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Egyetemi hírek 
 
Zrínyi Miklós halálának 354. évfordulójára emlékezünk 
1664. november 18-án hunyt el Zrínyifalván (napjainkban Kursenac, Horvátország) Zrínyi Miklós. 
Korának kiemelkedő közigazgatási, katonai és politikai vezetője, aki a hadi tudományok 
elméletében és gyakorlatában is maradandót alkotott. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/15/zrinyi-miklos-halalanak-354-evfordulojara-
emlekezunk 
 
A világ kommunista mozgalmát megrázó válságok és azok magyar szálai 
„1957 novemberében Moszkvában összeült az a tanácskozás, ahol Hruscsov fel akarta rázni a 
nemzetközi munkásmozgalmat, hivatalosan is átvéve annak vezetését”- fogalmazott Kun Miklós a 
Ludovika Szabadegyetem keddi előadásán. A történész szerint Hruscsovnak fontos volt, hogy Kína 
vezetője Mao Ce-tung ismerje el az ő primátusát. Az „áruló” Nagy Imre ostorozását pedig Kádár 
Jánosra bízta. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/15/a-vilag-kommunista-mozgalmat-megrazo-
valsagok-es-azok-magyar-szalai 
 
Határtalan tudomány - határtalan könyvtár 
„A határtalan tudomány maga a könyvtár, amely az egyetem egyik legfontosabb szervezeti 
egysége”- mondta Padányi József vezérőrnagy az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár 
szervezésében a Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett konferencián a Ludovika 
Dísztermében. Az NKE tudományos rektorhelyettese szerint a konferencia gondolatvilága és 
célkitűzése csatlakozik a Magyar Tudományos Akadémia határtalan tudomány gondolatköréhez. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/15/hatartalan-tudomany-hatartalan-konyvtar 
 
A migrációs kihívások napjainkban 
A migráció biztonsági tényezői címmel tartott konferenciát a Szent György Szakkollégium, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karával és a Hanns Speidel Alapítvánnyal 
együttműködve. A rendezvény célja a migrációs kihívások változásainak bemutatása volt az elmúlt 
három év tapasztalatainak tükrében. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/14/a-migracios-kihivasok-napjainkban 
 
ALFONZ-al könnyebb a személyleírás 
Európában is egyedülálló az a személyleírási rendszer, amelyet tavaly szeptembertől vezetett be 
az Országos Rendőr-főkapitányság. Az ALFONZ névre elkeresztelt módszer kidolgozói között van 
Anti Csaba László r. alezredes, az NKE Rendészettudományi Kar mesteroktatója, akinek nemrég 
megjelent, A személyleírás című könyve részletesen is tartalmazza a személyazonosítás legősibb 
módszere teljes újragondolásának eredményét. A kiadványt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, 
az idei Kriminálexpon mutatták be az érdeklődőknek. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/14/alfonz-al-konnyebb-a-szemelyleiras 
 
Kínai delegáció az NKE-n 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik legnagyobb erőssége, hogy kiterjedt nemzetközi 
kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A már meglévő kapcsolatok megújításának céljával érkezett a 
Kínai Népi Rendőrségi Egyetem (People’s Public Security University of China) magas rangú 
delegációja a Ludovika Campusra, kezdeményezve a kapcsolat további folytatását és elmélyítését. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/14/kinai-delegacio-az-nke-n 
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A hét hallgatója 
Juhász Katalin 23 éves, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok 
Kar hallgatója. Tanulmányait nemzetközi biztonság- és védelempolitikai mesterszakon folytatja. A 
Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék demonstrátora, TDK különdíjas. Hobbija az utazás 
és fotózás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=xDRXlhh7sZA 
 
