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Egyetemi hírek 
 
 
„A tisztviselői pályán a mindenkori kormányzati politikához lojálisan kell dolgozni” 
„Az államtudományi mesterszak lényege a komplex kormányzati és igazgatási folyamatokat 
átfogóan kezelő szemlélet és tudás átadása”- fogalmazta meg az NKE államtudományi 
mesterképzés egyik célját Prof. Dr. Kis Norbert, az Államtudományi és Közigazgatási Kar 
dékánja a HVG Diploma 2018 különszámának adott interjújában. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/23/a-tisztviseloi-palyan-a-mindenkori-
kormanyzati-politikahoz-lojalisan-kell-dolgozni 
 
Górcső alatt a versenyképesség 
„A sikert nem GDP-ben mérjük” – hívta fel a figyelmet Prof. Dr. Csath Magdolna a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen. A versenyképesség különböző dimenziót, mérési lehetőségeit 
mutatták be, tabukat döntöttek le, valamint vonatkozó kormányzati ajánlásokat fogalmaztak meg 
a témával foglalkozó uniós forrásból támogatott Ludovika Kutatóműhely workshopján. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/22/gorcso-alatt-a-versenykepesseg 
 
Nyílt nap Baján 
Több száz érdeklődő részvételével rendezett nyílt napot Baján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Víztudományi Kara. A rendezvényen a vízügyi szakközépiskolákból és a környékbeli 
gimnáziumokból érkező diákok információkat kaphattak a kar képzéseiről, valamint különböző 
bemutatókon is részt vehettek. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/22/nyilt-nap-bajan 
 
Finnország a Ludovika Nagyköveti Fórumon 
„Finnország és Magyarország – egy 200 éves szerelmi történet, amely az EU-n belül is 
folytatódik” címmel tartott előadást november 20-án Őex. Petri Tuomi-Nikula, Finnország állandó 
és meghatalmazott budapesti nagykövete. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/22/finnorszag-a-ludovika-nagykoveti-forumon 
 
Megújuló adó- és vámhatóságok – középpontban az elektronizáció 
Innováció, elektronizáció, tudásmenedzsment – ezzel a címmel vette kezdetét az a kétnapos 
nemzetközi konferencia ma a Ludovikán, amelyen az adó- és vámhatóságok előtt álló 21. 
századi kihívások és a megoldási lehetőségek kerülnek terítékre. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/22/megujulo-ado-es-vamhatosagok-
kozeppontban-az-elektronizacio 
 
Két nap, 39 előadás: nagyszabású államelméleti konferenciát tartanak az NKE-n 
„Az államelmélet alapkérdései II.” címmel kétnapos nagyszabású konferencia kezdődött ma az 
NKE Ménesi úti campusán. Az NKE Államkutatási és Fejlesztési Intézete az Államelméleti 
alapkutatás 2016-2018 elnevezésű program keretében megvalósuló eseményén közel 40 
előadást hallgathatnak meg az érdeklődők. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/22/ket-nap-39-eloadas-nagyszabasu-
allamelmeleti-konferenciat-tartanak-az-nke-n 
 
Új megvilágításban a Zrínyi szablya 
Zrínyi Miklós szellemisége áthatja a magyar katonai felsőoktatást, példakép a ma felnövő honvéd 
generáció számára is. A szigetvári hős szablyájának kutatásáról és az újonnan feltárt 
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érdekességekről tartott előadást prof. dr. Padányi József mk. vezérőrnagy a Ludovika 
Szabadegyetemen. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/22/uj-megvilagitasban-a-zrinyi-szablya 
 
Workshop a XIX-XXI. századi brit államfejlődésről 
A Történeti kihívások és jelenkori válaszok a XIX.- XXI. századi brit államfejlődésben Ludovika 
Kutatócsoport tartott workshopot, amelyen többek között a kutatás legfontosabb aspektusairól 
tartottak előadást a kutatásban résztvevő szakemberek. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/22/workshop-a-xix-xxi-szazadi-brit-
allamfejlodesrol 
 
