
2018/48. heti hírlevél 
 
Egyetemi hírek 
 
„Miért harcolunk?” 
Új fejlődési pályára szeretné állítani a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet az intézmény rektora. 
Koltay András szerint ehhez szükség van egy jelentősebb szervezeti átalakításra, a képzések és 
a kutatási tevékenység újraszervezésére, valamint a finanszírozás új alapokra helyezésére. A 
közeljövő terveiről a Bonum Publicumnak adott interjújában beszélt az intézmény vezetője. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/29/miert-harcolunk 
 
Kereskedelmi háború Kína és az Egyesült Államok között 
Az Amerika Tanulmányok Kutató Központ kerekasztal beszélgetést szervezett Kereskedelmi 
háborúk: az Egyesült Államok a világ vagy Kína ellen? címmel. A téma rendkívül aktuális, hiszen 
a gazdasági konfliktus újabbnál újabb fejleményei naponta jelennek meg. A panelbeszélgetést 
Örlős László, a kutató központ munkatársa moderálta. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/29/kereskedelmi-haboru-kina-es-az-egyesult-
allamok-kozott 
 
Negyedik alkalommal került megrendezésre az Önkormányzatok napjainkban konferencia 
„A rendszerváltó fejlődés közép-európai győztese Magyarország volt: mi voltunk az elsők, akik 
1990-ben megalkották az önkormányzati kódexet” - hangsúlyozta Verebélyi Imre a IV. 
Önkormányzatiság napjainkban című nemzetközi konferencián. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Államtudományi és Közigazgatási Kar Önkormányzati Kutatóintézete és Tudományos Tanácsának 
kutatói és szakértői nyolc alprogramban, külföldi kutatók bevonásával mutatták be az 
önkormányzatiság dimenzióit.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/28/negyedik-alkalommal-kerult-megrendezesre-
az-onkormanyzatok-napjainkban-konferencia 
 
Kiberbiztonság és robothadviselés napjainkban 
A robothadviseléssel kapcsolatos legújabb kutatásokról és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
kiberbiztonsági kutatóműhelyének munkájáról is szó volt az intézmény Hungária körúti campusán 
rendezett tudományos-szakmai konferencián.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/28/kiberbiztonsag-es-robothadviseles-
napjainkban 
 
Advent a Ludovikán 
December 2-án indul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adventi programsorozata. A kisebb és 
nagyobb gyerekeket egyaránt megörvendeztető, három vasárnap délutánt megtöltő közös 
karácsonyi készülődés kellemes és egyben hasznos időtöltést ígér az egész család számára. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/27/advent-a-ludovikan 
 
Idén is gyűjt adományokat az NKE 
Az elmúlt években az egyetemi polgárok őszinte segítőkészsége nagyon sok, hátrányos helyzetű 
családból származó gyermek karácsonyát tette boldoggá. Az NKE idén is úgy döntött, hogy az 
Erdélyben működő Dévai Szent Ferenc Alapítvány tusnádfürdői gyermekotthona lakóinak levélben 
megfogalmazott karácsonyi kívánságait teljesíti.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/27/iden-is-gyujt-adomanyokat-az-nke 
 
Erdély arcai és harcai 
„A ma bemutatott kötetben megidézett főpapokat kétszeresen is próbára tette a történelem: 
egyrészt kisebbségi létük miatt jogfosztottak lettek, másrészt a hitükért üldözték őket” - fogalmazott 
Latorcai Csaba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott könyvbemutatón.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/27/erdely-arcai-es-harcai 
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Gazdaságfejlesztés és mikrofinanszírozás – nemzetközi konferencia az NKE-n 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2018. november 22-én rendezték meg a Gazdaságfejlesztés 
és mikrofinanszírozás konferenciát, amelyen hazai és külföldi szakemberek tekintették át a 
mikrofinanszírozási eszközök alkalmazásának gazdasági és társadalomfejlesztési hatásait, 
valamint a jövő kihívásait. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/26/gazdasagfejlesztes-es-mikrofinanszirozas-
nemzetkozi-konferencia-az-nke-n 
 
Leendő hallgatók látogatása az NKE-n 
Megnyitotta kapuit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a felvételiző középiskolás diákok előtt. A 
központi nyílt napon bemutatkoztak az egyetem karai és tájékoztatást kaptak a résztvevők a 
képzésekről, a felvételi rendszerről és az egyetemi életről. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/23/leendo-hallgatok-latogatasa-az-nke-n 
 
