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Egyetemi hírek 
 
A szovjet és az angol erőtér centrumában 
Churchill és Sztálin Magyarország birtoklásáért folytatott küzdelméről tartott előadást a Ludovika 
Szabadegyetem legutóbbi rendezvényén Kun Miklós Széchenyi-díjas történész. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/02/21/a-szovjet-es-az-angol-eroter-centrumaban 
 
Katasztrófavédelmi tisztjelöltek tettek ünnepélyes esküt 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének tíz, első évfolyamos, nappali 
munkarendben tanuló tisztjelöltje is ünnepélyes fogadalmat tett a napokban a Katasztrófavédelmi 
Oktatási Központban. Emellett mintegy kétszáz, tűzoltószakképzésben végzett leendő tűzoltót is 
avattak az eseményen. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/02/20/katasztrofavedelmi-tisztjeloltek-tettek-
unnepelyes-eskut 
 
Oroszország a valóságban 
Oroszország geopolitikai, gazdasági és társadalmi helyzetéről, valamint az orosz mentalitásról és 
szokásokról is szó volt a Nemzetközi és Európai Szakkollégium keddi rendezvényen. Az 
eseményen Pásztor Szabolcs, a NETK adjunktusa tartott személyes tapasztalatokon is alapuló 
előadást. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/02/20/oroszorszag-a-valosagban 
 
Társadalom és hadsereg a 19-20. századi Magyarországon 
„A kiegyezés egy nagyon fontos pont a magyar történelemben”- hangzott el a „Hivatásrendi kutatás 
- a magyar hadügy 1715-1918” Ludovika kiemelt kutatóműhely zárórendezvényén. Az NKE 
Hungária körúti campusán tartott konferencián a résztvevők megismerhették az 1848-tól 1919-ig 
tartó korszakkal kapcsolatos hadtörténeti kutatások legfrissebb eredményeit. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/02/19/tarsadalom-es-hadsereg-a-19-20-szazadi-
magyarorszagon 
 
A vállalati beágyazódás, mint folyamat 
A társadalom és a gazdaság kapcsolatát, egymásba fonódását mutatja be Józsa Viktória „A 
vállalati beágyazódás útjai Magyarországon” című könyve, amelyet a napokban mutattak be a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A Dialóg Campus Kiadó gondozásában megjelent kiadványban 
a szerző a vállalati beágyazódás jelenségét a nemzetközi és a hazai szakirodalom elméleteire 
alapozva, de az elmúlt évtizedek hazai folyamatain keresztül elemzi. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/02/18/a-vallalati-beagyazodas-mint-folyamat 
 
A hét hallgatója 
Fehér Zalán a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
negyedéves hallgatója. Tanulmányait pénzügyi specializáción folytatja. A Ludovika Zászlóalj raj-, 
szakasz- és századparancsnoka. Első helyezést szerzett a Kempo Full Contact Világkupán. 
Hobbija a sport, gitár és a versírás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=z72gLbgIu8k 
 
Elkészült a digitális hálózatkutatási stratégia 
A hálózatkutatási módszerek alkalmazásának egyre nagyobb szerepe van a közigazgatás 
fejlesztésében is – hangzott el a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott szakmai rendezvényen, 
ahol a nemrég elkészült digitális hálózatkutatási stratégia fontosabb elemeit is ismertették a 
szakemberek. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/02/16/elkeszult-a-digitalis-halozatkutatasi-strategia 
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Integritás tanácsadók kaptak oklevelet 
Összesen hetven hallgató végzett tavaly év végén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által 
szervezett integritás tanácsadó képzésen. Közülük ötvennégyen ma vették át diplomájukat az 
intézményben. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/02/15/integritas-tanacsadok-kaptak-oklevelet 
 
Ludovikás életutak: Eördögh Tibor százados 
Ludovikás életutak címmel indult kiállítássorozat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika 
Főépületében. A program első állomásán Eördögh Tibor századosnak, a második világháborút 
végig harcoló honvédtisztnek az életét mutatják be a szervezők. A megnyitón elhangzott, hogy a 
magyar nyelvű tisztképzésről megemlékező Ludovika Történeti Kiállítótermet szeretne létrehozni 
az egyetem. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/02/15/ludovikas-eletutak-eordogh-tibor-szazados 
 
Hazai és nemzetközi elektronikus tudományos adatbázisok (előfizetések és Open Access 
tartalmak) 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem három legfontosabb küldetése az oktatás, a kutatás, valamint a 
technológia-és tudástranszfer. A küldetés megvalósításához szorosan kapcsolódik a szellemi 
vagyon bővítése és a tudástartalmakhoz való hozzáférés javítása. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2019/02/17/hazai-es-nemzetkozi-elektronikus-
tudomanyos-adatbazisok-elofizetesek-es-open-access-tartalmak 
 
Tudományos diákköri kirándulás Prágában 
Az Államtudományi és Közigazgatási Kar Közszolgálati, HR és Integritás Tudományos 
Diákkörének hallgatói 2019. február 17-18-án szakmai kiránduláson vettek részt Prágában. A 
program keretében a 12 fős csoport látogatást tett a cseh Munkaügyi és Szociális Minisztériumban, 
ahol Dr. Petr Hůrka, a tárca jogalkotásért felelős miniszterhelyettese, egyben a prágai Károly 
Egyetem professzora fogadta az NKE-ről érkezett vendégeket. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2019/02/19/tudomanyos-diakkori-kirandulas-pragaban 
 
