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Egyetemi hírek 
 
Ludovika Egyetemi Sportnap: egy nap a sportért 
„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemcsak szavakban, hanem tettekben is tesz a sportért”- 
hangsúlyozta az egyetemi sportnapot megnyitó köszöntőjében Kovács Gábor oktatási 
rektorhelyettes. Az NKE Sportigazgatósága által szervezett összegyetemi rendezvényen 
mintegy ezer egyetemi polgár számos sportolási lehetőség közül választhatott kedvére. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/26/ludovika-egyetemi-sportnap-egy-nap-a-
sportert 
 
Szamizdatokról és lapalapítási kísérletekről a Ludovika Szabadegyetemen 
A rendszerváltás fogalmáról, a kommunista hatalom ellenzék képéről, a rendszerváltás 
hajnalának szamizdat kiadványairól és a Bibó emlékkönyvről volt szó a Ludovika 
Szabadegyetem legutóbbi rendezvényén. A „30 éve szabadon” mottóval zajló sorozatban az 
akkori események formálóitól kaphatnak képet az érdeklődők, akiknek ezúttal Bába Iván 
beszélt. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/25/szamizdatokrol-es-lapalapitasi-
kiserletekrol-a-ludovika-szabadegyetemen 
 
Önkormányzatiság napjainkban: a kistelepülések útkeresése 
„Ha identitást és funkciót keresnek a kistelepülések, azt a helyi közösségszervezési feladatok 
vállalásában találhatják meg”- hangsúlyozta Smuk Péter dékán, az idén ötödik alkalommal 
megrendezett, Önkormányzatiság napjainkban című konferencián, ahol a Kényszerpályák és 
lehetőségek: A községi igazgatás és feladatellátás dimenziói a 2010-es években című 
tanulmánykötetet is bemutatták. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/24/onkormanyzatisag-napjainkban-a-
kistelepulesek-utkeresese 
 
Jubileumi díszokleveleket adtak át az NKE-n 
A jogelőd intézmények mintegy 70 hallgatója kapott jubileumi díszoklevelet a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen. A Ludovika Főépületben tartott ünnepségen a 75, 60, illetve 50 
évvel ezelőtt végzetteknek mondtak köszönetet a hazának adott szolgálatért. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/24/jubileumi-diszokleveleket-adtak-at-az-
nke-n 
 
Az NKE-n nyitották meg a Biztonság hetét 
Idén már harmadik alkalommal rendezik meg a balesetmegelőzési és biztosítási témahetet, 
amely az ország minden megyéjében várja a fiatal érdeklődőket, hogy látványos programokon 
hívja fel a figyelmüket a biztonságra. A Biztonság hetét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
nyitották meg, ahol mintegy 20 cég és szervezet részvételével tartanak kiállítást és bemutatót. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/23/az-nke-n-nyitottak-meg-a-biztonsag-
hetet 
 
Elismerést kapott az NKE HHK dékánhelyettese 
„Az év katonaoktatója” díjban részesült Palik Mátyás ezredes, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának megbízott katonai repülési 
dékánhelyettese. Az Egyetem szolnoki intézetének vezetője a Prima díjátadó gálán vette át az 
elismerést. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/23/elismerest-kapott-az-nke-hhk-
dekanhelyettese 
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Egyetemünk hallgatója az országos tűzoltó erőpróbán 
Védőfelszerelésben és légzőkészülékkel kellett 23 emelet magasra felszaladniuk a 
versenyzőknek hétvégén az Országos Lépcsőfutó Bajnokságon. A megmérettetést a 
hagyományokhoz híven a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbjében 
rendezték, a résztvevők között az NKE honvédtisztjelöltje is ott volt. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/23/egyetemunk-hallgatoja-az-orszagos-
tuzolto-eroproban 
 
Ismét Kutatók Éjszakája az NKE-n 
Budapesti, bajai és szolnoki programokkal is készül a 14. Kutatók Éjszakájára a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem. Az intézmény megalakulás óta résztvevője az Európai Unió 
Bizottságának kezdeményezésére létrejött eseménynek. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/23/ismet-kutatok-ejszakaja-az-nke-n 
 
Kossuth Lajos születésnapjára emlékeztek 
Kossuth Lajosra és a nevét viselő katonai intézményekre emlékeztek a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán. A nemzeti függetlenségért vívott 19. 
századi küzdelem legnagyobb alakjának szobrát születésének 217. évfordulója alkalmából 
koszorúzták meg. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/20/kossuth-lajos-szuletesnapjara-
emlekeztek 
 
