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Egyetemi hírek 
 
Új szemlélettel a bűnügyi tudományok kutatásában 
A bűnügyi tudományok újszerű ismereteit és módszereit vizsgálta hazai és a nemzetközi 
tapasztalatok felhasználásával a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő Bűnügyi Tudományok 
Kiemelt Kutatóműhely. A KÖFOP-projekt támogatásával megvalósuló kutatómunka egy 
gyakorlatiasabb képzés kialakítását is elősegítheti. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/08/uj-szemlelettel-a-bunugyi-tudomanyok-
kutatasaban 
 
A forradalom zenéje és a zene forradalma 
„A mai téma a forradalom zenéje és a zene forradalma, e kettő szorosan összefügg”- hangsúlyozta 
Horváth Attila az idei tanévben újraindult Ludovika Zeneszalon eseményén. Mint mondta, a zene 
is mindig megújul és olyan, akár a forradalom: egy felfordulás, „egy rendkívüli állapot, amely a 
kortársakat lelkesíti és meg is rémíti”. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/08/a-forradalom-zeneje-es-a-zene-forradalma 
 
Ünnepi szenátusi ülés az NKE-n 
„Olyan munkatársak és elkötelezett támogatók munkáját ismerjük el a tudomány ünnepe 
alkalmából, akik rendkívül magas színvonalon végzik munkájukat és önzetlen elkötelezettséget 
mutatnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felé”- mondta Koltay András rektor a Magyar 
Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett ünnepi szenátusi ülésen. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/07/unnepi-szenatusi-ules-az-nke-n 
 
Megvan, ki tervezheti a KVI új épületét 
Az Óbuda Építész Stúdió nyerte el az új Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ 
megvalósításához kapcsolódó építészeti tervpályázat első díját. A nemrég ingatlanfejlesztési 
nívódíjban is részesülő Ludovika Egyetemi Campus így hamarosan tovább bővülhet a 
katasztrófavédelmi felsőoktatásnak helyet adó modern épületegyüttessel. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/07/megvan-ki-tervezheti-a-kvi-uj-epuletet 
 
Rangos elismerés az NKE főtitkárának 
Elsőként vehette át az Országgyűlés elnöke által alapított Nagy Miklós díjat Horváth József, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem főtitkára, az Országgyűlési Könyvtár alapításának 150. évfordulója 
alkalmából tartott szakmai rendezvényen. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/06/rangos-elismeres-az-nke-fotitkaranak 
 
Amerika választ 
Az amerikai választási rendszerről, aktuálisan pedig a félidős választásokról volt szó a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen tartott rendezvényen, amelyen Jeffrey P. Aiken amerikai professzor 
tartott előadást. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/06/amerika-valaszt 
 
Területi viták a szovjet befolyási övezetben 
A hatvanas évek közepén Magyarországhoz kerülhetett volna Beregszász és környéke, de az 
akkori magyar politikai vezetés nem fogadta el Hruscsov szovjet pártfőtitkár ez irányú felajánlását 
– hangzott el a Ludovika Szabadegyetem legutóbbi előadásán. A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen tartott rendezvényen Kun Miklós történész ezúttal a szovjet befolyási övezet 
országainak területi vitáiról mondta el gondolatait. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/05/teruleti-vitak-a-szovjet-befolyasi-ovezetben 
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KRIMINÁLEXPO 2018 
2018. november 12-14. között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ad otthont a 22. Kriminálexponak, 
amely idén a Legfőbb Ügyészség, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Ügyészek Országos 
Egyesülete közös szervezésében valósul meg. A rendezvénysorozatot dr. Polt Péter legfőbb 
ügyész nyitja meg. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/05/kriminalexpo-2018 
 