Elismerés az egyetemi sport támogatásáért 
Horváth József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főtitkára és Patyi András, az intézmény volt 
rektora is elnöki elismerő oklevelet vehetett át a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 
rendezvényén. A Testnevelési Egyetemen tartott, az „Év Egyetemi Sportolója - Díjátadó Gálán” az 
egyetemi sportért végzett kiemelkedő tevékenységükért, különösen az első Egyetemi Öttusa 
Világbajnokság sikeres megrendezésében való közreműködéséért kapták meg az elismerést a 
díjazottak. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/23/elismeres-az-egyetemi-sport-tamogatasaert 
 
Hatékony tanulás és digitalizáció a közigazgatásban 
„A XXI. századi közigazgatási tudás az, amit fejlesztenünk kell”- mondta Kis Norbert dékán, az idén 
negyven éves közigazgatási felsőoktatás évfordulója alkalmából rendezett, egész éves 
eseménysorozat záró rendezvényén. A Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat részeként 
megvalósuló konferencián a nemzeti közigazgatás fejlődéséről és kihívásairól tanácskoztak a 
szakemberek. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/22/hatekony-tanulas-es-digitalizacio-a-
kozigazgatasban 
 
Konferencia az összehasonlító közszolgálatról 
Tavaly januárban alakult meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Civil Administration Research 
Group kutatócsoport, amelynek feladata, hogy komplex jogi és human resourse (emberi erőforrás) 
elemzést nyújtson a közszolgálat számára. A szakemberek eddig a magyar közszolgálat jogi 
elemzését végezték el és ajánlásokat fogalmaztak meg a jövőbeli rendeletekre vonatkozóan. Az 
eddigi eredményekről rendeztek szakmai konferenciát az NKE-n, ahol magyar és a külföldi előadók 
oszthatták meg egymással tapasztalataikat. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/22/konferencia-az-osszehasonlito-
kozszolgalatrol 
 
Valóság kihívása: Politikaelméleti Éves Konferencia 2018 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem adott otthont 2018. november 15-én a Valóság kihívása: 
Politikaelméleti Éves Konferencia 2018 című rendezvény első napjának. A Magyar Tudományos 
Akadémia Politikatudományi Intézete és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és 
Közigazgatási Kar Molnár Tamás Kutatóintézete közös szervezésében megvalósult kétnapos 
eseményen összesen harminc előadás hangzott el hét tematikus szekcióba szervezve. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/26/valosag-kihivasa-politikaelmeleti-eves-
konferencia-2018 
 
Célkeresztben a katonai logisztika 
A katonai logisztika aktuális kérdéseiről tanácskoztak szakemberek a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Hungária körúti campusán tartott tudományos konferencián. A rendezvényt immáron 13. 
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éve rendezi meg az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar valamint a Magyar 
Hadtudományi Társaság. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/28/celkeresztben-a-katonai-logisztika 
 
NETK részvétel a Konrad Adenauer Stiftung római workshopján 
2018. november 20. és 23. között karunk munkatársa, Dr. Marsai Viktor egyetemi adjunktus a 
Konrad Adenauer Stiftung római és tuniszi irodájának szervezésében a Dialogue Program: 
Towards a Shared Understanding of the Mediterranean című workshopon vett részt az olasz 
fővárosban.  
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/28/netk-reszvetel-a-konrad-adenauer-stiftung-
romai-workshopjan 
 
Az Etióp Közszolgálati Egyetem oktatói az NKE-n 
Az Etióp Közszolgálati Egyetemmel (ECSU) fennálló immár két és féléves intézményi kapcsolat 
keretében az ECSU African Institute of Governance and Development (AIGAD) vezetője, Dr. 
Berhanu Beyene professzor és Dr. Getachew Zeru egyetemi adjunktus látogatott oktatói mobilitás 
keretében a NETK-re, ahol alap- és mesterszakos hallgatóknak tartottak kurzusokat. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/22/az-etiop-kozszolgalati-egyetem-oktatoi-az-
nke-n 
 
Bolyai koszorúzás Bécsben 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara Bolyai János 
születésének évfordulója alkalmából az osztrák Nemzetvédelmi Akadémiával közösen, katonai 
tiszteletadással egybekötött emlékünnepséget rendezett Bécsben, Bolyai János emléktáblájánál 
2018. november 21-én. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/23/bolyai-koszoruzas-becsben 
 
Adománygyűjtés-nyitó kari futás 
Jótékonysági futást rendezett a Rendészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzata. A rendhagyó 
kezdeményezés az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  adománygyűjtő programjához kapcsolódik, 
amellyel idén is a Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület számára igyekeznek 
könnyebbé tenni a karácsonyt. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/29/adomanygyujtes-nyito-kari-futas 
 
