahelyek és oktatás kihívásait 
a kreatív klíma megteremtésének tekintetében. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/11/ut-a-kivalosaghoz-kreativ-szervezeti-klima 
 
Hiánypótló kötetek jelentek meg 
A kivételes hatalom szabályozásának magyarországi keletkezéséről és a katonai 
igazságszolgáltatás történetéről jelent meg egy-egy könyve Kelemen Rolandnak, a 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tanársegédjének. A köteteteket a kar Hungária körúti 
campusán mutatták be az érdeklődőknek. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/11/hianypotlo-kotetek-jelentek-meg 
 
Élet a West Point-on magyar szemmel 
Kilenc hónapot töltött oktatóként és kutatóként a világ leghíresebb katonai akadémiáján, a West 
Point-on Bakos Csaba Attila alezredes. Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 

https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/14/ujraindul-a-hazai-pilotakepzes-a-kovetkezo-tanevtol
https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/14/ujraindul-a-hazai-pilotakepzes-a-kovetkezo-tanevtol
https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/14/makedon-vendegek-a-katasztrofavedelmi-intezetnel
https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/14/makedon-vendegek-a-katasztrofavedelmi-intezetnel
https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/13/dr-dobos-janos-arany-emlekermet-kapott-dr-janza-frigyes
https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/13/dr-dobos-janos-arany-emlekermet-kapott-dr-janza-frigyes
https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/13/a-bunozes-ma-mar-nem-ugyanaz-mint-ami-otven-eve-volt
https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/13/a-bunozes-ma-mar-nem-ugyanaz-mint-ami-otven-eve-volt
https://www.youtube.com/watch?v=mMbJCPjN2hY
https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/11/ut-a-kivalosaghoz-kreativ-szervezeti-klima
https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/11/hianypotlo-kotetek-jelentek-meg


tanársegédje szolgálata elismeréseképpen megkapta az Army Commendation Medal kitüntetést, 
amelyet eddig csak kevesen érdemeltek ki a Magyar Honvédségben. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/10/elet-a-west-point-on-magyar-szemmel 
 
Állam és közigazgatás: stratégiáktól a valóságig 
A magyar történeti alkotmánytól a kibertérig számos aktuális és érdekes témáról hallgathattak 
meg előadást az NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar rendezvényének résztvevői. Az 
eseményen a kar intézetei mutatták be fontosabb kutatási irányvonalaikat. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/09/allam-es-kozigazgatas-strategiaktol-a-
valosagig 
 
Nemzetközi konferencia a migráció dinamikájáról és társadalmi hatásairól 
A hazai előadók mellett a visegrádi országokból érkezett külföldi szakértőket is hallhatott a 
migráció dinamikájáról és társadalmi hatásairól rendezett nemzetközi konferencia mintegy 
százötven résztvevője november 8-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/09/nemzetkozi-konferencia-a-migracio-
dinamikajarol-es-tarsadalmi-hatasairol 
 
Filmklubot indítottak az Államtudományi és Közigazgatási Kar tudományos diákkörei 
A 2017/2018-as tanév elején fogalmazódott meg az ÁKK Kari Tudományos Diákköri Tanács 
ülésén a gondolat, hogy kulturális és közösségépítő jelleggel kéthetente filmklubot rendezzenek. 
A rendezvényre meghívnak a levetítésre kerülő filmhez kapcsolódóan egy-egy szakértőt is, hogy 
a hallgatók szakmai iránymutatással gazdagodjanak, és ezáltal megérthessék, valamint át is 
érezhessék a film jelentőségét. Így jött létre az NKE ÁKK TDK Filmklub. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2017/11/16/filmklubot-inditottak-az-allamtudomanyi-es-
kozigazgatasi-kar-tudomanyos-diakkorei 
 
ENSZ napi konferencia 
Október 24-én ünnepeljük az ENSZ napját. 1945. október 24-én ünnepélyesen ratifikálták a 
világszervezet Alapokmányát, mely eseményt a Közgyűlés 70 évvel ezelőtt emelt az ENSZ 
Napjává. Az évforduló alkalmából a Magyar ENSZ Társaság (MENSZT) konferenciát szervezett a 
Nemzetközi és Európai Karon (NETK). 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2017/11/13/ensz-napi-konferencia 
 

 
Szenátusi hírek 
 
2017. november 15-én tartotta ülését az Egyetem Szenátusa, melyen az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

1. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Klotz Balázs 
pályázatát az Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központ 
igazgatói (vezetői) pozíciójára vonatkozóan.  
 

2. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Waltner Vanda 
pályázatát az Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központ 
Továbbképzés-szervezési Főosztály Szakirányú Továbbképzési Osztály osztályvezetői 
pozíciójára vonatkozóan.  

