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Egyetemi hírek 
 
Rákosi, Sztálin és Tito 
A szovjet, a jugoszláv és a magyar kommunista vezető és ezáltal a három ország viszonyáról 
beszélt szabadegyetemi előadásán Kun Miklós. A Széchenyi-díjas történész szólt arról, hogy a 
második világháborút követően Jugoszláviának hazánkkal szemben is komoly területi követelései 
voltak, de Sztálin nem egyezett bele azok megvalósításába. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/07/rakosi-sztalin-es-tito 
 
A tudatosság szerepe az egészségmegőrzésben 
Egészséges életmódról és tudatos életvitelről is szó volt azon a rendezvényen, amelyet az NKE 
Rendészettudományi Kar Testnevelési és Küzdősportok Tanszéke, valamint a Budapesti 
Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség szervezésében tartottak a Ludovika Campuson. Az 
eseményen személyi edzők, táplálkozástudományi szakemberek és sportorvosok beszéltek a 
tudatos egészségmegőrzés legújabb trendjeiről, és a rendezvény adott otthont a felsőoktatásban 
dolgozó testnevelők továbbképzésének is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/07/a-tudatossag-szerepe-az-
egeszsegmegorzesben 
 
A zene és a film kapcsolata 
„Rengeteg filmet a zene vitt a hátán” – hangzott el a Ludovika Zeneszalon programsorozat idei 
első rendezvényén, amelynek témája a filmzenékről szólt. Horváth Attila jogtörténész, 
alkotmánybíró és Szilasi Alex zongoraművész tíz film elemzésén keresztül mutatták be a zene- és 
filmtörténet alakulását. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/07/a-zene-es-a-film-kapcsolata 
 
Együttműködési megállapodás az NKE és Józsefváros között 
Az eddigi együttműködés megerősítésére és kibővítésére kötött megállapodást a Józsefvárosi 
Önkormányzat és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A Sára Botond polgármester és Koltay 
András rektor által aláírt dokumentum szerint az NKE a többi között kedvezményes sportolási 
lehetőséget kínál a józsefvárosi lakosoknak, az önkormányzat pedig segíti a Ludovika Campus 
közösségi tereinek üzemeltetését és ösztöndíj lehetőséget is biztosít a hallgatók számára. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/06/egyuttmukodesi-megallapodas-az-nke-es-
jozsefvaros-kozott 
 
Ludovika, egy életre szóló eskü 
Ma érkezett a hír, hogy 103 éves korában Vitéz békei Koós Ottó magyar királyi alezredes eltávozott 
a Hadak Útjára. Ő volt a legidősebb ludovikás tiszt. 1938-ban avatták hadnaggyá a Ludovika 
Akadémián.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/06/ludovika-egy-eletre-szolo-esku 
 
Kiberbiztonsági fenyegetettség Európában 
A kiberbiztonság megteremtésében az oktatásnak is nagy szerepe van, így úttörő lépés volt a 
felsőoktatásban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán működő 
Kiberbűnözés Elleni Tanszék létrehozása – hangzott el azon a pódiumbeszélgetésen, amelyet a 
kiberbiztonsági fenyegetettségről tartottak a pécsi Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és 
Tudásközpontban. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/06/kiberbiztonsagi-fenyegetettseg-europaban 
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Fókuszban a véleményszabadság 
„A szólásszabadság mindenkié”- fogalmazott Koltay András, a VIII. Ostrakon Szakmai és Kulturális 
Napok nyitórendezvényén, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az intézmény rektora „A 
véleményszabadság határai napjainkban, vagyis meddig van igazam?” címmel tartott előadást az 
NKE és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatóinak. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/05/fokuszban-a-velemenyszabadsag 
 
Katasztrófavédelmi hallgatók is kaptak elismerést 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének több hallgatója is elismerést 
vehetett át a Nemzetközi Polgári Védelmi Nap alkalmából tartott rendezvényen. A BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság március 1-én rendezett koszorúzással egybekötött ünnepi 
állománygyűlést, ahol olyan önkéntes civil szervezetek, szövetségek, intézmények tagjai is 
vehettek át elismeréseket, akik a hétköznapokban aktívan támogatják a hivatásos 
katasztrófavédelem és a polgári védelem munkáját. Az ünnepségen Vass Gyula tű. ezredes, a 
Katasztrófavédelmi Intézet igazgatójának előterjesztésére ezúttal többen is kaptak elismerést 
kiváló munkájukért. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/05/katasztrofavedelmi-hallgatok-is-kaptak-
elismerest 
 
