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Egyetemi hírek 
 
Együttműködés a Leuveni Katolikus Egyetemmel 
A Szélsőségek, vallási szélsőségek Ludovika Kutatócsoport kezdeményezésére együttműködési 
megállapodást kötött az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Leuveni Katolikus 
Egyetem Teológiai és Vallástudományi Kara. Utóbbi Németalföld legősibb felsőoktatási 
intézménye és egyben a legrégibb, ma is működő katolikus egyetem a világon. Az intézménynek 
14 kara, 62 alapdiplomás és 104 posztgraduális képzése van. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/02/06/egyuttmukodes-a-leuveni-katolikus-
egyetemmel 
 
Együtt egy jobb internetért! 
„Mindannyiunk közös ügye, hogy az internetet egy jobb hellyé tegyük a magunk és egymás, de 
különösen a fiatalok számára”- hangzott el a Biztonságos Internet Nap rendezvényén, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/02/06/egyutt-egy-jobb-internetert 
 
A hét hallgatója 
Szabados Boglárka 20 éves, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai 
Tanulmányok Kar harmadéves hallgatója. A NETK rendezvényszervező referense. Nemzetközi 
Felsőoktatási Ösztöndíjban részesült. Hobbija az utazás és a festészet. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=2ExNT-y-drI 
 
Segítség a károlis hallgatóknak 
Huszonöt, korábban a Károli Gáspár Református Egyetem Ráday utcai kollégiumában lakott 
hallgató költözhetett be ideiglenesen az NKE Diószegi Sámuel utcai kollégiumába, miután a január 
23-i tűzeset következtében a IX. kerületi létesítmény teljesen használhatatlanná vált.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/02/04/segitseg-a-karolis-hallgatoknak 
 
Zrínyire emlékeztek a HHK kari napján 
A Zrínyi szobor megkoszorúzásával, ünnepi beszédekkel és elismerések átadásával emlékeztek 
meg Zrínyi Miklós költő-hadvezérről az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar kari 
ünnepségén. A rendezvényen számos magyar és horvát önkormányzati vezető is részt vett.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/02/01/zrinyire-emlekeztek-a-hhk-kari-napjan 
 
Szabadegyetem történelmünk útvesztőiről 
A tavaszi szemeszterben is folytatódik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ismeretterjesztő 
rendezvénysorozata, a Ludovika Szabadegyetem. Az április végéig tartó előadásokon Kun Miklós 
Széchenyi-díjas történész eddig ismeretlen levéltári források alapján beszél a XX. századi magyar 
történelem útvesztőiről. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/02/01/szabadegyetem-tortenelmunk-utvesztoirol 
 
Új szervezeti egység a Vezető- és Továbbképzési Központban 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán  a Vezető- és 
Továbbképzési Központ szervezetén belül 2019. február 1-jével létrejött a Kutatásmódszertani és 
Mérésügyi Iroda, amelynek feladata a Jó Állam kutatások és a Jó Állam Jelentés elkészítésének 
támogatása, továbbá biztosítja a közigazgatás-fejlesztési programok támogatására meghatározott 
kutatási, hatásvizsgálati, és mérési feladatok ellátását.  
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2019/02/01/uj-szervezeti-egyseg-a-vezeto-es-
tovabbkepzesi-kozpontban 
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A belügyi sportban dobogós helyezés, miniszteri elismeréssel 
II. helyezést ért el karunk a 2018. évi belügyminisztériumi sportversenyek tanintézetek közti 
pontversenyében. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/02/04/a-belugyi-sportban-dobogos-helyezes-
miniszteri-elismeressel 
 
Közel 200-an tornáztak a Ludovika Arénában 
Czanik Balázs vezetésével elkezdődött az összesen 20 alkalmat magába foglaló ingyenes Aerobik 
sorozat a Ludovika Arénában. 
Bővebben: https://sportosegyetem.uni-nke.hu/hirek/2019/02/07/kozel-200-an-tornaztak-a-
ludovika-arenaban 

 
A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
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) 
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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) 
 
2019.02.22. Arnousz-Juhász Lilla Mária doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. február 22. (péntek) 11.00 óra 
Az értekezés címe: A magyar közigazgatási felsőoktatás fejlődésének irányai  
Helyszín: Ludovika Campus, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.02.26. Kiss Dávid doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. február 26. (kedd) 9.00 óra 
Az értekezés címe: A védelemgazdaság struktúrájának matematikai modellezése különleges 
jogrend idején 
Helyszín: Ludovika Campus, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 

 
Egyetemi programok és konferenciák 
 
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 
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar ENSZ Társaság konferenciája 
Időpont: 2019. február 13., 14:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-02-13 
 
Tájékoztató előadás - Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba a 2020-2021-es tanévre 
Időpont: 2019. február 14., 16:00 
Helyszín: Ludovika Főépület I. előadó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-02-14 
 
Társadalom és hadsereg a 19-20. században Magyarországon 
Időpont: 2019. február 18., 13:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/02/04/meghivo 
 
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 
 
Aktuális biztonságpolitikai kihívások az euro-atlanti térségben 
Időpont: 2019. február 21., 15:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-02-21 
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Francia kulturális est 
Időpont: 2019. február 26., 17:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-02-26 
 
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  
 
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://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 
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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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