A Ludovika egykor és most 
A magyar királyi honvéd Ludovika Akadémia történetéről és a ludovikás hagyományok ápolásáról 
szól Siposné Kecskeméthy Klára és B. Kalavszky Györgyi szerzők könyve, amelyet az NKE 
Hungária körúti campusán mutattak be az érdeklődőknek. A rendezvényen az egykori ludovikás 
tiszteket és családtagjaikat Benkő Tibor honvédelmi miniszter is köszöntötte.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/14/a-ludovika-egykor-es-most 
 
Az NKE és az ÁSZ együttműködésének újabb mérföldköve 
„Sokkal átfogóbb, módszeresebb és célra tartott változásokat kell tovább vinni a teljes magyar 
közszolgáltatási és közigazgatási világban”- hangsúlyozta Domokos László az NKE-ÁSZ 
együttműködés keretében létrejövő Közigazgatási elemző, döntés-előkészítő szakember képzés 
fejlesztésével kapcsolatos workshopon. Az Állami Számvevőszék elnöke szerint mindebben 
meghatározó szerepet fog betölteni az NKE. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/13/az-nke-es-az-asz-egyuttmukodesenek-
ujabb-merfoldkove 
 
A Magyar Honvédség 170 éve 
Jelentős szervezeti átalakulás előtt van a Magyar Honvédség, amelynek humán- és technikai 
fejlesztése is zajlik a Zrínyi 2026 programban. Ezekről beszélt előadásában Benkő Tibor 
honvédelmi miniszter a Magyar Hadtudományi Társaság, az MTA Hadtudományi Bizottsága és a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös szakmai rendezvényén, a Ludovika Főépületben. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/13/a-magyar-honvedseg-170-eve 
 
A jövő feladata a kibervédelem 
„Az európai kibervédelem kihívásai” címmel tartott konferenciát az Európai Unió Bűnüldözési 
Képzési Ügynöksége (CEPOL) a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karral és az Európai 
Biztonsági és Védelmi Akadémiával együttműködve, amelynek helyszínéül a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem szolgált.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/13/a-jovo-feladata-a-kibervedelem 
 
Elkezdődött a Kriminálexpo az NKE-n 
A bűnmegelőzés, a bűnüldözés, az igazságszolgáltatás és a büntetés-végrehajtás aktuális 
kérdéseivel foglalkozik a 22. alkalommal megszervezett Kriminálexpo. A háromnapos 
rendezvénynek idén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ad otthont. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/12/elkezdodott-a-kriminalexpo-az-nke-n 
 
Gyorsítópályára állhat az NKE – egyetem a magyar Hyde Parkban 
Koncepcióváltás zajlik a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Orbán Balázs, a Miniszterelnökség 
államtitkára szerint. Az intézmény egyedüli fenntartójának képviselőjeként úgy látja, hogy a 
szervezeti változások és az új rektor, Koltay András személye is garancia arra, hogy elindulhat az 
intézmény egy gyorsítópályán. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/12/gyorsitopalyara-allhat-az-nke-egyetem-a-
magyar-hyde-parkban 
 
Újra nyílt napok az NKE-n! 
Idén is központi nyílt napokkal várja a képzései iránt érdeklődő fiatalokat a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem. A november és január végi rendezvényeken nemcsak tájékoztatást kaphatnak a 
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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/2018/11/12/ujra-nyilt-napok-az-nke-n 
 
A dolgozó népet szolgálták? 
A szocializmus időszaka alatt működő magyar fegyveres erőszakszervezetek pártirányításával 
foglalkozik elsősorban a Nemzeti Emlékezet Bizottság által szerkeszett és kiadott tudományos 
kötet, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen mutattak be. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/10/a-dolgozo-nepet-szolgaltak 
 
Amerika választott: győztesek és vesztesek 
A napokban tartották az Egyesült Államokban az úgynevezett félidős választásokat, amelyeken a 
demokratáknak sikerült többséget szerezni a Képviselőházban, a republikánusok viszont 
megerősítették pozíciójukat a Szenátusban. Az NKE Amerika Tanulmányok Kutató Központ 
“Amerika az időközi választások után” címmel rendezett kerekasztal-beszélgetést, amelyen a 
november 6-ai választások eredményeiről és a jövőbeni következményeiről vitáztak a szakértők. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/09/amerika-valasztott-gyoztesek-es-vesztesek 
 
