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Egyetemi hírek 
 
Háborús- és katasztrófafilm a filmfesztivál harmadik napján 
A Ludovika Campus Filmfesztivál harmadik napján Kárpáti György Mór új filmjét, a Guerillát és az 
orosz tengeralattjáró katasztrófájáról szóló Kurszk című filmet nézhették meg az érdeklődők. A két 
vetítés közötti kerekasztal-beszélgetés témájaként a szerethető hősök és a háborús filmek műfaji 
sajátosságai szolgáltak. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/28/haborus-es-katasztrofafilm-a-filmfesztival-
harmadik-napjan 
 
Német Nyelvi Kör: fókuszban a médiaszabályozás 
A németországi médiaszabályozásról és annak gyakorlatáról tartott előadást a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen Achim Förster, a würzburgi főiskola professzora. A Német Nyelvi Kör 
rendezvényén szó volt a többi között arról is, hogyan rendezte át az internet a németországi 
médiapiacot. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/28/nemet-nyelvi-kor-fokuszban-a-
mediaszabalyozas 
 
Szem nem maradt szárazon a filmfesztivál második napján 
A Cannes-i zsűridíjas Kafarnaum - A remény útja című filmet és az Oscar-díjas Pawel Pawlikowski 
új alkotását, a Hidegháborút nézhették meg az érdeklődők az I. Ludovika Campus Filmfesztivál 
második napján. A két film vetítése között „Embernek maradni - A szabadság határai” címmel 
rendeztek tematikus kerekasztal-beszélgetést, amelyen a meghívott szakemberek a filmeket és az 
azok kapcsán felmerült témákat elemezték. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/27/szem-nem-maradt-szarazon-a-filmfesztival-
masodik-napjan 
 
Oklevelet kaptak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett kormánytisztviselők 
Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megye kormányhivatalaiban vehettek 
át okleveleket az NKE képzésein végzett kormánytisztviselők. A közigazgatási tanulmányok és a 
kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szakok 2016 szeptemberében indultak el a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Miniszterelnökség és a kormányhivatalok közreműködésével. 
A 3, illetve 2 félévig tartó szakirányú továbbképzési szakokon nemcsak elméleti, hanem gyakorlati 
képzést is kaptak a hallgatók. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/27/oklevelet-kaptak-a-nemzeti-kozszolgalati-
egyetemen-vegzett-kormanytisztviselok 
 
A Sziget-sztori 
,,Addig kell foglalkozni valamivel, amíg örömmel tölti el az embert a befektetett munka”- mondta el 
Gerendai Károly üzletember, a Sziget Fesztivál megálmodója az NKE Ostrakon Szakkollégium 
által szervezett programsorozat legutóbbi rendezvényén. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/27/a-sziget-sztori 
 
Becsületkeresztet kapott az NKE 
Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetésben részesült a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Az 
elismerést az intézmény főtitkára vette át március 24-én, az Uránia Nemzeti Filmszínházban 
rendezett ünnepségen. A Józsefvárosi Önkormányzat idén is díjazta a kerület érdekében 
kiemelkedő munkát végzett személyeket és szervezeteket. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/26/becsuletkeresztet-kapott-az-nke 
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Elstartolt az I. Ludovika Campus Filmfesztivál 
Hagyományteremtő szándékkal rendez filmfesztivált a Nemzeti Közszolgálati Egyetem március 25-
28. között a Ludovika Vívóteremben. A hétfőn kezdődő négynapos rendezvényt Koltay András, az 
NKE rektora nyitotta meg, aki elmondta, hogy „nemcsak egy egyetemi klub, hanem egy kulturális 
központ jött létre” az eredetileg vívóteremként, később színházként használt létesítmény 
megújításával. A filmfesztivál a hallgatói közösségi élet erősítése mellett a budapestiek számára is 
izgalmas kikapcsolódási lehetőséget kínál. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/26/elstartolt-az-i-ludovika-campus-filmfesztival 
 