Workshop az EU és Kína közötti együttműködésről 
Az Európai Unió és Kína közötti együttműködésről tartotta legfrissebb rendezvényét a 
Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar november 17-én. A workshopot az Európai Unió kül- 
és biztonságpolitikáját vizsgáló Ludovika Kutatócsoport és a Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és 
Társadalomkutató Központ közös szervezésében rendezték meg a Ludovika Campus 
főépületének Hunyadi termében. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/22/workshop-az-eu-es-kina-kozotti-
egyuttmukodesrol 
 
A Flow nyomában Csíkszentmihályi Mihállyal 
„A jó kormányzás képes arra, hogy a vezetés olyan munkát biztosítson a dolgozók számára, 
amelyben megtapasztalható a Flow” – mondta Prof. Dr. Csíkszentmihályi Mihály a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/20/a-flow-nyomaban-csikszentmihalyi-mihallyal 
 
A hét hallgatója 
Ispán Karina 21 éves, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar harmadéves, 
végzős hallgatója. Tanulmányait a rendészeti igazgatási alapszak közlekedésrendészeti 
szakirányon folytatja. Judo és crossfit sportágakban kiemelkedő eredményei vannak. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=SYN_U8Ldt74 
 
Zrínyi Miklós emlékére 
1664. november 18-án hunyt el Zrínyifalván (ma Kursenac, Horvátország) Zrínyi, aki családjában 
hetedikként viselte a Miklós nevet. Korának kiemelkedő közigazgatási, katonai és politikai 
vezetője, aki a hadi tudományok elméletében és gyakorlatában is maradandót alkotott. Végzetét 
egy vadászbaleset okozta, bár máig tartja magát az az elmélet is, amely az uralkodó bosszúját 
sejteti a tragédia mögött. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/17/zrinyi-miklos-emlekere 
 
Katasztrófavédelem 2017 Nemzetközi Tudományos Konferencia 
Katasztrófavédelem 2017 elnevezéssel nemzetközi tudományos konferenciát tartottak november 
16-án a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Katasztrófavédelmi Intézet szervezte rendezvényen több mint százhúszan vettek részt, azon az 
aktuális szakmai kérdéseken kívül a Légoltalmi Liga és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség 
több évtizedes múltjáról, a két szervezet kapcsolatáról is szó esett. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/17/katasztrofavedelem-2017-nemzetkozi-
tudomanyos-konferencia 
 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetői látogattak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre 
Az állami adó- és vámhatóság központi és területi szerveinek vezetői tettek látogatást november 
16-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE). 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/17/a-nemzeti-ado-es-vamhivatal-vezetoi-
latogattak-a-nemzeti-kozszolgalati-egyetemre 
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Nagy a lemaradásunk a pénzügyi kultúra terén 
A pénzügyi kultúra jelentős erősítésére van szükség Magyarországon, amelyben az oktatásnak 
kiemelt szerepet kell kapnia - hangzott el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Budapesti 
Metropolitan Egyetem közös szervezésű szakmai konferenciáján. A rendezvényen a pénzügyi 
tudatosság fejlesztését célzó és a kormány által nemrégiben jóváhagyott stratégia főbb pontjait is 
ismertették. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/16/nagy-a-lemaradasunk-a-penzugyi-kultura-
teren 
 
Magyarországra látogatott a Brit Védelmi Akadémia Felsőfokú Parancsnoki és Törzstiszti 
Tanfolyama 
Az Egyesült Királyság és tíz másik nemzet hallgatóiból, valamint kísérőikből álló csoport 
látogatásának célja a magyar és a regionális biztonságpolitikai környezet és azok kihívásainak, 
illetve Magyarország történelmének és kultúrájának megismerése volt. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2017/11/22/magyarorszagra-latogatott-a-brit-vedelmi-
akademia-felsofoku-parancsnoki-es-torzstiszti-tanfolyama 
 
