
2018/42. heti hírlevél 
 

 
 
Egyetemi hírek 
 
Hruscsov elleni összeesküvések az 1950-es és ’60-as években 
“Hruscsov nevére mindenki emlékszik, mindenki tudja ki volt ő” – kezdte meg a Ludovika 
Szabadegyetem előadását Kun Miklós. A téma Nyikita Szergejevics Hruscsov elleni 
összeesküvések voltak, amelyeket a történész eddig ismeretlen források tükrében mutatott be.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/18/hruscsov-elleni-osszeeskuvesek-az-1950-
es-es-60-as-evekben 
 
A jog mint az európai integráció identitásképző tényezője 
„A jog az európai integráció esetében nemcsak eszköz, hanem identitásképző tényező is”- 
jelentette ki Martonyi János a FIDE Magyar Tagozat megalakulásának 15. évfordulója alkalmából 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen újraindult Európai Tükör szerkesztősége és a FIDE Magyar 
Tagozat rendezett közös konferenciáján, amelyen a korábbi külügyminiszter mellett több közjogi 
méltóság is előadóként vett részt. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/18/a-jog-mint-az-europai-integracio-
identitaskepzo-tenyezoje 
 
Sok a csalás a kibertérben is 
Az elmúlt években egyre nagyobb teret nyernek a csalások között a kibertérben elkövetett 
bűncselekmények. Egy nemrég végzett nemzetközi felmérés szerint például az interneten vásárlók 
közel 12 százaléka volt már online csalás áldozata, és 8 százalékuk személyazonossággal való 
visszaélést tapasztalt.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/17/sok-a-csalas-a-kiberterben-is 
 
Alumni találkozó a BRFK egykori épületében 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében találkoztak a Budapesti Rendőrfőkapitányság 
egykori vezető beosztású rendőrei a szervezet korábbi székházában, amely jelenleg a főváros 
egyik legnépszerűbb szállodája. A Ritz-Carlton hotelben tartott alumni rendezvényen külön 
köszöntötték a BRFK korábbi főkapitányát, Bodrácska János ny. vezérőrnagyot. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/17/alumni-talalkozo-a-brfk-egykori-epuleteben 
 
Új teória a muhi csata pontos helyszínéről 
Dr. P. Szabó Sándor, az NKE NETK Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató 
Központjának igazgatója középkori kínai nyelvű mongol történeti források alapján új teóriát 
dolgozott ki a muhi csata pontos helyszínével kapcsolatban. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/16/uj-teoria-a-muhi-csata-pontos-helyszinerol 
 
Évfolyamelsők jutalmazása az ORFK-n 
2018. október 15-én délelőtt került sor az ünnepségre az ORFK sajtótermében. A Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának r. tisztjelöltjei és a Rendészeti 
Szakgimnáziumok diákjai, valamint a képzési intézmények dolgozói vehették át jutalmukat Dr. 
Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy úrtól, az országos rendőrfőkapitány személyügyi helyettesétől az 
tanintézmények vezetői jelenlétében. A jutalmazott hallgatók és diákok valamennyien kiemelkedő 
tanulmányi eredményük alapján évfolyamelsők lettek tanintézményükben. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/16/evfolyamelsok-jutalmazasa-az-orfk-n 
 
Sajtóközlemény 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) vezetése Angyal Miklós r. ezredes, egyetemi docens 
ügyében múlt héten érkezett bejelentés alapján ismét áttekintette annak a vizsgálatnak az anyagát, 
amelyet az intézmény korábbi vezetése 2018 nyarán lefolytatott az egyetem Krimináltaktikai és 

https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/18/hruscsov-elleni-osszeeskuvesek-az-1950-es-es-60-as-evekben
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/18/hruscsov-elleni-osszeeskuvesek-az-1950-es-es-60-as-evekben
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/18/a-jog-mint-az-europai-integracio-identitaskepzo-tenyezoje
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/18/a-jog-mint-az-europai-integracio-identitaskepzo-tenyezoje
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/17/sok-a-csalas-a-kiberterben-is
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/17/alumni-talalkozo-a-brfk-egykori-epuleteben
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/16/uj-teoria-a-muhi-csata-pontos-helyszinerol
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/16/evfolyamelsok-jutalmazasa-az-orfk-n