A hét hallgatója 
Lencse Petra 20 éves, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar hallgatója. 
Tanulmányait határrendészeti szakirányon folytatja. Az Országos Határrendészeti Járőrverseny 
harmadik helyezettje (csapatban), a kari hallgatói önkormányzat tanulmányi referense, valamint 
tanszéki demonstrátor. Hobbija a judo. 
Csákányóczki Tamás 22 éves, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 
hallgatója. Tanulmányait határrendészeti szakirányon folytatja. Az Országos Határrendészeti 
Járőrverseny harmadik helyezettje (csapatban). Hobbija a labdarúgás és horgászat. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=nsyuKDWj1Fc 
 
Versenyképességi Kutatóműhely 
A társadalmi tényezők szerepét vizsgálta a versenyképesség alakulásában az NKE egyik 
kutatócsoportja. Az egyetemi kutatásokat bemutató sorozatunkban a Csath Magdolna közgazdász, 
egyetemi tanár által vezetett versenyképességi kutatóműhely munkájába pillanthatnak be. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/31/versenykepessegi-kutatomuhely 
 
Idén is sokan állnak a tudomány kapujában 
Összesen hatvanhárom pályázat érkezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által meghirdetett, a 
„Tudomány kapujában” poszterverseny idei megmérettetésére. Az eredményhirdetésen külön 
díjazták a graduális képzésben résztvevő hallgatókat, valamint idén már tizenegy külföldi is 
nevezett a versenyre.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/31/iden-is-sokan-allnak-a-tudomany-kapujaban 
 
A VTK-n tartották meg a helyi védelmi bizottsági felkészítést 
„A vizeket úgy kell kormányozni, hogy ne csak árvízvédelmi, hanem vízhasznosítási célokat is 
szolgáljon, ehhez pedig kiváló szakemberekre van szükség”- mondta Bíró Tibor a helyi védelmi 
bizottságok elnökei részére a bajai campusra szervezett felkészítésen. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/31/a-vtk-n-tartottak-meg-a-helyi-vedelmi-
bizottsagi-felkeszitest 
 
Kihívások a vezetés és szervezéselmélet oktatásában 
A vezetés és szervezéselmélet oktatásának kihívásairól tartottak workshopot a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen. Kovács Gábor r. dandártábornok, a Rendészeti és Vezetéstudományi 
Tanszék vezetője szerint az esemény célja egy szakmai jellegű diskurzus elindítása az oktatók és 
a résztvevők között, valamint a tanszék munkájának, feladatainak és eredményességének 
bemutatása volt. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/30/kihivasok-a-vezetes-es-szervezeselmelet-
oktatasaban 
 
Comparative Civil Service Network konferencia 
A 2017 januárjában alakult Civil Administration Research Group-ot azzal a céllal hozták létre a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, hogy komplex jogi és HR-elemzést nyújtson a közszolgálat 
számára. Eddig a kutatási csoport a magyar közszolgálat jogi elemzését végezte, és ajánlásokat 
fogalmazott meg a jövőbeli rendeletekre vonatkozóan. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/29/comparative-civil-service-network-
konferencia 
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A hét hallgatója 
Gajdán Viktor 21 éves,  a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar 
hallgatója. Tanulmányait a közigazgatás-szervező szakirányon folytatja. Az Ostrakon 
Szakkollégium elnöke. Hobbija a vívás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=pHt_wAPULMY 
 
Önkormányzatok a kiválóság felé 
„Szükséges, hogy segítsük az önkormányzatokat, hogy mérni tudják magukat a kiválóság 
mércéjével”- fogalmazott Gáspár Mátyás, a Jó helyi önkormányzás kutatóműhely kutatási 
koordinátora. A jó önkormányzás mérése és értékelése című műhely- és vitakonferencián a 
kutatók kutatási területenként beszámoltak a főbb eredményeikről, megállapításaikról, valamint 
vitakérdések megválaszolására is sort kerítettek. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/26/onkormanyzatok-a-kivalosag-fele 
 
