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Egyetemi hírek 
 
A hét hallgatója 
Gémesi Huba Gellért a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar másodéves 
hallgatója. Tanulmányait a gazdaságvédelmi nyomozó szakirányon folytatja. Számos szép 
eredményt ért már el kardvívásban, utánpótlás kategóriában, egyéniben harmadik, csapatban 
első helyezést ért el. Hobbija a sport. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=NFHtUqTZ-Zs 
 
Fél évszázados oktatói tevékenység 
Dr. Máthé Gábor prof. emeritus jogtörténész, az állam- és jogtudományok habilitált doktora már 
50 éve végez oktatói tevékenységet és tölt be vezető tisztségeket az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, 
valamint az NKE Államtudományi és Közigazgatási Karán és annak jogelőd intézményeiben. 
Jogászok és közigazgatási szakemberek generációinak mutatott utat. Állam- és jogtörténeti 
előadásait, valamint legendás humorát a mai napig idézik tanítványai- A Magyar Érdemrend 
Tiszti keresztjével kitüntetett tudós életútjáról és munkásságáról mesélt lapunknak. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/31/fel-evszazados-oktatoi-tevekenyseg 
 
Német delegáció az NKE-n 
A hamburgi Helmut Schmidt Egyetem (HSU) delegációja volt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
(NKE) vendége 2017. december 13-15 között. A delegációt Prof. Dr. Klaus Beckmann egyetemi 
tanár vezette, akit elkísért Dr. Martin Nassua nemzetközi igazgató. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/28/nemet-delegacio-az-nke-n 
 
Hagyományok és innováció – 150 éve alakult meg a magyar királyi pénzügyőrség 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) az idén több évfordulót is ünnepelnek. Mindkét jogelőd 
szervezetnek kerek születésnapja van: az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt 30 éve, 1987-
ben, a Magyar Királyi Pénzügyőrséget másfél évszázada, 1867-ben alapították. Nem mellékesen 
a sokak által ismert Pénzügyőr Zenekar az idén ünnepli fennállásának 75. évfordulóját. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/27/hagyomanyok-es-innovacio-150-eve-alakult-
meg-a-magyar-kiralyi-penzugyorseg 
 
A hét hallgatója 
Fekete Gréta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 
másodéves hallgatója. Tanulmányait a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai mesterszakon 
folytatja. Résztvevője a tudományos diákköri mozgalomnak, gazdasági elnökhelyettese az 
Egyetemi hallgatói önkormányzatnak. Hobbija a főzés. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=BkdVfH5DxU8 
 
A migrációs válság Európa jövőjének kihívása 
„A 2015-ös migrációs számok el fognak törpülni a 20 év múlva várhatókhoz képest. A 
migrációnak rendkívül nagy tartalékai vannak és ezek nem fognak csökkenni” – fejtette ki Dr. 
Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének egyetemi 
docense. Az elmúlt évek migrációs válsága rendkívül átpolitizálódott a magyar és az európai 
közéletben egyaránt, így nehéz higgadtan és tényszerűen vizsgálni a kérdéskört. Riportunkban 
az NKE biztonság- és védelempolitikai szakértője segített oszlatni a ködöt, hogy átlássuk milyen 
folyamatok húzódnak meg a migráció hátterében és milyen kihívásokkal számolhatunk a 
jövőben. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/22/a-migracios-valsag-europa-jovojenek-
kihivasa 
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Fontos a közösségi részvétel a közigazgatási fejlesztésekben is 
Aktívabb közösségi szerepvállalásra lenne szükség a jövőben ahhoz, hogy hatékonyabbá váljon 
az elektronikus közigazgatás és a digitális kormányzás Prof. Dr. Nemeslaki András szerint. A 
Digitális Kormányzás és Digitális Állam Ludovika Kiemelt Kutatóműhely vezetője úgy látja, hogy a 
digitalizáció felgyorsulása miatt egy-két évtizeden belül drámai változások várhatóak a 
közigazgatásban is, amelyre már most érdemes lenne felkészülni. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/22/fontos-a-kozossegi-reszvetel-a-
kozigazgatasi-fejlesztesekben-is 
 
A szentföldi keresztények életfeltételei a térség stabilitásán múlnak 
Dr. Jungbert Béla, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend magyarországi helytartója, három teljes 
diplomáciai ciklust töltött a Szentföldön: Izraelben mint tanácsos, Palesztinában és Jordániában 
pedig nagykövetként. Tapasztalatai és ismeretei alapján számolt be lapunknak az izraeli és 
palesztinai, keresztények helyzetéről, az őket érő megpróbáltatásokról és kihívásokról, múltjukról, 
jelenükről és lehetséges jövőjükről. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/22/a-szentfoldi-keresztenyek-eletfeltetelei-a-
terseg-stabilitasan-mulnak 
 
