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Egyetemi hírek 
 
Pályázati felhívás publikációk támogatására 
A minőségi publikációk támogatására hirdet pályázatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rektora. A három kategóriában megjelenő felhívások közvetlen támogatást jelentenek az NKE 
oktatói, kutatói, hallgatói számára elismertségük motiváláshoz, a kiválóság elismeréséhez.   
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/27/palyazati-felhivas-publikaciok-
tamogatasara 
 
Jövő egyeteme hackathon: 24 órás innovációs ötletverseny az NKE-n  
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyarországon először 24 órás innovációs ötletversenyt 
rendez a jövő egyeteméről. A Design Terminallal közösen szervezett eseményen a közösségi 
tér és az információcsere témakörében várnak innovatív megoldásokat a jelentkezőktől a 
szervezők. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/17/jovo-egyeteme-hackathon-24-oras-
innovacios-otletverseny-az-nke-n 
 
XX. század: a gerontokraták kora Keleten  
Az egykori Szovjetunióban és csatlós államaiban különösen nagy volt a politikában a 
gerontokraták száma, akik idős koruk ellenére ragaszkodtak a hatalmukhoz - derült ki Kun 
Miklós Széchenyi-díjas történész előadásából. A „Volt egyszer egy rendszerváltozás” című 
előadás-sorozat második állomásán olyan egykori szovjet vezetők életébe nyerhettek 
bepillantást az érdeklődők, mint például Brezsnyev, Andropov, Csernyenko, vagy Tyihonov. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/03/xx-szazad-a-gerontokratak-kora-keleten 
 
GDPR: paradigmaváltás az adatkezelésben 
A tavaly májusban hatályba lépett uniós GDPR-rendelet jelentős változást hozott az 
adatkezelésben, így sok intézmény és cég napi működésében. Az eddigi tapasztalatokról és 
a további teendőkről tanácskoztak adatvédelmi szakértők az Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/03/gdpr-paradigmavaltas-az-
adatkezelesben 
 
Afrika gazdasága napjainkban 
Az Afrikai Üzleti Tanulmányok Közép-európai Tudásközpontja a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemmel közösen szervezte meg első vitadélutánját, melynek középpontjában Afrika 
gazdaságának jelenlegi helyzete állt. A nemrégiben létrehozott Tudásközpont célja egy olyan 
szakmai műhely teremtése, amely az Afrikával foglalkozóknak és a kontinens iránt 
érdeklődőknek lehetőséget nyújt a tudáscserére. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/03/afrika-gazdasaga-napjainkban 
 
A rendszerváltás előszelének kulcsmozzanata az Írószövetség 1986-os közgyűlésén 
„Nemzeti identitásunkban ott van az irodalom” – erről beszélt Kiss Gy. Csaba, József Attila-
díjas irodalomtörténész, egyetemi tanár a Ludovika Szabadegyetemen. A rendszerváltás 30. 
évfordulója köré szervezett tematikus sorozat legutóbbi alkalmán a demokratikus átalakulás 
próbaterepe, azaz az Írószövetség és annak 1986-os közgyűlése állt a középpontban. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/02/a-rendszervaltas-eloszelenek-
kulcsmozzanata-az-iroszovetseg-1986-os-kozgyulesen 
 
Népszerű volt a Kutatók Éjszakája az NKE-n 
Több mint 1600-an vettek részt a Kutatók Éjszakája programjain a Nemzeti Közszolgálati 



Egyetemen. Az intézmény megalakulása óta résztvevője az Európai Unió 13 évvel ezelőtt 
indított kezdeményezésének. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/01/nepszeru-volt-a-kutatok-ejszakaja-az-
nke-n 
 
Indiai delegáció az NKE-n 
A Birender Singh Dhanoa vezérőrnagy által vezetett delegáció megismerkedett az NKE 
létrehozásának körülményeivel, küldetésével és működési sajátosságaival, valamint részletes 
betekintést nyerhettek a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon (HHK) folyó tisztképzésbe. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/01/indiai-delegacio-az-nke-n 
 
