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Egyetemi hírek 
 
Új egyetemi tanárok az NKE-n 
Átvehették megbízólevelüket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új egyetemi tanárai az intézmény 
szenátusának legutóbbi ülésén. Prof. Dr. Barabás Andrea Tündét és Prof. Dr. Polt Pétert 
Magyarország köztársasági elnöke nemrégiben nevezte ki egyetemi tanárrá. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/14/uj-egyetemi-tanarok-az-nke-n 
 
A fejlesztési támogatások új irányai Afrikában 
„Ne halat adj az éhezőnek, mert azzal csak egyszer lakik jól. Adj neki hálót, tanítsd meg halászni, 
és akkor egész életében meglesz a betevője.” A közkedvelt közmondással kapcsolatban felmerül 
a kérdés: Mégis hogyan? Hogy adjunk „hálót”? Hogyan tanítsunk „halászni”? Ezekre a 
kérdésekre keresték a választ a szakemberek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szubszaharai 
Afrika konferenciáján, amely az NKE egyik uniós finanszírozású kutatóműhelyének 
szervezésében valósult meg. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/13/a-fejlesztesi-tamogatasok-uj-iranyai-
afrikaban 
 
Ágyúcső és puskapor 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtárában 2017. december 12-én nagy 
érdeklődés mellett mutatták be Komán János, Pál-Antal Sándor és Süli Attila „Ágyúcső és 
puskapor: Bodor Ferenc a 48-as csíki ágyúöntő és lőporgyártó” című könyvét. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/13/agyucso-es-puskapor 
 
Újra látogatható az Orczy-park központi része 
Az egyetemi polgárok és a lakosság előtt is nyitva áll mostantól a korábban lezárt és felújított 
Orczy-park jelentős része. Ezzel párhuzamosan megkezdődött az Orczy út menti sportpályák 
felújítása is: a sportpályák és KRESZ-pálya helyén épülő sportparkot várhatóan jövő év 
márciusától látogathatják majd az érdeklődők. Ezt követően a kalandpark is újra megnyitja kapuit. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/12/ujra-latogathato-az-orczy-park-kozponti-
resze 
 
A hét hallgatója 
Dávid Evelin a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet harmadéves, végzős 
hallgatója. Tanulmányait a katasztrófavédelmi-műveleti szakirányon folytatja. Hobbija a lovaglás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=bOspjyckaNE 
 
Két miniszteri testület ülésezett az ÁKK-n  
2017. december 8-án az Állami Tisztviselői Továbbképzési Kollégium (ÁTTK) és a Közigazgatási 
Továbbképzési Kollégium (KTK) együttes testületi ülést tartott. Az ÁTTK a miniszterelnökséget 
vezető miniszter állami tisztviselői továbbképzéssel összefüggő feladatait segítő szakmai 
tanácsadó és véleményező testület. A KTK a belügyminiszter továbbképzéssel összefüggő 
feladatait segítő szakmai tanácsadó és véleményező; valamint a közszolgálati tisztviselői 
vizsgarendszer egységes működését biztosító testület. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/11/ket-miniszteri-testulet-ulesezett-az-akk-n 
 
Magas rangú kínai delegáció az NKE-n 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszerének fontos elemei 
a kínai partnerintézmények. A már meglévő távol-keleti kapcsolatok további elmélyítését 
kezdeményezve a Kelet-Kínai Állam- és Jogtudományi Egyetem (East China University of 
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Political Science and Law (ECUPL)) magas rangú delegációja látogatott el a Ludovika Campusra 
december 6-án. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/08/magas-rangu-kinai-delegacio-az-nke-n 
 
Kiválasztás és kompetencia 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik küldetése, hogy megtalálja, kiművelje és fejlessze a 
kiválóságot a haza szolgálatában. A félév során számos előadással készült a Közszolgálati 
Kiválóság Központ, amelynek jelenlegi állomásán Dr. Klein Balázs világított rá a kiválasztás és a 
kompetencia összefüggéseire. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/08/kivalasztas-es-kompetencia 
 