Kommunikáció 2017 
A legújabb infokommunikációs trendekről tartottak nemzetközi tudományos-szakmai konferenciát 
a Honvéd Kulturális Központban. A „Kommunikáció 2017” elnevezésű rendezvényt az NKE HHK 
híradó tanszéke szervezte a Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai és Információvédelmi 
Csoportfőnökségével (HVK HIICSF) és a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesülettel 
(HTE) közösen. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2017/11/17/kommunikacio-2017 
 
Könyvbemutató a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon 
2017. november 22-én rendezte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai 
Tanulmányok Kara Gombos Katalin: „Az Európai Unió jogrendszere és közjogának alapjai” című 
könyvének bemutatóját. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2017/11/23/konyvbemutato-a-nemzetkozi-es-europai-
tanulmanyok-karon 
 
MRTT-kerekasztal az új büntetőeljárási törvényről 
A jövőre hatályba lépő új büntetőeljárási törvényről rendezett kerekasztal-beszélgetést a Magyar 
Rendészettudományi Társaság (MRTT) Bűnügyi Tagozata november 15-én. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2017/11/21/mrtt-kerekasztal-az-uj-buntetoeljarasi-
torvenyrol 
 
ORFK-OBB elnökségi ülés az RTK-n 
Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság november 14-én a Rendészettudományi Kar új 
oktatási épületében tartotta kibővített elnökségi ülését. A kihelyezett ülésre dr. Major Róbert r. 
ezredes, karunk Közbiztonsági Tanszékének vezetője kezdeményezésére került sor. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2017/11/21/orfk-obb-elnoksegi-ules-az-rtk-n 
 
Élménybeszámoló a tengeren túlról 
A Ludovika Campuszon tartott élménybeszámolóval összekötött informatív előadást az 
érdeklődőknek az Észak Georgiai Egyetemen eltöltött tanulmányútjáról Scneider Dorottya és 
Dékány Gábor honvédtisztjelölt. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2017/11/20/elmenybeszamolo-a-tengeren-tulrol 
 
Több mint százezer tonna CO2 – a Közszolgálati Lenyomat Ludovika Kutató Csoport 
jelentése a rendőrség karbon lábnyomáról 
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársa, Dr. Németh Gyula rendőr ezredes, rendőrségi 
főtanácsos, gazdasági megyei rendőrfőkapitány-helyettes meghívására 2017. november 14-én 
Dr. Lakatos Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, 
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Katonai Logisztikai Intézet, Hadtáp és Katonai Közlekedés Tanszék docense, a Közszolgálati 
Lenyomat Ludovika Kutató Csoport vezetője előadást tartott a fenntarthatóság témakörében. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2017/11/20/tobb-mint-szazezer-tonna-co2-a-
kozszolgalati-lenyomat-ludovika-kutato-csoport-jelentese-a-rendorseg-karbon-labnyomarol 
 

Egyetemi programok és konferenciák 
 
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 
 
TDK Filmklub - Snowden (2016) 
Időpont: 2017. november 27., 19:30 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási Épület (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.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 
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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 
 
Ünnepi megemlékezés a Kossuth Lajos Katonai Főiskola alapításának 50. évfordulója 
alkalmából 
Időpont: 2017. november 30., 9:00 
Helyszín: Magyar Honvédség Altiszti Akadémia (2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14.) 
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 
 
Ludovika Szabadegyetem: Dr. habil. Pókecz Kovács Attila előadása 
Időpont: 2017. december 5., 18:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Egyed István terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-05 
 
Tematikus irányok, tendenciák az államelmélet és a kormányzástan kontextusában c. 
konferencia 
Időpont: 2017. december 6., 9:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási Épület (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-06 
 
Vallás, vallásszabadság és vallási szélsőségek a jogalkotás tükrében 
Időpont: 2017. december 7., 10:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-07 
 