Válaszutak az önkormányzati választások tükrében 
Az utóbbi hónapok közhangulatát nagy mértékben határozzák meg az önkormányzati 
választások körül zajló viták és kampányok. A kisebb településektől a fővárosig mindenhol 
választási plakátokba ütközünk. Az Ostrakon Szakkollégium által szervezett rendezvényen az 
önkormányzati választási kampányról, az esélyekről és a főpolgármesteri posztért zajló 
versenyről Török Gábor politológus és Mráz Ágoston Sámuel vitázott a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/01/valaszutak-az-onkormanyzati-
valasztasok-tukreben 
 
Szélesíti tengerentúli kapcsolatait az NKE 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre látogatott Colleen Vaughan, a Justice Institute of British 
Columbia (British Columbia Igazságügyi Intézete, továbbiakban: JIBC) tudományos 
rektorhelyettese. A látogatás lehetőséget adott rá, hogy az NKE szélesebbé tegye tengerentúli 
kapcsolatrendszerét, illetve szorosabbra fűzze a már létező kapcsolatokat. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/30/szelesiti-tengerentuli-kapcsolatait-az-nke 
 
A hónap hallgatója 
Gulyás Michelle a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának elsőéves 
hallgatója. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/30/a-honap-hallgatoja 
 
Közép-Európa kihívásai a 21. században 
Az Eötvös József Kutatóközpont Közép-Európa Kutatóintézete első nyilvános 
konferenciájának középpontjában a Közép-Európát érintő kihívások és a 21. századi 
perspektívák voltak. A tudományos rendezvény fő vendége Andrzej Nowak történész, 
publicista és a bölcsészettudományok professzora volt, aki nemzetközileg is elismert 
szakértője a témának. Az eseményt Hatos Pál, az Kutatóintézet vezetője moderálta. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/27/kozep-europa-kihivasai-a-21-szazadban 
 
Jubilánsokat köszöntöttek a HHK-n 
Jubileumi díszoklevél- és díszemléklap átadó ünnepséget rendeztek a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Szent László kápolnájában és az intézmény Hungária körúti campusán. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/27/jubilansokat-koszontottek-a-hhk-n 
 
Mindent a kriminálpszichológiáról 
A kriminálpszichológiáról tartottak tudományos konferenciát a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen. A Rendészettudományi Kar Kriminálpszichológia Tanszék által szervezett 
rendezvény célja, hogy ismertesse a kriminálpszichológiához kapcsolódó aktuális tudományos 
kérdéseket, valamint kutatási területeket. A neves szakértők előadásainak témái egészen a 
„biológiától a konkrét bűnüldözésig” terjedtek.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/27/mindent-a-kriminalpszichologiarol 
 
Brit akadémikus vendégelőadása az ÁNTK-n 



A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadást Hugh Beale, az angol Parlament volt jogi 
biztosa. A professzor egyebek mellett a nemzeteken átnyúló szerződésekkel összefüggő 
kérdésekről szólt. 
Bővebben: https://antk.uni-nke.hu/hirek/2019/10/03/brit-akademikus-vendegeloadasa-az-
antk-n 
 
Indiai delegáció az ÁNTK-n 
Az indiai vezérkari akadémia tizenöt fős csoportja látogatott 2019. szeptember 27-én a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemre és ezen belül a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kart 
követően az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karra. 
Bővebben: https://antk.uni-nke.hu/hirek/2019/10/02/indiai-delegacio-az-antk-n 
 
Tehetségmentori zárónap az NKE-n 
A KÖFOP-2.1.5.-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú, „A versenyképes közszolgálat 
személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” című, Belügyminisztériummal közös 
együttműködésben zajló projektben lezárult a közigazgatás vezetői utánpótlásának biztosítása 
érdekében folyó tehetséggondozási pilot program, melynek záró szakmai napját 125 fő 
részvételével 2019. szeptember 26-án tartották a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 
Bővebben: https://antk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/30/tehetsegmentori-zaronap-az-nke-n 
 
FELHÍVÁS a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájának 2019. évi őszi fordulóján való részvételre. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/27/felhivas 
 
