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Egyetemi hírek 
 
Békeharc és háborús készülődés 
„Beszélj a békéről és készülj a harcra” - idézte Kun Miklós a rómaiakat a tavaszi szemeszter utolsó 
Ludovika Szabadegyetemén, ahol a nemzetközi békemozgalomról, mint a szovjet háborús tervek 
szépségflastromjáról volt szó. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/24/bekeharc-es-haborus-keszulodes 
 
Gyújtópontok a világgazdaságban 
Adósság, kereskedelmi háborúk, olaj, vagyoni egyenlőtlenségek – ilyen és ehhez hasonló 
válságtényezőket soroltak a résztvevők a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadáson, ahol 
a világgazdaságra leselkedő veszélyeket, gyújtópontokat vették számba. A Nemzetközi és Európai 
Tanulmányok Kar Közgazdaságtani és Nemzetközi Intézete (KNGI), valamint a Nemzetközi és 
Európai Szakkollégium közös rendezvényén Donald Trump személye és intézkedéseinek hatása, 
de a robotok is főszerepet kaptak. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/24/gyujtopontok-a-vilaggazdasagban 
 
Országos jogesetmegoldó verseny az NKE-n 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának csapatai is bejutottak 
az országos közigazgatási eljárási jogi jogesetmegoldó verseny nyolcas döntőjébe. Az eseményt 
a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület (KEJE) az NKE ÁKK Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi 
Intézetének Tudományos Diákköre közreműködésével szervezte meg. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/24/orszagos-jogesetmegoldo-verseny-az-nke-n 
 
Hamarosan teljessé válhat a katonai repülőképzés 
Hamarosan kiegészül és így teljessé válhat a katonai állami repülőképzés – mondta Szabó István, 
a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkára április 23-án, a szolnoki helikopterbázison 
tartott sajtótájékoztatón. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/24/hamarosan-teljesse-valhat-a-katonai-
repulokepzes 
 
A hét hallgatója 
Vladár Veronika a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 
harmadéves hallgatója. Tanulmányait a nemzetközi igazgatás szakirányon folytatja. A Nemzetközi 
és Európai Szakkollégium elnöke, Új Nemzedék Kiválóság Program Ösztöndíjban, valamint 
Szakkollégiumi Ösztöndíjban részesült. Hobbija a lovaglás és az utazás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=qSd2KV5YoPU 
 
Új egyetemi tanárok az NKE-n 
Három oktatóval bővült az egyetemi tanárok száma a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az 
emberi erőforrások minisztere javaslatára a köztársasági elnök egyetemi tanárrá nevezte ki Kovács 
Gábort, Resperger Istvánt és Haller Józsefet. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/18/uj-egyetemi-tanarok-az-nke-n 
 
XXXIV. OTDK - Eredményeink a Had- és Rendészettudományi Szekcióban 
Az Óbudai Egyetem szervezésében lezajlott szekcióba 166 pályamunkával neveztek a - 
többségükban NKE-s - hallgatók. Benkő Tibor honvédelmi miniszter köszöntőjében rámutatott 
arra, hogy a digitális átalakulás korában nem csak lépést kell tartani a változásokkal, de elébe is 
kell menni azoknak. A jövő egyik fontos szegmense a biztonság kérdése. Ezt a témakört kutatják 
a szekció résztvevői. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/19/xxxiv-otdk-eredmenyeink-a-had-es-
rendeszettudomanyi-szekcioban 
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A sport összeköt: Military Power Challenge 2019 
Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának hallgatói önkormányzat és az NKE EHÖK 
szervezésében megvalósuló rendezvényen nemcsak egyenruhás hallgatók, hanem egyetemünk 
civil szakos hallgatói is próbára tehették erejüket. Külön öröm volt, hogy több külsős budapesti 
egyetem hallgatója is részt vett az MPC-n, igazat adva annak, hogy a sport mindannyiunkat 
összeköt! 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/23/a-sport-osszekot-military-power-challenge-
2019 
 
A NETK oktatója Izraelben 
A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar oktatási dékánhelyettese, Dr. Szente-Varga Mónika 
meghívott vendégként tartott előadást a közelmúltban a Tel Aviv-i Egyetem Latin-Amerika 
Intézetében. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/23/a-netk-oktatoja-izraelben 
 