Dr. Klein Balázs „A kompetens szervezet szerepe a kiváló teljesítményekhez vezető úton” 
című előadása 
Időpont: 2017. december 7., 15:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, I. előadó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-07 
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Közszolgálati felkészülés az Európa 2020 sportrendezvény-sorozat jegyében 
Időpont: 2017. december 14., 9:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-14 
 
 
Egyéb szakmai programajánló 
 

Call for Papers: Personality and usage of emoticons 
 
The special issue of the Journal of Education, Culture and Society, expected to be published in 
June 2019, will be dedicated to the very actual, yet poorly explored, topic of the usage of 
emoticons in relation to personality. Emoticons, as nonverbal cues in computer-mediated 
communication, have been shown to express emotions and affect the online message 
interpretations, but very few studies have focused on their relation to personality. 
 
We encourage scholars from all over the world to conduct studies tackling the research topic of 
the link between personality and emoticons. 
 
The deadline for application submissions: 15.12.2017 
 
Further information: https://jecs.pl/index.php/jecs/announcement/view/7 
 
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/ 
 

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). 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-14
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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   
 

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: 
https://www.uni-nke.hu/egyetem/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/) 
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- Journal of Jurisprudence and Legal Practice, Brno (https://journals.muni.cz/cpvp/) 
- Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno (https://journals.muni.cz/mujlt/index) 
- Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, Wroclaw 
(http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae) 
- Eastern European Journal of Transnational Relations, Bialystok (http://eejtr.uwb.edu.pl/)" 
 
Publikációs felhívás – Acta Humana- Emberi Jogi Közlemények 

Az Acta Humana – Emberi jogi közlemények periodika egy már több évtizedes múltra 
visszatekintő kiadvány, amely indulásakor az első és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat 
volt. A kiadvány megjelenéséért felelős Bizottság alapvető céljaként fogalmazta meg, hogy a 
periodika kiemelkedő helyet biztosítson kutatások és szakmai tapasztalatok közlésére az emberi 
jogi terület minden aspektusából, valamint a tudományos nézetek és a gyakorlati megfontolások 
közötti kölcsönhatás erősítésének felületévé is váljon. Tempora mutantur, nos et mutamur in illis! 
Változnak az idők, és mi is bennük (velük) változunk! – szól a régi mondás. A Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények című tudományos kiadványa 
eredendően hagyományos, nyomtatott folyóiratként jelenik meg. Ahhoz azonban, hogy a 
szélesebb közönség számára is bemutatható és hatékonyan elérhető legyen a kiadvány, 
elengedhetetlen az elektronikus megjelenési forma biztosítása is. Éppen ezért ezen a felületen is 
nemcsak bemutatjuk a kiadványokat, de – a szerzői jogi korlátok és a technikai adottságok 
keretei között – elérhetővé is tesszük azok tartalmát, vagy azok egy részét. A folyóirat 
negyedévente jelenik alapvetően magyar nyelven, de az olvasó angol és német nyelvű írásokkal 
is találkozhat, ha a kiadványt forgatja. 
További részletek és közlési feltételek: https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/acta-
humana/kozlesi-feltetelek 
 
Publikációs felhívás – Társadalom és Honvédelem 
Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar „Társadalom és Honvédelem” elnevezésű 
lektorált, nyomtatásban megjelenő, „B” kategóriás tudományos folyóirata folyamatosan várja a 
hadtudománnyal, valamint a közszolgálati tevékenységekkel, alapvetően alkalmazott 
társadalomtudományi jellegű elméleti és empirikus kutatási eredményeik nyílt, tudományos és 
szakmai kérdéseivel, a kutatási és képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témakörökben 
közölni kívánt elemző műveket, tanulmányokat, cikkeket. 
További információ: https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/tarsadalom-es-
honvedelem/kozlesi-feltetelek 
 
Publikációs felhívás – NBI Nemzetbiztonsági Szemle  
Az NKE NBI Nemzetbiztonsági Szemle tudományos online folyóirata 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: 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://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/ 
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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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