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Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Doktorandusz Önkormányzat 

Hírlevél 

 

2021. június 

 

1. Rendezvények/Felhívások 

 

1.1 Fontos felhívások 

 
Megjelent a Scimago Journal Ranking (SJR) folyóirat rangsor legújabb, 

2020. Évi listája!  

 
A komplex vizsgától számított, a disszertáció benyújtására nyitva 

álló határidő valamennyi doktorandusz számára 

meghosszabbodik! 
 

 

1.2. Rendészettudományi Doktori Iskola 

 

Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozatának pályázati felhívása 

 

 

1.3. Hadtudományi Doktori Iskola 

 
HÁBORÚ, TÁJFORMÁLÁS, HASZNOSÍTÁS – Történeti földrajz, 

geopolitika, hadtörténet és turizmus 

 

 

1.4. Egyéb rendezvény/felhívás 

 
Hallgatói és kutatói ösztöndíjak Magyarországon 

 

The Milestones of Law in the Area of Central Europe 2021 

 
International Research Institute Conferences 

 

International Conference on Future of Social Sciences 

 
Konferencia Európa Jövőjéről 

 

Public Governance, Administration and Finances Law Review 

 

 

https://dok.uni-nke.hu/hirek/2021/05/17/scimago-journal-ranking-folyoirat-rangsor-2020-evi-lista?fbclid=IwAR2Gnmn1rOZjmMXCA9ANuAMF-wcAKs-i1MPD1ogmSmYy_Fv7AuWDjOTkoTQ
https://dok.uni-nke.hu/hirek/2021/05/17/scimago-journal-ranking-folyoirat-rangsor-2020-evi-lista?fbclid=IwAR2Gnmn1rOZjmMXCA9ANuAMF-wcAKs-i1MPD1ogmSmYy_Fv7AuWDjOTkoTQ
https://dosz.hu/hir/kozlemeny-20210531
https://dosz.hu/hir/kozlemeny-20210531
https://dosz.hu/hir/kozlemeny-20210531
https://rendeszet.uni-nke.hu/document/rendeszet-uni-nke-hu/MRTT%20tudomanyos%20palyazat_2021.pdf?fbclid=IwAR0AGuGvjOcGrCV3ojqizwk3U6Q7YRA6KLUMUKGkHtBq3ItxT--p-B54Kec
https://rendeszet.uni-nke.hu/document/rendeszet-uni-nke-hu/MRTT%20tudomanyos%20palyazat_2021.pdf?fbclid=IwAR0AGuGvjOcGrCV3ojqizwk3U6Q7YRA6KLUMUKGkHtBq3ItxT--p-B54Kec
https://dok.uni-nke.hu/hirek/2021/04/08/konferencia-felhivas-haboru-tajformalas-hasznositas?fbclid=IwAR0D4vCl7SqUk0Mc1lmyvcgSezaybhioCUgLz1oID0DxKHTVyDHU72BZ7xw
https://dok.uni-nke.hu/hirek/2021/04/08/konferencia-felhivas-haboru-tajformalas-hasznositas?fbclid=IwAR0D4vCl7SqUk0Mc1lmyvcgSezaybhioCUgLz1oID0DxKHTVyDHU72BZ7xw
https://dok.uni-nke.hu/hirek/2021/06/02/kozeppontban-a-kutatok-hallgatoi-es-kutatoi-osztondijak-magyarorszagon?fbclid=IwAR2Gnmn1rOZjmMXCA9ANuAMF-wcAKs-i1MPD1ogmSmYy_Fv7AuWDjOTkoTQ
https://dok.uni-nke.hu/hirek/2021/05/18/konferenciaconference-the-milestones-of-law-in-the-area-of-central-europe-2021?fbclid=IwAR3mA_63aZucjgPlSTf2yHlkvuihCr4KiBhE86DorGFJnayTahoMzh3BQNk
http://www.irisro.org/
http://www.irisro.org/
https://www.icfss.org/call-for-papers/?fbclid=IwAR3qBCPEYtioZG1qf0WBJMbnKeLB6IwgrcKrTxltfmXIYFGwJf8fAOpX5Q8
https://futureu.europa.eu/?locale=hu
https://futureu.europa.eu/?locale=hu
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/pgaf/announcement/view/2
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/pgaf/announcement/view/2
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2. Publikációs lehetőségek 
 

Emerald 

 

 
Taylor & Francis 

 
Filozófiai Szemle 
 

Journal of Criminal Justice and Law 

 

Belügyi Szemle angol nyelvű lapszámok 
 

Külügyi Műhely 

 

 

Egyéb publikációs lehetőségek  

 

Pro Publico Bono – Journal for Understanding Societies  

Pro Publico Bono – Journal for Understanding Societies is a peer-reviewed journal three-monthly 

published by the University of Public Service, Budapest. It covers researches based on public law, 

social and political sciences and interdisciplinary approach that learn from the past experience, 

explore future alternatives for fostering sustainable and innovative societies, good governance and 

for strengthening nation states as well as the European and transatlantic cooperation facing 

technological, ecological and cultural disruption in an increasingly complex, volatile, uncertain and 

ambiguous 21st century. 

