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Egyetemi hírek 
 
’48 hagyatéka: a szabadság 
„Egy percre sem szabad magától értetődőnek vennünk a szabadságot” - hangsúlyozta Koltay 
András az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója tiszteletére rendezett 
egyetemi ünnepségen. Az NKE rektora szerint minden nap meg kell őriznünk szívünkben a 
szabadságot. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/14/48-hagyateka-a-szabadsag 
 
Szovjet fogságban lévő főtisztek véleményei a Rajk-perről 
A jugoszláv ellenes jelleggel fűszerezett Rajk-perről beszélt a Ludovika Szabadegyetem legutóbbi 
előadásában Kun Miklós. A Széchenyi-díjas történész Kádár János perben vállalt szerepe mellett 
szólt arról is, hogy a szovjet fogságba esett külföldi főtisztek miként nyilatkoztak a témában. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/14/szovjet-fogsagban-levo-fotisztek-
velemenyei-a-rajk-perrol 
 
Szolgálunk és nézünk! 
Hagyományteremtő szándékkal rendez filmfesztivált a Nemzeti Közszolgálati Egyetem március 25-
28. között a Ludovika Vívóteremben. Az esemény a hallgatói közösségi élet erősítése mellett a 
budapestiek számára is izgalmas kikapcsolódási lehetőséget kínál. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/14/szolgalunk-es-nezunk 
 
Töretlen a FOURLOG Logisztikai Kiképzés sikere 
A béketámogató műveletekre való felkészülés gyakorlati feladatait, NATO kompatibilis logisztikai 
szakfeladatokat, valamint terepen végzett bonyolult katonai logisztikai feladatokat tanulhatnak a 
résztvevők a 16. FOURLOG Logisztikai Kiképzésen. A nagy hagyományokkal rendelkező, március 
elején kezdődött eseményt 37 osztrák, cseh, szerb és magyar hallgató, valamint 12 tiszt 
részvételével, több helyszínen rendezik meg. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/13/toretlen-a-fourlog-logisztikai-kikepzes-sikere 
 
Az egyetlen női huszárra emlékeztek 
„Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során a szebbik nem képviselői is harcoltak a 
magyarok oldalán. Közülük is kiemelkedett hősiességével Lebstück Mária főhadnagy”- hangzott el 
az egyetlen női huszár síremlékénél tartott megemlékezésen, az újpesti Megyeri temetőben. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/13/az-egyetlen-noi-huszarra-emlekeztek 
 
Hiánypótló mű a magyar alkotmányosságról 
A magyar alkotmányos gondolkodás különböző korszakait, azok hatását és örökségét, a történeti 
alkotmány Alaptörvényünkre gyakorolt hatásait elemzi az a könyv, amelyet március 12-én mutattak 
be a Magyar Nemzeti Múzeumban. Az angol nyelvű mű egyik szerkesztője Hörcher Ferenc, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Politika – és Államelméleti 
Kutatóintézet vezetője. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/13/hianypotlo-mu-a-magyar-alkotmanyossagrol 
 
„Arról, ami összekapcsol: a hadseregen belül és kívül” 
A katonai szocializációról és integrációról volt szó azon a konferencián, amelyet az NKE 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtörténelem, Filozófia és Kultúrtörténet Tanszéke 
szervezett az egyetem Hungária körúti campusán.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/12/arrol-ami-osszekapcsol-a-hadseregen-belul-
es-kivul 
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Építésügy helyett építészet 
Idén is a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adott otthont, ezúttal a Ludovika Arénában, a 19. 
nemzetközi építészkongresszusnak. A szakmai rendezvényen az építészet időszerű kérdéseiről 
és trendjeiről tanácskoztak a hazai és külföldi szakemberek.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/11/epitesugy-helyett-epiteszet 
 
A hét hallgatója 
Mészáros Kinga a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 
másodéves hallgatója. Tanulmányait biztonság- és védelempolitika szakirányon folytatja. A NETK 
HÖK - Kollégiumi Bizottság elnöke, tagja a Biztonságpolitikai Szakkollégiumnak, valamint a NETK 
Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék Tudományos Diákkörének. Hobbija az utazást, a 
kirándulás és a sport. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=ClKAIGbwPqc 
 