Metodikai Tanszék megbízott tanszékvezetője ellen, a Kreatív bűnüldözők c. vetélkedőre készített 
videófilm miatt. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/15/sajtokozlemeny 
 
A hét hallgatója 
Csonka Attila 22 éves, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 
hallgatója. Tanulmányait a nemzetközi igazgatási szakirányon folytatja. A NETK HÖK Sport és 
Kulturális ügyekért felelős referense, valamint az Ostrakon Szakkollégium pénzügyi elnöke. 
Hobbija a sportolás és az utazás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/15/a-het-hallgatoja 
 
#ErasmusDays - Erasmus Nap az ÁKK-n 
A #ErasmusDays nemzetközi Erasmus Napot 2017-ben szervezték meg először szerte 
Európában. 11 ország 324 városában 625 eseményen 52 millió emberhez jutott el az Erasmus+ 
program eredményeinek ismertetése. 2018-ban pedig 20 országban 1000 eseményre számítanak 
a programsorozat kezdeményezői. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/13/erasmusdays-erasmus-nap-az-akk-n 
 
Kommunikációmenedzsment szerepe a közszolgálatban 
A Magyar Tudományos Akadémia Gazdaságtudományi Bizottságának 
Kommunikációmenedzsment Munkabizottsága 14. konferenciáját szervezte meg, melynek a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem adott otthont. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/13/kommunikaciomenedzsment-szerepe-a-
kozszolgalatban 
 
Világbajnoki siker 
Világbajnoki ezüstérmet szerzett a KRSE-Ludovika női futsal csapata Hollandiában. A tornán 54 
ország, közel 200 csapata vett részt, a résztvevő játékosok száma elérte a 2700 főt. Magyarország 
a női tornán két csapattal képviselte magát, köztük a KRSE-Ludovika együttese. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/12/vilagbajnoki-siker 
 
Az Aranyélet utolért 
Közel 500 érdeklődő vett részt az Aranyélet befejező évadának premier előtti kerekasztal 
beszélgetésén, ahol a nagysikerű kultsorozat stábja a kulisszák mögé kalauzolta az egyetemi 
polgárokat és a külsős vendégeket. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/12/az-aranyelet-utolert 
 
Tudomány a Békéért és Biztonságért 
A NATO, együttműködve a Külgazdasági- és Külügyminisztériummal és a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemmel, információs napot szervezett Antonio Missiroli, a NATO főtitkár-helyettesének 
részvételével. A konferencia célja a NATO Science for Peace and Security (SPS) című 
programjának bemutatása volt, amely a nemzetközi biztonság, a béke és a stabilitás 
megerősítésére hivatott azáltal, hogy elősegíti az együttműködést a biztonsággal kapcsolatos 
tudományok területén a tagállamok és a partnerországok között. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/12/tudomany-a-bekeert-es-biztonsagert 
 
Honvédelmi igazgatási tanfolyam kormánytisztviselőknek 
A mostani biztonsági kihívások jelenlétében Magyarország fegyveres védelme nagyságrendekkel 
komplexebbé és aktívabbá vált, amely új dimenziót nyitott a fegyveres testületek és a civil 
közigazgatás közti mindennapi együttműködésnek. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/12/honvedelmi-igazgatasi-tanfolyam-
kormanytisztviseloknek 
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Megtartotta idei első szakmai programját a Korszerű Katonai Híradó, Informatikai, Robotikai 
és Elektronikai Rendszerek Tudományos Diákkör 
2018.10.16-án a délutáni órákban megtartotta a 2018/2019-es tanév első ülését és közös szakmai 
programját a Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium és a Korszerű Katonai Híradó, Informatikai, 
Robotikai és Elektronikai Rendszerek Tudományos Diákkör. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/17/megtartotta-idei-elso-szakmai-programjat-a-
korszeru-katonai-hirado-informatikai-robotikai-es-elektronikai-rendszerek-tudomanyos-diakkor 
 