Hagyományteremtő Kari Nap az RTK-n 
Kilencvenhat évvel ezelőtt, november 22-én, a budapesti Mária Terézia laktanya nagytermében 
volt az első rendőri szaktanfolyam ünnepélyes megnyitója. A Rendészettudományi Kar 
hagyományteremtő szándékkal ezen a napon tartotta meg első kari napját a Ludovika Campuson. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/26/hagyomanyteremto-kari-nap-az-rtk-n 
 
Kerekasztal-beszélgetés a rendészeti felsőoktatásról 
Az RTK kari napján a Belügyi Tudományos Tanáccsal közösen szervezett kerekasztal-
beszélgetésre is sor került, amelyen a rendészeti felsőoktatásról cseréltek eszmét a szakemberek. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/26/kerekasztal-beszelgetes-a-rendeszeti-
felsooktatasrol 
 
Kulturális javak rendészeti védelme 
A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként november 20-án projektzáró 
tudományos tanácskozással fejeződött be az RTK-n a „Kulturális javak rendészeti védelme” című 
kutatási projekt. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/22/kulturalis-javak-rendeszeti-vedelme 
 
Nők a műszaki pályán 
Az EFOP-3.4.3-16-2016-00003  „Stratégiai oktatási kompetenciák minőségének fejlesztése a 
felsőoktatásban, a megváltozott gazdasági és környezeti feltételekhez történő adaptációhoz a 
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képzési elemek hozzáférhetőségének javításáért” című pályázat keretén belül 2018. november 26-
án, „Nők-Tudomány-Karrier-Család” címmel, pódiumbeszélgetésnek adott helyet a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara.  
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/27/nok-a-muszaki-palyan 
 

Szenátusi hírek 

2018. november 28-án tartotta ülését az Egyetem Szenátusa, melyen az alábbi döntéseket hozta: 
 
1. napirendi pont: A Szenátus megtárgyalta és – az előterjesztés szerinti tartalommal − elfogadta 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Rendjét és annak 1-7. számú 
mellékleteit.  
 

2. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal − támogatta a Közigazgatási 
Szaknyelvi Vizsgaközpont és Vizsgarendszer létesítésére vonatkozó akkreditációs eljárást. 

 
3. napirendi pont: A Szenátus − az előterjesztés szerinti tartalommal − jóváhagyta a 

Katasztrófavédelmi Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát, támogatta a 
Katasztrófavédelmi Szakkollégium egyetemi szakkollégiumként történő elismerését, és 
felhatalmazta a rektort, hogy a szakkollégium Oktatási Hivatalnál történő nyilvántartásba vételéről 
gondoskodjon. 
 

4. napirendi pont: A Szenátus − az előterjesztés szerinti tartalommal − jóváhagyta a Nemzetközi 
és Európai Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát, támogatta a Nemzetközi és 
Európai Szakkollégium egyetemi szakkollégiumként történő elismerését, és felhatalmazta a 
rektort, hogy a szakkollégium Oktatási Hivatalnál történő nyilvántartásba vételéről gondoskodjon. 
 

5. napirendi pont: A Szenátus elfogadta az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnökének a 
2017/2018. tanévről szóló beszámolóját. 
 

6. napirendi pont: A Szenátus az Államtudományi és Közigazgatási Kar Kiberbiztonsági 
mesterképzési szakjának indítása, valamint a szak szakfelelősének megbízása kapcsán az 
alábbiak szerint döntött: 

 
a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a Kiberbiztonsági mesterképzési 

szak indításáról. A szakindítás kérelmét a szak létesítésének és képzési és kimeneti 
követelményeinek az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak 
meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről szóló kormányrendeletben 
történő kihirdetésétől számított 30 napon belül az Egyetem benyújtja az Oktatási Hivatalba. 

b) A Szenátus a Kiberbiztonsági mesterképzési szak szakfelelőseként Dr. Szádeczky Tamás 
egyetemi docenst bízta meg. 
 

7. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta dr. Széki Aletta 
pályázatát a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Dékáni Hivatal hivatalvezetői pozíciójára 
vonatkozóan.  
 

8. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Csima Beáta pályázatát 
a Gazdasági Hivatal Költségvetési Iroda Víztudományi Kar Gazdasági Osztály osztályvezetői 
pozíciójára vonatkozóan. 
 

9. napirendi pont: A Szenátus a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető 
Intézet, Katonai Üzemeltető alapszak szakfelelőseként Dr. Farkas Tibor századost bízta meg.  
 

10. napirendi pont: A Szenátus a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető 
Intézet, Katonai Üzemeltető mesterszak szakfelelőseként Dr. Négyesi Imre alezredest bízta meg.  
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11. napirendi pont: A Szenátus a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető 

Intézet, Védelmi Infokommunikációs Rendszertervező mesterszak, Információbiztonság 
specializációfelelőseként Dr. Kerti András alezredest bízta meg.  
 