Kiemelkedő NATO munkatalálkozó az NKE-n 
Akadémiailag és stratégiailag is kiemelkedő NATO munkatalálkozónak adott otthont a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem 2018. november 6-8 között. A NATO Transzformációs Parancsnokság – 
amellyel az Egyetem kiváló kapcsolatokat ápol – a Ludovika Campus Oktatási Központjában 
rendezte a Stratégiai Előrelátás és a Szövetség Jövőbeni Műveleteinek Keretei elnevezésű 
workshopjait. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/09/kiemelkedo-nato-munkatalalkozo-az-nke-n 
 
1968 ötven év távlatából 
„Egyetemünk szlogenje évek óta az, hogy az együttműködés egyeteme”- emelte ki Ruzsonyi Péter 
bv. dandártábornok. A Rendészettudományi Kar dékánja szerint ezt példázza színességével ez a 
rendezvény is, hiszen a szervezők széles körből verbuválódtak: elhárítók, felderítők, határőrök, 
honvédek, munkásőrök és rendőrök. Az eseményen az ő szemszögükből közelítették meg az 
1968-as művelet eseményeit. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/09/1968-otven-ev-tavlatabol 
 
Középpontban a klímaváltozás 
A globális klímaváltozás hatásairól, az alkalmazkodás lehetőségeiről tartottak konferenciát a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus dísztermében. Az 
előadók mind más-más szempontból közelítették meg a témát, így széles, átható képet nyújtva a 
világunkat fenyegető és jelenetős mértékű éghajlatváltozásról. Az eseményt Pohl Árpád 
dandártábornok nyitotta meg köszöntőjével, melyben a klímaváltozás fontosságára hívta fel a 
figyelmet. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/09/kozeppontban-a-klimavaltozas 
 
Hallgatók a tudományos diákköri mozgalomban 
„Most már Önök is részesei a tudományos diákköri mozgalomnak” mondta Kis Norbert dékán az 
Államtudományi és Közigazgatási Karon a 2018/2019-es tanév őszi félévében megrendezett 
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia eredményhirdetésén. Idén 12 helyezést elért 
versenyző vehette át ünnepélyes keretek között elismerését. Az ITDK négy tagozatába 25 
pályaművet benyújtott hallgató közül 21 főt talált méltónak a zsűri az Országos Tudományos 
Diákköri Konferenciára való kijutásra. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/14/hallgatok-a-tudomanyos-diakkori-
mozgalomban 
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Magasrangú dél-koreai delegáció látogatott a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karra. 
Magasrangú dél-koreai delegáció látogatott a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karra. A 
delegáció vezetője, Sin Ilhyeon úr a Dél-koreai Nemzetvédelmi Minisztérium Humánerőforrás 
Főosztály, Oktatási Osztály, osztályvezetője tájékoztatást kapott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
létrejöttéről, vezetéséről, szervezeti felépítéséről, valamint működési sajátosságairól. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/12/magasrangu-del-koreai-delegacio-latogatott-
a-hadtudomanyi-es-honvedtisztkepzo-karra 
 
15 éves a Biztonságpolitikai Szakkollégium 
2018. november 8-án ünnepelte a Biztonságpolitikai Szakkollégium fennállásának 15. évfordulóját. 
A jubileumot a Szakkollégium tagsága és meghívott vendégeik a Stefánia Palota Regiment 
éttermében tartották egy ünnepi vacsora keretében. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/13/15-eves-a-biztonsagpolitikai-szakkollegium 
 
