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Egyetemi hírek 
 
Tragikus sorsú felvidéki és erdélyi magyarok az II. világháború után 
A felvidéki és erdélyi magyarság II. világháború utáni tragikus sorsáról beszélt a Ludovika 
Szabadegyetem legutóbbi előadásán Kun Miklós. A Széchenyi-díjas történész Sztálin 
magyarokkal kapcsolatos megdöbbentő kijelentéseit idézte, amely jól mutatja a diktátor hozzánk 
fűződő, kemény büntetésre hajló viszonyát. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/21/tragikus-sorsu-felvideki-es-erdelyi-magyarok-
az-ii-vilaghaboru-utan 
 
A közigazgatási bíróságok felállításán dolgozik az NKE intézetvezetője 
Boros Anitát, az NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar intézetvezetőjét kérte fel Handó 
Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a közigazgatási bíróságok jövő évi felállítását 
előkészítő projekt szakmai vezetőjének. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/21/a-kozigazgatasi-birosagok-felallitasan-
dolgozik-az-nke-intezetvezetoje 
 
Hosszú Katinka világa 
„A kudarc egy tanulság, mely által közelebb kerülünk a sikerhez”- fogalmazott Hosszú Katinka a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Siker és kudarc című programsorozatának nyitóelőadásán. A 
háromszoros olimpiai, hétszeres világ- és tizennégyszeres Európa-bajnok magyar úszónő szólt 25 
évnyi úszói tapasztalatáról, az őt ért sikerekről és kudarcokról. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/21/hosszu-katinka-vilaga 
 
Velünk élő válságok 
Az ázsiai kontinens legjelentősebb konfliktusainak sajátosságát, az ottani országok hatalmi 
viszonyainak változását tárja fel a „Velünk élő válságok” című konferenciasorozat, amely az MH 
vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár és az NKE Eötvös József Kutatóközpont 
Stratégiai Védelmi Kutatóintézet szervezésében indult. A sorozat első állomásán, a Stefánia 
Palotában rendezett konferencián az ázsiai kontinens hatalmi átrendeződéseinek lehetőségeiről 
és kihívásairól volt szó. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/21/velunk-elo-valsagok 
 
A Ludovika Arénába érkeznek a világ legjobb férfi kardozói 
Visszaköltözik a fővárosba a nagy múltú viadal, a kardvívók Világkupa-versenye. A Gerevich–
Kovács–Kárpáti egyéni és csapat Világkupa 2015 után tér vissza Budapestre. A több mint fél 
évszázados múltra visszatekintő viadalnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Arénája ad 
otthont, ahol a múlt század elején jeles vívómesterek tanították a sportág alapjait. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/20/a-ludovika-arenaba-erkeznek-a-vilag-
legjobb-ferfi-kardozoi 
 
Rendhagyó könyvbemutató a HHK-n 
„Az előző évhez hasonlóan az idei is évfordulók sokaságát tartalmazza: 100 éves az önálló magyar 
katonai felderítés, hírszerzés és elhárítás, ünnepeljük a katonai térképészet centenáriumát és 20 
éve vagyunk tagok a NATO-ban” – hangzott el a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon tartott 
hármas könyvbemutatón. Az eseményen Isaszegi János, a Zrínyi Kiadó vezetője egyfajta 
kuriózumnak nevezte, hogy egyszerre három, ilyen mélységben feldolgozott tematikájú könyvvel 
is megismerkedhet az olvasóközönség. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/20/rendhagyo-konyvbemutato-a-hhk-n 
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Karrierlehetőségek az Európai Unióban 
„A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar feladata azon hallgatók támogatása, akik európai 
uniós pályára készülnek” – hangzott el a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott, az EU-s 
karrierlehetőségekről szóló tájékoztató rendezvényen. Az érdeklődők megismerhették a 
munkalehetőségeket, a felvételi követelményeket, a versenyvizsga elemeit, valamint személyes 
tapasztalatokon keresztül az uniós munka sajátosságait is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/19/karrierlehetosegek-az-europai-unioban 
 
