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Egyetemi hírek 
 
 
KÖFOP-kutatások: a tényekről pár szóban 
Az elmúlt napokban több internetes portál ismét valótlan információkat írt a KÖFOP 
projektjeinkkel kapcsolatban. Ezúttal Paczolay Péter „Az olasz állam modernkori kihívásai” c. 
kutatóműhelyével foglalkoznak, csak éppen a tényeket nem akarják meglátni, amiket már 
annyiszor közöltünk. Minden sajtómegkeresést, minden közérdekű adatigénylést 
megválaszoltunk, de csak azokra a kérdésekre tudunk válaszolni, amelyeket feltesznek nekünk. 
Eddig az volt a legfőbb probléma, hogy miért támogattuk Paczolay Péter kutatóműhelyét, most 
meg az, hogy miért szűnt meg. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/30/kofop-kutatasok-a-tenyekrol-par-szoban 
 
„Mind az öt karunk egyedülálló, kivételes és magas színvonalú képzést nyújt”- interjú 
Patyi András rektorral 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az állam szolgálatába állókat képzik, mind az egyenruhás, 
mind a civil foglalkozásokat tekintve. „Az egyetemi tanárok nálunk ezért nemcsak magas szintű 
tudást, az egyetemi, tudományos szakértelmet adják át, hanem a hivatásrendekhez kapcsolódó 
szellemiséget, eszmeiséget is. Ettől vagyunk többek” – mondta Patyi András rektor a Figyelő új 
felsőoktatási rangsorának adott interjújában. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/27/mind-az-ot-karunk-egyedulallo-kiveteles-es-
magas-szinvonalu-kepzest-nyujt-interju-patyi-andras-rektorral 
 
Veszélyben Európa? Terrorizmus, migráció, jövőkép 
Az elmúlt időszakban szinte nem telt el úgy egy félév, hogy ne történt volna valamilyen súlyos 
terrorcselekmény. Ez egyre nagyobb számban és egyre súlyosabban jelenik meg Európában. 
Bár lassan megfékezzük az ISIS térnyerését, nem érdemes hátradőlnünk.  Dr. Kasznár Attila nb. 
őrnagy a Ludovika Szabadegyetemen rávilágított, azzal hogy felszámoljuk az Iszlám Államot, 
még nem győzzük le a globális terrort. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/29/veszelyben-europa-terrorizmus-migracio-
jovokep 
 
Nemzetközi innovációk a rendőrképzésben 
A tavalyi nagy sikerű esemény folytatásaként ismét az NKE ad otthont az Európai Unió 
Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) háromnapos Research and Science nemzetközi 
konferenciájának. A 2017. november 28-30. között zajló eseménynek ezúttal a rendőrtisztképzés 
nemzetközi innovációi állnak a középpontjában. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/29/nemzetkozi-innovaciok-a-rendorkepzesben 
 
A monetáris unió jövőjéről tanácskoztak 
A Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) elmélyítéséről, azon belül pedig az euró jövőjéről tartottak 
tudományos konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen „A modern állam gazdasági 
szerepének legújabb dimenziói” elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely szervezésében. A 
téma aktualitását az is erősíti, hogy napokon belül nyilvánosságra kerül az Európai Bizottság 
ezzel kapcsolatos javaslatcsomagja, amely a 2020 utáni uniós költségvetés kereteit is 
tartalmazza majd. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/27/a-monetaris-unio-jovojerol-tanacskoztak 
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A hét hallgatója 
Zagyva Dániel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar negyedéves építőmérnök 
szakos hallgatója. Jelenleg a kari hallgatói önkormányzat elnöke. Hobbija az olvasás és a 
zenehallgatás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=MmP5IlprTtI 
 
Az emberközpontú könyvtárnak a minőség az alapja 
„Emberközpontú tudomány- Emberközpontú könyvtár” címmel országos könyvtárszakmai 
konferenciát rendezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és 
Levéltára. A konferencia fő gondolataként hangzott el, hogy a teljes körű minőségirányítás az 
emberközpontú könyvtár alapja. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/27/az-emberkozpontu-konyvtarnak-a-minoseg-
az-alapja 
 