Vallási szélsőségek és jogalkotás  
A fundamentalizmus nem tipikusan vallási jelenség, de a vallási fanatikusok mindenképpen 
fundamentalistának mondhatóak - hangzott el a „Szélsőségek, vallási szélsőségek Ludovika 
Kutatócsoport” által szervezett újabb rendezvényen az NKE Hungária körúti campusán. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/08/vallasi-szelsosegek-es-jogalkotas 
 
Elismerések a kiberbiztonsági kutatásért 
Az NKE Nemzetbiztonsági Szakkollégium Kiberbiztonsági Kihívások Kutatósejt mentorai és tagjai 
is elismeréseket vehettek át a Belügyi Tudományos Tanács és a Rendőrség Tudományos 
Tanácsának a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett ünnepélyes zárórendezvényén. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/08/elismeresek-a-kiberbiztonsagi-kutatasert 
 
A Nemzeti Védelmi Szolgálat vezetőinek látogatása 
Szeptember óta sorra ismerkednek a Rendészettudományi Kar új campusával a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervezetek vezetői – ma a Nemzeti Védelmi Szolgálat felső vezetői látogattak 
az egyetemre. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/07/a-nemzeti-vedelmi-szolgalat-vezetoinek-
latogatasa 
 
Fenntarthatóság: termikus hulladékhasznosítási módszerek 
„Egy földönkívüli megfigyelő arra a következtetésre juthat, hogy az emberiség gazdasági célja, 
hogy a nyersanyagot hulladékká alakítsa” – ismertette a közkedvelt hulladékgazdálkodási 
felfogást Dr. Németh Zsolt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem konferenciáján. A téma kiemelten 
fontos: civilizációnk napi 4 millió tonna hulladékot termel. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/07/fenntarthatosag-termikus-
hulladekhasznositasi-modszerek 
 
25 éves a Tiszti Vívóklub 
Negyed évszázada jött létre a számos sikeres sportolót kinevelő tiszti vívóklub, amely 2013-tól a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület szakosztályaként működik. Az idei Bolyai Kupán 
az egyenruhás sportolók mellett a civil résztvevők is szép sikereket értek el. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2017/12/14/25-eves-a-tiszti-vivoklub 
 
Őszi ITDK a HHK-n 
Az őszi fordulóban 29 hallgató méretteti meg magát, akik a Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Karról, a Katasztrófavédelmi Intézetből, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karról és a 
Rendészettudományi Karról érkeztek a versenyre. Dr. Németh András őrnagy, az Egyetemi 
Tudományos Diákköri Tanács elnöke elmondta, hogy a beérkezett pályamunkákat és a szóbeli 
előadásokat öt tagozatban bírálja el a szakmai zsűri, amely tagozatonként három főből áll. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2017/12/08/oszi-itdk-a-hhk-n 
 
Königgrätz – Austerlitz 2017 
December első hétvégéjén, az austerlitzi csata kettőszáztizenkettedik évfordulóján a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem (NKE) ötvenfős csoportja Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes vezetésével 
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csehországi tanulmányúton vett részt. A csoport tagjai az NKE tanárai, valamint a Hadtudományi 
és Honvédtisztképző Kar (HHK) és a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (NETK) hallgatói 
voltak. A tanulmányút elsődleges helyszínéül az austerlitzi és a königgrätzi csataterek szolgáltak, 
ahol a résztvevők leróhatták kegyeletüket az elesett székely és magyar hősök előtt. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2017/12/11/koniggratz-austerlitz-2017 
 
Nemzetközi környezetben mutatták be kutatásaikat  
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara az Intézményi 
Tudományos Diákköri Konferenciával (ITDK) párhuzamosan december 6-8. között rendezte meg 
az Institutional Scientific Students' Associations Conference-t. A nemzetközi tudományos 
rendezvényen a HHK partnerintézményeinek hallgatói nemzetközi környezetben mutathatták be 
kutatásaikat és kapcsolódó tudományos eredményeiket. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2017/12/11/nemzetkozi-kornyezetben-mutattak-be-
kutatasaikat 
 
Felderítő tisztjelöltek csapatgyakorlaton 2017 
2017. november 6-11-ig az NKE-HHK felderítő specializáción tanulmányaikat folytató honvéd 
tisztjelöltek kihelyezett foglalkozásokon vettek részt a Magyar Honvédség 5. Bocskai István 
lövészdandár 24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóaljánál, Debrecen helyőrségben. Az 
egyhetes kihelyezésen számos ismeretet sajátítottunk el, és fokozatosan megismerkedtünk a 
zászlóalj életével, mindennapjaival, felépítésével és képességeivel. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2017/12/13/felderito-tisztjeloltek-csapatgyakorlaton-2017 
 
