
2019/42. heti hírlevél 
 
 
Egyetemi hírek 
 
Demokratikus forradalmak és nemzeti ébredés 

A II. Józseffel és a felvilágosult abszolutizmus rendszerével szembeni ellenzéki mozgalmak 
közti párhuzamokról és eltérésekről volt szó azon a konferencián, amelyet az NKE EJKK 
Molnár Tamás Kutatóintézete a Flamand Kormány Delegációjával és az Osztrák Kulturális 
Fórummal közösen szervezett. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/17/demokratikus-forradalmak-es-nemzeti-
ebredes 
 
Törvényerőre emelt korrupció a szovjet birodalmi rendszerben  
A Szovjetunióban valamilyen formában mindig is jelen volt a korrupció, a hatalomban lévő elit 
tagjai az átlagpolgárokhoz képest kiemelkedően jól éltek - hangzott el Kun Miklós Széchenyi-
díjas történész előadásán. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/17/torvenyerore-emelt-korrupcio-a-szovjet-
birodalmi-rendszerben 
 
Létrejött a Magyar Diplomáciai Akadémia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusának döntésével létrejött a Magyar Diplomáciai 
Akadémia, amelynek célja a diplomáciai kar utánpótlásának és a magyar nagykövetek 
külszolgálati felkészítésének biztosítása, valamint a magyarországi diplomáciai 
vezetőképzés kialakítása. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/09/a-paneuropai-piknik-es-az-1989-es-
hatarnyitas 
 
Japán geopolitikai helyzetéről tanácskoztak 

Japán stratégiai érdekeiről, társadalmi kihívásairól, geopolitikai helyzetéről, az ország katonai 
kapacitásairól, valamint regionális, nagyhatalmi szerepéről szólt a Magyary Zoltán 
Szakkollégium rendezvénye. A témáról Bartók András beszélt, akinek szakterülete a japán 
nyelv, valamint a szigetország biztonság- és védelempolitikája. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/16/japan-geopolitikai-helyzeterol-
tanacskoztak 
 
Radírpecsét és sátorponyva a Ludovika Szabadegyetemen  
„Történelmi ereklyék” egész sorát: az MDF első pecsétjét, a Lakiteleki Találkozó sátrának egy 
darabját, sőt még egy aranyérmet is elhozott a Ludovika Szabadegyetemre Lezsák Sándor. 
Az Országgyűlés alelnöke egy olyan korszakról beszélt, amikor igencsak bátornak kellett lenni 
ahhoz, hogy valaki templomi esküvőt szervezzen magának, vagy a Szabad Európa Rádió 
adását hallgassa.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/16/radirpecset-es-satorponyva-a-ludovika-
szabadegyetemen 
 
Ott leszünk a Nemzeti Vágtán 

A Nemzeti Vágtán népszerűsíti képzéseit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Európa egyik 
legrangosabb lovas programján az érdeklődők megismerhetik az Egyetem múltját, képzéseit, 
és a Ludovika Campus történelmi helyszínét.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/16/ott-leszunk-a-nemzeti-vagtan 
 
Az NKE is részt vesz a Víz Világtalálkozón 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara is képviselteti magát a kedden 
kezdődött Budapesti Víz Világtalálkozón. A hazai diplomácia egyik legfontosabb idei 
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rendezvényén elhangzott: amiről néhány éve még fenyegető jövőképként beszéltek, mára 
valósággá vált, a világ sok régiójában vízválsággal kell szembesülni. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/15/az-nke-is-reszt-vesz-a-viz-
vilagtalalkozon 
 
Történelmünk visszaszerzése: a Közép-Európa gondolat újjászületése  
Cseh és magyar nyelvű előadásokkal járta körbe a csehszlovák Charta ’77 mozgalom 
magyarországi hatását, annak Közép-Európához való viszonyát az NKE Eötvös József 
Kutatóközpont Közép-Európa Kutatóintézete. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/15/tortenelmunk-visszaszerzese-a-kozep-
europa-gondolat-ujjaszuletese 
 
A keresztény szabadság fogalmát értelmezték  
Bátorság, felelősség, keresztény hittel kivívott szabadság, adomány – ezekkel a hívószavakkal 
definiálták a keresztény szabadság fogalmát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott 
kerekasztal beszélgetésen.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/15/a-kereszteny-szabadsag-fogalmat-
ertelmeztek 
 