Erős, aktív, cselekvőképes államra van szükség 
„Sikeres ország nem létezik hatékony, jól szervezett közigazgatás nélkül, ami csak szakképzett 
és elkötelezett közszolgákra épülhet, ezért hosszútávon – politikai kurzusoktól függetlenül – 
szüksége van az országnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre”- mondta Lázár János. A 
Miniszterelnökséget vezető miniszter lapunknak adott interjújában beszélt  közigazgatási reform 
eredményeiről, az NKE-t ért kritikákról, valamint arról is, hogy milyen a jó közszolga. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/12/22/eros-aktiv-cselekvokepes-allamra-van-
szukseg 
 
Kerekasztal-beszélgetés a rendészeti alapfelkészítés intenzív szakaszáról 
A rendészeti alapfelkészítés intenzív szakaszának tapasztalatait vitatták meg egyetemi és 
rendőrségi vezetők december végén a Rendészettudományi Karon. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2017/12/28/kerekasztal-beszelgetes-a-rendeszeti-
alapfelkeszites-intenziv-szakaszarol 
 
Rangos elismerés a Katasztrófavédelmi Intézet oktatójának 
Az év végi sport mérlegek megvonása jegyében a Belügyminisztérium és a rendvédelmi szervek 
2017. évi országos pontszerző bajnokságainak eredményeit december 7-én hirdették ki a 
Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, Rendészeti Szervek Kiképző Központjában. Az 
ünnepségen adták át a Magyar Rendészeti Sportszövetség elismeréseit azoknak a kollégáknak 
is, akik idei sporteredményeik, illetve a Belügyminisztérium sportjának szervezése során nyújtott 
kimagasló munkájuk miatt arra érdemesnek bizonyultak. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/01/02/rangos-elismeres-a-katasztrofavedelmi-intezet-
oktatojanak 
 

Egyetemi programok és konferenciák 

Ünnepi megemlékezés a doni áttörés 75. évfordulója alkalmából 
Időpont: 2018. január 11., 16:00 
Helyszín: NKE Ludovika Campus, II. világháborús emlékmű (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-01-11 
 
NKE Víztudományi Kar nyílt nap 
Időpont: 2018. január 13. 
Helyszín: Víztudományi Kar (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-01-13 
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Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 
Időpont: 2018. január 18-20. 
Helyszín: HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont "G" csarnok (1101 Budapest, Albertirsai út 10.) 
 
NKE Víztudományi Kar nyílt nap 
Időpont: 2018. január 24. 
Helyszín: Víztudományi Kar (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-01-24 
 
NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar nyílt nap 
Időpont: 2018. január 26. 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (1101 Budapest., Hungária krt. 9-11.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-01-26 
 
Egyetemi nyílt nap 
Időpont: 2018. január 27. 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási épület (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-01-27 
 
International scientific conference on Cyber security in public service 
Időpont: 2018. január 31., 9:30 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (1101 Budapest., Hungária krt. 9-11.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-01-31 
 

Egyéb szakmai programajánló 
 
Kulturális Örökség Európai Éve 2018 
A program a Kulturális örökséget elég tágan értelmezi, így a felsőoktatási intézmények is tudnak 
csatlakozni a „Kulturális Örökség 2018” programsorozathoz. 

A felsőoktatási intézményeknek az európai kulturális örökség megőrzésében levő szerepét a 
Kreatív Európa program specifikus pályázati kiírásain keresztül támogatott programokban van 
mód bemutatni, és várhatóan az Erasmus+, Europe for Citizens, H2020 és egyéb EU-s 
programoknak is lesznek a programhoz kapcsolódó elemei.   

A magyar felsőoktatást lefedő projektötlet esetén az MRK szívesen vállalja a projekt koordinálást, 
ennek megfelelően esetleges projektötleteiket kérjük, hogy 2018. január 8-áig küldjék meg az 
mrk@mrk.hu e-mail címre.  

További részletek: https://europa.eu/cultural-heritage/ 

The 6th Global Forum for Combating Antisemitism 
The 6th Global Forum for Combating Antisemitism will convene at the Jerusalem International 
Convention Center on March 19th and conclude its deliberations on March 21st. 
Please follow this link to register for the forum: http://www.gfca2018.org/gfca2018/1 

 
International Education Fair 2018 
The goal of this event, which can be considered as the largest educational exhibition in the 
Republic of Kazakhstan, is expansion of international cooperation, promotion of foreign 
education, exchange of experience in the implementation of international educational projects. 
 
