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Egyetemi hírek 
 
Egyetemi sport, határok nélkül 
Idén először a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is otthont ad a tizedik alkalommal megrendezett 
Kárpát-medencei Egyetemek Kupája (KEK) eseményeinek. A február 28. és március 2. között 
tartott sportrendezvényen a futsal mérkőzések egy részét a Ludovika Arénában rendezik. A 
háromnapos viadalon az NKE csapatai is megméretik magukat. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/02/28/egyetemi-sport-hatarok-nelkul 
 
Küzdelem az olajért 
„Az olajért való küzdelem jelentette a hidegháború egyik nyitányát”- mondta el előadásában Kun 
Miklós történész, a Ludovika Szabadegyetem soron következő rendezvényén. A Széchényi-díjas 
történész elsősorban a Szovjetunió szempontjából elemezte a történelmi eseményeket. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/02/27/kuzdelem-az-olajert 
 
Az NKE-n tartott előadást a melkita pátriárka 
„A béke prioritást kell, hogy jelentsen”- fogalmazott I. József melkita pátriárka, aki két érsek 
társaságában a Miniszterelnökség meghívására azért látogatott hazánkba, hogy beszámoljanak a 
melkita bizánci katolikus egyház szíriai helyzetéről. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott 
rendezvényen bemutatták a „Budapest-jelentés a keresztényüldözésről 2018” című tudományos 
tanulmánykötetet is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/02/27/az-nke-n-tartott-eloadast-a-melkita-patriarka 
 
Erasmus+ Partner Expo 
Mintegy száz érdeklődő részvételével, immáron harmadik alkalommal rendezte meg az NKE 
Nemzetközi Iroda az Erasmus+ Partner Expot az Orczy Úti Kollégiumban. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/02/27/erasmus-partner-expo 
 
Biztonságpiac 2019 
„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti képzései közül a biztonság szakirány nagyon sokat 
fejlődött az elmúlt években és egyfajta sikertörténetnek is nevezhető”- hangzott el az intézményben 
már második alkalommal megrendezett Biztonságpiac című konferencián és kiállításon. A szakmai 
rendezvényen a belügyi és a honvédelmi tárca, a rendőrség, a katasztrófavédelem, valamint a 
magánbiztonsági ágazat vezetői és döntéshozói elemezték hazánk biztonságának aktuális 
helyzetét és a legfontosabb szakmai trendeket. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/02/26/biztonsagpiac-2019 
 
A hét hallgatója 
Kazsamér Dóra a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar harmadéves 
hallgatója. Tanulmányait bűnügyi nyomozói szakirányon folytatja. Első helyezést ért el TDK-n 
Kriminalisztikai Tagozaton. Szolgálat vezető, valamint szakaszparancsnok. Első helyezést ért el a 
Belügyminisztérium Fekvenyomó Bajnokságán. Hobbija a kondizás és a rajzolás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=mjor0C_3H2U 
 
Az NKE-n a minőség és a versenyképesség növelése a cél 
További fejlesztéseken, köztük a kutatási tevékenység megújításán dolgozik a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem (NKE) rektori tisztségét tavaly szeptembertől betöltő Koltay András. A Tisza 
István Program elindításával az egyetem fejlődésének új szakaszába lépett, amely a minőséget és 
a nemzetközi versenyképességet helyezi a középpontba. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/02/24/az-nke-n-a-minoseg-es-a-versenykepesseg-
novelese-a-cel 
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Vidékbiztonság és versenyképesség 
A vidékbiztonság aktuális kérdéseivel foglalkozott az elmúlt több mint másfél évben a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem és a gödöllői Szent István Egyetem közös, uniós finanszírozású 
kutatócsoportja. A projekt zárórendezvényét a napokban tartották Gödöllőn. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/02/22/videkbiztonsag-es-versenykepesseg 
 
Biztonságpolitikai kihívások az euro-atlanti térségben 
Magyarország NATO-hoz való csatlakozásának hátteréről is kaphattak információkat azok az 
érdeklődők, akik részt vettek a Nemzetközi és Európai Szalon rendezvénysorozat soron következő 
eseményén, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar és 
a Nemzetközi és Európai Szakkollégium közös rendezvényén Sztáray Péter, a Külgazdasági- és 
Külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős államtitkára és Szenes Zoltán, a Nemzetközi 
Biztonsági Tanulmányok Tanszék professzora fogalmazta meg a véleményét a témában.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/02/22/biztonsagpolitikai-kihivasok-az-euro-atlanti-
tersegben 
 