 
3. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Kovácsné Lencz 

Adrienn Éva pályázatát az Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és 
Továbbképzési Központ Minőségirányítási Főosztály Programminősítési Osztály 
osztályvezetői pozíciójára vonatkozóan. 
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4. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Hagya Andrea 
pályázatát az Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központ 
Továbbképzés-szervezési Főosztály Ügyfélszolgálati Osztály osztályvezetői pozíciójára 
vonatkozóan. 
 

5. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Tamási Béla 
pályázatát a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyami 
Központ központvezetői (parancsnoki) pozíciójára vonatkozóan. 
 

6. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Visi Tibor 
pályázatát a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Tanfolyamszervező Hivatal 
hivatalvezetői pozíciójára vonatkozóan. 
 

7. napirendi pont:  
a) A Katonai felsővezető szakirányú továbbképzési szak tekintetében a Szenátus – a 

szak- és szakirány-felelősök jogállásról és feladatairól szóló 13/2013. számú rektori 
utasítás 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott okból – Prof. Dr. Szendy István 
ezredes szakfelelősi megbízását visszavonta, egyúttal a szak szakfelelőseként Prof. 
Dr. Krajnc Zoltán ezredest bízta meg. 
 

b) A Katonai vezetői alapképzési szak tekintetében a Szenátus – a Katonai felsővezető 
szakirányú továbbképzési szak szakfelelősi és tanszékvezetői feladatainak hatékony 
ellátása érdekében – Prof. Dr. Krajnc Zoltán ezredes szakfelelősi megbízását 
visszavonta, egyúttal a szak szakfelelőseként Dr. habil. Horváth Tibor ezredest bízta 
meg. 

 
8. napirendi pont: A Szenátus megbízta Dr. Kasznár Attila urat a nemzetbiztonsági alap-és 

mesterképzési szak terrorelhárítási specializáció specializációfelelősi teendőinek 
ellátásával, egyben foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése miatt Dr. Bebesi Zoltán 
urat felmentette ezen teendők ellátása alól. 
 

9. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Pallo József 
pályázatát a Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék adjunktusi 
pozíciójára vonatkozóan. 
 

10. napirendi pont: A Szenátus határozott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Informatikai 
Biztonsági Szabályzatáról szóló napirend tárgyalásának a következő ülésre való 
elnapolásáról. 

 
 

Egyetemi programok és konferenciák 
 
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 
 
Ludovika Nagyköveti Fórum – Finnország 
Időpont: 2017. november 20., 18:00 
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Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
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 
 
Innováció, elektronizáció, tudásmenedzsment 
Időpont: 2017. november 22., 9:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-22 
 
Leadership in Public Service - Traditional versus New, 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.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-22 
 
Az államelmélet alapkérdései II. konferencia 
Időpont: 2017. november 22., 9:00 
Helyszín: Államtudományi és Közigazgatási Kar, Magyary Zoltán Előadó (1118 Budapest, Ménesi 
út 5. I.)  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-22 
 
Versenyképesség értelmezése és mérése 
Időpont: 2017. november 22., 9:30 
Helyszín: Ludovika főépület, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-22 
 
Történeti kihívások és jelenkori válaszok a XIX-XXI. századi brit államfejlődésben 
Időpont: 2017. november 22., 10:00 
Helyszín: Orczy Úti Kollégium (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-22 
 
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 
 
Immunitási tünetek a közhatalom felelőssége körében - nemzetközi vonások és 
joggyakorlat 
Időpont: 2017. november 23., 9:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-20
http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/21/tudomanyos-vitaules-2
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-21
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-22
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-22
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-22
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-22
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-22
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-22


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 
 
Az erdélyi magyar szellemi élet a 21. században c. konferencia 
Időpont: 2017. november 24., 9:30 
Helyszín: 1053 Budapest, Károlyi utca 16. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-24 
 
Emberközpontú tudomány - emberközpontú könyvtár 
Időpont: 2017. november 24., 10:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-24 
 
NKE központi nyílt nap 
Időpont: 2017. november 24-25., 10:00 
Helyszín: Ludovika Campus 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-24 
 
Az euró jövője. Európai perspektívák 
Időpont: 2017. november 27., 10:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-27 

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 

 
Agyi ujjnyomat (brain fingerprinting), avagy a műszeres vallomásellenőrzés új lehetősége 
Időpont: 2017. november 28., 10:30 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási Épület (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-28 
 
Protestantizmus és közjog című konferencia 
Időpont: 2017. november 28., 14:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási Épület, 416-os terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-28 
 
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 
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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 
 
Versenyképesség a digitalizáció és robotizáció korában 
Időpont: 2017. november 30., 9:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://akk.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 
 
Tradíció és innováció: a biztonsági környezet hatása a vidék versenyképességére 
Időpont: 2017. november 30., 9:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
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.  
 
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 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-11-30
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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/ 

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.  

https://www.facebook.com/events/548024345531129/
http://www.limen.org.rs/home.html


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   
 

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 
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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. 
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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