Dates:  
January 20–21, 2018 in ASTANA 
January 22–23, 2018 in SHYMKENT 
January 24–25, 2018 in ALMATY 
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Online registration: http://educationfair.bolashak.gov.kz/en/online-registraciya.html 
 
Participation in Education Fair 2018 is free for hungarian universities. 
 
ECPR General Conference 2018 

The 2018 General Conference will be held at Universität Hamburg in northern Germany. 
Hamburg, or to give it its official name, Freie und Hansestadt Hamburg, (Free and Hanseatic City 
of Hamburg), is Germany's second largest city. The Speicherstadt (city of warehouses) has 
recently been awarded UNESCO World Heritage status and, with more bridges than Venice and 
Amsterdam combined, it could just be the perfect place to build and strengthen links between all 
areas of the political science discipline. 
 
ECPR’s General Conference remains Europe's largest annual gathering of political scientists, 
often attracting more than 2,000 scholars from throughout the world and at all stages of their 
career. With nearly 500 Panels taking place across 68 Sections, the academic programme covers 
the breadth of political science, creating the platform for lively discussion, exchange of ideas and 
the best thinking in the discipline. 
 
Date: 22-15 August, 2018 
 
Further information: https://ecpr.eu/Events/EventDetails.aspx?EventID=115 
 
Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nívódíja 2017/2018.” pályázati felhívás 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázati felhívást tesz közzé a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Nívódíjának elnyerésére. A pályázat célja az egyetemi polgárok által megalkotott, 
kiemelkedő színvonalú tudományos művek elismerése. 
 
A Nívódíjra az Egyetem bármely polgára pályázhat az egyes pályázati időszakok alatt megjelent 
művével, az alábbi öt kategóriában: 

1. a Magyar Tudományos Akadémia által minősített folyóiratban megjelent magyar vagy 
idegen nyelvű cikk; 

2. monográfia; 
3. könyv, könyvrészlet; 
4. tankönyv; 
5. jegyzet. 

A Nívódíj díjazása nyertes pályaművenként egyszeri bruttó 600 000 Ft, a nyertes pályázók az 
elismerésről továbbá díszoklevelet kapnak. 

A pályázati időszakok:  

Az 1. pályázati időszakban 2017. január 1. és 2018. február 15. között megjelent művekkel lehet 
pályázni. 

A 2. pályázati időszakban 2018. február 16. és 2018. október 15. között megjelent művekkel lehet 
pályázni. 

További részletek: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/palyazati_felhivas_nivodij.pdf 
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A Hannoveri Filozófiai Kutatóintézet pályázati felhívása 
A Hannoveri Filozófiai Kutatóintézet (www.fiph.de) kutatói pályázatot hirdet, amelyek a 2018. 
október 1-je és 2019. július 31-e közötti időszakra szólnak.  
 
Az egyik pályázat olyan kutatók számára nyitott, akik doktori képzésben vesznek részt, illetve 
doktori vagy habilitációs munkájukon dolgoznak a filozófia, illetve más bölcsészettudományi és a 
társadalomtudományi területén.  
 
A másik pályázat a müncheni „Civitas. Gesellschaft zur Förderung von Wissenschaft und Kunst 
e.V.” c. szervezet és a Hannoveri Filozófiai Intézet együttműködésében ad tíz hónapos kutatói 
ösztöndíjat a szociálfilozófia és a vallásfilozófia területén.  
 
A pályázat beadásakor a szükséges dokumentumokat egy PDF fájlban összegyűjtve németül 
vagy angolul elektronikus úton kell eljuttatni az intézet kapcsolattartó személyének: 
Anna Maria Hauk M.A. 
Forschungsinstitut für Philosophie Hannover, Gerberstraße 26, 30169 Hannover 
Email: hauk@fiph.de  
 
Beadási határidő: 2018. március 15. 24.00 
 
További részletek a kutatóintézet honlapján: https://fiph.de/ 

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://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. 
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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. 
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 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://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/ 
 
 

https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/doktori-disszertaciok-megjelentetese
http://sic.pravo.upjs.sk/
http://iclr.upol.cz/
https://journals.muni.cz/cpvp/
https://journals.muni.cz/mujlt/index
http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae
http://eejtr.uwb.edu.pl/
https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/acta-humana/kozlesi-feltetelek
https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/acta-humana/kozlesi-feltetelek
https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/tarsadalom-es-honvedelem/kozlesi-feltetelek
https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/tarsadalom-es-honvedelem/kozlesi-feltetelek
https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/koszonto
https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/koszonto
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 https://www.uni-nke.hu/egyetem/sajto/aktualis-
hirlevel címen. 
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