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Egyetemi hírek 
 
Műanyagok és fenntarthatóság, paradigmaváltás Európában? 
Az Európai Parlament ez év októberi döntésével megkezdődött a hagyományos műanyagok 
használatának korlátozása az Európai Unióban is. Az új jogszabály igazi paradigmaváltást jelent 
az unióban, hiszen a gazdasági versenyképesség eddigi abszolút értelemben vett dominanciája 
mellett a környezetvédelem és a fenntarthatóság hasonló szintre emelését jelenti. Az új 
szabályozás messzemenő következményekkel bír majd életünk számos területén, az ipartól a 
kereskedelmen át a hulladékmenedzsmentig. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/01/02/muanyagok-es-fenntarthatosag-
paradigmavaltas-europaban 
 
A hét hallgatója 
Kota Gabriella 20 éves, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok 
Kar hallgatója. Tanulmányait a Nemzetközi biztonság- és védelempolitika szakirányon folytatja. A 
magyar futsal válogatott csapat tagja, valamint 3. helyezést ért el a hazai Magyar Egyetemi és 
Főiskolai Futsal Bajnokságon. Hobbija a sport. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=ZKfRm2-qMXg 
 
Akit a kihívások éltetnek 
Azzal a céllal vágott neki az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki teendőinek Kosztrihán Dávid, 
hogy lerombolja a HÖK-ről kialakult negatív sztereotípiákat. Az Államtudományi és Közigazgatási 
Kar hallgatója két és fél év után távozik az EHÖK éléről. A motiváció és a hitelesség szerepéről, 
az elért eredményekről és jövőbeni feladatairól beszélgettünk vele. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/12/30/akit-a-kihivasok-eltetnek 
 
„A kommunikáció a politika egyik legfontosabb eleme” 
A tapasztalat mellett a kreativitást és a szervezettséget tartja a jól működő politikai kommunikáció 
legfontosabb ismérveinek Kovács Zoltán volt kormányszóvivő. A Miniszterelnöki Kabinetiroda 
nemrég kinevezett államtitkára az elmúlt nyolc évben különböző pozíciókban, de mindig aktívan 
vett részt a kormányzati munka kommunikációs támogatásában. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/12/28/a-kommunikacio-a-politika-egyik-
legfontosabb-eleme 
 
Karácsonyi ünnepség a Ludovikán 
Zenés-verses ünnepi műsort tekinthettek meg az egyetemi polgárok a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem központi karácsonyi rendezvényén. Az intézmény rektora beszédében az együttműködés 
erejére is felhívta a figyelmet. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/12/21/karacsonyi-unnepseg-a-ludovikan 
 
Útnak indult az NKE adománya Erdélybe 
77 erdélyi gyermek karácsonyát teszik szebbé a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársai és 
hallgatói által gyűjtött adományok. A főleg ruhaneműből, sportszerekből és játékokból álló 
csomagokat a Szent Ferenc Alapítvány tusnádfürdői gyermekotthona lakói kapják, akik levélben 
fogalmazták meg karácsonyi kívánságaikat. A csomagokkal teli kisbusz ma reggel indult el 
Erdélybe. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/12/20/utnak-indult-az-nke-adomanya-erdelybe 
 
Robotzsaru Bűnügyi Mentorképzésen a Kriminalisztikai Intézet oktatói 
Az NKE RTK oktatói, a többéves együttműködés eredményeképpen immár hagyományosan részt 
vettek az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztályának decemberi 
„Robotzsaru” Bűnügyi Mentorképzésén. 

https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/01/02/muanyagok-es-fenntarthatosag-paradigmavaltas-europaban
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/01/02/muanyagok-es-fenntarthatosag-paradigmavaltas-europaban
https://www.youtube.com/watch?v=ZKfRm2-qMXg
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/12/30/akit-a-kihivasok-eltetnek
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/12/28/a-kommunikacio-a-politika-egyik-legfontosabb-eleme
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/12/28/a-kommunikacio-a-politika-egyik-legfontosabb-eleme
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/12/21/karacsonyi-unnepseg-a-ludovikan
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/12/20/utnak-indult-az-nke-adomanya-erdelybe


Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/20/robotzsaru-bunugyi-mentorkepzesen-a-
kriminalisztikai-intezet-oktatoi 
 
Természetvédelem terepgyakorlaton 
A biztonsági szakirány nappali és levelező tagozatos hallgatói terepfoglalkozáson szerezhettek 
ismereteket a nemzetközi (NATURA 2000) és nemzetileg is fokozott védelem alatt álló Sas-hegy 
természeti értékeiről. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/20/termeszetvedelem-terepgyakorlaton 
 
Ittasság-ellenőrzés a gyakorlatban 
A közlekedésrendészeti szakirány nappali munkarendű hallgatói a  „Forgalomellenőrzés” tantárgy 
keretében a Budapesti Rendőr-főkapitányság által szervezett ittasság ellenőrzési akciókban vettek 
részt. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/21/ittassag-ellenorzes-a-gyakorlatban 
 
Látogatás sportrendezvény biztosításon 
A rendészeti vezető mesterképzés I. évfolyamának csapatszolgálati specializációs hallgatói a 
BRFK és a KR által nyújtott lehetőséggel élve megtekintették a Groupama Arénában egy 
labdarúgó-mérkőzés rendőri biztosítását. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/21/latogatas-sportrendezveny-biztositason 
 
 

Egyetemi programok és konferenciák 
 

Ünnepi megemlékezés a doni áttörés 76. évfordulója alkalmából 
Időpont: 2019. január 10., 16:00 
Helyszín: Ludovika Campus, II. világháborús emlékmű 
 
19. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 
Időpont: 2019. január 10-12., 
Helyszín: HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont "A" csarnok 
 
VTK Nyílt Nap 
Időpont: 2019. január 17., 11:00 
Helyszín: Víztudományi Kar  
 
NKE Központi Nyílt Nap 
Időpont: 2019. január 26., 10:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási központ 

 
Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
ösztöndíjpályázata 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal 
együttműködésben – a hírközlési és infokommunikációs területtel foglalkozó szakemberek 
képzésének elősegítése érdekében ösztöndíj-pályázati felhívást tesz közzé a 2018/2019-es tanév 
II. szemeszterére.  
A részletes pályázati felhívás elérhető honlapunkon: https://www.uni-
nke.hu/egyetem/palyazatok/az-nke-es-az-nmhh-osztondondijpalyazata 
 
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/) 
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- 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 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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