A rendszerváltás és a szakkollégiumok kapcsolata 
Két nagy múltú szakkollégium, a Rajk és a Bibó rendszerváltozásra gyakorolt hatása került 
terítékre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ostrakon Szakkollégiumának keddi rendezvényén. Az 
eseményen Chikán Attila, a Rajk Szakkollégium alapító igazgatója, volt gazdasági miniszter és 
Stumpf István, a Bibó István Szakkollégium alapító igazgatója, volt kancelláriaminiszter, jelenlegi 
alkotmánybíró beszéltek azokról a rendszerváltás előtti folyamatokról, amelyek kritikai szemléletet 
alakították ki a kor értelmiségében. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/26/a-rendszervaltas-es-a-szakkollegiumok-
kapcsolata 
 
A kínai reformok négy évtizede 
„Az elmúlt negyven év hazai szinten komoly életszínvonal növekedést, globális szinten geopolitikai, 
gazdasági és katonai környezeti átalakulást eredményezett”- hangzott el a Kína-kutatási 
kerekasztalon, melyen az idén negyven éve megindult kínai reformok mellett az ezekre gyakorolt 
magyar hatások is szóba kerültek. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott rendezvényen az 
idén 70 éves magyar-kínai diplomáciai kapcsolatfelvételről is megemlékeztek. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/26/a-kinai-reformok-negy-evtizede 
 
Az NKE készíti fel a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram mentorait 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Belügyminisztériummal közös KÖFOP-projektben kifejlesztett 
továbbképzési program keretében képzi a kormányzati igazgatás azon tisztviselőit, akik a 
megújított Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramban részt vevő 50 mentorált beilleszkedését és 
szakmai fejlődését segítik. Az NKE-n az elmúlt hetekben tartották a mentorokat felkészítő kétnapos 
tréninget. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/26/az-nke-kesziti-fel-a-magyar-kozigazgatasi-
osztondijprogram-mentorait 
 
Science Park épül egyetemi és önkormányzati együttműködésben 
Közös Egészségipari-Biotechnológiai Science Park létrehozásáról írtak alá szándéknyilatkozatot a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Semmelweis Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
rektorai, valamint Józsefváros polgármestere. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/25/science-park-epul-egyetemi-es-
onkormanyzati-egyuttmukodesben 
 
A Ludovika Arénában nyert ezüstöt a magyar férfi kardválogatott 
Kemény harcban szerzett ezüstérmet a magyar válogatott a férfi kardozók budapesti világkupa-
versenyén, amelynek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adott otthont. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/25/a-ludovika-arenaban-nyert-ezustot-a-
magyar-ferfi-kardvalogatott 
 
Az NKE oktatója lett a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke 
Szenes Zoltán volt vezérkari főnököt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát választották meg 
a Magyar Hadtudományi Társaság elnökévé. Szenes Zoltán Tömböl László szintén egykori 
vezérkari főnököt váltja a poszton. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/25/az-nke-oktatoja-lett-a-magyar-
hadtudomanyi-tarsasag-elnoke 

https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/26/elstartolt-az-i-ludovika-campus-filmfesztival
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/26/a-rendszervaltas-es-a-szakkollegiumok-kapcsolata
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/26/a-rendszervaltas-es-a-szakkollegiumok-kapcsolata
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/26/a-kinai-reformok-negy-evtizede
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/26/az-nke-kesziti-fel-a-magyar-kozigazgatasi-osztondijprogram-mentorait
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/26/az-nke-kesziti-fel-a-magyar-kozigazgatasi-osztondijprogram-mentorait
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/25/science-park-epul-egyetemi-es-onkormanyzati-egyuttmukodesben
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/25/science-park-epul-egyetemi-es-onkormanyzati-egyuttmukodesben
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/25/a-ludovika-arenaban-nyert-ezustot-a-magyar-ferfi-kardvalogatott
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/25/a-ludovika-arenaban-nyert-ezustot-a-magyar-ferfi-kardvalogatott
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/25/az-nke-oktatoja-lett-a-magyar-hadtudomanyi-tarsasag-elnoke
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/25/az-nke-oktatoja-lett-a-magyar-hadtudomanyi-tarsasag-elnoke