Az NKE csapata nyerte a University Sports Festivalt 
November 24-én immár második alkalommal került megrendezésre a University Sports Festival 
Budapest az ELTE Bogdánfy úti sporttelepén az ELTE, az ESN ELTE, valamint a BEAC 
szervezésében. A kimondottan a fővárosban tanuló külföldi hallgatóknak szóló rendezvény célja, 
hogy összekösse a világ számos pontjáról hazánkba érkező egyetemi hallgatókat és betekintést 
nyújtson a hazai egyetemi sportéletbe. Az esemény végén egy intézmények közötti verseny is 
meghirdetésre került, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói nyertek meg. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/29/az-nke-csapata-nyerte-a-university-sports-
festivalt 
 
Ma és holnap minden karunk bemutatkozik – nyílt nap az NKE-n 
Nemcsak az 500 fős előadóban, hanem kivetítőn több nagy teremben is figyelemmel kísérhette 
ma a rektor előadását a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) nyílt napjára érkezett több száz 
leendő hallgató és hozzátartozóik. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/24/ma-es-holnap-minden-karunk-bemutatkozik-
nyilt-nap-az-nke-n 
A nyílt napról készült videó megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=rPX02neSh-A 
 
Rangos elismerés az NKE sportéletének 
A korábbi évekhez és Sportos Egyetem küldetésünkhöz méltóan idén is értékes díjakat nyert az 
NKE és sportoló diákjai. A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség rendezésében november 
23-án a Magyar Sportok Házában került sor az „Év Egyetemi Sportolója” sajtónyilvános, 
állófogadással egybekötött ünnepélyes díjátadójára. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/24/rangos-elismeres-az-nke-sporteletenek 
 
Az Európai Bizottság képviselője az NKE-n: „A határrégiók Európája” 
Nathalie Verschelde, az Európai Bizottság Regionális Politikáért Felelős Főigazgatóságának 
egyik vezetője tartott előadást a KÖFOP kutatási programok részeként a november 23-án az 
NKE-n rendezett konferencián „On the EU Communication ’Harnessing the potential of European 
Border Regions’” címmel, A konferenciára Prof. Dr. Nemeslaki András „Digitális kormányzás, 
digitális állam” című NKE Ludovika Kutatóműhelyében került sor. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/24/az-europai-bizottsag-kepviseloje-az-nke-n-a-
hatarregiok-europaja 
 
A növekedés, a fejlődés és a fenntarthatóság egyensúlyának megtalálása a feladtunk 
„A fejlődéstől a fenntarthatóságig” címmel közös tudományos tanácskozást tartott a filozófia 
világnapja alkalmából, a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében a Magyar 
Tudományos Akadémia és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága. Csath Magdolna, az NKE 
magántanára „Gazdasági növekedés, társadalmi fejlődés és fenntarthatóság” címmel tartott 
előadásában a gazdasági rendszereket egy nagyobb rendszerbe belehelyezve kötötte össze a 
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gazdasági növekedés, a fejlődés és a fenntarthatóság témáját, kiemelve, hogy az egyensúlyra 
kell törekednünk. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/24/a-novekedes-a-fejlodes-es-a-
fenntarthatosag-egyensulyanak-megtalalasa-a-feladtunk 
 
How to develop leaders for 21st Century? 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a közszolgálati vezetőképzés egyik bázisintézménye. A „How 
to develop leaders for 21st Century?” címmel 2017. november 22-én megrendezett nemzetközi 
konferencia a közszolgálati vezetőfejlesztés legfrissebb trendjeivel és aktuális kihívásaival 
foglalkozott. A Magyar Tudomány Ünnepe (2017) egyetemi rendezvénysorozat egyik 
állomásaként a konferenciának az Államtudományi és Közigazgatási Kar új oktatási épülete adott 
otthont. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/24/how-to-develop-leaders-for-21st-century 
 
Protestantizmus és közjog 
„Protestantizmus és közjog” címmel rendezett konferenciát az NKE Államtudományi és 
Közigazgatási Kar Alkotmányjogi Intézete és Magyar Állam- és Jogtörténeti Intézete 2017. 
november 28-án az NKE Oktatási Épületében, melynek keretében az egyetem munkatársai 
mellett külsős szakemberek is előadást tartottak a témában. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2017/11/29/protestantizmus-es-kozjog 
 
A haderőfejlesztés feltétele a személyi állomány, a képzés, önképzés és a tudás 
Idén 27 előadással kerül megrendezésre a „Katonai logisztika időszerű kérdései” című szakmai-
tudományos konferencia. 2006 óta a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében 
szervezi meg az egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának (HHK) Katonai 
Logisztikai Intézete a konferenciasorozatot a Magyar Hadtudományi Társaság 
Védelemgazdasági és Logisztikai Szakosztályával közösen. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2017/11/29/a-haderofejlesztes-feltetele-a-szemelyi-
allomany-a-kepzes-onkepzes-es-a-tudas 
 