A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 

Dr. Hollán Miklós habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása 
A vita ideje: 2018. december 6. (csütörtök) 10:30 óra 
A vita helye: NKE Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82. V. emelet O-509. terem) 
A vita témája: „Az alaptörvény és a nullum crimen sine lege elv” 
Az előadás ideje: 2018. december 6. (csütörtök) 13:00 óra  
Az előadás helye: NKE Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82. I. emelet 114-115. terem) 
Az előadás témája: „Elkövetők” 
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. Szemlér Tamás habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása 
A vita ideje: 2018. december 6. (csütörtök) 09:30 óra 
A vita helye: NKE Ludovika Főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2. Hunyadi terem) 
A vita témája: „Úton a fiskális föderalizmus felé?” 
Az előadás ideje: 2018. december 6. (csütörtök) 12:00 óra  
Az előadás helye: NKE Ludovika Főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2. II. emelet 7. előadó 
(243/b. terem) 
Az előadás témája: „Az Európai Unió közös költségvetésének jövője: kihívások és 
reformlehetőségek” 
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” 
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. 
 
Berényi Katalin doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2018. december 10. (hétfő) 14:00 óra 
Az értekezés címe: „ Addressing the anomaly of statelessness in Eurrope: An EU law and human 
rights  perspective”  
Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Kapcsolat: Szabó Regina (20-804) 
 
Gulyás Éva (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2018. december 10. (hétfő) 10:30 óra 

mailto:patyodi.szandra@uni-nke.hu
mailto:patyodi.szandra@uni-nke.hu
mailto:patyodi.szandra@uni-nke.hu


Az értekezés címe: „Etnikai konfliktusok és válsághelyzetek a nemzetállamban. Állam – xenofóbia 
– genocídium” 
Helyszín: Ludovika főépület, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Kapcsolat: Szabó Regina (20-804) 
 
Bán Attila őrnagy doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2018. december 11. (kedd) 9:00 óra 
Az értekezés címe: „A műszaki-technikai fejlődés hatása a hazai használatú tüzérségi eszközök 
fejlődésére” 
Helyszín: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus, Zrínyi terem (Budapest, Hungária krt. 9-
11.)  
Kapcsolat: Szabó Regina (20-804) 

 
Egyetemi programok és konferenciák 
 
Multicultural crossborder cooperation” workshop 
Időpont: 2018. november 30., 9:00 
Helyszín: Oktatási Központ 510. terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-30 
 
Advent a Ludovikán – I. vasárnap 
Időpont: 2018. december 2., 17:00 
Helyszín: Campus tér 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-12-02 
 
Mérlegen a jó állam: a Jó Állam Jelentés 2018 bemutatása c. tudományos konferencia és 
betekintés a speciális jelentések műhelyeibe 
Időpont: 2018. december 4. 9:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem és Zrínyi terem (1083, Budapest Ludovika tér 
2.) 
Időpont: 2018. december 5., 9:00 
Helyszín: Orczy úti kollégium A és D terem (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-12-04 
 
Zenebona, csoportosulás, lázadás 
Időpont: 2018. december 5., 8.30 
Helyszín: Oktatási Központ 413. és 415. terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-12-05 
 
Lovagrendek egykor és ma 
Időpont: 2018. december 5., 09:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-12-05 
 
VTK kari nyílt nap 
Időpont: 2018. december 5., 11:00 
Helyszín: Víztudományi Kar (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.) 
 
HHK kari nyílt nap 
Időpont: 2018. december 7., 10:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
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Mikulás az NKE-n 
Időpont: 2018. december 9., 9:00-12:00 
Helyszín: Oktatási központ, Aula  
 
Advent a Ludovikán – II. vasárnap 
Időpont: 2018. december 9., 17:00 
Helyszín: Campus tér 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-12-09 
 
Advent a Ludovikán – III. vasárnap 
Időpont: 2018. december 16., 17:00 
Helyszín: Campus tér 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-12-16 
 
A Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely az állami eljárások racionalizálásának alapkérdései 
című kutatás II. szegmensének zárókonferenciája 
Időpont: 2018. december 18., 9:00 
Helyszín: Oktatási Központ, 214-215. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.)   
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-12-18 
 
 

Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
ösztöndíjpályázata 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal 
együttműködésben – a hírközlési és infokommunikációs területtel foglalkozó szakemberek 
képzésének elősegítése érdekében ösztöndíj-pályázati felhívást tesz közzé a 2018/2019-es tanév 
II. szemeszterére.  
A részletes pályázati felhívás elérhető honlapunkon: 
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/az-nke-es-az-nmhh-osztondondijpalyazata 
 
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 
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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 
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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