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Egyetemi hírek 
 
A hét hallgatója 
Bencze Krisztián a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar harmadéves hallgatója. 
Tanulmányait az építőmérnök szakirányon folytatja. A HÖK sport és kulturális ügyekért felelős 
alelnöke, emellett geodéziai demonstrátor. Hobbija a sport és a főzés. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=NrlYzEWZ6nI 
 
Újra megnyitotta kapuit az NKE 
„Azok jelentkezését várjuk, akik a szűken vett egyéni érdeken túl a közösséget is tudják szolgálni”- 
fogalmazott Koltay András, az egyetem rektora, az intézmény központi nyílt napján. A Ludovika 
Campuson tartott szombati rendezvényen mintegy ezer középiskolás diák vett részt.   
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/01/26/ujra-megnyitotta-kapuit-az-nke 
 
Elismerés Imre Miklósnak 
Másfél évtizedes vezetői munkájának elismeréseként külön is köszöntötték Imre Miklós egyetemi 
docenst az Államtudományi és Közigazgatási Kar idei első kari tanácsi ülésén. Az intézmény 
oktatója tavaly év végéig vezette a Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézetet. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2019/01/30/elismeres-imre-miklosnak 
 
Görgei Artúr (1818-1916) 
Január 30-án emlékezünk Görgei Artúr születésének 201. évfordulójára. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/01/30/gorgei-artur-1818-1916 
 
A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar részvétele a XIX. Doni Hősök Emléktúrán 
Magyarország honvédelmi miniszterének fővédnöksége alatt, a közel két évtizedes hagyománynak 
megfelelően 2019. január 17-én is útnak indult a Doni Hősök Emléktúra. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/01/28/a-hadtudomanyi-es-honvedtisztkepzo-kar-
reszvetele-a-xix-doni-hosok-emlekturan 
 
A Felderítő specializáció harcászati zárógyakorlata 
2018 decemberében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, 
Felderítő specializáción tanuló honvéd tisztjelöltek téli túlélési feladattal összekötött felderítő 
harcászati zárógyakorlatot hajtottak végre. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/01/29/a-felderito-specializacio-harcaszati-
zarogyakorlata 
 
Értékelés és strukturált feladatszabás a Katasztrófavédelmi Intézetnél 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete 2019. január 30-án tartotta meg 
értékelő és feladatszabó értekezletét Intézeti Nap keretében, amelynek főbb kérdéseit az 
eredményes hallgatói szocializáció, az oktatás és a tudományos teljesítmény biztosítása képezte. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/01/30/ertekeles-es-strukturalt-feladatszabas-a-
katasztrofavedelmi-intezetnel 
 
Sikeres vizsgát tettek a Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének huszonegy hallgatója vizsgázott 
sikeresen január 25-én a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséből. A nappali tagozatos, 
harmadik évfolyamos, katasztrófavédelem alapszakon tanuló hallgatók a sikeres vizsgával 
felhatalmazást kaptak arra, hogy leendő szolgálati helyükön részt vegyenek a veszélyes 
szállítmányok ellenőrzésében. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/01/28/sikeres-vizsgat-tettek-a-katasztrofavedelmi-
intezet-hallgatoi 
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Szenátusi hírek 

 

2019. január 30-án tartotta idei első ülését az Egyetem Szenátusa, melyen az alábbi döntéseket 
hozta: 
 
1. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Nemessányiné Dr. 

Chronowski Nóra Edit pályázatát a Rendészettudományi Kar Közjogi és Rendészettani Intézet 
Alkotmányjogi és Rendészetelméleti Tanszék egyetemi tanári pozíciójára vonatkozóan. 
 

2. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Boda Mihály 
pályázatát a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet 
Hadtörténelmi, Filozófia és Kultúrtörténeti Tanszék egyetemi docensi pozíciójára vonatkozóan.  

 
3. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Vadkerti Edit 

pályázatát a Víztudományi Kar Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet egyetemi docensi 
pozíciójára vonatkozóan. 

 
4. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Kátai-Urbán Lajos 

pályázatát a Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék tanszékvezetői pozíciójára 
vonatkozóan. 

 
5. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Erős Nóra pályázatát az 

Államtudományi és Közigazgatási Kar Tanulmányi Osztály osztályvezetői pozíciójára 
vonatkozóan. 