A klasszikus magyar politikai gondolkodásról tanácskoztak  
Kétnapos műhelykonferenciát szervezett a 19. századi klasszikus magyar politikai 
gondolkodás történetéből készülő angol nyelvű összefoglaló megírásának módszertani 
tisztázására a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/11/a-klasszikus-magyar-politikai-
gondolkodasrol-tanacskoztak 
 
NATO 70: konferencia és szakmai gyakorlat  
Magyarország történelmi lehetősége, hogy napjainkban ismét magáévá teheti a stratégiai 
gondolkodást, amelyre a történelem viharai közepette nem volt módja – erről beszélt Orbán 
Balázs a Nemzeti Közszolgálati Egyetem NATO konferenciáján. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/11/nato-70-konferencia-es-szakmai-
gyakorlat 
 
Az NKE professzorai: Gazdag Ferenc 

Szeret teniszezni, pipázni és a kertben tevékenykedni – ez is kiderül abból a portréfilmből, 
amelynek szereplője Gazdag Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/11/az-nke-professzorai-gazdag-ferenc 
 
Külföldi doktoranduszok találkoztak az NKE-n 

Hazánkban tanuló külföldi doktoranduszok számára szervezett információs napot a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzata. Az eseményen mintegy 100 hallgató 
vett részt, többségükben budapesti intézményekből. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/10/kulfoldi-doktoranduszok-talalkoztak-az-
nke-n 
 
„Nem túl erősen, nem túl lazán” – a motivációról a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 

„A teljesítményhez nem elég a teljesítőképesség, szükséges a teljesítőkészség is. Ha ez 
utóbbi nincsen meg, akkor a teljesítmény nulla lesz” – hangzott el a Közszolgálati, HR és 
Integritás Tudományos Diákkör által szervezett Motiváció a pályán és a hivatalban című 
eseményen. 
Bővebben: https://antk.uni-nke.hu/hirek/2019/10/16/nem-tul-erosen-nem-tul-lazan-a-
motivaciorol-a-nemzeti-kozszolgalati-egyetemen 
 
Polgárőrök 15. közlekedésbiztonsági versenye 
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19 megye, 38 versenyzője mérte össze tudását a XV. Ludrovszky Gyula Polgárőr 
Közlekedésbiztonsági Verseny országos döntőjén, amelyet a BRFK Fővárosi 
Balesetmegelőzési Bizottsága karunk Közbiztonsági Tanszéke közreműködésével szervezett. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/ 
 
Büntetőjogi háziverseny 
Sokéves múltra tekint vissza a karunk Büntetőjogi Tanszéke gondozásában – Blaskó Béla ny. 
r. vezérőrnagy védnökségével, Pallagi Anikó szervezésében – évente, így idén is 
megrendezett büntetőjogi háziverseny. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/10/17/buntetojogi-haziverseny 
 
Egységben az erő a bevonulástól a kibocsátóig 

Október 8-án reggel a második (Delta) évfolyam, október 10-én pedig a harmadik (Bravo és 
Charlie) évfolyamok vettek részt, a szemeszterenkénti kötelező alaki szemlén a Rendészeti 
Oktatási Épület alakuló terén. Az évfolyamok szereplését a szakaszok osztályfőnökei, valamint 
a Rendvédelmi Tagozat parancsnoki állománya a helyszínen kísérték f igyelemmel. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/10/15/egysegben-az-ero-a-bevonulastol-a-
kibocsatoig 
 
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen jártak az NKE-RTK oktatói 
Nemrégiben, karunk képviseletében, Sallai János r. ezredes, a Rendészetelméleti- és történeti 
Tanszék vezetője és Sivadó Máté r. őrnagy a Kriminológiai Tanszék munkatársa  tartott 
előadást, a Kolozsváron rendezett Bűnügy-történeti konferencián. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/10/14/a-sapientia-erdelyi-magyar-
tudomanyegyetemen-jartak-az-nke-rtk-oktatoi 
 
Jelentős kutatási eredmény az öntözővíz optimalizálással kapcsolatban 
A Szent István Egyetem kutatója az időjárási változások melletti öntözővíz optimalizálás 
kérdésére kereste a választ. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/10/14/jelentos-kutatasi-eredmeny-az-ontozoviz-
optimalizalassal-kapcsolatban 
 