Kari részvétel az Etióp Tanulmányok 20. Nemzetközi Konferenciáján az etiópiai Makaléban 
2018. szeptember 30. és október 5. között immár 20. alkalommal rendezték meg az Etióp 
Tanulmányok Nemzetközi Konferenciáján az etiópiai Makaléban. A több mint 500 előadó közel 100 
panelbe szervezve tarthatta meg előadását az antropológiai témáktól kezdve a történeti és 
társadalmi kérdéseken át a biztonság- és külpolitikai, illetve migrációs problémákig. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/18/kari-reszvetel-az-etiop-tanulmanyok-20-
nemzetkozi-konferenciajan-az-etiopiai-makaleban 
 
Tudományos Diákköri Börze a NETK-en 
Október 9-én, kedden került sor a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar szervezésében 
először a Tudományos Diákköri Börzére. Az eseményen bemutatkoztak a Kar tudományos diákköri 
csoportjai, lehetőséget teremtve az érdeklődő hallgatóknak a csoportok megismerésére, kérdések 
feltevésére, illetve akár valamelyik csoporthoz való csatlakozásra is. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/17/tudomanyos-diakkori-borze-a-netk-en 
 
Panelbeszélgetés Közép-Európa és az Egyesült Államok kapcsolatáról 
Az Antall József Tudásközpont szervezésében 2018. október 9-én panelbeszélgetésre került sor 
Közép-Európa szerepéről a transzatlanti szövetségben Sándorfi Eszter, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium Észak-Amerikai Főosztályának vezetője és Dr. Rada Péter, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar tudományos és nemzetközi 
dékánhelyettesének részvételével.   
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/16/panelbeszelgetes-kozep-europa-es-az-
egyesult-allamok-kapcsolatarol 
 
Demonstrátori megbízások átvétele a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon 
A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar júliusban demonstrátori pályázatot hirdetett. A kiváló 
tanulmányi eredménnyel és kiemelkedő közösségi tevékenységgel rendelkező pályázók által 
beadott jelentkezések közül az illetékes szervezeti egységek javaslata alapján a Kar dékánja hét 
hallgató részére adott demonstrátori megbízást a 2018/2019 tanévre. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/12/demonstratori-megbizasok-atvetele-a-
nemzetkozi-es-europai-tanulmanyok-karon 
 
„Vietnámtól napjainkig” - ENSZ békefenntartási konferencia Szolnokon 
2018. október 9-én tíz biztonság- és védelempolitikai szakos hallgató (alap és mester szakos 
diákok vegyesen) vett részt egy ENSZ békeműveleti konferencián, Szolnokon, a Magyar 
Honvédség Béketámogató Kiképző Központban (MH BTKK).  
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/11/vietnamtol-napjainkig-ensz-bekefenntartasi-
konferencia-szolnokon 
 
Közszolgálati Kézifegyver Kupa 
Az idén negyedik alkalommal rendezte meg az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület 
Lövészszakosztálya a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közösen a IV. Közszolgálati Kézifegyver 
Kupát 2018. október 12-13-án a gyáli Gemini lőtéren. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/18/kozszolgalati-kezifegyver-kupa 
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Dobogós SZEM-eseink 
2018. szeptember 8-n, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) által, a járási koordinátoroknak 
tartott szakmai fórumon bemutatták, az OPSZ működését, hasznos és gondolatébresztő 
előadásokkal, majd a „A Szomszédok Egymásért mozgalom (SZEM) megújítása és jövőbeli 
lehetőségei” c. pályázati programját, és átadták a díjakat.  
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/15/dobogos-szem-eseink 
 