Civitas Sapiens’19: okos városokról a Ludovika Campuson 
2 ország, 6 szekció, 35 előadó, 28 okos város termékkiállító - számokban ez volt a Civitas 
Sapiens ’19 – Okos város szakmai konferencia, amelynek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
adott otthont. A többszáz látogatót vonzó eseményen elhangzott, hogy a kormány a 
digitalizációtól és az okos városoktól „olyan fejlesztéseket szeretne látni”, amelyek megerősítik 
a családokat, a kis- és közepes vállalkozásokat, valamint képesek a magyar kultúra 
kiterjesztésére is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/19/civitas-sapiens19-okos-varosokrol-a-
ludovika-campuson 
 
Törzsfőnökváltás a szarajevói NATO-parancsnokságon 
Ünnepélyes keretek között történt meg a törzsfőnöki teendők átadás – átvétele a szarajevói 
NATO-parancsnokságon szeptember 18-án. A beosztást az azt közel 13 hónapig betöltő Papp 
Tibor ezredes adta át Bárdos Antal ezredesnek. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/25/torzsfonokvaltas-a-szarajevoi-nato-
parancsnoksagon 
 
Jutalmazott kimagasló teljesítmény 
Karunk évfolyamainak a 2018/2019. tanév legjobb tanulmányi eredményeivel rendelkező 
rendőr tisztjelöltjeit díjjal jutalmazta 2019. szeptember 20-án Dr Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy, 
személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/25/jutalmazott-kimagaslo-teljesitmeny 
 
Könyvtárlátogatás a duális oktatás szellemében 
A Rendészetelméleti és -történeti tanszék a szakdolgozatmódszertan gyakorlati órái keretében 
látogatást szervezett a Rendőrmúzeum könyvtárába, ahol a rendészeti igazgatás és bűnügyi 
igazgatás szakok harmadéves hallgatói megismerkedhettek egyebek mellett a 
forráskereséssel. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/24/konyvtarlatogatas-a-dualis-oktatas-
szellemeben 
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Üde színfolt az egyenruhák erdejében 
„Sokszínű Kar” címmel tartott konferenciát az NKE Rendészettudományi Kar Idegennyelvi és 
Szaknyelvi Lektorátusa. A rendezvényen a kar valamennyi tanszéke lehetőséget kapott 
kutatási eredményeik és jó gyakorlataik bemutatására 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/23/ude-szinfolt-az-egyenruhak-erdejeben 
 
„Legek” a börtönvilágban 
„A büntetés önmagában nem lehet cél, ez egy nélkülözhetetlen eszköz”- hangsúlyozta 
Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok a „Legek” a börtönvilágban című előadásában. A Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar dékánja a Szent György Szakkollégium 
szervezésében megvalósuló rendezvényen beszélt a börtönökről, a bűnről és a büntetésről. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/19/legek-a-bortonvilagban 
 
Arany és ezüstérmes NKE csapatok a Fegyveres Biztonsági Őrségek országos 
versenyén 
Az NKE Ludovika Campusa adott otthont 2019. szeptember 14-én a Fegyveres Biztonsági 
Őrségek (továbbiakban: FBŐ) X. Országos Szakmai Csapatversenyének, amelyre karunk is 
meghívást kapott. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/19/arany-es-ezustermes-nke-csapatok-a-
fegyveres-biztonsagi-orsegek-orszagos-versenyen 
 
Robotzsaru bűnügyi mentorképzésen az RTK oktatói 
Az NKE Rendészettudományi Kar oktatói állománya a többéves együttműködés 
eredményeképpen hagyományosan külön meghívást kapott az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság 
Bűnügyi elemző-értékelő főosztályának az ORFK-n megrendezett szeptember 12-i képzésére. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/19/robotzsaru-bunugyi-mentorkepzesen-az-
rtk-oktatoi 
 
Virtuális homokozó a Bajai Ifjúsági Fórumon 
„2019 Baján a Fiatalok Éve”- ez a szlogen szolgált alapul a Bajai Ifjúsági Fórum szeptember 
20-i rendezvényének, amelyen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói képviselték az 
intézményt. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/23/virtualis-homokozo-a-bajai-ifjusagi-
forumon 
 
Új közszolgálati képzésekkel bővült a programkínálat 
2019. szeptembertől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új idegennyelvi, vezetőképzési és 
tutorált képzésekkel bővítette programkínálat. A továbbképzési programok meghirdetése 
folyamatosan, az egyéni képzési tervek figyelembevételével történik. 
Bővebben: https://kti.uni-nke.hu/hirek/2019/09/26/uj-kozszolgalati-kepzesekkel-bovult-a-
programkinalat 
 