A hét hallgatója 
Kollár Ádám a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar harmadéves hallgatója. 
Tanulmányait építőmérnöki szakirányon folytatja. A kari hallgatói önkormányzat elnöke. Hobbija a 
horgászat és a főzés. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=4ydgvx9zWLo 
 
Pályázat doktori képzésre 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori képzésre. 
Az NKE-n a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, 
valamint a rendészettudományok területén van lehetőség doktori fokozatot szerezni. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/01/palyazat-doktori-kepzesre 
 
Mesterséges intelligencia a mindennapokban 
„A mai modern világ digitalizációja olyan magas fokú, hogy szinte mindent lehet tudni az egyes 
emberekről”- hangzott el az informatikai szektor adta lehetőségeket bemutató rendezvénysorozat 
nyitóelőadásán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A Digitális Kerekasztal elnevezésű 
programsorozatot az NKE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és az InfoTárs Egyesület közösen 
szervezi. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/01/mesterseges-intelligencia-a-
mindennapokban 
 
Túl az első X-en 
„Az olyan jogok, mint a választójog, a véleménynyilvánítás szabadsága és a gyülekezéshez való 
jog mind a nyugati civilizáció alapköveinek számítanak”- mondta Koltay András rektor a „Túl az X-
en – Tehetsz a jövődért, válassz” elnevezésű vetélkedőn. A szervezők ezzel is szeretnék elérni, 
hogy a fiatalok aktívabban vegyenek részt a választásokon. Az eseményen az országos döntőbe 
jutott tizenkét középiskolai csapat mérhette össze tudását. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/01/tul-az-elso-x-en 
 
A Magyar Honvédség jelene és jövője 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán tartott előadást 
február 27-én Benkő Tibor honvédelmi miniszter. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/03/01/a-magyar-honvedseg-jelene-es-jovoje 
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Edzőtábort tartott az NKE SE tonfa szakosztálya 
Huszonegyedik alkalommal tartott edzőtábort, ezúttal a Ludovika Campuson az NKE SE tonfa 
szakosztálya. A többnapos eseményen mintegy hetven sportoló vett részt hazánkból és a határon 
túlról. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/03/06/edzotabort-tartott-az-nke-se-tonfa-szakosztalya 
 
Motorosszezonnyitó közlekedésbiztonsági konferencia 
A BRFK Rendészeti szervek közlekedésrendészeti főosztálya és Fővárosi balesetmegelőzési 
bizottsága tavaszonként, a motoros szezon közeledtére felkészülés jegyében konferenciát 
szervez; ezúttal a HUNGEXPO kiállítási terület „G” pavilonjában zajlott. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/03/05/motorosszezonnyito-kozlekedesbiztonsagi-
konferencia 
 
Tanulmánykötet bemutató a nemzetközi szervezett bűnözés kutatásáról 
Nemrégiben, az RTK oktatási épületében volt, a „Nemzetközi szervezett bűnözés nyomozásának 
kutatása információáramlási szempontból” című uniós, Belső Biztonsági Alapok (BBA) projekt 
kétkötetes eredménytermékének ünnepi könyvbemutatója. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/03/05/tanulmanykotet-bemutato-a-nemzetkozi-
szervezett-bunozes-kutatasarol 
 
Vizek kártételei elleni felkészülésen a Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói 
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2019. február 27-én megtartott szakmai 
értekezletén az árvízi veszélyhelyzet-kezelési felkészülési feladatok voltak a középpontban. A 
felkészülés délelőtti elméleti részének a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a 
délutáni gyakorlati foglalkozásnak pedig a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. adott otthont. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/03/04/vizek-kartetelei-elleni-felkeszulesen-a-
katasztrofavedelmi-intezet-hallgatoi 
 
 

Szenátusi hírek 
 
2019. március 6-án tartotta ülését az Egyetem Szenátusa, melyen az alábbi döntéseket hozta: 
 
1. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Hautzinger Zoltán  

pályázatát a Rendészettudományi Kar oktatási dékánhelyettesi pozíciójára vonatkozóan. 
 

2. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Flórián-Szentesi Mónika 
pályázatát a Gazdasági Hivatal Vagyonnyilvántartási Osztály osztályvezetői pozíciójára 
vonatkozóan.  