A V4-ek biztonsági konferenciáján Pozsonyban 
Az április 17-én, Szlovákia Rendőrakadémiáján megrendezett nemzetközi tudományos 
tanácskozáson a házigazda meghívására karunkat négyfős delegáció képviselte: Sallai János r. 
ezredes, Christián László r. ezredes, Németh Zsolt ny. r. ezredes és Rottler Violetta r. őrnagy.  
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/24/a-v4-ek-biztonsagi-konferenciajan-pozsonyban 
 
Látogatáson a vízirendészeknél 
Április közepén karunk elsőéves, közlekedésrendész szakirányos nappalis hallgatói szakmai 
gyakorlati napon meglátogatták a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság budapesti rendőrőrsét. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/24/latogatason-a-vizirendeszeknel 
 
BLUE PLANET Berlin Water Dialogues Konferencia 
Az AquaNES pályázat szakmai egyeztetésére került sor 2019. április 7. és 11. között, Berlinben, 
amelyet nemzetközi konferenciával zártak a szakma képviselői. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/24/blue-planet-berlin-water-dialogues-konferencia 
 
Tudományos Diákköri Konferencia a VTK-n 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karán 2019. április 25-én került sor a kari 
TDK megrendezésére. A pályamunkát benyújtó hallgatók két zsűri előtt, a Vízgazdálkodási 
szekcióban és a Vízellátás és Szennyvíztisztítás szekcióban  tarthattak előadást.  
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/25/tudomanyos-diakkori-konferencia-a-vtk-n 
 
Kiválóra értékelték a Közös Közszolgálati Gyakorlatot 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem mintegy ezer hallgatója vett részt az intézmény immár 
hagyományos közös közszolgálati gyakorlatán. A „Vírus 2019” nevet viselő, idei kétnapos 
többhelyszínen zajlódó gyakorlaton emberekre és az emlősökre egyaránt veszélyes járvány 
terjedésének megakadályozását modellezték a szervezők.  
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/04/18/kivalora-ertekeltek-a-kozos-kozszolgalati-
gyakorlatot 
 
Katasztrófavédelem szakos hallgatók az Országos Tudományos Diákköri Konferencián 
Az Óbudai Egyetemen került megrendezésre 2019. április 16-18. között az Országos Tudományos 
Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi szekciója. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/04/18/katasztrofavedelem-szakos-hallgatok-az-
orszagos-tudomanyos-diakkori-konferencian 
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Szenátusi hírek 
 
2019. április 24-én tartotta ülését az Egyetem Szenátusa, melyen az alábbi döntéseket hozta: 
 
1. napirendi pont: A Szenátus Dr. Koller Boglárkának a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékáni (magasabb vezetői) beosztására benyújtott 
pályázatát szakmailag megfelelőnek értékelte és támogatta a Fenntartó elé terjesztését. 
 

2. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Paplogó Edit pályázatát 
az Oktatási és Tanulmányi Iroda irodavezető-helyettesi pozíciójára vonatkozóan.  

 
3. napirendi pont: A Szenátus a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 

bűnügyi alapképzési szak kiber nyomozó szakirány szakindítási kérelme kapcsán az alábbi 
döntéseket hozta: 

a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a bűnügyi alapképzési szak 
kiber nyomozó szakirány indításáról, továbbá felhatalmazta a rektort, hogy – a Fenntartó 
jóváhagyását követően – a szakirány indítási kérelmét megküldje az Oktatási Hivatalnak. 

b) A Szenátus a szakirány szakirányfelelősi teendőinek ellátásával Dr. Nagy Zoltán András 
egyetemi docenst bízta meg. 
 

4. napirendi pont: A Szenátus a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 
bűnügyi igazgatási alapképzési szak informatikai nyomozó szakirány szakindítási kérelme 
kapcsán az alábbi döntéseket hozta: 

a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a bűnügyi igazgatási 
alapképzési szak informatikai nyomozó szakirány indításáról, továbbá felhatalmazta a 
rektort, hogy – a Fenntartó jóváhagyását követően – a szakirány indítási kérelmét 
megküldje az Oktatási Hivatalnak. 

b) A Szenátus a szakirány szakirányfelelősi teendőinek ellátásával Dr. Nagy Zoltán András 
egyetemi docenst bízta meg. 

 
5. napirendi pont: A Szenátus a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar polgári 

nemzetbiztonsági alap- és mesterképzési szak tantervének felülvizsgálata kapcsán az alábbi 
döntéseket hozta: 

a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a polgári nemzetbiztonsági 
mesterképzési szak levelező képzés tantervének módosítását. 

b) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a polgári nemzetbiztonsági 
alapképzési szak tantárgyfelelősi szerepköreinek módosítását. 

c) A Szenátus a polgári nemzetbiztonsági alap- és mesterképzési szak terrorelhárítási 
specializáció felelőseként Dr. Kasznár Attila helyett Dr. Zalai-Göbölös Noémit bízta meg. 
 