Zachar Péter Krisztián sikeres habilitációja 
2018. november 13-án Dr. Zachar Péter Krisztián, a NETK Nemzetközi Tanulmányok és 
Diplomácia Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense sikerrel habilitált a Károli Gáspár 
Református Egyetemen. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/14/zachar-peter-krisztian-sikeres-habilitacioja 
 
A határrendészeti kutatás jövőképe 
A határrendészeti hivatással kapcsolatos tudományos kutatómunka tapasztalatairól és lehetséges 
jövőbeni irányairól tartottak kerekasztal-beszélgetést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A 
Rendészettudományi Kar Határrendészeti Tanszék, a Magyar Rendészettudományi Tár saság 
Határrendészeti Tagozat és a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály közös 
rendezvényén a többi között a modern technológiák használatáról is szó volt. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/09/a-hatarrendeszeti-kutatas-jovokepe 
 
Sikeres ITDK az RTK-n 
Sikerrel zárult a Tudományos Diákköri Konferencia az RTK-n, amelynek hét tagozatában 54 
hallgató mérte össze tudását. A tanév kiemelkedő eseményének hívta a rendezvényt Ruzsonyi 
Péter bv. dandártábornok. Az RTK dékánja elmondta, hogy éveken át „ünnepeltették velünk” a 
november 7-ét, miközben senki nem értette miért, de a „mai 7-e tényleg ünneplésre méltó, hisz a 
mai oktatásmentes munkanapon sokkal többet tanulhatunk, mint egy átlagos tanulmányi napon.” 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/12/sikeres-itdk-az-rtk-n 
 
A 70 éves Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy köszöntése 
Az MTA Rendészettudományi Albizottsága rendhagyó ünnepi ülés keretében köszöntötte 70. 
születésnapja alkalmából Dános Valér ny. rendőr vezérőrnagy egyetemi magántanárt, a BM 
Közszolgálatfejlesztési Főigazgatóság főosztályvezetőjét. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/13/a-70-eves-dr-danos-valer-ny-r-vezerornagy-
koszontese 
 
XIV. Polgárőr Akadémia 
Az Országos Polgárőr Szövetség és az RTK közötti együttműködés keretében idén ősszel, 
immáron 14. alkalommal rendezték meg a polgárőr egyesületi vezetők ötnapos, 40 órás 
továbbképzését, ami a polgárőr képzés legmagasabb szintjét jelenti. A Polgárőr Akadémia 
elnevezésű tanfolyam helyszíne ezúttal is a BV Pilisszentkereszten található továbbképző 
központja volt. A 14. kurzus 31 résztvevője az eredményes vizsgát követően átvehette a Polgárőr 
Akadémia elvégzését igazoló tanúsítványt. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/15/xiv-polgaror-akademia 
 
Járművek sebessége és a közlekedési balesetek összefüggése 
A rendezvényen egymást követték a közlekedésszakmai szempontból érdekes és hasznos 
előadások, amelyek nagyon sok új információval szolgálhattak a közönségnek és az előadóknak 
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egyaránt, és kiváló talaja volt a közös gondolkozásnak, valamint a közlekedésbiztonsággal 
foglalkozók álláspontjainak ismertetésének. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/15/jarmuvek-sebessege-es-a-kozlekedesi-
balesetek-osszefuggese 
 
Terepgyakorlat mezőgazdasági vízhasznosításból 
A Víztudományi Kar építőmérnök hallgatói októberben kétnapos vízhasznosítási terepgyakorlaton 
vettek részt Békés megyében.   
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/10/terepgyakorlat-mezogazdasagi-
vizhasznositasbol 
 
A Víztudományi Kar is ott volt az AQUA UKRAINE-2018 kiállításon 
Az ukrán miniszteri kabinet támogatásával 2018. november 6-8. között került sor a XVI. Nemzetközi 
Víz Fórumra, amelyhez kapcsolódva Kiev adott otthont az „AQUA UKRAINE-2018” nemzetközi 
vízügyi kiállításnak és szakvásárnak, valamint több szakmai konferenciának. A rangos eseményre 
Iryna Ovcharenko ukrán kormány meghatalmazott asszony levélben hívta meg a magyar állami 
vízügyi szerveket. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/10/a-viztudomanyi-kar-is-ott-volt-az-aqua-ukraine-
2018-kiallitason 
 