Terítéken a Katasztrófavédelmi Szakkollégium aktuális kérdései 
A Katasztrófavédelmi Szakkollégiumba történő beléptetés rendjére, működtetésére és 
tagtoborzásra vonatkozó tájékoztató hangzott el szeptember 19-én a Katasztrófavédelmi 
Intézet nappali munkarendben tanuló hallgatói részére.  
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/09/20/teriteken-a-katasztrofavedelmi-
szakkollegium-aktualis-kerdesei 
 
Elhunyt Filó Zoltán János tűzoltó törzszászlós 
Filó Zoltán János tűzoltó törzszászlós, a NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézethez vezényelt, 
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság beosztott tűzoltója, 2019. szeptember 20-án, 
életének 46. évében, súlyos betegség következtében, váratlanul elhunyt. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/09/23/elhunyt-filo-zoltan-janos-tuzolto-
torzszaszlos 
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A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
Nagy Sándor tű. alezredes doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája 
A vita ideje: 2019. szeptember 30. (hétfő) 10:00 óra 
A vita helye: NKE HHK, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) 
Az értekezés címe: A lakosságvédelmet érintő kockázatelemzés és kockázatkezelés 
fejlesztése 
 
Ambrusz József tű. ezredes doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája 
A vita ideje: 2019. október 2. (szerda) 10:00 óra 
A vita helye: NKE HHK, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) 
Az értekezés címe: Katasztrófák következményeinek felszámolása, valamint a helyreállítás, 
újjáépítés vezetés-irányítási, műszaki feladatainak lehetséges megoldásai 
 
Vas Tímea őrnagy doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája 
A vita ideje: 2019. október 3. (csütörtök) 10:00 óra 
A vita helye: NKE HHK, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) 
Az értekezés címe: A Magyar Honvédség mobil légiforgalom szervezési komponens 
kialakításának és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata 
 
Tuba Zoltán őrnagy doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája 
A vita ideje: 2019. október 7. (hétfő) 10:00 óra 
A vita helye: NKE HHK, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) 
Az értekezés címe: Analógiás elven alapuló korszerű látástávolság előrejelző eljárások 
kidolgozása és értékelése a katonai repülés meteorológiai támogatásához 
 
Dr. Fejes Zsuzsanna habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása 
A vita ideje: 2019. október 7. (hétfő) 09:00 óra 
A vita helye: NKE Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82. V. emelet O-509. terem) 
A vita témája: „A kormányzás új formái – az állami funkciók átalakulása a 21. században” 
Az előadás ideje: 2019. október 7. (hétfő) 12:00 óra 
Az előadás helye: NKE Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82. I. emelet O-104. terem) 
Az előadás témája: „Az állam, mint az európai és a nemzetközi együttműködések szereplője. 
Az Európai Unió államtani dilemmái és az államok megváltozott szerepe a nemzetközi 
viszonyokban” 
Kérjük, részvételi szándékát a Tudományos Ügyek Irodának 
telefonon (06 1 432 9000, NKE mellék: 20-468) vagy írásban (patyodi.szandra@uni-nke.hu) 
szíveskedjen jelezni. 
 
Dr. Balla Tibor habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása 
A vita ideje: 2019. október 8. (kedd) 09:00 óra 
A vita helye: NKE HHK (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Zrínyi terem) 
A vita témája: „Az osztrák-magyar tábornoki kar az első világháborúban” 
Az előadás ideje: 2019. október 8. (kedd) 11:30 óra 
Az előadás helye: NKE HHK (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Zrínyi terem) 
Az előadás témája: „A magyar királyi honvéd lovasság 1868-1914” 
Kérjük, részvételi szándékát a Tudományos Ügyek Irodának 
telefonon (06 1 432 9000, NKE mellék: 20-468) vagy írásban (patyodi.szandra@uni-nke.hu) 
szíveskedjen jelezni. 
 
Dr. Karches Tamás habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása 
A vita ideje: 2019. október 8. (kedd) 10:30 óra 
A vita helye: NKE HHK (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. 2. épület I. emelet 121. terem) 
A vita témája: „A recirkulációs anyagáramok és áramlási összefüggései a szennyvíztisztítási 
technológiákban” 
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Az előadás ideje: 2019. október 8. (kedd) 12:20 óra 
Az előadás helye: NKE HHK (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. 2. épület I. emelet 121. 
terem) 
Az előadás témája: „Biológiai szennyvíztisztítás reaktorelrendezései” 
Kérjük, részvételi szándékát a Tudományos Ügyek Irodának 
telefonon (06 1 432 9000, NKE mellék: 20-468) vagy írásban (patyodi.szandra@uni-nke.hu) 
szíveskedjen jelezni. 