 
Egyetemi programok és konferenciák 
 

Európai Kiberbiztonsági Hónap - harmadik alkalom: "„Kiberbiztonság és a NATO” 
Időpont: 2019. október 22. (kedd) 17:00 - 19:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Központ 
Bővebben: https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-22 
 
Ludovika Szabadegyetem - Harminc éve szabadon előadássorozat - A Fidesz 
megalakulása - Előadó: Kövér László 

Időpont: 2019. október 22., 18:00 
Helyszín: Oktatási Központ II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-22 

 

EIVOK Konferencia Délután   

Időpont: 2019. október 24. 15:00 – 18:00 
Helyszín: Oktatási Központ 212-213 terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-24 
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Szenátusi hírek 

 

2019. október 16-án tartotta ülését az Egyetem Szenátusa, melyen az alábbi döntéseket 

hozta: 

 

1. napirendi pont: A Szenátus egyetemi címek és kitüntetések adományozásáról döntött az 

alábbiak szerint: 

a) tiszteletbeli doktori címet adományozott Dr. Martonyi János és Dr. Patyi András részére. 

b) Professor Emeritus címet adományozott Dr. Kende György ny. ezredes részére. 

c) címzetes egyetemi tanári címet adományozott Dr. Navracsics Tibor, Dr. Botz László ny. 

altábornagy és Dr. Gőcze István részére. 

d) címzetes egyetemi docensi címet adományozott Dr. Dargay Eszter, Dr. Szabó Attila 

László, Palich Etelka, Robák Ferenc és Baross Károly részére. 

e) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérme kitüntetést adományozott Lutz Ferenc 

részére. 

f) Egyetemért Emlékérem kitüntetést adományozott Könczöl Ferenc ezredes és Dr. Végh 

Zsuzsanna ny. r. dandártábornok részére. 

 

2. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Stumpf István 

pályázatát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Amerika 

Tanulmányok Kutatóintézet kutatóprofesszori pozíciójára vonatkozóan. 

 

3. napirendi pont:  A Szenátus titkos szavazással döntött arról, hogy az Államtudományi és 

Nemzetközi Tanulmányok Kar 2019. augusztus 1. napjával történő létrejöttére figyelemmel, 

az egyesülés előtt elkülönült kari bizottságok – HTVSZÜB, KÁVB – tagjainak megbízását 

2019. október 31. napjával megszünteti, valamint az ÁNTK Kari Tanács illetve a Karon 

működő Hallgatói Önkormányzat javaslata alapján az ÁNTK HTVSZÜB és az ÁNTK KÁVB 

kari bizottságokat létrehozza, valamint az abban tisztséget betöltő tagokat megbízza. 

a) A Szenátus az ÁNTK HTVSZÜB tagjaként 

- Dr. Méhes Tamást, 

- Marsai Viktort, 

- Garab Annát, és 

- Apró Richárdot  

bízta meg 2019. november 1. napjától számított 3 évre. 

b) A Szenátus az ÁNTK KÁVB tagjaként 

- Dr. Téglási Andrást, 

- Dr. Bathó Gábort, 

- Tischler Zoltánt, és 

- Szaplonczay Eufémiát 

bízta meg 2019. november 1. napjától számított 3 évre. 

 

4. napirendi pont: A Szenátus a szervezeti átalakulásokkal kapcsolatos megbízásokról 

döntött az Egyetemi Fegyelmi Testületet, az Egyetemi Kártérítési Testületet, valamint az 

Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottságot érintően, az alábbiak szerint: 

a) A Szenátus az Egyetemi Fegyelmi Testület tagjaként  

- az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar delegáltjanként Dr. Hazafi Zoltánt 

és Dr. Tóth Norbertet,  

- az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat delegáltjaként Apró Richárdot  



bízta meg – a Testület 26/2019. (III.27.) számú szenátusi határozattal megállapított 

mandátumának lejártáig – 2020. április 15-ig.  

A tagok megbízásával egyidejűleg a jogelőd ÁKK, illetve NETK részéről delegált EFT tagok 

megbízása egységesen 2019. október 31-én megszűnik. 

b) A Szenátus az Egyetemi Kártérítési Testület tagjaként  

- az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar delegáltjanként Dr. Csapó 

Zsuzsannát és Dr. Méhes Tamást,  

- az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat delegáltjaként Garab Annát  

bízta meg – a Testület 26/2019. (III.27.) számú szenátusi határozattal megállapított 

mandátumának lejártáig – 2020. április 15-ig.  