Születésnapján köszöntötték az RTK dékánját 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetői köszöntötték az idén 60 éves Ruzsonyi Péter bv. 
dandártábornokot, a Rendészettudományi Kar dékánját. Az ünnepelt ajándéktárgyat vehetett 
át Koltay András rektortól, az intézmény rektori tanácsának keddi ülésén. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/10/02/szuletesnapjan-koszontottek-az-rtk-
dekanjat 
 
A VTK kutatói az idei balatoni algainvázióról 
A VTK kutatói szerint az üledék közelében kialakult anaerob körülmények állhatnak a Balaton 
idén augusztusi nagy alga-tömegprodukciójának a hátterében. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/10/01/a-vtk-kutatoi-az-idei-balatoni-algainvaziorol 
 
Díszemléklapot kaptak a 20 éve végzett mérnökhallgatók 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar jogelőd intézményében, az Eötvös József 
Főiskola, Műszaki Fakultás keretein belül 1999-ben végzett 14 volt mérnökhallgató vehetett át 
díszemléklapot, az NKE bajai campusán rendezett szeptember 28-i ünnepségen. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/30/diszemleklapot-kaptak-a-20-eve-vegzett-
mernokhallgatok 
 
Egy éjszaka, ami csak a tudományról szól 
Kutatók Éjszakája a VTK-n 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/30/egy-ejszaka-ami-csak-a-tudomanyrol-szol 
 
 
A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
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” 
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 
 
 
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 
 
E-ügyintézési Szakmai Nap 
Időpont: 2019. október 7. (hétfő), 8:00-16.00 
Helyszín: Oktatási Központ és Ludovika Főépület (1083 Budapest, Üllői út 82. és Ludovika tér 
2. ) 
Bővebben: https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-07 
 
Közép-európai kora esték I. - Teleki Pál és Bajcsy-Zsilinszky Endre Közép-Európája 



Időpont: október 7. (hétfő) 17.00–18.30. 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Központ, I. emelet 111. terem 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-07 
 
Európai Kiberbiztonsági Hónap - első alkalom: "Megtévesztés és vagyoni kár a 
kibertérből 
Időpont: 2019. október 08. (kedd) 17:00 
Helyszín: Oktatási Központ 415. terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-08 
 
Zétényi Zsolt: „Göröngyös úton..." című kötetének bemutatója 
Időpont: 2019.10.08. 16:30 - 18:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Központ 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-08 
 
Ludovika Szabadegyetem - A Páneurópai Piknik és az 1989-es határnyitás - Előadó: 
Balog Zoltán 
Időpont: 2019.10.08. 18:00 óra 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Központ – II. előadó (1083 Budapest, 
Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-08 
 
Kell-e félni Németországtól? - előadás és nyilvános műhelyvita 
Időpont: 2019. október 9. 15 óra 
Helyszín: Ludovika Főépület, Zrínyi terem 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-09 
 
A klasszikus magyar politikai gondolkodás tanulmányozásának módszertani kérdései 
- konferencia 
Időpont: 2019.10.10. 14:00 – 18:00 és 2019.10.11. 09:00 - 17:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hunyadi terem 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-10 
 
NATO70 Konferencia és szimulációs verseny 
Időpont: 2019. október 11-12. 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-11 
 
Budapest Water Summit 2019 
Időpont: 2019.10.15. 09:00 - 2019.10.17. 17:00 
Helyszín: Budapest - Millenáris Park 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-15 
 
Európai Kiberbiztonsági Hónap - második alkalom: „Így írtok ti! - Tehetséggondozás 
és kiberbiztonság 
Időpont: 2019. október 15. (kedd) 17:00 
Helyszín: Oktatási Központ 415. terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-15 
 
Ludovika Szabadegyetem - A lakiteleki találkozó és az MDF megalakulása - Előadó: 
Lezsák Sándor 



Időpont: 2019.10.15. 18:00 - 19:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Központ II. előadó 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-15 
 
EIVOK Konferencia Délután   
Időpont: 2019. október 24. 15:00 – 18:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Oktatási Épület 1083 Budapest, Üllői út 82. 
O 212-213 MULTI terem 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-24 
 
 
 
  



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 
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 
 
 
 