Európai Közszolgálati Díj 2019 – pályázati felhívás 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Európai Közigazgatási Intézet hetedik alkalommal hirdeti 
meg az Európai Közszolgálati Díj pályázatát. A díjra nívós közigazgatási megoldásokkal, jó 
gyakorlatokkal pályázhatnak a közigazgatási szervezetek a közszféra helyi, megyei vagy országos 
szintjéről.   
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/25/europai-kozszolgalati-dij-2019-palyazati-
felhivas 
 
A hét hallgatója 
Virágh Krisztián a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
harmadéves hallgatója. Tanulmányait rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés 
specializáción folytatja. Első helyezést ért el TDK-n. Hobbija az olvasás és a futás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=0AOtjpbRdxI 
 
Eltemették a „Szerény Hőst” 
Örök nyugalomra helyezték Székesfehérváron vitéz nemes békei Koós Ottót, az eddig 
leghosszabb kort megélt Ludovikást. A 2010-ben alezredesi rendfokozatot kapott nemzeti hős 
maga volt az élő hadtörténelem. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/22/eltemettek-a-szereny-host 
 
Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja 
A hazai térképészet és földmérő szakma jeles képviselői részvételével rendeztek szakmai 
konferenciát a Földmérők Világnapja és az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja 
alkalmából a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti campusán. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/22/europai-foldmerok-es-geoinformatikusok-
napja 
 
Együtt erős a NATO 
„A jövő már ma itt van, ezért felkészültnek kell lennünk” – mondta el a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen tartott előadásában Jörg Vollmer, a német hadsereg főparancsnoka. A Német 
Szövetségi Véderő altábornagya a 21. század legfontosabb kihívásairól, valamint a német-magyar 
kapcsolatokról a NATO és az Európai Unió vonatkozásában tartott előadást az intézményben. 
Véleménye szerint azért hatékony a német-magyar együttműködés, mert közös értékeket képvisel 
a két ország. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/22/egyutt-eros-a-nato 
 
Fejlődő vízügyi oktatás az NKE-en 
Jelentős infrastrukturális fejlesztések előtt áll a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bajai Víztudományi 
Kara. Bíró Tibor dékán a „Decentralizált Szennyvíztisztítás” című konferencián arról beszélt: a 
kormány kétmilliárd forintot ítélt meg az oktatási és kutatási infrastruktúra fejlesztésére, melynek 
keretében új laborkomplexumok épülnek és minden olyan feltétel megújul, ami az eddiginél is 
hatékonyabb építőmérnök, környezetmérnök és vízügyi üzemeltetési mérnök képzést tesz majd 
lehetővé. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/22/fejlodo-vizugyi-oktatas-az-nke-en 
 
Érseki audiencia 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Felsővezető 
Szakirányú Továbbképzési Szak 28. tancsoportja hallgatóit veszprémi tanulmányútja során 
audiencián fogadta Dr. Márfi Gyula érsek úr, a Veszprémi Főegyházmegye érseke. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/03/22/erseki-audiencia 
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Kihívások a nemzetközi büntetőjogban 
Hogyan reagál a bírói gyakorlat a népirtás jelenségére? Hogyan alakul ennek megítélése a Hágai 
Törvényszék gyakorlatában? Az NKE Nemzetközi és Európai Szakkollégium előadásán ezekre a 
kérdésekre is választ kaphattak az érdeklődők Lattmann Tamástól, a NETK egyetemi docensétől. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/03/26/kihivasok-a-nemzetkozi-buntetojogban 
 
A rendetlenség rendje 
Az 1918 és 1922 közötti időszak rendvédelméről szóló tudományos konferenciát tartott március 
21-én az NKE Rendészettudományi Kar Rendészettörténeti Tanszéke. A Tanácsköztársaság 
kikiáltásával fémjelzett vészterhes korszakra országszerte több konferencián is emlékeztek. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/03/27/a-rendetlenseg-rendje 
 
RTK küldöttség szakmai látogatása Csehországban 
Március 20-22. között Kovács Gábor r. ddtbk., oktatási rektorhelyettes vezetésével a 
Rendészettudományi Kar delegációja Prágában szakmai látogatáson vett részt a cseh rendőrség 
Oktatási és kiképzési főosztályának meghívására. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/03/26/rtk-kuldottseg-szakmai-latogatasa-
csehorszagban 
 
