
2019/48. heti hírlevél 
 
 
 
Egyetemi hírek 
 
Az adórendszer német szemszögből 
A Német Nyelvi Kör november 27-i előadásán Oliver Sievering professzor, a ludwigsburgi 
Közigazgatási Főiskola oktatója a német adórendszert mutatta be több ponton 
összehasonlítva azt a magyar szabályozással. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/28/az-adorendszer-nemet-szemszogbol 
 
A Kína-USA konfliktust elemezték az NKE szakértői 
„Kereskedelmi háború és globális vetélkedés Kína és az Egyesült Államok viszonyában” 
címmel tartottak kerekasztal-beszélgetést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az „NKE Kína-
kutatási Kerekasztal” című rendezvénysorozat legutóbbi állomásán a két ország között 
fennálló konfliktus okait elemezték a szakértők. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/28/a-kina-usa-konfliktust-elemeztek-az-nke-szakertoi 
 
Csak összefogással lehet eredményes a kiberbűnözés elleni fellépés 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem is képviseltette magát az Európa Tanács Octopus 2019 
című konferenciáján, amely a világ egyik legnagyobb kiberbűncselekményekkel foglalkozó 
szakmai rendezvénye. Az eseményre több mint száz országból érkeztek miniszterek, 
magasszintű kormányzati képviselők, kutatók és az információtechnológiai ipar képviselői is, 
hogy háromnapos tanácskozáson vitassák meg a kiberbűnözés és az online térben elkövetett 
visszaélések aktuális trendjeit. A konferencián idén először az NKE egyik kutatója, Sorbán 
Kinga is felszólalt. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/27/csak-osszefogassal-lehet-eredmenyes-a-
kiberbunozes-elleni-fellepes 
 
Jubileumát ünnepli a Robothadviselés konferencia 
A robottechnológia biztonsági és fejlesztési kérdései, valamint a kibervédelem egyre növekvő 
szerepe is terítékre került a Robothadviselés 2019 konferencián, amelynek 20 éves jubileumát 
az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán tartották. Az előadók egyebek mellett a 
mesterséges intelligencia térhódításáról, az ember nélküli katonai alkalmazásokról és konkrét 
technikai fejlesztésekről is beszéltek. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/27/jubileumat-unnepli-a-robothadviseles-konferencia 
 
Éles, de érvelő és érdemi viták a politikáról 
Három intézet közösen szervezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezett 
politikaelméleti és eszmetörténeti éves tanácskozást. A Molnár Tamás Kutatóintézet, a 
Politika- és Államelméleti Kutatóintézet, valamint a Társadalomtudományi Központ 
Politikatudományi Intézet közös szervezésben megvalósuló seregszemle első napján 
eszmetörténeti, második napján politikaelméleti előadások hangzottak el. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/27/eles-de-ervelo-es-erdemi-vitak-a-politikarol 
 
Megjelent a Bonum Publicum novemberi száma! 



A 30 évvel ezelőtti rendszerváltozás különböző aspektusairól is olvashatnak a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem havi magazinjának novemberi számában. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/26/megjelent-a-bonum-publicum-novemberi-szama 
 
Komplex feladatok előtt a jövő könyvtárai 
A könyvtárosok „bizalomforrások” a kutatók és a civilek irányába, a könyvtárak pedig egyre 
komplexebb feladatokat látnak majd el a jövőben – hangzott el a Könyvtár, mint híd a 
tudomány és a kutatás között című konferencián a Ludovika Főépület Széchenyi 
Dísztermében. A hagyományos és digitális tartalmakat gyűjtő, feldolgozó és szolgáltató 
szerepeket is középpontba helyező könyvtári fejlesztésekben élen jár a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/26/komplex-feladatok-elott-a-jovo-konyvtarai 
 
Ösztöndíj az egyetem kiváló hallgatóinak 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 21 hallgatója részesült a 2019/2020-as tanévre nemzeti 
felsőoktatási ösztöndíjban. A kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók az ösztöndíj odaítélésről 
szóló oklevelet a Rektori Tanács ülésén vehették át Koltay Andrástól, az intézmény rektorától.  
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/26/osztondij-az-egyetem-kivalo-hallgatoinak 
 