6. napirendi pont: A Szenátus az Államtudományi és Közigazgatási Kar egyes szakjainak 
technikai szintű tantervi módosítása kapcsán az alábbi döntéseket hozta: 

a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a Közigazgatási 
mesterképzési szak ajánlott tanterve „A záróvizsga” című pontjának módosításáról. 

b) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a Közgazdálkodás és 
közpolitika mesterképzési szak ajánlott tanterve „A záróvizsga” című pontjának, valamint 
a szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról. 

c) A záróvizsgára vonatkozó új szabályokat az Államtudományi és Közigazgatási Kar kifutó 
mesterképzési szakjain is alkalmazni kell, a 2018/2019. tanév nyári záróvizsga-
időszakában, vagy az azt követően záróvizsgázó hallgatók esetében. 

d) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a Vezetés és gazdálkodás a 
közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak új tantárgyfelelőseiről. 
 



7. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Kollégiumi 
Szabályzatot. A szabályzat a Fenntartó általi jóváhagyást követő napon lép hatályba. Hatályát 
veszti a Szenátus 52/2015. (IX. 30.) számú határozatával elfogadott Kollégiumi Szabályzat. 
 

8. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a „Szabályzat a 
személyes és közérdekű adatok védelméről, biztonságáról” című szabályzat módosítását. A 
Szenátus 21/2019. (III. 6.) számú határozatával elfogadott szabályzat a módosításokkal 
egységes szerkezetben, a Fenntartó jóváhagyását követő napon lép hatályba. 

 
9. napirendi pont: A Szenátus elfogadta a gazdasági főigazgató 2018. évről szóló beszámolóját. 

 
10. napirendi pont: A Szenátus elfogadta a főtitkár 2018. évről szóló beszámolóját. 

 
11. napirendi pont: A Szenátus elfogadta a Rendészettudományi Kar dékánjának 2018. évről 

szóló beszámolóját. 
 

A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
2019.04.30. Dr. Hettyey András habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása  
A vita ideje: 2019. április 30. (kedd) 9.30 óra 
A vita témája: Magyarország euro-atlanti integrációja: okok és következmények 15 év távlatából 
Az előadás ideje: 2019. április 30. (kedd) 12:00 óra 
Az előadás helye: NKE Oktatási Központ, V. emelet O-417. terem  
Az előadás témája: „Az Európai Unió közös költségvetésének jövője: kihívások és 
reformlehetőségek” 
Kapcsolat: Pátyodi Szandra (20-468) 
Kérjük, részvételi szándékát szíveskedjen jelezni a Tudományos Ügyek Irodának telefonon (06 1 
432 9000, NKE mellék: 20-468) vagy írásban (patyodi.szandra@uni-nke.hu). 
 
2019.05.03. Tímár Tamás tű. őrnagy doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 3. (péntek) 9.00 óra 
Az értekezés címe: A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat felépítése, tevékenysége, működése 
és fejlesztési lehetőségei 
Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.05.06. Mészáros Gábor r. alezredes doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 6. (hétfő) 10.00 óra 
Az értekezés címe: Az abszolút sebességtúllépés a halálos közúti balesetek hátterében 
Helyszín: Ludovika Campus, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.05.08. Krauss Ferenc Gábor doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 8. (szerda) 13.00 óra 
Az értekezés címe: Paradigmaváltás a hazai közigazgatás bérezési rendszerében 
Helyszín: Ludovika Campus, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.05.09. Bányász Péter doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 09. (csütörtök) 10.00 óra 
Az értekezés címe: A közösségi média lehetőségei és kihívásai a védelmi szférában 
Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 



 
2019.05.15. Csengeri János főhadnagy doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 15. (szerda) 10.00 óra 
Az értekezés címe: A légi bázis, mint műveleti képesség komplex vizsgálata, szerepe a légi 
műveletekben 
Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.05.16. dr. Nováky Mónika tű. alezredes doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 16. (csütörtök) 10.00 óra 
Az értekezés címe: Az európai önkéntes humanitárius segítségnyújtási képességek 
magyarországi alkalmazásának jogi és műszaki fejlesztése a katasztrófavédelemben 
Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.05.20. Érces Gergő tű. őrnagy doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 20. (hétfő) 14.00 óra 
Az értekezés címe: Az építmények tűzvédelmi fejlesztésének lehetőségei a komplex tűzvédelem 
elemei valós egymásra hatásának mérnöki módszerekkel történő elemzésével 
Helyszín: Ludovika Campus, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.05.22. dr. Petruska Ferenc őrnagy doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 22. (szerda) 10.00 óra 
Az értekezés címe: A haza szolgálatától a köz szolgálatáig - A katonai humán rekonverzió átfogó 
megközelítése 
Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 