Fókuszban Jeruzsálem nemzetközi helyzete 
Jelenleg még nem láthatjuk egyértelműen a politikai hatását annak, hogy az Egyesült Államok 
tavaly elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosának - hangzott el azon a rendezvényen, amelyet az 
NKE -n tartott az Ostrakon Szakkollégium, a DOSZ Hadtudományi Osztály és a Nemzetközi Jogi 
Tudományos Diákkör. Az eseményen Lattmann Tamás nemzetközi jogász, az NKE oktatója 
mondta el gondolatait a témában. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/26/fokuszban-jeruzsalem-nemzetkozi-helyzete 
 
Választások az amerikai kontinensen 
Amerika-napot tartott a Nemzetközi és Európai Szakkollégium, amelynek témája az amerikai 
földrészen zajló választások voltak. Szente-Varga Mónika, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok 
Kar oktatási dékánhelyettese a 2018-as mexikói elnökválasztásról, Rada Péter tudományos és 
nemzetközi dékánhelyettes pedig az Egyesült Államokban zajló félidei választásokról tartott 
előadást. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/26/valasztasok-az-amerikai-kontinensen 
 
A cél az OTDK-ra való kijutás 
„Ezzel az eseménnyel a 2019-es Országos Tudományos Diákköri Konferenciára kell felkészülni”- 
hangsúlyozta Orbán Anna. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar a mai nap tartja az Intézményi 
Tudományos Diákköri Konferenciát, ahol a hallgatók négy szekcióban mérhetik össze tudásukat. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/07/a-cel-az-otdk-ra-valo-kijutas 
 
„Robotikai alkalmazások és az Arduino projekt” a Korszerű Katonai Híradó, Informatikai, 
Robotikai és Elektronikai Rendszerek Tudományos Diákkör szakmai programján 
2018.10.18-án délután megtartotta idei második szakmai programját a Puskás Tivadar Műszaki 
Szakkollégium és a Korszerű Katonai Híradó, Informatikai, Robotikai és Elektronikai Rendszerek 
Tudományos Diákkör. A rendezvény a korábbi helyszínen, a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi 
Campus 41-es épületében zajlott, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar, Katonai Üzemeltető Intézet Informatikai Tanszékén. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/31/robotikai-alkalmazasok-es-az-arduino-projekt-
a-korszeru-katonai-hirado-informatikai-robotikai-es-elektronikai-rendszerek-tudomanyos-diakkor-
szakmai-programjan 
 
Őszi könyvszüret a NETK-en 
A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon bemutatták a 2017/2018-as tanévben megjelent, a 
kari tanszékek munkatársai által publikált könyveket. Az eseményen négy műre fókuszált, amelyek 
mind különböző jogi témákkal foglalkoztak. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/07/oszi-konyvszuret-a-netk-en 
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Orosz interkulturális est a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon 
A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központjának 
szervezésében Orosz kulturális estet tartottak. A rendezvényen a kar orosz nyelvi kurzusainak 
hallgatói Budai György nyelvtanár vezetésével kvízjátékokban és orosz nyelvi feladatok 
megoldásában versenyeztek.  
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/08/orosz-interkulturalis-est-a-nemzetkozi-es-
europai-tanulmanyok-karon 
 
NETK-es hallgatók sikeres japán nyelvvizsgái 
2017 szeptemberében japán nyelvoktatás indult el a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A kezdő 
(A1-2) kurzushoz kötődően két hallgatónk is sikeresen szerezte meg a nemzetközi japán 

nyelvvizsga (日本語能力試験・Japanese-Language Proficiency Test – JLPT) N5-ös szintjének 

oklevelét. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/07/netk-es-hallgatok-sikeres-japan-nyelvvizsgai 
 
A bűnügyi nyomozás kézikönyve 
Filmvetítéssel egybekötött eseményen mutatták be Kovács Gyula „A bűnügyi nyomozás 
kézikönyve” című könyvét a Rendészettudományi Karon. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/29/a-bunugyi-nyomozas-kezikonyve 
 
Aranyérmes hadifegyveres 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága idén is megrendezte az Arnold Mihály 
Hadifegyveres Emlékversenyt. Karunk ismét meghívást kapott, az idén az oktatói csapat mellett a 
Vám- és Pénzügyőr Tanszék hallgatói csapatai is elindultak, illetve munkájukkal segítették a 
versenyt. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/29/aranyermes-hadifegyveres 
 
