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Egyetemi hírek 
 
Kell-e félni Németországtól? 
Németország szerepéről, hatalmi súlyáról, az európai érdekérvényesítő képességéről, az 
ország külső megítéléséről és a német identitásról szólt az NKE Stratégiai Tanulmányok 
Intézetének a Konrad Adenaur Stiftunggal, valamint a NKE Nemzetközi Irodával közösen 
szervezett műhelyvitája. Az eseményen előadást tartott Andreas Rödder német történész, 
akinek „Ki fél Németországtól?” című könyve adta a témáját a rendezvénynek. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/10/kell-e-felni-nemetorszagtol 
 
„Göröngyös úton” – könyv a Bajcsy-Zsilinszky Társaság történetéről 
Bélyegezték nacionalistának, beállították baloldalinak, egyenes, karakteres ember volt, aki 
nem volt hajlandó alkudni – mindezen tulajdonságok és Bajcsy-Zsilinszky Endre ideológiai 
hovatartozásának tisztázása is megjelenik abban a könyvben, amely a róla elnevezett 
társaság történetét dolgozza fel. Zétényi Zsolt volt országgyűlési képviselő Göröngyös úton 
című könyvét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen mutatták be. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/09/gorongyos-uton-konyv-a-bajcsy-
zsilinszky-tarsasag-torteneterol 
 
A Páneurópai Piknik és az 1989-es határnyitás 
A rendszerváltás világpolitikai horizontú eseménye történt 1989 augusztusában, a Páneurópai 
Piknikkel és a határnyitással jelképesen megszakadt a néhány hónapja fizikailag is lebontott 
vasfüggöny és megkezdődött Európa újraegyesítése – erről beszélt Balog Zoltán a Ludovika 
Szabadegyetemen. A volt romaügyi miniszterelnöki biztos, egykori emberi erőforrás miniszter 
az NDK-s menekülteknek helyet adó csillebérci tábor református lelkésze volt abban az 
időben. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/09/a-paneuropai-piknik-es-az-1989-es-
hatarnyitas 
 
Az NKE-n tartott előadást a NATO kiberharcosainak parancsnoka 
A NATO kibervédelmi terveiről, a kibertérben történő események következményeiről és egy 
kiberháború kitörésének lehetséges forgatókönyveiről is beszélt a szövetség kibervédelmi 
csoportfőnökségének parancsnoka a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Vass Sándor, mk. 
dandártábornok, kiberműveleti igazgató a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon tartott 
előadást a Magyar Hadtudományi Társaság felkérésére. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/08/az-nke-n-tartott-eloadast-a-nato-
kiberharcosainak-parancsnoka 
 
A sikeres nyelvvizsgázást segíti az NKE 
Ingyenes, angol nyelvi, nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamot indított a kadétprogramban részt 
vevő, 11-12. évfolyamos diákok számára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kara. Az intézmény nem titkolt szándéka, hogy még a felvételi előtt segítse 
nyelvvizsgához jutni azokat, akik szeretnének részt venni a honvédtisztképzésben. Jövőre 
ugyanis már csak nyelvvizsga birtokában lehet bejutni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
képzéseire is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/08/a-sikeres-nyelvvizsgazast-segiti-az-nke 
 
Teleki és Bajcsy-Zsilinszky Közép-Európája 
A Közép-európai kora esték című rendezvénysorozatot azzal a céllal indította a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Közép-Európa Intézete, hogy a 20. századi magyar politikai 
gondolkodás történetében a közép-európai térség szerepét mutassák be. A nyitóesten Teleki 
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Pál és Bajcsy-Zsilinszky Endre Közép-Európa felfogásáról, a koncepcióik hasonlóságairól és 
különbözőségeiről Ablonczy Balázs és Bartha Ákos történészek beszélgettek, amelyet Hatos 
Pál, a Közép-Európa Kutatóintézet igazgatója moderált.   
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/08/teleki-es-bajcsy-zsilinszky-kozep-
europaja 
 
E-ügyintézési Szakmai Nap a Ludovika Campuson 
„Folyamatosan változik a felület, az ügykínálat és az egyes alkalmazások is, ehhez frissesség 
modernség és jó hozzáállás kell” - hangzott el az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos 
szakmai napon, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi 
Tanulmányok Kar szervezett a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. támogatásával. A 
hasznos információk megszerzése mellett az egyetemi polgárok akár az aktuális 
okmányügyeiket is elintézhették a rendezvény ideje alatt.   
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/08/e-ugyintezesi-szakmai-nap-a-ludovika-
campuson 
 