The first issue will be published in 2021 and we look forward to receiving articles. 

Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények  

A periodika alapítása óta missziójának tekinti azon tudományos értékű publikációk megjelentetését, 

amelyek az emberi jogok témakörében születnek és elhivatott az Alkotmánybíróság, a Kúria, az 

Európai Unió Bírósága és az Európa Tanács strasbourgi székhelyű Emberi Jogi Bírósága esetjogának 

folyamatos bemutatására is. 

Európai Tükör 

Az Európai Tükör a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos online folyóirata, melynek elsődleges 

célja, hogy valós képet adjon az európai integrációs folyamatokról és azok kihívásairól a harmadik 

évezred elején. A lap földrajzi fókusza az Európai Unió és ezen belül Kelet- Közép Európa, illetve 

Magyarország. A tárgyalt tudományterületek között kiemelt szerepet kapnak a közgazdaság-

tudomány, a jogtudomány, a politikatudomány és ezek határterületeinek legfontosabb kérdései és 

aktualitásai. 

Public Governance, Administration and Finances 

The journal’s upmost aim is to become both a top quartile international journal and, based on its CEE 

collaboration, a dominant scholarly forum for the concerned disciplines; a forum which is open to 

high-quality scientific publications, professional discourse and discussion, synthesising scientific 

opinions, and comparative researches coming from all over the world. Although the journal is 

international, some special emphasis is being placed on the development and strengthening of the 

scientific, educational and research relations of the Visegrád countries. From a thematic and topical 

perspective, the journal contributes mainly to theoretical and scientific discussion, at the same time, 

it is equally open to case-studies and analyses, scientific forums, discussions about public policy and 

book reviews. As the journal’s title indicates, it operates as a journal of public administration, 

governance, administrative and financial law. It covers the areas of public governance, public 

services (together with their organisation), public policy, public management and financial law, 

especially public finances, economical management and economic competition. 

https://www.emeraldgrouppublishing.com/services/authors/calls-for-papers
https://www.emeraldgrouppublishing.com/services/authors/calls-for-papers
https://authorservices.taylorandfrancis.com/call-for-papers/
https://authorservices.taylorandfrancis.com/call-for-papers/
http://filozofiaiszemle.net/hu/szerzoinknek/?fbclid=IwAR1FQazHiVaR1QGs7CBID0bFuXO5CDo9KFPXI1qgy3npSbcrCxGLmiA40Ww
http://filozofiaiszemle.net/hu/szerzoinknek/?fbclid=IwAR1FQazHiVaR1QGs7CBID0bFuXO5CDo9KFPXI1qgy3npSbcrCxGLmiA40Ww
https://jcjl.pubpub.org/specialissue-cfp-insurgency?fbclid=IwAR3WpwVU2tyecQ5dXZlNeHvaTB5nev6DvS8MnZef44I4hPLn-u2XYz3E4U0
https://jcjl.pubpub.org/specialissue-cfp-insurgency?fbclid=IwAR3WpwVU2tyecQ5dXZlNeHvaTB5nev6DvS8MnZef44I4hPLn-u2XYz3E4U0
https://belugyiszemle.hu/hu/node/1318
https://belugyiszemle.hu/hu/node/1318
http://kulugyimuhelyalapitvany.hu/2021/02/24/keziratokat-var-a-kulugyi-muhely-2021-1-szama/?fbclid=IwAR3uAut0jxiCSXtx1iUxxiIdQY_olc2rMScz3uNLOKQR-nmYG8JFOH0D4ck
http://kulugyimuhelyalapitvany.hu/2021/02/24/keziratokat-var-a-kulugyi-muhely-2021-1-szama/?fbclid=IwAR3uAut0jxiCSXtx1iUxxiIdQY_olc2rMScz3uNLOKQR-nmYG8JFOH0D4ck
https://dok.uni-nke.hu/hirek/2021/04/20/publikacios-felhivas?fbclid=IwAR2fq8kcwALA5WLC5CXq0W2lNSeog68W8onu0uaE8R3iQ2Oy6MtGon8hZqU
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/pga
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/pga