„Mindenki győztes, aki idáig eljutott” – eredményhirdetés a kari TDK-n 
Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, a kar dékánja azt mondta, hogy nagy jelentőséget 
tulajdonít a tudományos diákköri mozgalomnak, és kiemelte, hogy sok olyan tanár dolgozik a 
karon, aki már évtizedek óta segíti a TDK-s hallgatók munkáját. A zsűri dolga, hogy megállapítsa 
a helyezéseket, de „mindenki győztes, aki idáig eljutott” – fogalmazott a dékán. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2017/12/11/mindenki-gyoztes-aki-idaig-eljutott-
eredmenyhirdetes-a-kari-tdk-n 
 
Konferencia a repülés biztonságáért 
Idén is megrendezték a Rendészettudományi Karon a légiközlekedés-védelmi tisztek és 
légiközlekedés-védelmi vezetők szakmai továbbképzését és tudományos konferenciáját. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2017/12/14/konferencia-a-repules-biztonsagaert 
 
FBI-ügynök az RTK-n 
A Kriminalisztikai Tudományos Diákkör szervezésében „Az erőszakos bűncselekmények 
nyomozása az Egyesült Államokban” címmel tartott előadást a Rendészettudományi Karon 
(RTK) Richard B. Hoskins, az amerikai Szövetségi Nyomozó Hivatal (FBI) nyugalmazott 
különleges ügynöke. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2017/12/14/fbi-ugynok-az-rtk-n 
 
Biztonsági vezetők konferenciája 
2017. november 7–8-án rendezték meg a Magyar Biztonsági Vezetők Egyesületének XVIII. 
Konferenciáját Kecskeméten. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2017/12/14/biztonsagi-vezetok-konferenciaja 
 
Elérhetők a Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Konferencia szakmai ajánlásai 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Település Csapadékvíz-gazdálkodási 
konferenciájának szakmai ajánlásai felkerültek  a Víztudományi Kar honlapjára. Az egy rövidebb 
és egy bővebb szerkesztett formában elérhető dokumentumok itt olvashatók: Ajánlások.   
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2017/12/08/elerhetok-a-telepulesi-csapadekviz-

gazdalkodasi-konferencia-szakmai-ajanlasai 
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Szenátusi hírek 

2017. december 13-án tartotta ülését az Egyetem Szenátusa, melyen az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

1. napirendi pont: A Szenátus magántanári címet adományozott Dr. Kovács Zoltán András 
részére. 
 

2. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Tóth Nikolett 
Ágnes pályázatát a Rektori Hivatal Rektori Kabinet kabinetvezetői (irodavezetői) 
pozíciójára vonatkozóan.  

 
3. napirendi pont: A Szenátus egyetemi szabályzatok módosításáról döntött az alábbiak 

szerint: 
 

1. A Szenátus az előterjesztésben foglaltak szerint döntött a Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosításáról. A módosítások a Fenntartói Testület jóváhagyását követő 
napon lépnek hatályba azzal, hogy Szabályzat módosítással megállapításra kerülő 27. 
§-a valamint az 54. § (1) bekezdés d) pontja 2018. január 1-jén lép hatályba. 
 

2. A Szenátus az előterjesztésben foglaltak szerint döntött a Foglalkoztatási Szabályzat 
és a Habilitációs Szabályzat módosításáról. A módosítások a Fenntartói Testület 
jóváhagyását követő napon lépnek hatályba.  
 

3. A Szenátus az előterjesztésben foglaltak szerint döntött az alábbi szabályzatok 
módosításáról. A módosítások 2018. január 1-jén lépnek hatályba. 

a) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat, 

b) Szabályzat a hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének, a 
hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek elbírálásának, valamint a hallgatói 
jogorvoslat rendjéről, 

c) Az NKE hallgatóinak fegyelmi és kártérítési szabályzata, 

d) Elismerési, kreditátviteli és validációs szabályzat, 

e) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, 

f) Kollégiumi szabályzat. 