A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 

Dr. Christián László habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása 
A vita ideje: 2018. november 16. (péntek) 08:30 óra 
A vita helye: NKE Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82. V. emelet O-509. terem) 
A vita témája: „Az önkormányzati rendészet alkotmányos alapjai” 
Az előadás ideje: 2018. november 16. (péntek) 11:00 óra  
Az előadás helye: NKE Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82. II. emelet 212-213. terem)  
Az előadás témája: „A helyi rendészeti együttműködés empirikus vizsgálatának tapasztalatai” 
Kérjük, részvételi szándékát a Tudományos Ügyek Irodájának 
telefonon (06 1 432 9000, NKE mellék: 20-468) vagy írásban (patyodi.szandra@uni-nke.hu) 
szíveskedjen jelezni. 
 
Dr. Dobor József habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása 
A vita ideje: 2018. november 22. (csütörtök) 08:00 óra 
A vita helye: NKE Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11. „A” épület Bolyai terem) 
A vita témája: „A természettudománnyal kapcsolatos tárgyak oktatásának lehetőségei, 
módszerei, fontossága és fejlesztése a felsőoktatásban a katasztrófavédelmi szakon” 
Az előadás ideje: 2018. november 22. (csütörtök) 11:00 óra  
Az előadás helye: NKE Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11. 2. épület I. emelet 121. terem) 
Az előadás témája: „Kémiai biztonság helye, szerepe és aktuális jogi szabályozói” 
Kérjük, részvételi szándékát a Tudományos Ügyek Irodájának 
telefonon (06 1 432 9000, NKE mellék: 20-468) vagy írásban (patyodi.szandra@uni-nke.hu) 
szíveskedjen jelezni. 
 
Dr. Pántya Péter habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása 
A vita ideje: 2018. december 7. (péntek) 11:00 óra 
A vita helye: NKE Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11. „A” épület Bolyai terem) 
A vita témája: „Nemzetközi tapasztalatokra épülő műszaki és szervezési megoldások a tűzoltói 
beavatkozások hatékonyságának növelésére” 
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Az előadás ideje: 2018. december 7. (péntek) 13:30 óra  
Az előadás helye: NKE Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11. 2. épület I. emelet 121.) 
Az előadás témája: „Biztonsági kérdések a katasztrófavédelmi, tűzoltósági beavatkozások során” 
Kérjük, részvételi szándékát a Tudományos Ügyek Irodájának 
telefonon (06 1 432 9000, NKE mellék: 20-468) vagy írásban (patyodi.szandra@uni-nke.hu) 
szíveskedjen jelezni. 
 

Egyetemi programok és konferenciák 
 
Kulturális javak rendészeti védelme - projektzáró konferencia 
Időpont: 2018. november 20., 9:00 
Helyszín: Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium, Multifunkcionális terem (1089 Budapest, 
Diószeghy Sámuel utca 38-42.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-20 
 
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 
 
Magyar Diplomácia Napja 
Időpont: 2018. november 21., 9:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Szent László Kápolna (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
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 
 
A XXI. századi közigazgatás – hatékony tanulás és digitalizáció című konferencia 
Időpont: 2018. november 22.,10:00 
Helyszín: Orczy Úti Kollégium (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-22 
 
RTK Kari Nap 
Időpont: 2018. november 22.,10:00 
Helyszín: Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium (1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 38-
42.) 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-22 
 
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 
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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 
 
Kereskedelmi háborúk: az Egyesült Államok a világ vagy inkább Kína ellen? 
Időpont: 2018. november 28., 18:00 
Helyszín: Orczy Úti Kollégium (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-28 
 
 

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. 
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 
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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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