Országos Polgárőr közlekedésbiztonsági verseny 
Az Országos Polgárőr Szövetség a BRFK-Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottsággal, 2018. 
szeptember 29-én rendezte meg az XIV. Országos Polgárőr közlekedésbiztonsági versenyt, 
együttműködő partnerük, a Magyar Autóklub budapesti vezetéstechnikai pályáján. A verseny 
elméleti és gyakorlati feladatokból állt, e próbákban egyetemünk segítségére is számíthattak a 
szervezők. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/13/orszagos-polgaror-kozlekedesbiztonsagi-
verseny 
 
A katasztrófavédelem tisztjelölt hallgatói a legkiválóbbak között 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) huszonkét legkiválóbb hallgatója között a 
Katasztrófavédelmi Intézet (KVI) négy hallgatója is részesül az idei tanévben nemzeti felsőoktatási 
ösztöndíjban. Az elismerésről szóló oklevelet ünnepélyes keretek között adták át csütörtökön az 
intézmény Orczy úti kollégiumában. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/10/13/a-katasztrofavedelem-tisztjelolt-hallgatoi-a-
legkivalobbak-kozott 
 
Szoros együttműködés a Zsolnai Egyetemmel 
Október 9-e és 11-e között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetéhez 
látogatott a szlovákiai Zsolna Egyetem (University of Žilina) két oktatója. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/10/13/szoros-egyuttmukodes-a-zsolnai-egyetemmel 

 

Szenátusi hírek 

2018. október 17-én tartotta ülését az Egyetem Szenátusa, melyen az alábbi döntéseket hozta: 
 
1. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással egyetemi címek és kitüntetések 

adományozásáról döntött az alábbiak szerint: 
a) A Szenátus – 2018. december 10-ei hatállyal – Professor Emeritus címet adományozott 

Prof. Dr. Bukovics István ny. tű. mk. vezérőrnagy részére. 
b) A Szenátus – 2019. január 1-ei hatállyal – Professor Emeritus címet adományozott Prof. 

Dr. Munk Sándor ny. ezredes részére. 
c) A Szenátus címzetes egyetemi tanári címet adományozott Dr. Harald Pöcher 

dandártábornok részére. 
d) A Szenátus címzetes egyetemi docensi címet adományozott Halászné dr. Tóth Alexandra 

ezredes, Kling Zoltán és Román Pál részére. 
e) A Szenátus Egyetemért Emlékérem kitüntetést adományozott Prof. Dr. Keller Éva, Baráth 

István dandártábornok és Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy részére. 
 

2. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Prof. Dr. Magyarics 
Tamás pályázatát az Államkutatási és Fejlesztési Intézet Amerika Tanulmányok Kutató Központ 
tudományos főmunkatársi pozíciójára vonatkozóan. 

 
3. napirendi pont: A Szenátus 2023. augusztus 1-ig szóló mandátummal megválasztotta az 

Egyetemi Doktori Tanács külsős tagjának: a Rendészettudományi Kar javaslata alapján Prof. Dr. 
Gellér Balázs helyett Prof. Dr. Belovics Ervin egyetemi tanárt. 
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4. napirendi pont: A Szenátus 2021. március 28-ig szóló mandátummal az Egyetemi Minőségügyi 
Bizottság tagjaként az alábbi személyt bízta meg: a tudományos rektorhelyettes által kijelölt 
minőségügyi felelősként Bedekovits Tamást. 

 
5. napirendi pont: A Szenátus 2018. október 27. napjától 2020. október 27-ig szóló mandátummal 

megbízta a Doktorandusz Szociális Ügyek Bizottsága tagjait: 

a Rendészettudományi Doktori Iskola oktató képviselőjeként Dr. Kovács Istvánt, 
a Katonai Műszaki Doktori Iskola oktató képviselőjeként Dr. Hornyacsek Júliát, 
a Hadtudományi Doktori Iskola oktató képviselőjeként Dr. Boda Mihályt, 
a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola oktató képviselőjeként Dr. Belényesi Emesét, 
a Rendészettudományi Doktori Iskola doktorandusz képviselőjeként Baráth Noémit, 
a Katonai Műszaki Doktori Iskola doktorandusz képviselőjeként Deák Veronikát, 
a Hadtudományi Doktori Iskola doktorandusz képviselőjeként Kozma Klementinát, 
a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola doktorandusz képviselőjeként Szabó László Andrást. 
 