Közlekedési bűncselekmények bírói gyakorlata 
Budapesten, a Markó utcai Igazságügyi Palota földszinti dísztermében rendezte meg a Fővárosi 
Ítélőtábla a "Közlekedési bűncselekmények bírói gyakorlata" című tanácskozást és továbbképzést. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/29/kozlekedesi-buncselekmenyek-biroi-gyakorlata 
 
Rendkívüli állománygyűlés 
A Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék októberben rendkívüli állománygyűlést 
szervezett az Oktatási Épület 212-es termében, számba venni a tanszék fennállása óta született 
legfontosabb eredményeit, továbbá, hogy a hallgatók és az oktatók találkozhassanak a támogató 
partnercégek és szervezetek képviselőivel. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/29/rendkivuli-allomanygyules 
 
BM Tanintézeti Járőrbajnokság 
Az idei évben is a Körmendi Rendészeti Szakgimnázium szervezte meg a BM Tanintézeti 
Járőrbajnokságot. A két és fél hetes felkészülés után 2018. október 18-án hajnalban indult el a 
csapat Körmendre. A hideg felkészülési reggelek után végre rajthoz állhattak hallgatóink.  
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/29/bm-tanintezeti-jarorbajnoksag 
 
Súlyos aranyak különdíjjal 
Október második felében rendezték meg a BM Tanintézeti VI. Tornyos Fekvenyomó Kupa 
versenyét a Soroksári Sportcsarnokban. Egyetemünket két hallgató képviselte. A mérlegeléskor 
női versenyzőnk 64,5 kg-mal a72 kg-os női junior súlykategóriában, férfiversenyzőnk pedig, 92,5 
kg-mal a 93 kg-os férfi junior súlykategóriában indult. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/29/sulyos-aranyak-kulondijjal 
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Nézzünk szembe a tényekkel 
A „Facing all the Facts” („Nézzünk szembe a tényekkel”), gyűlöletcselekményekkel foglalkozó, 
2016 decemberében indult Európai Uniós projekt nemzetközi workshopját tartották nemrégiben az 
RTK Diószeghy Sámuel utcai Rendészeti Oktatási Épületében. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/29/nezzunk-szembe-a-tenyekkel 
 
Fókuszban a körzeti megbízott 
Kiváló hangulatú tudományos diákköri kerekasztal beszélgetést szervezett a Közbiztonsági 
Tanszék mellett működő Közbiztonsági Tudományos Diákkör a körzeti megbízottak lakossági 
szolgálata témájában. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/05/fokuszban-a-korzeti-megbizott 
 
Generációk találkozása 
A fenti címmel hirdette meg az RTK Vám- és Pénzügyőri Tudományos Diákköre, a Magyar 
Rendészettudományi Társaság (MRTT) Vám- és Pénzügyőri Tagozata, valamint a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szervezete (NAV NYOSZ) a rendezvényt, ahol az NKE 
jogelőd intézményeiben – elsősorban az Államigazgatási, és a Rendőrtiszti Főiskolán – az elmúlt 
évtizedekben végzettek találkozhattak a legifjabb, tisztjelölti generációval. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/05/generaciok-talalkozasa 
 
Vietnámi vámosok a Rendészettudományi Karon 
Október végén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tanulmányúton fogadta a Magyarországgal stratégiai 
partnerségbe került Vietnámi Szocialista Köztársaság Vámigazgatása Vámiskolájának 4 fős 
delegációját. A delegációt Tran Van Dung, a Vietnámi Vámiskola parancsnok-helyettese vezette. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/05/vietnami-vamosok-a-rendeszettudomanyi-
karon 
 