Tisztjelölti eskütétel az ORFK-n 
A napokban tettek esküt az Országos Rendőr-főkapitányság Teve utcai székházában az NKE 
Rendészettudományi Kar százhúsz fős első évfolyamának rendőr tisztjelöltjei. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/02/22/tisztjelolti-eskutetel-az-orfk-n 
 
Ludovika Katonai Attasé Fórum 
Lengyelország volt a Ludovika Katonai Attasé Fórum vendége 2019. február 19-én. Tomasz 
Trzciński ezredes “ Polish Armed Forces in the Unfolding 21st Century: Responding to Threats and 
Challenges” címmel tartott előadást a Tudós Kávézóban. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/02/25/ludovika-katonai-attase-forum 
 
Return Alumni Konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
2019. február 26-án immár hetedik alkalommal került megrendezésre a Return Konferencia, amely 
az Amerikai Egyesült Államokba szóló oktatási, kutatási és szakmai csereprogramokban 
résztvevők számára szolgál éves találkozási fórumként. A Return célja, hogy az amerikai 
tapasztalatokat szerzett magyar szakemberek csoportját összefogja és segítse a hazatérteket, 
hogy az Egyesült Államokban szerzett tapasztalataikat a lehető leghatékonyabbam használják fel 
Magyarország fejlődése, illetve a magyar-amerikai kapcsolatok erősítése terén. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/02/27/return-alumni-konferencia-a-nemzeti-
kozszolgalati-egyetemen 
 
Hallgatói siker nyelvi versenyen 
Rafael Patrícia, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar nemzetközi igazgatás alapszakos 
hallgatója első helyezést ért el „A hispán világ kulturális öröksége” című spanyol versenyen.  
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/02/27/hallgatoi-siker-nyelvi-versenyen 
 
Francia kulturális est a NETK-n 
Franciaország kultúrája volt a fókuszban azon a rendezvényen, amelyet a Nemzetközi és Európai 
Tanulmányok Kar Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központjának szervezésében tartottak február 26-
án, a Ludovika Főépületben. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/02/27/francia-kulturalis-est-a-netk-n 
 
A fővárosi közösségi közlekedés aktualitásai 
Nemrégiben mintegy negyven érdeklődő részvételével rendezett mini konferenciát a Közbiztonsági 
Tanszék tudományos diákköre a Közlekedéstudományi Egyesület közös szervezésében, „A 
közösségi közlekedés aktuális kérdései” címmel. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/02/27/a-fovarosi-kozossegi-kozlekedes-aktualitasai 
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Esküt tettek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tisztjelöltjei 
Sikeres pénzügyőr tisztjelölti vizsgájukat követően, február 20-án, Vankó László pénzügyőr 
dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatója előtt letette esküjét mind a 36 véglegesített tisztjelölt. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/02/27/eskut-tettek-a-nemzeti-ado-es-vamhivatal-
tisztjeloltjei 
 
Intézkedéstaktika élesben 
Közlekedésrendészeti szakirányon 2016-ban végzett egykori hallgatónk, Lőrinczi Ede r. hadnagy 
is részt vett a Fővárosi Törvényszékről február közepén, fegyvert szerezve, gépjárművel 
elmenekülő elkövető elfogásában. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/02/25/intezkedestaktika-elesben 
 
NAV lőverseny kari győztessel 
Karunk idén is meghívást kapott a NAV Bevetési Igazgatósága és a Fővárosi Pénzügyőr 
Lövészklub által rendezett Vámnapi Pisztoly Lövészversenyre és Felmérőre, a gyáli Gemini lőtérre, 
ahol sikerült egy aranyérmet kiérdemelni. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/02/22/nav-loverseny-kari-gyoztessel 
 

 
 
Egyetemi programok és konferenciák 
 
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 
 
Arról, ami összekapcsol: A hadseregen belül és kívül c. konferencia 
Időpont: 2019. március 11., 13:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, A épület, Bolyai terem (1101 Budapest., 
Hungária krt. 9-11.) 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-11 
 
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 
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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/) 
- 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 
 
 

http://omaa.hu/hu/sonstige-stipendien/
https://www.pallasalapitvanyok.hu/
https://www.pallasalapitvanyok.hu/palyazatok