Sícsapatunk parádés szereplése Eplényben 
2019. február 13-án került megrendezésre a Magyar Honvédség Amatőr Síbajnoksága az eplényi 
Nordica Síarénában. A Detre Zoltán alezredes vezette sícsapat, amely a Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar és az MH Ludovika Zászlóalj közös csapataként vett részt, bajnok lett és 
elnyerte a legeredményesebb katonai szervezet díját. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/02/18/sicsapatunk-parades-szereplese-eplenyben 
 
A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság információs rendezvénye az 
NKE-n 
Dr. Jókay Károly, a Fulbright Bizottság igazgatója 2019. február 14-én tájékoztatást tartott a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az amerikai ösztöndíj lehetőségekről és a pályázás 
folyamatáról. A Fulbright Bizottság az NKE és a NETK kiemelt partnere. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/02/19/a-fulbright-magyar-amerikai-oktatasi-
csereprogram-bizottsag-informacios-rendezvenye-az-nke-n 
 
Karunk megvédte BM Tanintézeti Judo Bajnoki címét 
Február 14-én immár tizenhatodik alkalommal Miskolc adott otthont a BM Tanintézeti Judo 
Bajnokságnak, amelyen 6 tanintézet 100 sportolója indult. A versenyen az RTK 23 sportolójának 
sikerült megvédeni a csapatbajnoki címet. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/02/19/karunk-megvedte-bm-tanintezeti-judo-bajnoki-
cimet 
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Kihelyezett képzési napon a Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói 
A katasztrófavédelem gazdasági, gazdálkodási szakterületeinek munkájával ismerkedtek a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem katasztrófavédelmi alapszakos végzősei február 20-án, a 
főigazgatóságon megtartott kihelyezett képzési napon. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/02/21/kihelyezett-kepzesi-napon-a-
katasztrofavedelmi-intezet-hallgatoi 
 

 
A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
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) 
 
2019.02.27. Dr. Téglási András habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása 
A vita ideje: 2019. február 27. (szerda) 11:00 óra 
A vita helye: NKE Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82. V. emelet O-509. terem) 
A vita témája: „A szociális jogok kihívásai a gazdasági válság után” 
Az előadás ideje: 2019. február 27. (szerda) 14:00 óra 
Az előadás helye: NKE Ludovika Főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2. Lőrincz Lajos terem) 
Az előadás témája: „Az alkotmánybíráskodás kialakulása, főbb modelljei” 
Kérjük, részvételi szándékát a Tudományos Ügyek Irodájának telefonon (06 1 432 9000, NKE 
mellék: 20-468) vagy írásban (patyodi.szandra@uni-nke.hu) szíveskedjen jelezni. 

 
Egyetemi programok és konferenciák 
 
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 
 
Ludovika Szabadegyetem IV. előadás 
Időpont: 2019. február 26., 18:00 
Helyszín: Ludovika Főépület  II. előadó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-02-26 
 
A hadtudomány és a 21. század c. konferencia 
Időpont: 2019. február 27-28. 
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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 
 
Ludovika Szabadegyetem V. előadás 
Időpont: 2019. március 5., 18:00 
Helyszín: Ludovika Főépület  II. előadó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-05 
 
Egészséges életmód, egészségtudat – tudatos életvitel a XXI. században 
Időpont: 2019. március 6., 10:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási központ IV. előadóterem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-06 
 
Ludovika Zeneszalon 
Időpont: 2019. március 6., 18:30 
Helyszín: Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-06 
 
Decentralizált Szennyvíztisztítás Konferencia 
Időpont: 2019. március 21., 10:00 
Helyszín: Víztudományi Kar (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.) 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-21 
 
Balkán konferencia: Autonómia és önrendelkezés a Balkánon 
Időpont: 2019. április 5., 10:00 
Helyszín: Ludovika Campus (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-05 
 
Repüléstudományi Konferencia 2019 
Időpont: 2019. április 11., 9:00-17:00 
Helyszín: Szolnok, Kilián út 1. (Katonai repülőtér) 
Bővebben: http://www.repulestudomany.hu/doc/RepTudKonf_2019.pdf 
 
A rendészettudomány a fiatal kutatók szemével c. konferencia 
Időpont: 2019. április 25., 10:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási központ (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-25 

 
 
Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
Belügyi Tudományos Tanács pályázatai 
Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács 
elnöke a 2019-es évben is pályázatot hirdet a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában 
– doktoranduszok, abszolutóriumot szerzett és fokozatszerzési eljárás alatt álló – kutatók 
számára gyakornoki rendszer keretében kutatás folytatására. 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat beküldési határideje: 2019. április 30.  
Bővebb információk honlapunkon: https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-
tudomanyos-tanacs-palyazatai/gyakornoki-palyazat 
 
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/) 
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- 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: 
https://www.pallasalapitvanyok.hu// 
Pályázatok és ösztöndíjak: https://www.pallasalapitvanyok.hu/palyazatok 
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