Szolgálati kutyás bemutató 
A téma jelentősége miatt – a tavalyi tanévtől a nappali és a levelező tagozaton is elkezdődött „A 
szolgálati kutya a rendvédelmi szervek szolgálatában” című tantárgy oktatása. Ezt az NKE SE 
Rendészeti Kutyás Szakosztály elnöke és szakmai vezetője, dr. Pálinkás András pü. alezredes, és 
dr. Frigyer László r. őrnagy, irányítja. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/06/szolgalati-kutyas-bemutato 
 
Elindult a XIV. Polgárőr Akadémia 
A Polgárőr Akadémia elnevezésű tanfolyam helyszíne ezúttal is a BV Pilisszentkereszten található 
továbbképző központja volt. A 14. kurzus 34 résztvevővel indult, akik közül az eredményes vizsgát 
tevők pénteken vehetik át a Polgárőr Akadémia elvégzését igazoló tanúsítványt. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/08/elindult-a-xiv-polgaror-akademia 
 
 

A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 

2018.11.09. Deák Anita alezredes doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2018. november 9. (péntek) 10:00 óra 
Az értekezés címe: Az orosz katonai gondolkodás átalakulása a 21. században az Oroszországi 
Föderáció katonai doktrínáinak tükrében  
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
Kapcsolat: Szabó Regina (20-804) 
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Egyetemi programok és konferenciák 
 
Kriminál Expo 2018 
Időpont: 2018. november 12-14. 
Helyszín: Ludovika Főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-12 
 
A Magyar Honvédség 170 éve szakmai-tudományos konferencia 
Időpont: 2018. november 13., 9:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-13 
 
Ludovika Szabadegyetem VIII. előadás 
A világ kommunista mozgalmát megrázó válságok, azok magyar szálai (1950-es és 1960-as évek) 
Időpont: 2018. november 13., 18:00 
Helyszín: Oktatási Központ II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-13 
 
A migráció közbiztonsági tényezői c. konferencia 
Időpont: 2018. november 14., 9:00 
Helyszín: Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium (1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 38-
42.) 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-14 
 
Kommunikáció 2018 - Határtalan infokommunikációs hálózatok 
Időpont: 2018. november 14., 9:00 
Helyszín: STEFÁNIA PALOTA - Honvéd Kulturális Központ (1143 Budapest, Stefánia út 34.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-14 
 
Európa alkonya c. konferencia 
Időpont: 2018. november 15., 9:30 
Helyszín: Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-15 
 
A valóság kihívása - Politikaelméleti Éves Konferencia 2018 
Időpont: 2018. november 15-16. 
Helyszín: Ludovika Főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-15 
 
A Haza Szolgálatában Konferencia 
Időpont: 2018. november 21., 9:00 
Helyzín: Oktatási központ és Orczy úti Kollégium (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-21 
 
Comparative Civil Service Network konferencia 
Időpont: 2018. november 22.,9:00 
Helyszín: Oktatási Központ 413. terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-21 
 
Gazdaságfejlesztés és mikrofinanszírozás - nemzetközi tudományos konferencia és 
workshop 
Időpont: 2018. november 22.,10:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-22 
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Egyetemi nyílt nap 
Időpont: 2018. november 23., 10:00 
Helyszín: Ludovika Campus (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-23 
 
A kiberbiztonság 2018 és a robothadviselés - tudományos -szakmai konferencia 
Időpont: 2018. november 27., 8:30 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Díszterem (Budapest Hungária krt. 9-11.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-27 
 
IV. Önkormányzatiság napjainkban c. nemzetközi konferencia 
Időpont: 2018. november 27., 9:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-27 
 

 
Egyéb programok, események 
 
Európai sorsközösség a kereszténység védelmében – a Hunyadiaktól napjainkig 
A konferencia a Mátyás király emlékév keretében kerül megrendezésre. 
Helyszín: Országház, Felsőházi ülésterem 
Időpont: 2018. november 14., 10:00 
A rendezvény fővédnöke dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke 

Program és további részletek: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Mátyás király emlékév - 

konferencia.pdf 

 

 

Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
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. 
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További részletek és közlési feltételek: https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-
egyetemi-folyoiratok/acta-humana/koszonto 
 
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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