Fiatalok a közigazgatásban 
„Nem az számít, mennyi tudás van a fejedben, hanem az, ki vagy, s a személyes 
adottságaidnál fogva mire vagy képes”- fogalmazott Magyar Levente az Ostrakon 
Szakkollégium és az egyetemi Kommunikációs és Program Igazgatóság szervezésében 
megvalósuló rendezvényen. A Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettesi 
feladatokat ellátó parlamenti államtitkára az NKE hallgatóinak az egyetem elvégzése utáni 
közszférában való elhelyezkedési esélyekről és lehetőségekről tartott előadást. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/26/fiatalok-a-kozigazgatasban 
 
Újra lecsap a Plüss Kommandó, ezúttal az NKE-re is! 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusára december 3-án, délben érkezik a 
Plüss Kommandó. Ez egy olyan országos jótékonysági rendezvénysorozat kezdeményezés, 
melynek keretében adományokat gyűjtenek különböző szervezeteknek. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/26/ujra-lecsap-a-pluss-kommando-ezuttal-az-nke-re-is 
 
Hanoi-ból érkeztek vendégek az NKE-re 
Magas rangú vietnami rendőri delegáció járt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, ahol a 
vendégek megismerhették az intézmény képzési rendszerét. Elhangzott, hogy az NKE-nek 
nagyon jó híre van Vietnámban. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/26/hanoi-bol-erkeztek-vendegek-az-nke-re 
 
„Kommunikáció 2019” - mérföldkövek a digitális társadalom mindennapjaiban 
A legújabb infokommunikációs trendekről, a dróntámadások ellenlépéseiről, de az 
újgenerációs védelmi platformokról is szó volt a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
Híradó Tanszékének  nemzetközi tudományos-szakmai konferenciáján. A 150 fő részvételével 
zajlott eseményt a Magyar Tudomány Ünnepe keretében rendezték meg a Stefánia Palota-
Honvéd Kulturális Központban. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/26/kommunikacio-2019-merfoldkovek-a-digitalis-
tarsadalom-mindennapjaiban 



 
Tudományos publikációkkal a Haza szolgálatában 
Idén száznál is több előadó mutatta be az állam és a köz szolgálatával összefüggő 
tudományos kutatási eredményét az NKE Doktorandusz Önkormányzat szervezésében 
megvalósuló Haza szolgálatában konferencián. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/25/tudomanyos-publikaciokkal-a-haza-szolgalataban 
 
Kiemelkedő NKE-siker a MEFS díjátadóján 
A Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) díjátadó gáláján az év 
legeredményesebb egyetemista és főiskolás sportolóinak járó plakettet azok vehették át, akik 
2019-ben a nápolyi nyári universiadén, továbbá az egyetemi világversenyeken a dobogón 
végeztek, illetve a különböző sportági világversenyeken aranyérmesek lettek. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/25/kiemelkedo-nke-siker-a-mefs-dijatadojan 
 
A hónap hallgatója 
Benkő Zoltán a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
másodéves hallgatója. Tanulmányait a katonai üzemeltetés szakon folytatja. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/25/a-honap-hallgatoja 
 
Ludovika Táncház az NKE-n 
Két alkalommal is táncházzal és neves fellépőkkel várja még idén a népzene és néptánc iránt 
érdeklődőket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/22/ludovika-tanchaz-az-nke-n 
 
Megelőzni az elkerülhetőt, és felkészülni az elkerülhetetlenre 
„A csapadékvíz érték, a víznek az ügye pedig a köz ügye, ezért is szolgál a  konferencia 
helyszínéül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara, ahol a hazai vízügyi 
igazgatás szakembereit képezik – hangsúlyozta a második alkalommal megrendezett 
Országos Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Konferencián Bíró Tibor dékán. A mintegy 
négyszáz fő részvételével zajló kétnapos bajai rendezvényen hazai és határon túli 
szakemberek vitatták meg a vízügy, kiemelten a csapadékvíz gazdálkodás fontosabb 
kérdéseit. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/22/megelozni-az-elkerulhetot-es-felkeszulni-az-
elkerulhetetlenre 
 