 
3. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással címek és kitüntetések adományozásáról döntött 

az alábbiak szerint: 
 
a) A Szenátus címzetes egyetemi tanári címet adományozott Dr. Boda József ny. nb. vezérőrnagy 

részére. 
b) A Szenátus címzetes egyetemi docensi címet adományozott Dr. Koller József dandártábornok, 

Dr. Bali Tamás ezredes, Dr. Pánczél Etelka ny. r. alezredes, Dr. Németh József r. ezredes, Dr. 
Bozsó Zoltán bv. dandártábornok és Fejér László részére. 

c) A Szenátus mestertanári címet adományozott Ilosvay Lívia részére. 
d) A Szenátus a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérme kitüntetést adományozott Dr. Sasvári 

Péter László, Dr. Kende György ny. ezredes, Dr. Haig Zsolt ezredes és Dr. Egedy Gergely 
részére. 

e) A Szenátus Egyetemért Emlékérem kitüntetést adományozott Dr. Szabó József ny. 
vezérőrnagy részére. 
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4. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással döntött arról, hogy a Hallgatói Tanulmányi, 
Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon működő 
testületében Fodor Márk Joszipovics hallgató tag megbízása megszűnik, és helyette a bizottság 
– a 67/2018. (V. 23.) számú szenátusi határozattal megállapított mandátumának lejártáig, 2021. 
június 10-ig – Tóth Krisztina Mária hallgatót bízza meg.  
 

5. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a rendészeti 
vezető mesterképzési szak tantervének integrált határigazgatási specializációval történő 
kiegészítését. 

 
6. napirendi pont: A Szenátus az Államtudományi és Közigazgatási Kar egyes szakjainak 

technikai szintű tantervi módosítása kapcsán az alábbi döntéseket hozta: 
 
a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a Közigazgatás-szervező 

alapképzési szak ajánlott tanterve „A záróvizsga” című pontjának módosításáról. 
b) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött az Államtudományi és 

Közigazgatási Kar szakjain új tantárgyfelelősök személyéről.  
c) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött az Államtudományi és 

Közigazgatási Kar szakjain kivezetésre kerülő tantárgyak tantervekből történő törléséről. 
 
7. napirendi pont: A Szenátus a Vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakirányú 

továbbképzési szak képzési programjának módosítása kapcsán az alábbi döntéseket hozta:  
a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a Vezetés és gazdálkodás a 

közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak módosított képzési és kimeneti 
követelményeinek, illetve képzési programjának elfogadásáról.  

b) A Szenátus továbbá felhatalmazta a rektort, hogy intézkedjen a szakirányú továbbképzési 
szak módosított képzési és kimeneti követelményeinek Oktatási Hivatalhoz történő 
benyújtásáról. 

 
8. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzatának módosítását. 
 

9. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a személyes és 
közérdekű adatok védelméről, biztonságáról szóló szabályzatot, mely a Fenntartó jóváhagyását 
követő napon lép hatályba. 

 
 

A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
2019.03.18. Dr. Nagy Barna Krisztina doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. március 18. (hétfő) 15.00 óra 
Az értekezés címe: A szindikátusi szerződés 
Helyszín: Ludovika Campus, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 

 
 
Egyetemi programok és konferenciák 
 
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 
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Ludovika Szabadegyetem VI. előadás 
Időpont: 2019. március 12., 18:00 
Helyszín: Ludovika főépület II. előadó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-12 
 
Könyvbemutató: A History of the Hungarian Constitution 
Időpont: 2019. március 12., 18:00 
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-12 
 
Március 15-i ünnepi megemlékezés 
Időpont: 2019. március 14., 10:30 
Helyszín: Ludovika főépület, Szent László kápolna (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
 
Tájékoztató az európai uniós karrierlehetőségekről 
Időpont: 2019. március 18., 14:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-18 
 
Ludovika Szabadegyetem VII. előadás 
Időpont: 2019. március 19., 18:00 
Helyszín: Ludovika főépület II. előadó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-19 
 
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 
 
Német Nyelvi Kör / Arbeitsgruppe Deutsch 
Időpont: 2019. március 27., 17:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási központ (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-27 
 
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 
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Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
Pályázat doktori képzésre 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori képzésre. 
Az egyetemünkön folyó doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb 
szintje, mely az államtudományok, kiemelten a közigazgatás, a biztonság és védelempolitika, a 
hon- és a rendvédelem területein kutató szakembereknek biztosít lehetőséget a tudományos 
fokozat megszerzésére, hozzájárulva az oktatói és kutatói, tágabb értelemben a tudományos elit 
utánpótlásához. 
A pályázatról részletes tájékoztatás elérhető honlapunkon: 
https://www.uni-nke.hu/kutatas/doktori-iskolak-es-kepzesek/doktori-kepzes-es-
fokozatszerzes/doktori-felveteli/20192020 
 
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. 
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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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