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Egyetemi hírek 
 
A hét hallgatója 
Sipos Máté Levente 20 éves, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 
másodéves hallgatója. Tanulmányait a gazdaságvédelmi nyomozói szakirányon folytatja. A Szent 
György Szakkollégium hallgatói igazgatója. Első helyezést ért el TDK-n. Hobbija a labdarúgás és 
a kondi. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=pUTlypOc-78 
 
Nyílt nap az NKE bajai campusán 
A vízügyi szolgálat mellett a Magyar Víziközmű Szövetség, valamint számos víziközmű szolgáltató 
is részt vett az NKE Víztudományi Kar bajai nyílt napján. A vízügyi szakközépiskolákból és a 
környékbeli gimnáziumokból érkező diákok megismerkedtek a kar képzéseivel és különböző 
szakmai bemutatókon is részt vehettek. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/01/17/nyilt-nap-az-nke-bajai-campusan 
 
Nemzetközi oktatási hét és konferencia Moszkvában 
A moszkvai Plekhanov Russian University of Economics-en 2018 decemberében immáron 
második alkalommal szerveztek nemzetközi oktatási hetet, melynek keretein belül sor került egy 
Modern tendenciák a nemzetközi gazdaságban és pénzügyekben c. konferenciára is. A 
rendezvényen a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet a Közgazdaságtani és Nemzetközi 
Gazdaságtani Intézet egyik oktatója, Pásztor Szabolcs képviselte. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/01/18/nemzetkozi-oktatasi-het-es-konferencia-
moszkvaban 
 
Új projekt indult a Rendészettudományi Karon 
A karunkon zajlott a napokban a Nemzetközi és Európai Rendészeti Tanszék szervezésében a „A 
rasszizmus, az idegengyűlölet és az intolerancia egyéb formáinak megelőzése és leküzdése” 
elnevezésű pályázat nyitó rendezvénye.  
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/01/21/uj-projekt-indult-a-rendeszettudomanyi-karon 
 
Ismét dobogósok 
Karunk csapata újfent eredményesen szerepelt, a Pajtás Ernő koronaőr szituációs lövész 
emlékversenyen, a rendészeti kategóriában elért harmadik helyezésével. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/01/21/ismet-dobogosok 
 
Éves lövészet 
Az éves kötelező lövészet végrehajtásával kezdték a 2019-es évet a Rendészettudományi Kar 
hivatásos állományú oktatói és munkatársai. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/01/17/eves-loveszet 
 
A Katasztrófavédelmi Intézet is bemutatkozott az Educatio szakkiállításon 
A 19. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás január 10-12. között volt látogatható. A 
Hungexpo "A" csarnokában csaknem kétszáz kiállító várta az érdeklődőket. Több tízezer látogató, 
köztük középiskolás diákok és szüleik előtt körülbelül ötven felsőoktatási intézmény mutatkozott 
be. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/01/21/a-katasztrofavedelmi-intezet-is-bemutatkozott-
az-educatio-szakkiallitason 
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A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
2019.02.05. Mesics Zoltán tű. alezredes doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. február 5. (kedd) 9.00 óra 
Az értekezés címe: A biztonsági irányítási rendszerrel szemben támasztott követelményrendszer 
továbbfejlesztése a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésének és 
kezelésének hatékonyabbá tétele érdekében 
Helyszín: Zrínyi Campus, Zrínyi terem (Budapest, Hungária krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.02.13. Komjáthy Lajos József alezredes doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. február 13. (szerda) 8.30 óra 
Az értekezés címe: A szárazföldi- és légierő haderőnemek kijelölt erői együttműködésének főbb 
kérdései a felkelés ellenes műveletek végrehajtása során 
Helyszín: Zrínyi Campus, Zrínyi terem (Budapest, Hungária krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.02.13. Solymosi Máté doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. február 13. (szerda) 14.00 óra 
Az értekezés címe: Új eljárások a nukleáris biztonsági és védettségi kultúra felmérésére és 
fejlesztésére 
Helyszín: Zrínyi Campus, Zrínyi terem (Budapest, Hungária krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.02.14. Kun Szabó István vezérőrnagy doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. február 14. (csütörtök) 14.00 óra 
Az értekezés címe: Az önkéntes tartalékos rendszer és a honvédelmi nevelés fejlesztése és 
összefüggései 
Helyszín: Zrínyi Campus, Zrínyi terem (Budapest, Hungária krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.02.15. Németh Balázs Pál doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. február 15. (péntek) 9.00 óra 
Az értekezés címe: Az Osztrák Császárság és az Osztrák-Magyar Monarchia gyalog-sági 
puskáinak és elemi harcászatának fejlődése 1849-1878 között 
Helyszín: Zrínyi Campus, Zrínyi terem (Budapest, Hungária krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.02.20. Papp Zoltán doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. február 20. (szerda) 9.00 óra 
Az értekezés címe: A kiberterrorizmus módszerei, lehetséges eszközei és az ezek ellen történő 
védekezés alternatívái 
Helyszín: Zrínyi Campus, Zrínyi terem (Budapest, Hungária krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.02.21. Ligetvári Krisztina doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. február 21. (csütörtök) 10.30 óra 
Az értekezés címe: Az édesvízszűkösség, mint konfliktusforrás és migrációs ösztönző a Földközi-
tenger térségében 
Helyszín: Zrínyi Campus, Zrínyi terem (Budapest, Hungária krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
  



2019.02.22. Horváth József Sándor alezredes doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. február 22. (péntek) 9.00 óra 
Az értekezés címe: A Magyar Honvédség elektronikai hadviselési képességének fejlesztése 
szoftverrádiók alkalmazásával  
Helyszín: Zrínyi Campus, Zrínyi terem (Budapest, Hungária krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 

 
Egyetemi programok és konferenciák 
 

NKE Központi Nyílt Nap 
Időpont: 2019. január 26., 10:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási központ 
Bővebben: http://felveteli.uni-nke.hu/nyilt-nap/hasznos-informaciok/ 
 
Ludovika Szabadegyetem I. előadás 
Időpont: 2019. február 5., 18:00 
Helyszín: Ludovika Főépület  II. előadó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-02-05 
 
Ludovika Szabadegyetem II. előadás 
Időpont: 2019. február 12., 18:00 
Helyszín: Ludovika Főépület  II. előadó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-02-12 
 
Ludovika Szabadegyetem III. előadás 
Időpont: 2019. február 19., 18:00 
Helyszín: Ludovika Főépület  II. előadó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-02-19 
 
A hadtudomány és a 21. század c. konferencia 
Időpont: 2019. február 27-28. 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, IMO konferenciaterem (1101 Budapest, 
Hungária krt. 9-11.) 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/01/18/meghivo-konferenciara 
 
Repüléstudományi Konferencia 2019 
Időpont: 2019. április 11. csütörtök 9:00-17:00 
Helyszín: Szolnok, Kilián út 1. (Katonai repülőtér) 
Bővebben: http://www.repulestudomany.hu/doc/RepTudKonf_2019.pdf 

 

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/) 
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- 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://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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