A Diplomácia Napját ünnepelték az NKE-n 
„A diplomácia nemcsak egy gyönyörű hivatás, hanem egyfajta életminőséget, életstílust is 
jelent” – fogalmazott Smuk Péter, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar 
dékánja a magyar diplomácia napja alkalmából rendezett konferencián. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/22/a-diplomacia-napjat-unnepeltek-az-nke-n 
 
Alapmű született a 21. század új nyilvánosságának felelősségéről 
Kétséget kizáróan megdönti az internet szabályozhatatlanságának mítoszát Az új média és a 
szólásszabadság című könyv, amelyet az internetes platformok társadalmi nyilvánosságra 
gyakorolt hatásáról írt Koltay András. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának átfogó, 
angol és magyar kiadásban megjelent munkáját műhelykonferencián mutatták be a Ludovika 
Főépület Zrínyi termében. 



https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/22/alapmu-szuletett-a-21-szazad-uj-nyilvanossaganak-
felelossegerol 
 
NKE-s sikerek a Nemzeti Kiberversenyen 
Rangos helyezéseket értek el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói a Nemzeti 
Kiberversenyen. Az első helyezett csapat 2020 áprilisában, az Atlanti Tanács által szervezett 
megmérettetésen képviselheti az Egyetemet. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/22/nke-s-sikerek-a-nemzeti-kiberversenyen 
 
Bécsben járt az Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi TDK 
Az NKE ÁNTK Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszék munkatársai és a TDK tagjai 
Szabó Zsolt és Molnárné Balázs Ágnes szervezésében tanulmányi kiránduláson vettek részt 
az osztrák fővárosban. 
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2019/11/27/becsben-jart-az-alkotmanyjogi-es-osszehasonlito-
kozjogi-tdk 
 
Az NKE hallgatói a Parlamenti NATO-klub ülésén 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem másodéves nemzetközi biztonság- és védelempolitikai 
mesterszakos hallgatói Szenes Zoltán egyetemi tanár vezetésével a védelempolitika I. 
tantárgy keretében részt vettek a Parlamenti NATO-klub ülésén. 
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2019/11/22/az-nke-hallgatoi-a-parlamenti-nato-klub-ulesen 
 
A helyszínek nyomában az RTK műhelytalálkozóján 
Immár ötödik alkalommal rendezte meg az RTK Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátusa 
aktuális műhelytalálkozóját, amely önálló kezdeményezésként a téli időszakban 
hagyományosan a rendészet világához kapcsolódik. 
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/11/27/a-helyszinek-nyomaban-az-rtk-muhelytalalkozojan 
 
A bűnüldözés és a bűnmegelőzés rendészettudományi tényezői 
A Magyar Tudomány Ünnepe idei rendezvénysorozatának keretében tartották a Rendőrség 
Tudományos Tanácsa támogatásával a „A bűnüldözés és a bűnmegelőzés 
rendészettudományi tényezői” Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XXI. számának pécsi 
bemutatóját. 
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/11/26/a-bunuldozes-es-a-bunmegelozes-
rendeszettudomanyi-tenyezoi 
 
Szabó Dénes emlékülés, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem első tiszteletbeli doktora 
munkásságáról 
Az emlékülést megtisztelte jelenlétével Boross Péter egykori miniszterelnök, aki még 
belügyminiszterként, 1992-ben kérte fel Szabó Dénest magyarországi látogatásra, a hazai 
bűnügyi helyzet, a magyar rendőrség tanulmányozására. 
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/11/26/szabo-denes-emlekules-a-nemzeti-kozszolgalati-
egyetem-elso-tiszteletbeli-doktora-munkassagarol 
 
Elsősegély elméletben és gyakorlatban 
November elején a Szent György Szakmai Hónap keretében, hagyományteremtő jelleggel 
kétnapos elsősegélynyújtó képzést rendeztek a szakkollégisták és karunk hallgatói számára, 
az ilyen ismeretek minél szélesebb körű elterjesztésére, elsajátítására. 