A tagok megbízásával egyidejűleg a jogelőd ÁKK, illetve NETK részéről delegált EKT tagok 

megbízása egységesen 2019. október 31-én megszűnik. 

c) A Szenátus az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság tagjaként az Államtudományi és 

Nemzetközi Tanulmányok Kar delegáltjaként – 2019. november 1-jei hatállyal – Volenszky 

Hajnalkát bízta meg három évre. A jogelőd ÁKK és NETK részéről delegált tagok megbízása 

egységesen 2019. október 31-én megszűnik. 

 

5. napirendi pont: A Szenátus a katonai vezetői alapképzési szak szakfelelőseként Dr. Berek 

Tamás egyetemi docenst bízta meg. A Szenátus a katonai vezetői alapképzési szak lövész 

és harckocsizó specializációk specializációfelelőseként Dr. Jobbágy Zoltán egyetemi 

docenst bízta meg.  

 

6. napirendi pont: A Szenátus a nemzetközi tanulmányok mesterképzés, nemzetközi 

gazdasági kapcsolatok specializáció specializációfelelőseként Dr. Szemlér Tamás egyetemi 

docenst bízta meg. A Szenátus továbbá döntött arról, hogy Dr. Elekes Andrea 

specializációfelelősi megbízása megszűnik. 

 

7. napirendi pont: A Szenátus a katonai gazdálkodási alapképzési szak indításának 

elfogadása, valamint a szak szakfelelősének megbízása kapcsán az alábbi döntéseket 

hozta: 

a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött az államtudományi képzési 

területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti 

követelményeiről szóló 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendeletben meghatározott katonai 

gazdálkodási alapképzési szak indításáról, továbbá felhatalmazta a rektort, hogy – a 

Fenntartó jóváhagyását követően – a szakindítási kérelmet megküldje az Oktatási 

Hivatalnak.  

 

b) A Szenátus a katonai gazdálkodási alapképzési szak szakfelelőseként Dr. Pap Andrea 

egyetemi docenst bízta meg. 

 

8.  napirendi pont: A Szenátus a közigazgatási mesterképzési szak indításának elfogadása, 

valamint a szak szakfelelősének megbízása kapcsán az alábbi döntéseket hozta: 

a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött az államtudományi képzési 

területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti 

követelményeiről szóló 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendeletben meghatározott 

közigazgatási mesterképzési szak indításáról, továbbá felhatalmazta a rektort, hogy – 

a Fenntartó jóváhagyását követően – a szakindítási kérelmet megküldje az Oktatási 

Hivatalnak. 



 

b) A Szenátus a közigazgatási mesterképzési szak szakfelelőseként Dr. Peres 

Zsuzsanna egyetemi docenst bízta meg. 

 

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

Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Képzési Tervét. A képzési terv a Fenntartó 

jóváhagyását követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit alkalmazni kell a 

tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben megkezdett hallgatókra is. 

 

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

Hadtudományi Doktori Iskola Képzési Tervét. A képzési terv a Fenntartó jóváhagyását követő 

napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit alkalmazni kell a tanulmányaikat a 2019/2020. 

tanévben megkezdett hallgatókra is. 

 

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

Műszaki Doktori Iskola Képzési Tervét. A képzési terv a Fenntartó jóváhagyását követő 

napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit alkalmazni kell a tanulmányaikat a 2019/2020. 

tanévben megkezdett hallgatókra is. 

 

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

Rendészettudományi Doktori Iskola Képzési Tervét. A képzési terv a Fenntartó jóváhagyását 

követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit alkalmazni kell a tanulmányaikat a 

2019/2020. tanévben megkezdett hallgatókra is. 

 

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

Rendészettudományi Kar Rendvédelmi Tagozat Szolgálati Szabályzatát. A szabályzat a 

Fenntartó jóváhagyását követő napon lép hatályba. 

 

14. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet Szervezeti és Működési 

Rend módosítását. A szabályzatmódosítás a Fenntartó jóváhagyását követő napon lép 

hatályba. 

 

15. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – támogatja az Apertus 

Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetését, egyúttal felhatalmazza a rektort az Apertus 

Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetésével, valamint az ezzel összefüggő eljárás 

megindításával, lefolytatásával kapcsolatos döntések meghozatalára, továbbá arra, hogy 

mindezekről a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős 

tárca nélküli minisztert tájékoztassa. 

 

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/)" 
 
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 
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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 
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