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Egyetemi hírek 
 
Újra nyílt nap az NKE-n! 
Ismét megnyitja kapuit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a felvételiző fiatalok előtt január 26-án, 
szombaton. A Ludovika Campuson 10 órától kezdődő rendezvényen nemcsak tájékoztatást 
kaphatnak a résztvevők a képzésekről, hanem bemutatókon, kiállításokon is részt vehetnek és 
lehetőségük lesz például a rendészeti fizikai alkalmassági vizsgálat elvégzésére is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/01/16/ujra-nyilt-nap-az-nke-n 
 
Sok volt az érdeklődő az NKE standjánál 
Idén is a Nemzeti Közszolgálati Egyetem standja volt az egyik legnépszerűbb az Educatio 
felsőoktatási szakkiállításon. Összeállításunkban diákokat, kiállítókat és egyetemi vezetőket is 
kérdeztünk. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/01/15/sok-volt-az-erdeklodo-az-nke-standjanal 
 
A hét hallgatója 
Ruszkovics Patrik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
negyedéves hallgatója. Tanulmányait a híradó specializáción folytatja. A kari hallgatói 
önkormányzat alelnöke. Hobbija a párbajtőr és az utazás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=K2dFF8Sgx94 
 
Államtitkár: érdemes az NKE képzéseit választani 
Az NKE standja mind vizualitását, mind tartalmát illetően kiemelkedik a többi közül Orbán Balázs 
államtitkár szerint. Az Educatio kiállítást felkereső állami vezető azt szeretné, ha minél többen 
választanák az egyetem képzéseit és vennék ki a részüket a modern, versenyképes állam 
megteremtésében és működtetésében. Orbán Balázs szerint a közszolgálat az anyagi 
megbecsülés tekintetében is kezd egyre versenyképesebbé válni. Ezt a folyamatot segíti a 
nemrégiben megújuló közigazgatási ösztöndíjprogram is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/01/11/allamtitkar-erdemes-az-nke-kepzeseit-
valasztani 
 
A doni hősökre emlékeztek 
Az 1943. évi doni áttörés 76. évfordulója alkalmából tartottak koszorúzással egybekötött 
megemlékezést az NKE Ludovika Főépület előtti, második világháborús emlékműnél. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/01/11/a-doni-hosokre-emlekeztek 
 
Educatio 2019 
Nagy az érdeklődés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzései iránt a 19. Educatio Nemzetközi 
Oktatási Szakkiállításon. A Hungexpo területén rendezett, szombat délutánig tartó eseményen az 
NKE mind az öt kara, valamint a Katasztrófavédelmi Intézet is bemutatkozik a pályaválasztás előtt 
álló fiataloknak. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/01/10/educatio-2019 
 
Irány az OTDK! 
Karunk hallgatói 2018-ban két fordulóban - tavasszal és ősszel - megrendezett Intézményi 
Tudományos Diákköri Konferencián szerezhették meg az indulási jogot a 2019-es Országos 
Tudományos Diákköri Konferenciára. A verseny eredményeként a bírálóbizottságok negyvennégy 
pályaművet javasoltak továbbjutásra. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2019/01/10/irany-az-otdk 
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Új központok a világpolitikában - Tudományos konferencia Szöulban 
2019. január 10 és 12. között került megrendezésre a dél-koreai Hankuk University of Foreign 
Studies által szervezett "East and West as Centers in the Centerless World" című nemzetközi 
tudományos konferencia. A rendezvényen a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karát a 
Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék vezetője, Zachar Péter Krisztián képviselte. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/01/15/uj-kozpontok-a-vilagpolitikaban-tudomanyos-
konferencia-szoulban 
 
Beszámolót tartottak a Katasztrófavédelem kutatási területén tanuló doktoranduszok 
A Katonai Műszaki Doktori Iskola Katasztrófavédelem kutatási területén tanuló doktoranduszai 
disszertációs tevékenységük eredményeiről számoltak be 2019. január 08-án a 
Katasztrófavédelmi Intézet szervezésében tarott munkaértekezleten. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/01/16/a-katasztrofavedelmi-intezet-hallgatoi-az-
onkenteseknel 
 
A Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói az önkénteseknél 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének hallgatói önkéntes készenléti 
szolgálatot adhatnak a Zuglói Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél,  amelyet a BM OKF főigazgatói 
engedélye alapján a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az NKE Katasztrófavédelmi 
Intézetének együttműködése során megállapított feltételek biztosítják. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/01/16/a-katasztrofavedelmi-intezet-hallgatoi-az-
onkenteseknel 
 
A Miniszterelnökség csapata nyerte az I. Ludovika Újévi Kupát 
A labdarúgó tornán a győztes csapat mellett a Parlamenti SE és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
válogatottja vett részt. 
Bővebben: https://sportosegyetem.uni-nke.hu/hirek/2019/01/15/a-miniszterelnokseg-csapata-
nyerte-az-i-ludovika-ujevi-kupat 
 
 

Egyetemi programok és konferenciák 
 

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/) 
- 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/)" 
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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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