https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/11/25/elsosegely-elmeletben-es-gyakorlatban 
 
Bajai programokkal az értékteremtő tudományért 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának Könyvtára a bajai Tudományos 
Ismeretterjesztő Egyesülettel és a Türr István Múzeummal együtt, közös célul tűzte ki a helyi 
lakosság és diákok szórakoztató tájékoztatását a tudományos területekkel kapcsolatban. 
https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/11/26/bajai-programokkal-az-ertekteremto-tudomanyert 
 
Életmentési praktikákkal ismerkedtek a VTK hallgatói 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának hallgatói elsősegélynyújtási 
tanfolyamon vettek részt az egyetem szervezésében. 
https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/11/27/eletmentesi-praktikakkal-ismerkedtek-a-vtk-hallgatoi 
 
 

Egyetemi programok és konferenciák 
 
A XX. századi német alkotmányok születése és hatása 
Időpont: 2019.12.03. 16:00 - 19:30 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Központ 
Bővebben: https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-03 
 
Ludovika Szabadegyetem - Társadalmi törekvések, tüntetések, ellenzéki mozgalmak 
Előadó: Szájer József 
Időpont: 2019.12.03. 18:00 - 20:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Központ II. előadó 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-03 
 
Víztudományi Kar nyílt nap 
Időpont: 2019.12.04. 10:00 - 15:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-04 
 
ITDK 2019 ősz - eredményhirdetés 
Időpont: 2019.12.04. 12:00 - 14:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Központ 
Bővebben: https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-04 
 
Konzervativizmus és liberalizmus a Magyar politikai enciklopédia tükrében - 
kerekasztal-beszélgetés 
Időpont: 2019.12.04. 16:00 - 18:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus, Főépület, Zrínyi terem 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-04 
 
Párkapcsolati formák - formális párkapcsolatok c. konferencia 
Időpont: 2019.12.05. 09:00 - 14:15 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Zrínyi terem 
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-05 
 
Az államépítés és alkotmányozás Dél-Kelet-Európában 1918 előtt 
Időpont: 2019.12.06. 09:00 - 14:00 



Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Központ 
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-06 
 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar nyílt nap 
Időpont: 2019.12.06. 10:00 - 15:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Zrinyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-06 
 
 
Doktori értekezés nyilvános vitája 
 
Károly Krisztián százados doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája 
A vita ideje:  2019. december 4. (szerda) 14 óra 
A vita helye:  Zrínyi Campus, Zrínyi terem  

(1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) 
Az értekezés címe:  Automatizált erőkövetési képesség megvalósításának 

lehetőségei a Magyar Honvédség híradó-informatikai 
rendszerében 

Témavezetők:   Dr. Németh András őrnagy, a katonai műszaki tudományok 
PhD fokozatosa 
Dr. Horváth István, a fizikai tudományok DSc fokozatosa 

Hivatalos bírálók:  Dr. Haig Zsolt ezredes, a hadtudományok PhD fokozatosa 
Dr. Ványa László ny. ezredes, a hadtudományok PhD 
fokozatosa 

 

Legújabb minőségi publikációk az NKE-n 

A jövőben meg kívánjuk osztani Önökkel a mindenkori legfrissebb, nemzetközileg magasan 
jegyzett folyóiratokban, könyvekben, könyvsorozatokban vagy konferencia kötetekben – a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóinak, kutatóinak és hallgatóinak tollából – megjelenő 
közleményeket.  

Ezen kezdeményezés tovább erősíti az SJR (Scimago Journal Ranking) és a Web of Science 
(Clarivate Analytics) Q-s nemzetközi minősítéssel rendelkező közlemények láthatóságát, 
ösztönözni kívánja Egyetemünk szerzőit ilyen minőségű publikációk írására. Az Egyetem nagy 
hangsúlyt fektet a nemzetközi kutatói kiválóság építésére, valamint a nemzetközi láthatóság 
és versenyképesség mind intézményi, mind egyéni növelésére. A „Publikációs Projektek 
Támogatása” című, 2019 őszén első alkalommal meghirdetett program is e célkitűzés 
jegyében jutalmazza a Q-s közleményeket.  