6. napirendi pont: A Szenátus a Katonai Vezetői alapképzési szak, tüzér specializáció, 

specializáció-felelőseként Dr. Berek Tamás alezredest bízta meg. 
 

Egyetemi programok és konferenciák 
 
Privacy Enhancing Technologies és a Privacy by Design – az adatvédelem műszaki oldala 
c. workshop 
Időpont: 2018. október 24., 18:00 
Helyszín: Oktatási Központ, 212-213-as terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-24 
 
A jó önkormányzás mérése és értékelése műhely- és vitakonferencia 
Időpont: 2018. október 26., 10:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-26 
 
1968 ötven év távlatából c. konferencia 
Időpont: 2018. november 8., 8:30 
Helyszín: Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium (1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 38-
42.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-08 

Effects of global climate change and improvement of adaptation especially in the public 
service area 
Időpont: 2018. november 8., 9:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Díszterem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-08 
 
Kutatás határok nélkül - A bűnügyi tudományok kiemelt kutatóműhely kutatási eredményei 
a köz szolgálatában 
Időpont: 2018. november 8., 9:30 
Helyszín: Ludovika Főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-08 
 
Kommunikáció 2018 - Határtalan infokommunikációs hálózatok 
Időpont: 2018. november 14., 9:00 
Helyszín: STEFÁNIA PALOTA - Honvéd Kulturális Központ (1143 Budapest, Stefánia út 34.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-14 
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Egyetemi nyílt nap 
Időpont: 2018. november 23., 10:00 
Helyszín: Ludovika Campus (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-23 
 

 
Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
Pályázat felsőoktatási intézmények hallgatói és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók részére 
A Közbeszerzési Hatóság a kiemelkedő színvonalú közbeszerzési szakmai munkásság 
elismerésére pályázatot hirdet a Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2018 elnyerésére, melynek célja 
fenntartható közbeszerzési témában készült szakdolgozat, évfolyamdolgozat díjazása 
felsőoktatási intézmények tanulói számára.  
A pályázat beadása (postai feladása) folyamatos, végső határideje: 2018. október 31.  
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. november 30.  
A pályázattal kapcsolatos valamennyi információ a Hatóság honlapján elérhető: 
http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/palyazat-felsooktatasi-intezmenyek-hallgatoi-es-felelos-
akkreditalt-kozbeszerzesi-szaktanacsadok-reszere 
 
Call for papers: Smart Cities Conference 
The 6th edition of the Smart Cities Conference will take place in Bucharest, Romania, on December 
6-7, 2018. The conference is based on the traditions and success of the e-government, social 
innovation, urbanism and administrative dimension of a smart city. We will continue to be a meeting 
place for discussions on these topics for academic scholars, policy makers and practitioners. 
Beside full paper submissions, we will also accept posters and reports regarding practical 
experiences.  
Deadline for abstracts: 04-11-2018          
Participation confirmation: 25-11-2018 
More details on webpage: http://administratiepublica.eu/smartcitiesconference/2018/ 
 
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. 
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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 2018-ban 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 az 
alábbi területeken: 
- Társadalomtudományi gondolkodás, interdiszciplináris kutatások - www.padabudapest.hu 
- Makroökonómia, pénzügy és ezekhez kapcsolódó módszertan - www.padsbudapest.hu 
- Kárpát- medencei magyar nyelvű szakemberképzés - www.padocbudapest.hu 
- Geopolitikai és geostratégiai tudásmegosztás - www.pageobudapest.hu 
- Gazdasági szakemberképzés Bács- Kiskun megyében - www.padmakecskemet.hu 
- Innováció és vállalkozói tudásteremtés - www.padibudapest.hu 
Bővebben: http://www.mnb.hu/a-jegybank/pallas-athene-alapitvanyok/a-pallas-athene-
alapitvanyok-palyazatai 
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