50 éve alakultak meg a katonai főiskolák 
50 éve annak, hogy kormányzati döntés értelmében az 1957-ben megalakult Egyesített Tiszti 
Iskola megszűnésével egyidőben három új katonai főiskola jött létre. A korabeli döntéshozók 
ekkorra látták elérkezettnek az időt arra, hogy gyökeresen átalakítsák a hazai katonai 
felsőoktatást. Erre az eseményre emlékeztek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi 
és Honvédtisztképző Kar által 2017. november 23-án megrendezett tudományos konferencián. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2017/11/28/50-eve-alakultak-meg-a-katonai-foiskolak 
 
Honvédelmi jogi és igazgatási kutatások a tudomány színpadán 
2017. november 23-án a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon került megrendezésre a 
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-
15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” projekt keretében 
működő „A honvédelmi igazgatás rendszerének sajátosságai, különös tekintettel a védelmi 
igazgatással való kapcsolatára” című Ludovika Kutatócsoport workshopja. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2017/11/28/honvedelmi-jogi-es-igazgatasi-kutatasok-a-
tudomany-szinpadan 
 
Baleset- és káresemény-helyszínelői képzés 
A Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága (FÖRI) és a Rendészettudományi Kar között 
létrejött együttműködés keretében a FÖRI tíz munkatársának a részvételével az RTK-n immáron 
másodszor szervezték meg a hét hetes baleset- és káresemény-helyszínelői képzést. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2017/11/27/baleset-es-karesemeny-helyszineloi-kepzes 
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Egyetemi programok és konferenciák 
 
Regional Balance and Challenges to State Sovereignty in the Changing Middle East 
Időpont: 2017. december 5., 9:30 
Helyszín: Orczy Úti Kollégium (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-05 
 
„Az erőszakos bűncselekmények nyomozása az Egyesült Államokban” 
Időpont: 2017. december 5., 17:00 
Helyszín: RTK Speciális Oktatási Épület, Multifunkcionális terem (1089 Budapest, Diószeghy 
Sámuel u. 38-42.) 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-05 
 
Ludovika Szabadegyetem: Dr. habil. Pókecz Kovács Attila előadása 
Időpont: 2017. december 5., 18:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Egyed István terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-05 
 
Tematikus irányok, tendenciák az államelmélet és a kormányzástan kontextusában c. 
konferencia 
Időpont: 2017. december 6., 9:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási Épület (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-06 
 
Égetés, pirolízis, termolízis, plazma? Termikus hulladékhasznosítási módszerek dióhéjban 
Időpont: 2017. december 6., 14:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-06 
 
Vallás, vallásszabadság és vallási szélsőségek a jogalkotás tükrében 
Időpont: 2017. december 7., 10:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-07 
 
Dr. Klein Balázs „A kompetens szervezet szerepe a kiváló teljesítményekhez vezető úton” 
című előadása 
Időpont: 2017. december 7., 15:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, I. előadó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-07 
 
TDK Filmklub - A kör (2017) 
Időpont: 2017. december 11., 19:30 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási Épület (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-11 
 
Közszolgálati felkészülés az Európa 2020 sportrendezvény-sorozat jegyében 
Időpont: 2017. december 14., 9:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-14 
 
 

Egyéb szakmai programajánló 
 
Call for Papers: Personality and usage of emoticons 
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The special issue of the Journal of Education, Culture and Society, expected to be published in 
June 2019, will be dedicated to the very actual, yet poorly explored, topic of the usage of 
emoticons in relation to personality. Emoticons, as nonverbal cues in computer-mediated 
communication, have been shown to express emotions and affect the online message 
interpretations, but very few studies have focused on their relation to personality. 
 
We encourage scholars from all over the world to conduct studies tackling the research topic of 
the link between personality and emoticons. 
 
The deadline for application submissions: 15.12.2017 
 
Further information: https://jecs.pl/index.php/jecs/announcement/view/7 
 
Bellagio Center Academic Writing Residency 

IAU continues to assist the Rockefeller Foundation with the global outreach development of this 
beautiful programme, which welcomes applications until 1 December 2017.  
 
The Residency supports projects that align with the Foundation's mission of promoting the well-
being of humanity, particularly through issues that have direct impact on the lives of poor and 
vulnerable populations. These issues include but are not limited to health, economic 
opportunity, urban resilience, as well as food and agriculture. 
 