A Katasztrófavédelmi Intézet hallgató erősítik a zuglói önkéntes tűzoltókat 
A Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület önállóan beavatkozó tűzoltó egyesület. Ez azt 
jelenti, hogy a hivatásos tűzoltók felügyelete nélkül is felszámolhatnak káreseteket. Ahhoz, hogy 
ezt a képességet megtartsák, minősítő gyakorlaton kell átesni, amit évente kell megtartani. A 
minősítő vizsgát sikeresen teljesítette az a hat hallgató is, akik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
kötelékében vesznek részt az egyesület munkájában. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/03/22/a-katasztrofavedelmi-intezet-hallgato-erositik-
a-zugloi-onkentes-tuzoltokat 
 

Szenátusi hírek 
 
2019. március 27-én tartotta ülését az Egyetem Szenátusa, melyen az alábbi döntéseket hozta: 
 
1. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Hörcher Ferenc 

pályázatát az Eötvös József Kutatóközpont Politika- és Államelméleti Kutatóintézet 
kutatóprofesszori pozíciójára vonatkozóan. 
 

2. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Tihanyi Miklós 
pályázatát a Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszék adjunktusi pozíciójára 
vonatkozóan.  

 
3. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Nyeste Péter 

pályázatát a Rendészettudományi Kar Bűnüldözési és Gazdaságvédelmi Tanszék adjunktusi 
pozíciójára vonatkozóan. 

 
4. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Gellért Bence pályázatát 

a Sportiroda Sportigazgatási Osztály osztályvezetői pozíciójára vonatkozóan. 
 

5. napirendi pont: A Szenátus az Egyetemi Fegyelmi Testület, valamint az Egyetemi Kártérítési 
Testület tagságának megújítása kapcsán az alábbi döntéseket hozta: 

 
A Szenátus az Egyetemi Fegyelmi Testület tagjaként 

 az Államtudományi és Közigazgatási Kar delegáltjaként Dr. Hazafi Zoltánt és Dr. 
Boros Anitát, 

 a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar delegáltjaként Horváth Tamást és Farkas 
Juditot, 
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 a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar delegáltjaként Dr. Tóth Norbertet és Dr. 
Vizi Balázst, 

 a Rendészettudományi Kar delegáltjaként dr. Gyaraki Rékát és dr. Székely Zoltánt, 

 a Víztudományi Kar delegáltjaként Dr. Karches Tamást és Dr. Keve Gábort, 

 az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat delegáltjaként Apró Richárdot (ÁKK), Krajnyák 
Patrikot (RTK), Kiss Józsefet (HHK), Szaplonczay Eufémiát (NETK), Lőrincz István 
Somát (VTK) 

bízta meg 2019. április 15. napjától számított egy évre. 
 
A Szenátus az Egyetemi Kártérítési Testület tagjaként 

 az Államtudományi és Közigazgatási Kar delegáltjaként Dr. Bódi Stefániát és Dr. 
Méhes Tamást, 

 a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar delegáltjaként Farkas Juditot és Gali 
Gyulát, 

 a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar delegáltjaként Dr. Tóth Norbertet és Dr. 
Csapó Zsuzsannát, 

 a Rendészettudományi Kar delegáltjaként dr. Schubauerné dr. Hargitai Veronikát és 
dr. Bodor Lászlót, 

 a Víztudományi Kar delegáltjaként Dr. Knisz Juditot és Dr. Zsiga Zoltánt, 

 az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat delegáltjaként Garab Annát (ÁKK), Harkai 
Dorinát (RTK), Kiss Józsefet (HHK), Szaplonczay Eufémiát (NETK), Bencze 
Krisztiánt (VTK) 

bízta meg 2019. április 15. napjától számított egy évre. 
 
6. napirendi pont: A Szenátus elfogadta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2018. évi költségvetési 

beszámolóját azzal, hogy az Egyetem 2018. évi mérlegfőösszege 63 062 762 563 forint. 
 
7. napirendi pont: A Szenátus a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2019. évi várható összegyetemi 

költségvetését 34 665,5 millió Ft, míg az intézményi költségvetést 18 599,6 millió Ft bevételi és 
kiadási főösszeggel elfogadta. 