 
6. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással döntött a Rendészettudományi Kar alap-, 

mester- és szakirányú továbbképzési szakjainak szakfelelősi megbízásáról az alábbiak szerint: 
 

a) A Szenátus a polgári nemzetbiztonsági alapképzési szak szakfelelőseként Dr. Dobák 
Imre egyetemi docenst bízta meg. A Szenátus továbbá döntött arról, hogy Dr. Boda József 
szakfelelősi megbízása megszűnik. 

b) A Szenátus a polgári nemzetbiztonsági mesterképzési szak szakfelelőseként Dr. Dobák 
Imre egyetemi docenst bízta meg. A Szenátus továbbá döntött arról, hogy Dr. Boda József 
szakfelelősi megbízása megszűnik. 

c) A Szenátus a kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak szakfelelősi 
teendőinek ellátásával Dr. Vígh András egyetem docenst bízta meg. A Szenátus továbbá 
döntött arról, hogy Dr. Angyal Miklós egyetemi docens szakfelelősi megbízása megszűnik. 

d) A Szenátus a rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak szakfelelősi 
teendőinek ellátásával Dr. Balla József egyetemi docenst bízta meg. A Szenátus továbbá 
döntött arról, hogy Dr. Németh József adjunktus szakfelelősi megbízása megszűnik. 

7. napirendi pont: A Szenátus az Esélyegyenlőségi Bizottság tagjainak megbízása, valamint az 
Esélyegyenlőségi szabályzat technikai módosítása kapcsán (előbbi esetében titkos, utóbbi 
esetében nyílt szavazással) az alábbi döntéseket hozta:  
 

1. A Szenátus az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság tagsága tekintetében – 2019. február 1-jei 
hatállyal - az alábbiakról határozott: 

a) az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) és a Doktorandusz Önkormányzat (DÖK) 
együttes képviseletét ellátó Kosztrihán Dávid 99/2017. (VII. 30.) szenátusi határozattal 
keletkezett megbízása megszűnik; 

b) a karhoz nem tartozó intézetek által delegált Krizsán Zoltán 68/2018. (V. 23.) szenátusi 
határozattal keletkezett megbízása megszűnik; 



c) az Államtudományi és Közigazgatási Kar (ÁKK) által delegált Kiss Cecília 37/2018. (III. 7.) 
szenátusi határozattal keletkezett megbízása megszűnik; 

d) az EHÖK delegáltjaként Cziczás Pétert bízza meg három évre; 

e) a DÖK delegáltjaként Baráth Noémi Emőkét bízza meg három évre; 

f) az ÁKK delegáltjaként dr. Németh Adriennt bízza meg három évre. 

2. 2019. február 1-jével hatályukat vesztik az Esélyegyenlőségi Szabályzat 4. § (2)-(5) bekezdései. 

8. napirendi pont: A Szenátus az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta a Szenátus 
Választási Szabályzatát. A Szabályzat a fenntartó általi jóváhagyást követő napon lép hatályba. 
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Szenátus 115/2012. (X. 3.) számú határozatával elfogadott 
szabályzat. A Szenátus felhatalmazza a rektort új szenátusi választások kiírására. 
 

9. napirendi pont: A Szenátus az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta a Szenátus 
Ügyrendjét. Az Ügyrend a Fenntartó általi jóváhagyást követő napon lép hatályba. Ezzel 
egyidejűleg hatályát veszti a Szenátus az 1/2012. (XII. 13.) számú határozattal elfogadott 
ügyrend.  

 
10. napirendi pont: A Szenátus az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta az „Egyes 

egyetemi szabályzatok módosítása” című szabályzatot. A Szabályzat 2019. február 1-jén lép 
hatályba, azzal, hogy egyes rendelkezései ettől eltérő időpontban, 2019. július 1-jén lépnek 
hatályba.  

 
11. napirendi pont: A Szenátus az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta „A Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemen adományozható címek, kitüntetések és más elismerések, valamint 
adományozásuk rendje” című szabályzatot. A Szabályzat a fenntartó általi jóváhagyást követő 
napon, a 47. §-a 2019. július 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Ideiglenes Szenátusa 2012. január 26-i ülésén hozott, 8/2012. számú 
határozatával elfogadott, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozható címek, 
kitüntetések, és adományozásuk rendjéről szóló szabályzat.  

 
12. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztésben foglaltak szerint – döntött a tűzvédelmi 

mérnök alapképzési szak szaklétesítési kérelmének elfogadásáról és felhatalmazta a rektort, 
hogy a szaklétesítési kérelmet ismételten küldje meg a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 
Bizottság (MAB) részére véleményezés céljából, majd a MAB támogató véleményének 
birtokában megküldje azt az Oktatási Hivatalnak a felsőoktatásban szerezhető képesítések 
jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. 
rendeletben meghatározott eljárás lefolytatása céljából. 
 

13. napirendi pont: A Szenátus tájékoztatást kapott a rektor által irányított és felügyelt, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem fejlesztését, hazai és nemzetközi versenyképességének javítását célzó 
Tisza István Program indulásáról. 

 
14. napirendi pont: A Szenátus tájékoztatást kapott a Tisza István Program keretén belül 

megvalósuló bérfejlesztésekről, melyekhez kapcsolódóan teljesítményértékelési rendszer kerül 
bevezetésre. 

  



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 
 

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/) 
- 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: 
https://www.pallasalapitvanyok.hu// 
Pályázatok és ösztöndíjak: https://www.pallasalapitvanyok.hu/palyazatok 
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