„A sikerhez nem elég a teljesítmény” 
Teljesítményorientált világunkban mindenki a sikerről álmodik. Ennek elérése azonban nemcsak a 
teljesítményünktől függ, hanem a minket körülvevő szociális háló nagyságától és minőségétől is. 
Barabási Albert-László világhírű hálózatkutató új könyvében, a Képletben a siker eléréséhez 
vezető út törvényszerűségeit írja le. A magyar származású, Bostonban élő tudós a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem hálózatkutatási programjában is aktívan részt vett. Barabási Albert-
Lászlóval a siker kapcsán táplálkozásról, orvosi kutatásokról, a Nobel-díjról és a politikusi 
teljesítményről is beszélgettünk. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/08/a-sikerhez-nem-eleg-a-teljesitmeny 
 
Állami kitüntetést vehetett át Dr. Zachar Péter Krisztián, a NETK tanszékvezetője 
Dr. Zachar Péter Krisztián, a Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék vezetője a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetésében részesült. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/03/14/allami-kituntetest-vehetett-at-dr-zachar-peter-
krisztian-a-netk-tanszekvezetoje 
 
Gyászhír 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársait mélyen megrázta a hír, hogy az Ethiopian Airlines 
302-es, Addisz-Abeba és Nairobi közti járatának 2019. március 10-i katasztrófájában életét 
vesztette Agnes Gathumbi professzor asszony, az Egyetem kenyai partnerének, a Kenyatta 
University-nek a munkatársa. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/03/12/gyaszhir 
 
Módszertani felkészítő a NETK-en 
Ismét megrendezésre került a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon a mára már 
hagyománnyá vált Módszertani felkészítő, ahol a hallgatók a Kar oktatói által megismerkedhettek 
a TDK és a szakdolgozat elkészítésének rejtelmeivel. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/03/12/modszertani-felkeszito-a-netk-en 
 
Kari éremeső a BM Országos Úszó Bajnokságon 
Immár hagyományosan a kecskeméti uszoda adott helyet a BM Országos Úszó Bajnokságnak, 
amelyen az RTK csapata méltó módon képviselte karunkat. A színvonalas verseny 
megrendezéséért dicséret illeti a szervezőket, versenybírókat.  
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/03/14/kari-eremeso-a-bm-orszagos-uszo-
bajnoksagon 
 
BM sporttisztek találkozója az RTK-n 
Nemrégiben karunkon tartották a BM és szervezeteinek sporttisztjei szakmai megbeszélésüket. Az 
ország különböző részeiből érkező 26 vendéget Dr. Hautzinger Zoltán RTK oktatási 
dékánhelyettes köszöntötte.  
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/03/14/bm-sporttisztek-talalkozoja-az-rtk-n 
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A XV. Polgárőr Akadémia 
Az Országos Polgárőr Szövetség és az RTK együttműködésében idén tavasszal immáron 15. 
alkalommal rendezték meg a polgárőr legmagasabb szintű képzését, az egyesületi vezetőik 
ötnapos, 40 órás kurzusát, a BV Pilisszentkereszti továbbképző központjában. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/03/14/a-xv-polgaror-akademia 
 
Paksi látogatás 
A márciust karunk nappali munkarendű, végzős közlekedésrendészeti és közrendvédelmi hallgatói 
látogatással kezdték az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. létesítményébe. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/03/08/paksi-latogatas 
 
Jeges árvízre emlékeztek 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar  és a Szent László Általános Művelődési 
Központ közös szervezésében került sor az 1956-os bajai jeges árvíz emlékére tartott 
megemlékezésre. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/03/11/jeges-arvizre-emlekeztek 
 

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 
 
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 
 
A lengyel kerekasztal-tárgyalások 1989-ben – a közép-európai közjogi átmenet kezdete 
Időpont: 2019. március 20., 16:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási központ 415. terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-20 
 
A környezet és a természet elleni bűncselekmények nyomozásának aktuális kérdései 
Időpont: 2019. március 21., 9:00 
Helyszín: Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium (1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 38-

42.) 

Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-21 
 
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 
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Ludovika Campus filmfesztivál 
Időpont: március 25-28. 
Helyszín: Ludovika Vívóterem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-25 
 
Digitális forradalom – új társadalmi szerződés nélkül? 
Időpont: 2019. március 26., 17:30 
Helyszín: Orczy Úti Kollégium, A,B,C, D terem (1089 Budapest Orczy út 1.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-26 
 
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 
 

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/) 
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- 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 
 
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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