University and think tank-based academics, researchers, professors, and scientists from a wide 
array of backgrounds, disciplines and geographies, are encouraged to apply for spending a 
month in a serene but stimulating environment, combining uninterrupted individual day-time and 
evenings spent with innovative practitioners, writers and artists. 

The latest news and an overview of programs can be found on the Center’s website: 
https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/bellagio-center/ 
 
 

Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  

Gerda Henkel Díj 

Kétévente osztja ki a düsseldorfi székhelyű Gerda Henkel Alapítvány az egyesületről elnevezett 
„Gerda Henkel Díjat” a kiváló tudományos eredmények elismeréseként a történettudomány 
területén. A nyertes jutalma 100 000 euró. 

Kulturális és tudományos intézetek és egyetemek, valamint magánszemélyek jelölhetnek 
nemzetközileg elismert kutatókat a díjra a következő tudományterületeken:   

• Régészet,  
• Képzőművészet,  
• Iszlám, 
• Történelem, 
• Jogtörténet, 
• Tudománytörténet,  
• Őskor és a kora újkor.  

Emellett pályázni lehet még az alábbi témakörökben „Iszlám, a modern nemzetállam és 
transznacionális mozgásai”, illetve „Biztonság, társadalom és az állam”. 

Pályázati határidő: 2018. január 19. 
Kutató jelölése az alábbi link alatt lehetséges: 

https://jecs.pl/index.php/jecs/announcement/view/7
https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/bellagio-center/


https://forms.gerda-henkel-stiftung.de/nomus/ghs?oid=e82dca488c22d44714105ddd  
További információk a díjjal kapcsolatban az alábbi link alatt találhatók:  
https://www.gerda-henkel-stiftung.de/prize   
 

Pályázati felhívás 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pályázatot hirdet megvédett doktori disszertációk 
átiratának monográfiaként történő megjelentetésére. 
A pályázat benyújtására jogosult minden olyan természetes személy, aki doktori fokozatát 2014-
ben vagy azt követően szerezte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem valamely doktori 
iskolájában, vagy más felsőoktatási intézményben, de a pályázat benyújtásakor oktatói, kutatói 
vagy adminisztratív munkakörben, foglalkoztatási jogviszonyban áll a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemmel. 
A pályázat benyújtása folyamatos. 
 
A pályázattal kapcsolatos részletes információk az alábbi linken találhatók: 
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/doktori-disszertaciok-megjelentetese 

 

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://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/acta-
humana/kozlesi-feltetelek 
 
Publikációs felhívás – Társadalom és Honvédelem 
Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar „Társadalom és Honvédelem” elnevezésű 
lektorált, nyomtatásban megjelenő, „B” kategóriás tudományos folyóirata folyamatosan várja a 
hadtudománnyal, valamint a közszolgálati tevékenységekkel, alapvetően alkalmazott 
társadalomtudományi jellegű elméleti és empirikus kutatási eredményeik nyílt, tudományos és 
szakmai kérdéseivel, a kutatási és képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témakörökben 
közölni kívánt elemző műveket, tanulmányokat, cikkeket. 
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További információ: https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/tarsadalom-es-
honvedelem/kozlesi-feltetelek 
 
Publikációs felhívás – NBI Nemzetbiztonsági Szemle  
Az NKE NBI Nemzetbiztonsági Szemle tudományos online folyóirata 2017-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://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-
szemle/koszonto 
 
Publikációs felhívás – International Journal of Innovative Technologies in Economy (IJITE)  
Angol nyelvű publikációs lehetőség, nemzetközileg indexált platformon, összetett marketing és 
gazdasági témákban. 
Bővebben: http://ijite.org/ 
 
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 
A felsorolt képzések és pályázatok rövid ismertetése elérhető itt:  
http://uni-nke.hu/uploads/media_items/pallas-athene-alapitvanyok.original.pdf  
 
 
Hírlevelünk GroupWise levelező kliensre optimalizált. Észrevételeiket, javaslataikat a sajto@uni-
nke.hu, megjelentetni kívánt szakmai-tudományos rendezvényükkel kapcsolatos információikat 
pedig a tudomany@uni-nke.hu elektronikus levélcímre várjuk! 
Korábbi és aktuális hírleveleinket megtalálják a http://uni-nke.hu/x/hirlevelek/archivum 
címen. 
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