Ember és jog - Válogatott gondolatok 
 „A jognak mindig az embert kell szolgálnia”- hangzott el Lenkovics Barnabás könyvének múlt 
héten tartott bemutatóján. Az Alkotmánybíróságon rendezett eseményen több akadémikus és 
közjogi méltóság is méltatta a művet. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/18/ember-es-jog-valogatott-gondolatok 
 
A hét hallgatója 
Szekeres Balázs A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar 
másodéves mesterszakos hallgatója. A kari HÖK kollégiumi ügyekért felelős alelnöke, az EHÖK 
kollégiumi ügyekért felelős referense, valamint tagja a Közszolgálati, HR és Integritás TDK-nak. 
Hobbija a labdarúgás és az olvasás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=5eoD_laYxpc 
 
Ünnepi állománygyűlés a HHK-n 
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából ünnepi állománygyűlést 
tartott március 14-én az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. A rendezvényen a 
megemlékezés mellett elismerések átadására is sor került. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/18/unnepi-allomanygyules-a-hhk-n 
 
Rangos kitüntetések a nemzeti ünnepen 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem több oktatója is elismerést vehetett át az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc 171. évfordulóján rendezett megemlékezéseken. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/14/rangos-kituntetesek-a-nemzeti-unnepen 
 
A NETK oktatói Etiópiában 
A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar két oktatója, Dr. Pásztor Szabolcs egyetemi adjunktus 
és Dr. Vizi Balázs egyetemi docens az elkövetkező hetekben az Ethiopian Civil Service University-
n (ECSU) tartanak előadásokat.  
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/03/18/a-netk-oktatoi-etiopiaban 
 
Rendkívüli tagozatsorakozóval emlékeztek a forradalomra és szabadságharcra 
Március 14-én 7.30-kor sorakozott fel az RTK Rendvédelmi Tagozata megemlékezni az 1848–49-
es forradalomról és szabadságharcról, annak hőseiről. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/03/18/rendkivuli-tagozatsorakozoval-emlekeztek-a-
forradalomra-es-szabadsagharcra 
 
A közlekedésbiztonságról értekeztek 
A közlekedés biztonságára különösen veszélyes szabályszegésekről volt szó azon a szakmai 
rendezvényen, amelyet az RTK Közbiztonsági Tudományos Diákkör és a Közlekedéstudományi 
Egyesület szervezett. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/03/18/a-kozlekedesbiztonsagrol-ertekeztek 
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Egyetemi programok és konferenciák 
 
Migration as the 21st Century’s Security Challenge International Law and International 
Cooperation 
Időpont: március 22., 10:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-22 
 
A kínai reformok négy évtizede, különös tekintettel a magyar hatásokra 
Időpont: 2019. március 25., 18:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási központ 112-113-as termek (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-25 
 
Ludovika Campus filmfesztivál 
Időpont: 2019. 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 
 
David Kostelancik előadása a NATO évforduló alkalmából 
Időpont: 2019. március 27., 10:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-27 
 
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 
 
Acta Humana "Közigazgatási bíráskodás" témájú kötetbemutató konferenciája 
Időpont: 2019. április 1., 14:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási központ 510-es terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-01 
 
Tavaszi könyvszüret- könyvbemutató 
Időpont: 2019. április 2., 16:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-02 
 
Ludovika Szabadegyetem VIII. előadás 
Időpont: 2019. április 2., 18:00 
Helyszín: Ludovika főépület II. előadó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-02 
 
Ludovika Zeneszalon: A propagandazene 
Időpont: 2019. április 3., 18:30 
Helyszín: Ludovika főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-03 
 
Balkán konferencia: Autonómia és önrendelkezés a Balkánon 
Időpont: 2019. április 5., 10:00 

https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-22
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-25
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-25
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-26
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-27
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-27
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-01
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-02
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-02
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-03


Helyszín: Ludovika főépület, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
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/) 
- 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 
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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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