Egyetemi programok és konferenciák 
 
EJKK Politika- és Államelméleti Kutatóintézet szemináriuma 
Időpont: 2019. április 29., 10:00 
Helyszín: NKE Ménesi Út Campus, 3. emeleti tárgyaló 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-29 
 
Magyar kis- és középvállalkozások versenyképessége Kínában 
Időpont: 2019. április 29., 18:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási központ 114-115. terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-29 
 
“Day of Parliamentarism" c. konferencia 
Időpont: 2019. május 2., 9:30 
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.)  
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-02 
 
CEEE|Gov Days 2019 
Időpont: 2019. május 2-3. 
Helyszín: Ludovika főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-02 
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Közbeszerzési szakmai napok c. konferencia 
Időpont: 2019. május 3., 9:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási központ, IV. előadóterem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-03 
 
Magyar Est 
Időpont: 2019. május 6., 17:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-06 
 
Német Nyelvi Kör 
Időpont: 2019. május 8., 17:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási központ 106. terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-08 
 
NETK-Kar Napja 
Időpont: 2019. május 9., 8:45 
Helyszín: Helyszín: Ludovika főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-09 
 
X. Ludovika fesztivál és Száznapos ünnepség 
Időpont: 2019. május 11., 10:00 
Helyszín: Ludovika tér 

 
Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
Belügyi Tudományos Tanács pályázatai 
Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács 
elnöke pályázatot hirdet: 

- a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában – doktoranduszok, abszolutóriumot 
szerzett és fokozatszerzési eljárás alatt álló – kutatók számára gyakornoki 
rendszer keretében kutatás folytatására 

- a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára doktori képzési díj, 
illetve doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2019/2020. tanévre; 

- az állomány tagjai szakmai ismereteinek és értékes gyakorlati tapasztalatainak 
felhasználása, a téma iránt érdeklődő szakemberek véleményének és javaslatainak a 
megismerése és felhasználása érdekében – "A mesterséges intelligencia megoldások 
alkalmazásának gyakorlati lehetőségei a Belügyminisztériumban és az irányítása alá 
tartozó szervezeteknél" címmel tanulmányok megírására. 

 
Az alábbi linkeken bővebb információt találnak a pályázatokról:  
http://www.bm-tt.hu/ 
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai/gyakornoki-
palyazat 
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-
palyazatai/doktorandusz-palyazat 
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai/palyazati-
felhivas-tanulmany-irasara 
 
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) 
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- 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 2019-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://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: 
https://www.pallasalapitvanyok.hu// 
Pályázatok és ösztöndíjak: https://www.pallasalapitvanyok.hu/palyazatok 
 

 
Egyéb 

NMHH álláspályázat 
Az NMHH médiaértés-oktató központjai, a budapesti és a debreceni Bűvösvölgyek 
munkajogviszony keretében betöltendő munkakörbe határozott időre tábori gyermekfelügyelő 
munkatársat keresnek. 
A munkatárs főbb munkaköri feladatai: 

 a nyári napközis tábor előkészítő és záró munkálataiban való közreműködés; 

 a tábori szabadidős feladatok megvalósítása, játékos foglalkozások szervezése, 
lebonyolítása; 

 a gyerekcsoportok felügyelete a napközis tábor ideje alatt hétfőtől péntekig; 

 megfelelő kapcsolat kialakítása a gyerekekkel; 
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 felnőtt kíséret biztosítása a külső helyszínen zajló programokhoz; 

 a gyerekcsoportok gördülékeny étkeztetésének megvalósítása; 

 együttműködés a médiaértés-oktatókkal. 

 A munkaviszony tervezett időtartama 2019. június 13-tól 2019. július 16-ig, a 
foglalkoztatási jogviszonyra a 2012. évi I. tv (Mt.) vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 

Amennyiben a munkalehetőség felkeltette érdeklődését, kattintson az alábbi linkre: 
http://nmhh.hu/cikk/202390/Tabori_gyermekfelugyelo_munkatars 
A jelentkezési határidő 2019. május 6. 
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