Célunk, hogy a jövőben ezek a tudományos eredmények még nagyobb elismerést kapjanak, 
melynek egyik elemeként rendszeresen közzétesszük a legfrissebb ilyen közleményeket, hogy 
olvashassák azokat. 

1. Lentner Csaba (ÁNTK) 
2. Karches Tamás (VTK) 
3. Ács Éva (VTK) 
4. Korponai János László (VTK) 
5. Pántya Péter (RTK) 
6. Csurgai József (HHK), Pátzay György (RTK), Vass Gyula (RTK) 
7. Bíró Tibor (VTK) 



8. Lentner Csaba (ÁNTK) 
9. Gyulai Attila (Eötvös József Kutatóközpont) 
10. Szádeczky Tamás (ÁNTK) 
11. Ács Éva (VTK) 
12. Horváth István (HHK), Pintér Sándor (HHK), Rácz István (HHK) 
13. Földi László (HHK), Padányi József (HHK) 
14. Békési Bertold László (HHK), Fehér Krisztina (HHK), Kavas László (HHK), Varga Béla 

(HHK) 
15. Simonné Gombos Katalin (ÁNTK) 
16. Demeter Márton (ÁNTK) 
17. Horváth István (HHK), Pintér Sándor (HHK), Rácz István (HHK) 

 Document Title Authors Year Source 

1. 
New dimensions of internal 

controls in banking after the GFC 

Lentner, C., Vasa, 
L., Kolozsi, P.P., 

Zéman, Z. 
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Somlyai, I., Berta, 
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Grigorszky, I. 
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11(10), art. no. 2002. 
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I., Vincze, I., (...), 
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Edl, M., Pantya, P., 
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2019 

Management and 
Production Engineering 
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6. 
Accelerated leach test for low-
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the Hungarian NPP Paks 

Pátzay, G., Zsille, 
O., Csurgai, J., 

Vass, G., Feil, F. 
2019 

International Journal of 
Environment and 

Waste Management, 
24(3), pp. 302-312. 

7. 
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Kovács, Z., (...), 
Madarász, B., 

Szabó, S. 

2019 
Hungarian 

Geographical Bulletin, 
68(3), pp. 241-253. 
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credit market behavior: Evidence 
from Hungary (Literature review) 

Sági, J., Lentner, 
C. 

2019 
Banks and Bank 
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162-174. 
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Szadeczky, T. 
2019 Security Journal. 

11. 
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of epiphytic diatoms in saline 
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dominance hypothesis 

Ács, É., Földi, A., 
Vad, C.F., (...), 
Grigorszky, I., 
Botta-Dukát, Z. 

2019 
Scientific Reports, 9(1), 

art. no. 15749. 

12. 
Methods for identifying high-
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Pinter, S., Balázs, 
L.G., Bagoly, Z., 
(...), Rácz, I.I., 

Tóth, V.L. 

2019 
Astronomische 

Nachrichten, 340(7), 
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13. 
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L. 

2019 
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Technologies, 

Proceedings, art. no. 
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L., Békési, B., 
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2019 
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Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
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 

October, pp. 1323-
1326. 

15. 
Europeanisation effects in the 

court jurisprudence 
Gombos, K. 2019 

International and 
Comparative Law 

Review, 19(1), pp. 261-
275. 

16. 

"None of us is an Island": Toward 
the conception of positive 

populism through the analysis of 
Pope Francis's Twitter 

communication 

 

Toth, T., Demeter, 
M. 

 

2019 
International Journal of 

Communication, 13, 
pp. 4507-4529. 

17. 

Exploring the pattern of the 
Galactic HI foreground of GRBs 

with the ATCA 

 

Dénes, H., Jones, 
P.A., Tóth, L.V., 

(...), Suleiman, N., 
Bagoly, Z. 

2019 

 

Monthly Notices of the 
Royal Astronomical 
Society, 489(3), pp. 

3778-3796. 



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 
 
 
 