 
 
Egyetemi programok és konferenciák 
 
Orczy Summer Chill: Moszkva tér (kertmozi) 
Időpont: 2019. szeptember 26., 20:00 
Helyszín: Orczy-park 
 
Orczy Summer Chill: Szalóki Ági sanzon est 
Időpont: 2019. szeptember 27., 20:00 
Helyszín: Orczy-park 
 
Orczy Summer Chill: Budapest Ragtime Band 
Időpont: 2019. szeptember 28., 20:00 
Helyszín: Orczy-park 
 
Orczy Summer Chill: Muzsikáló Kőbánya Zenekar 
Időpont: 2019. szeptember 29., 20:00 
Helyszín: Orczy-park 
 
Ludovika Szabadegyetem - Az Írószövetség 1986-os közgyűlése - Kiss Gy. Csaba 
Időpont: 2019. október 1., 18:00 
Helyszín: Oktatási Központ II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-01 
 
Egy éves a GDPR - tapasztalatok, teendők c. konferencia 
Időpont: 2019. október 2., 10:00 
Helyszín: Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium (1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 
40.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-02 
 
Afrika gazdasága napjainkban – Értelmezések és félreértelmezések útvesztőjében 
Időpont: 2019. október 2., 17:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, II. em. V. ea. (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-02 
  
Volt egyszer egy rendszerváltozás - Kun Miklós előadás-sorozata 
Időpont: 2019. október 2., 18:00 
Helyszín: Ludovika Főépület II. előadó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-02 
 
Német Egység - 30 évvel a fordulat után - előadás és kerekasztal-beszélgetés 
Időpont: 2019. október 3., 15:00 
Helyszín: Oktatási Központ II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-03 
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Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
Belügyi Tudományos Tanács pályázatai 
Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos 
Tanács elnöke pályázatot hirdet: 

- 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:  
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai/palyazati-
felhivas-tanulmany-irasara 
 
Pályázati felhívás Publikációs Nívódíj elnyerésére 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora a „Publikációs Projektek Támogatása” (PPT) 
fejlesztési program keretében pályázatot hirdet Publikációs Nívódíj elnyerésére.  
A pályázat benyújtására jogosult minden olyan természetes személy, aki oktatói, kutatói vagy 
adminisztratív munkakörben, foglalkoztatási jogviszonyban áll a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemmel. 
A pályázat elektronikus és papír alapú benyújtásának határideje 2019. október 31. 14.00 óra. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Görbe Attiláné dr. Zán Krisztina r. ezredes, 
a Tudományos Ügyek Iroda vezetője (zan.krisztina@uni-nke.hu, (1) 432 9000/29-799-es 
mellék) nyújt.  
Részletek: https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/publikacios-nivodij-palyazati-felhivas 
 
Pályázati felhívás nemzetközileg jegyzett, Q-s közlemények szerzőinek anyagi 
motiválására 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora a „Publikációs Projektek Támogatása” (PPT) 
fejlesztési program keretébenpályázatot hirdet nemzetközileg jegyzett, Q-s közlemények 
szerzőinek anyagi motiválására, megjelent publikációkkal történő pályázat útján. 
A pályázni az NKE hallgatóinak és munkatársainak egyaránt lehetséges.  
A pályázat elektronikus és papír alapú benyújtása 2019. október 31-ig, folyamatosan történik. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Görbe Attiláné dr. Zán Krisztina r. ezredes, 
a Tudományos Ügyek Iroda vezetője (zan.krisztina@uni-nke.hu, (1) 432 9000/29-799-es 
mellék) nyújt. 
A hallgatói pályázati kiírás internetes elérhetősége:  
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/palyazati-felhivas-nemzetkozileg-jegyzett-q-s-
kozlemenyek-szerzoinek-anyagi-motivalasara/nke-hallgatoi-palyazat 
A munkatársi pályázati kiírás internetes elérhetősége:  
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/palyazati-felhivas-nemzetkozileg-jegyzett-q-s-
kozlemenyek-szerzoinek-anyagi-motivalasara/nke-munkatarsi-palyazat 
 
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/)" 
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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 
 
 
 

https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/acta-humana/koszonto
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/acta-humana/koszonto
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/koszonto
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/koszonto
http://omaa.hu/hu/sonstige-stipendien/
https://www.pallasalapitvanyok.hu/
https://www.pallasalapitvanyok.hu/palyazatok