 
4. napirendi pont: A Szenátus elfogadta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Információátadási Szabályzatát. 
 

5. napirendi pont: A Szenátus a Közszolgálati kompetenciafejlesztő tréner szakirányú 
továbbképzési szak létesítése és indítása kapcsán az alábbi döntéseket hozta: 

a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Közszolgálati 
kompetenciafejlesztő tréner szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti 
Követelményeit és Képzési Programját (1. számú melléklet); felhatalmazta továbbá a 
Rektort, hogy intézkedjen a szakirányú továbbképzési szak létesítésére (Képzési és 
Kimeneti Követelményeinek nyilvántartásba vételére) irányuló kérelem kidolgozásáról és 
az Oktatási Hivatalhoz történő benyújtásáról. 

b) A Szenátus felhatalmazta a Rektort, hogy a szakindításra vonatkozó kérelmet 
előterjessze az Oktatási Hivatalhoz, amennyiben a szakot az Oktatási Hivatal a jelenlegi 
előterjesztés szerinti tartalommal nyilvántartásba vette. 



c) A Szenátus a szakirányú továbbképzési szakok szakfelelőseinek megbízásáról szóló 
10/2014. (I. 29.) határozatát a következők szerint egészítette ki: a Közszolgálati 
kompetenciafejlesztő tréner szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Dr. Bajnok 
Andrea egyetemi adjunktust bízta meg. 

6. napirendi pont: A Szenátus a Közbeszerzési tanácsadó szakirányú továbbképzési szak 
létesítése és indítása kapcsán az alábbi döntéseket hozta: 

 
a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Közbeszerzési 
tanácsadó szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményeit és 
Képzési Programját (1. számú melléklet); felhatalmazta továbbá a Rektort, hogy 
intézkedjen a szakirányú továbbképzési szak létesítésére (Képzési és Kimeneti 
Követelményeinek nyilvántartásba vételére) irányuló kérelem kidolgozásáról és az 
Oktatási Hivatalhoz történő benyújtásáról. 
 
b) A Szenátus felhatalmazta a Rektort, hogy a szakindításra vonatkozó kérelmet 
előterjessze az Oktatási Hivatalhoz, amennyiben a szakot az Oktatási Hivatal a jelenlegi 
előterjesztés szerinti tartalommal nyilvántartásba vette. 
 
c) A Szenátus a szakirányú továbbképzési szakok szakfelelőseinek megbízásáról szóló 
10/2014. (I. 29.) határozatát a következők szerint egészítette ki: a Közbeszerzési 
tanácsadó szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Dr. habil. Boros Anita 
egyetemi docenst bízta meg. 

 
7. napirendi pont: A Szenátus a Vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakirányú 

továbbképzési szak létesítése és indítása kapcsán az alábbi döntéseket hozta: 
 

a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Vezetés és 
gazdálkodás a közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti 
Követelményrendszerét és Képzési Programját (1. számú melléklet); felhatalmazta 
továbbá a Rektort, hogy intézkedjen a szakirányú továbbképzési szak létesítésére 
(Képzési és Kimeneti Követelményeinek nyilvántartásba vételére) irányuló kérelem 
kidolgozásáról és az Oktatási Hivatalhoz történő benyújtásáról. 
 
b) A Szenátus felhatalmazta a Rektort, hogy a szakindításra vonatkozó kérelmet 
előterjessze az Oktatási Hivatalhoz, amennyiben a szakot az Oktatási Hivatal a jelenlegi 
előterjesztés szerinti tartalommal nyilvántartásba vette. 
 
c) A Szenátus a szakirányú továbbképzési szakok szakfelelőseinek megbízásáról szóló 
10/2014. (I. 29.) határozatát a következők szerint egészítette ki: a Vezetés és 
gazdálkodás a közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Dr. 
Hutkai Zsuzsanna egyetemi adjunktust bízta meg. 
 

8. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Katonai 
alap- és mesterképzési szakok módosított tantervét. 

 
9. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Katonai 

felsővezető szakirányú továbbképzési szak módosított képzési programját. 
 
10. napirendi pont: A Szenátus megtárgyalta és elfogadta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

2018. évi elemi költségvetését. 
 