Digitális Kerekasztal az űriparról 
Hatalmas érdeklődéssel kísért előadáson mutatta be a magyar űripar létjogosultságát és 
jövőbeni fejlődési lehetőségeit a területért felelős miniszteri biztos a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen. A Digitális Kerekasztal rendezvényén elhangzott: a számos magyar fejlesztésű 
műszer és a missziós részvétel miatt büszkék lehetünk, és van keresnivalónk ezen a területen. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/08/digitalis-kerekasztal-az-uriparrol 
 
Ludovikás életutak: válogatás Vargha Miklós fotóiból 
„Olyan eszményt testesítettek meg, amely a mai honvédtisztjelölteknek is méltó példaképet 
jelent”- méltatták a Ludovika Akadémián egykoron végzett tiszteket az NKE Egyetemi Központi 
Könyvtár és Levéltár Ludovikás Életutak című rendezvénysorozatának soron következő 
állomásán, melyen ezúttal Vargha Miklós egykori ludovikás hallgató fotóiból válogatott 
Emlékképek című állandó fotókiállítás megnyitójára is sor került. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/07/ludovikas-eletutak-valogatas-vargha-
miklos-fotoibol 
 
Szakmai fórummal kezdődött a Kiberbiztonsági Hónap az NKE-n 
Kiberbiztonsági kutatásokról, veszélyes kártevők felfedezéséről, de a közösségi hálózatok 
kockázatairól is hallhattak azok, akik ellátogattak a Kiberbiztonsági Hónap keretében rendezett 
Információbiztonsági Szakmai Fórumra. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági 
Kutatóintézete 2016 óta minden évben számos rendezvénnyel csatlakozik a 
programsorozathoz. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/07/szakmai-forummal-kezdodott-a-
kiberbiztonsagi-honap-az-nke-n 
 
170 éve áldozták életüket az aradi vértanúk 
Koszorúzással, szentmisével és kegyeleti imádsággal emlékeztek az aradi vértanúkra a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A kormány 2001-ben nyilvánította október 6-át nemzeti 
gyásznappá. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/04/170-eve-aldoztak-eletuket-az-aradi-
vertanuk 
 
Integritás a közszférában: kutatási eredmények és tapasztalatok 
„Nem elég formális képzéseket végezni vagy kutatási eredményeket produkálni, meg kell 
győzni mindenkit arról, hogy a szabályos, tisztességes, becsületes munkavégzés az egyedüli 
út”- hangsúlyozta Kis Norbert fejlesztési rektorhelyettes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
integritás témájú kutatásaival kapcsolatban megrendezett szakmai konferencián. A Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen tartott eseményen elhangzott, hogy az integritás szemlélet 
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megerősödése, a korrupció megelőzése, valamint a korrupciós esetek nagyobb arányú 
felderítése a cél. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/04/integritas-a-kozszferaban-kutatasi-
eredmenyek-es-tapasztalatok 
 
Pályázatok hallgatóknak, oktatóknak és az NKE munkatársainak 
Jelentős díjazásban részesülhet az a szerző, aki indul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rektorának pályázati felhívásán. A „Publikációs Projektek Támogatása” fejlesztési program 
keretében indított pályázatról további információk az alábbi videóban. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/04/palyazatok-hallgatoknak-oktatoknak-es-
az-nke-munkatarsainak 
 
Német Egység – 30 évvel a fordulat után 
Kelet- és Nyugat-Németország egységének jelenéről, az ezzel kapcsolatos 
ellentmondásokról, és az újraegyesítés világszerte egyedülálló megvalósításáról is beszélt 
Szászország miniszterelnökének tanácsadója a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az 
intézmény a Német Egységhez vezető események évfordulói alkalmából indított tanácskozás-
sorozatot. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/04/nemet-egyseg-30-evvel-a-fordulat-utan 
 
MAGLITE 2019/2 Többnemzeti Összhaderőnemi Logisztikai Kiképzés 
2019. október 07-11. között zajlott le az évente két alkalommal végrehajtásra kerülő kiképzési 
programsorozat, a MAGLITE Többnemzeti Összhaderőnemi Logisztikai Kiképzés 
magyarországi szakasza a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és 
Egyetemi Campuson. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/10/10/maglite-20192-tobbnemzeti-
osszhaderonemi-logisztikai-kikepzes 
 
„FÚZIÓ-2019” karunk végzőseivel 
Szeptember közepén, a Komárom-Esztergom Megyei Védelmi Bizottság szervezésében 
zajlott a „FÚZIÓ-2019” elnevezésű komplex civil-katonai gyakorlat, amelyen karunk végzős 
közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szakirányú tisztjelöltek is részt vehettek. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/10/08/fuzio-2019-karunk-vegzoseivel 
 