 
8. napirendi pont: A Szenátus a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tantervmódosításai 

kapcsán az alábbi döntéseket hozta: 
a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a Katonai felsővezető 

szakirányú továbbképzési szak (KFSZTSZ) képzési és kimeneti követelményeinek-, és 
képzési programjának módosításáról. 

b) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar alapképzési szakjain egyes tantárgyfelelősök személyének 
módosításáról. 

c) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar alapképzési szakjainak mintatanterveiben kreditérték és 
kontaktóraszám csökkentésre javasolt tantárgyakról. 

d) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar katonai alapképzési szakjainak mintatanterveibe „Alapkiképzés 
módszertana” című új, kari közös tantárgy beépítéséről. 

 
9. napirendi pont: A Szenátus a Rendészettudományi Kar alap- és mesterképzési szakjai 

tanrendjének módosítása kapcsán az alábbi döntéseket hozta: 
a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a bűnügyi, a bűnügyi 

igazgatási, a rendészeti, a rendészeti igazgatási alapképzési szak, valamint a rendészeti 
vezető és a kriminalisztika mesterképzési szak ajánlott tanterveinek technikai szintű 
módosítását. 



b) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta az „Integrált 
határigazgatási” specializáció tantárgyainak átvezetését a rendészeti vezető 
mesterképzési szak tantervébe. 
 

10. napirendi pont: A Szenátus az eredeti tervek szerint döntött volna a bűnügyi alapképzési szak 
kiber nyomozó szakirány indításáról, ám az előterjesztés az előterjesztő kérésére lekerült 
napirendről.  
 

11. napirendi pont: A Szenátus az eredeti tervek szerint döntött volna a bűnügyi igazgatási 
alapképzési szak informatikai nyomozó szakirány indításáról, ám az előterjesztés az előterjesztő 
kérésére lekerült napirendről. 

 
12.  napirendi pont: A Szenátus elfogadta a tudományos rektorhelyettes 2018. évi beszámolóját. 

 
13. napirendi pont: A Szenátus elfogadta az oktatási rektorhelyettes 2018. évi beszámolóját. 

 
14. napirendi pont: A Szenátus elfogadta az Államtudományi és Közigazgatási Kar dékánjának 

2018. évi beszámolóját. 
 

15. napirendi pont: A Szenátus elfogadta a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánjának 
2018. évi beszámolóját. 

 
16. napirendi pont: A Szenátus elfogadta a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánjának 

2018. évi beszámolóját. 
 

17. napirendi pont: A Szenátus elfogadta az Egyetemi Doktori Tanács elnökének 2018. évi 
beszámolóját. 

 
18. napirendi pont: A Szenátus elfogadta az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökének 2018. 

évi beszámolóját. 
 

19. napirendi pont: A Szenátus elfogadta a Doktorandusz Önkormányzat elnökének 2018. évi 
beszámolóját. 

 
20. napirendi pont: A Szenátus elfogadta az adatvédelmi tisztviselő 2018. évi beszámolóját. 

 
21. napirendi pont: A Szenátus elfogadta a Víztudományi Kar dékánjának 2018. évi beszámolóját. 
 

Egyetemi programok és konferenciák 
 
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 

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


Siker és kudarc beszélgetéssorozat 
Meghívottak: Tóth Gabi énekesnő, Laposa Zsófia borász 
Időpont: 2019. április 3., 18:00 
Helyszín: Ludovika Vívóterem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Regisztráció: mailto:rendezveny@uni-nke.hu 
 
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 
Helyszín: Ludovika főépület, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-05 
 
Ludovika Szabadegyetem IX. előadás 
Időpont: 2019. április 9., 18:00 
Helyszín: Ludovika főépület II. előadó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-09 
 
Dr. Daniel Zimmermann német nyelvű előadása 
Időpont: 2019. április 10., 12:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási központ (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-10 
 
Keresztényüldözés a történelemben c. nemzetközi konferencia 
Időpont: 2019. április 11., 9:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Díszterem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-11 
 
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 
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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 
 
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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