11. napirendi pont: A Szenátus az előterjesztés szerint elfogadta a Vagyongazdálkodási 

Terv 2015-2020. módosításait és javasolja a Fenntartói Testületnek, hogy jóváhagyását 
követően azt az Intézményfejlesztési Terv mellékleteként fogadja el. 



Egyetemi programok és konferenciák 

A közigazgatási jogvédelem hazai múltja, hivatásrendi és aktuális dogmatikai kérdései 
Időpont: 2017. december 15., 10:00 
Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Budapest, IV. ker. 
Viola út 2-4.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-15 
 
Dualizmus és emancipáció - 150 éve fogadták el az 1867. évi XVII. törvénycikket c. 
konferencia 
Időpont: 2017. december 18., 11:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási Épület (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-18 
 

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 
 
The 6th Global Forum for Combating Antisemitism 
The 6th Global Forum for Combating Antisemitism will convene at the Jerusalem International 
Convention Center on March 19th and conclude its deliberations on March 21st. 
Please follow this link to register for the forum: http://www.gfca2018.org/gfca2018/1 

 
International Education Fair 2018 
The goal of this event, which can be considered as the largest educational exhibition in the 
Republic of Kazakhstan, is expansion of international cooperation, promotion of foreign 
education, exchange of experience in the implementation of international educational projects. 
 
Dates:  
January 20–21, 2018 in ASTANA 
January 22–23, 2018 in SHYMKENT 
January 24–25, 2018 in ALMATY 
 
Online registration: http://educationfair.bolashak.gov.kz/en/online-registraciya.html 
Participation in Education Fair 2018 is free for hungarian universities. 
 
ECPR General Conference 2018 

The 2018 General Conference will be held at Universität Hamburg in northern Germany. 
Hamburg, or to give it its official name, Freie und Hansestadt Hamburg, (Free and Hanseatic City 
of Hamburg), is Germany's second largest city. The Speicherstadt (city of warehouses) has 
recently been awarded UNESCO World Heritage status and, with more bridges than Venice and 
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Amsterdam combined, it could just be the perfect place to build and strengthen links between all 
areas of the political science discipline. 
 
ECPR’s General Conference remains Europe's largest annual gathering of political scientists, 
often attracting more than 2,000 scholars from throughout the world and at all stages of their 
career. With nearly 500 Panels taking place across 68 Sections, the academic programme covers 
the breadth of political science, creating the platform for lively discussion, exchange of ideas and 
the best thinking in the discipline. 
 
Date: 22-15 August, 2018 
 
Further information: https://ecpr.eu/Events/EventDetails.aspx?EventID=115 
 

Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
A Hannoveri Filozófiai Kutatóintézet pályázati felhívása 
A Hannoveri Filozófiai Kutatóintézet (www.fiph.de) kutatói pályázatot hirdet, amelyek a 2018. 
október 1-je és 2019. július 31-e közötti időszakra szólnak.  
 
Az egyik pályázat olyan kutatók számára nyitott, akik doktori képzésben vesznek részt, illetve 
doktori vagy habilitációs munkájukon dolgoznak a filozófia, illetve más bölcsészettudományi és a 
társadalomtudományi területén.  
 
A másik pályázat a müncheni „Civitas. Gesellschaft zur Förderung von Wissenschaft und Kunst 
e.V.” c. szervezet és a Hannoveri Filozófiai Intézet együttműködésében ad tíz hónapos kutatói 
ösztöndíjat a szociálfilozófia és a vallásfilozófia területén.  
 
A pályázat beadásakor a szükséges dokumentumokat egy PDF fájlban összegyűjtve németül 
vagy angolul elektronikus úton kell eljuttatni az intézet kapcsolattartó személyének: 
Anna Maria Hauk M.A. 
Forschungsinstitut für Philosophie Hannover, Gerberstraße 26, 30169 Hannover 
Email: hauk@fiph.de  
 
Beadási határidő: 2018. március 15. 24.00 
 
További részletek a kutatóintézet honlapján: https://fiph.de/ 

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”. 
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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/) 
- 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-
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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/ 
 
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 https://www.uni-nke.hu/egyetem/sajto/aktualis-
hirlevel címen. 
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