Ünnepi taggyűlés és tisztújítás Szent György Szakkollégiumban 
Ünnepi tanévnyitó keretében szervezeti és tisztújító taggyűlést tartott az NKE RTK Szent 
György Szakkollégium az Oktatási épület Multifunkcionális termében, Sipos Máté Levente 
hallgatói igazgató vezetésével. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/10/04/unnepi-taggyules-es-tisztujitas-szent-
gyorgy-szakkollegiumban 
 
Elhunyt a Rendészettudományi Doktori Iskola oktatója, Prazsák Gergő (1976–2019) 
2019. október 1-jén elhunyt Prazsák Gergő, az ELTE Társadalomtudományi Kar habilitált 
egyetemi docense, az NKE RTK Rendészettudományi Tudományági Doktori Tanács tagja, a 
doktori iskola oktatója. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/10/04/elhunyt-a-rendeszettudomanyi-doktori-
iskola-oktatoja-prazsak-gergo-19762019 
 
Második alkalommal került megrendezésre Szakkollégiumi Szakestély a VTK-n 
A Zsuffa István Szakkollégium második alkalommal rendezte meg szakestélyét a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem bajai campusán. Ahogy az éve elején, most, az őszi félévben is az est 
célja a hagyományok és a vízügyi sajátosságok keverékeként, egy olyan színvonalas 
esemény megteremtése volt, ahol a hallgatók és az oktatók együtt, önfeledten 
szórakozhattak.  
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/10/07/masodik-alkalommal-kerult-
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megrendezesre-szakkollegiumi-szakestely-a-vtk-n 
 
"Megelőzni a vízválságot" - Országos Vízérték Konferencia 
A 2019. november 14-én megrendezésre kerülő rendezvény helyszíne a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusa. A MaSzeSz Országos Konferencia társszervezői 
a Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/10/05/megelozni-a-vizvalsagot-orszagos-
vizertek-konferencia 
 
Önkéntesek versenyén vettek részt a Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói 
Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság és a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az önkéntes 
mentőszervezetek első országos szakmai vetélkedőjét, amelynek október 5-én Salgótarján 
adott otthont. A rendezvényen a hivatásos katasztrófavédelmi szervek mellett a társszervek 
vezetői is képviseltették magukat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 
Katasztrófavédelmi Intézet részéről öt fő tisztjelölt hallgató vett részt a szervezési, 
adminisztrációs feladatokban. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/10/09/onkentesek-versenyen-vettek-reszt-a-
katasztrofavedelmi-intezet-hallgatoi 
 
Szakmai tanulmányúton a Katasztrófavédelmi Intézet oktatói 
Hagyományosan a területi szervek feladatainak tanulmányozásával folytatódott a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézet oktatóinak 
szakmai továbbképzése, amelyhez ebben az évben a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság adta a gyakorlati helyszíneket. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/10/08/szakmai-tanulmanyuton-a-
katasztrofavedelmi-intezet-oktatoi 
 
Külföldi partneregyetemről érkező vezetői látogatás a Katasztrófavédelmi Intézetnél 
2019. október 1-3. között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 
Katasztrófavédelmi Intézeténél tett látogatást az Erasmus mobilitás keretén belül Jozef 
Svetlík, PhD, a szlovákiai Zsolna Egyetem Biztonsági Mérnöki Kar, Tűzvédelmi Mérnöki 
Tanszék tanszékvezetője. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/10/04/kulfoldi-partneregyetemrol-erkezo-vezetoi-
latogatas-a-katasztrofavedelmi-intezetnel 

 
 
Egyetemi programok és konferenciák 
 

NATO70 Konferencia és szimulációs verseny 

Időpont: 2019. október 11-12. 
Helyszín: Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-11 

 

A „keresztény szabadság" fogalma egykor és most 
Időpont: 2019. október 14., 17:00 

Helyszín: Ludovika Főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-14 

 

Budapest Water Summit 2019 

Időpont: 2019. október 15-17. 
Helyszín: Budapest - Millenáris Park 

Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-15 
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Európai Kiberbiztonsági Hónap - második alkalom: „Így írtok ti! - Tehetséggondozás 

és kiberbiztonság 

Időpont: 2019. október 15., 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. október 15., 18:00 
Helyszín: Oktatási Központ II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-15 

 

Az új média szabályozása c. workshop 
Időpont: 2019. október 17., 15:00 

Helyszín: Ludovika Főépület, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-17 

 

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 

 

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.  
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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 
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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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