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Egyetemi hírek 

 

Rock’n’roll a Ludovika Zeneszalonon 
Alkalmi rockzenei társulás csatlakozott Dr. Horváth Attila alkotmánybíró és Szilasi Alex 
zongoraművész előadókhoz a Ludovika Zeneszalon rockzene történetével foglalkozó előadásán. 
Szekeres Zoltán (gitár), B. Szabó Levente (ének, gitár), Pálmai Zoltán (ének, billentyűs 
hangszerek) és Horváth Tamás (ének, gitár, billentyűs hangszerek, szájharmonika, furulya) 
zenészek bizonyították be, hogy a könnyűzene is komolyzenei alapokon nyugszik. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/29/rocknroll-a-ludovika-zeneszalonon 
 
Multimédia az oktatásban - nemzetközi konferencia az NKE-n 
Idén a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezik meg, immáron 24. alkalommal, a „Multimédia 

az oktatásban” című nemzetközi konferenciát. A május 31. és június 2. között tartandó esemény 

helyszíne az Államtudományi és Közigazgatási Kar Ménesi úti campusa.  

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/29/multimedia-az-oktatasban-nemzetkozi-

konferencia-az-nke-n 

 

A budapesti droghelyzet alulnézetből – kerekasztal-beszélgetés az RTK-n 
A fővárosi droghelyzet eredményeiről és problémáiról vitáztak azok a szakemberek, akik az RTK 
Bűnügyi Tudományok Intézete Kriminológiai Tanszék meghívásának eleget téve kerekasztal-
beszélgetésen vettek részt március 28-án. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/29/a-budapesti-droghelyzet-alulnezetbol-
kerekasztal-beszelgetes-az-rtk-n 
 
Elismerések és doktoravatás az Egyetem Napján 
Ünnepi szenátusi ülést tartott az Egyetem Napja alkalmából a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A 

Széchenyi Díszteremben rendezett eseményen nyolcan vehettek át Publikációs Nívódíjat, 

valamint 17 PhD-doktort és két habilitált doktort is avattak. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/28/elismeresek-es-doktoravatas-az-egyetem-

napjan 

 

Nemzetbiztonság a változó jogszabályi környezetben 
A nemzetbiztonság történeti hátteréről és a jelenlegi jogszabályi környezetéről is szó volt azon a 

tudományos konferencián, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendeztek. Az 

eseményen előadást hallgathattak meg az érdeklődők a többi között a minősített adatok 

védelméről, az ügyészség információgyűjtő tevékenységéről és a nemzetbiztonság 

szervezetrendszeréről is. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/28/nemzetbiztonsag-a-valtozo-jogszabalyi-

kornyezetben 

 

Világunk 2038-ban 
„Világunk 2038-ban – Trendek, driverek, forgatókönyvek” címmel készül az NKE Stratégiai 

Védelmi Kutatóközpontja gondozásában az az előrejelzés, amelynek szakértői vélemény-

bedolgozását gyűjtötték össze az SVKK „Stratégiai előrejelzés” workshopjának résztvevői 2018. 

március 27-én. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/28/vilagunk-2038-ban 
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Budapesti rendőrségi vezetők látogatása az RTK-n 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetői, valamint a kerületi főkapitányok látogattak a 

Rendészettudományi Karra március 26-án. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/27/budapesti-rendorsegi-vezetok-latogatasa-az-

rtk-n 

 

Kutatás a vidékbiztonságért 
A vidékbiztonság aktuális kérdéseivel foglalkozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a gödöllői 

Szent István Egyetem közös, uniós finanszírozású kutatócsoportja. Az idén szeptemberig tartó 

tudományos munka során például a fizikai biztonság és a vidék gazdasági fejlődésének, valamint 

versenyképességének kapcsolatát is vizsgálják a szakemberek - derült ki a kutatóműhely gödöllői 

workshopján. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/27/kutatas-a-videkbiztonsagert 

 

Választás és demokrácia 
A többi között a választójogról, a választási rendszerekről, a népszavazás intézményéről és a 

kisebbségek képviseletéről is folyik kutatómunka a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az NKE 

kutatási témáit bemutató sorozatunkban ezúttal a Választás és Demokrácia Ludovika 

Kutatócsoport munkájába kaphatnak betekintést. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/27/valasztas-es-demokracia 

 

Az elmúlt 20 év sikertörténet 
„Az elmúlt 20 év sikertörténet, hiszen nem tűztek ki maguk elé lehetetlen célokat a V4-ek” - 

emelte ki Halász Iván az Ostrakon Szakmai és Kulturális Napok programsorozat záró előadásán. 

Az Ostrakon Szakkollégium népszerű előadássorozatát idén VII. alkalommal rendezték meg 

március 20-26. között az NKE-n. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/27/az-elmult-20-ev-sikertortenet 

 

Újra Anna Lindh konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
„Ez a negyedik alkalom, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Anna Lindh Alapítvány 

közös konferenciát szervez Párbeszéd és konfliktusok a Földközi-tenger térségében címmel, és 

a konferenciák mindig kiváló eredményekkel zárultak” – nyitotta meg a március 23-i rendezvényt 

Dr. habil. Koller Boglárka, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai 

Tanulmányok Karának dékánja. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/26/ujra-anna-lindh-konferencia-a-nemzeti-

kozszolgalati-egyetemen 

 

Látogatás az Indiai Közigazgatási Intézettől az Egyetemen 
Az Indiai Közigazgatási Intézettől érkezett delegáció a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre 2018. 

március 22-én. A professzor C. Sheela Reddy vezette, 23 tagból álló küldöttség tagjai közt az 

Indiai Légierő, a Haditengerészet és a Védelmi Minisztérium vezető tisztségviselői is jelen voltak. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/26/latogatas-az-indiai-kozigazgatasi-intezettol-

az-egyetemen 

 

Ciprus volt a Nagyköveti Fórum márciusi vendége 
"Történelmi reménység: a berlini kongresszus és Ciprus" címmel tartott előadást március 21-én 

Őexc. Panayiotis Papadopoulos, Ciprus állandó és meghatalmazott nagykövete Magyarországra. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/26/ciprus-volt-a-nagykoveti-forum-marciusi-

vendege 
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A hét hallgatója 
Nagy Bianka a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 

mesterszakos hallgatója. Tanulmányait a nemzetközi biztonság és védelempolitika szakirányon 

folytatja. Részt vesz a tudományos diákköri mozgalomban, tagja a Nemzetbiztonsági 

Szakkollégiumnak. Hobbija a festészet, de a jövőben szeretne vívni is. 

A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=XxOaCyKkZFU 

 

Magyar örökség díjas a Ludovika 
Magyar Örökség Díjban részesült a m. kir. Honvéd Ludovika Akadémia. Az elismerést a Magyar 

Tudományos Akadémián vehette át szombaton Huszár János altábornagy és Prof. Dr. Patyi 

András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. A kilencvenedik magyar örökség ünnepélyes 

díjátadón összesen nyolc kitüntető címet osztottak ki. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/24/magyar-orokseg-dijas-a-ludovika 

 

Kordokumentum született 
"A „Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn” című kötet fontos 

kordokumentum, amelyben a jelenkor legjelentősebb államtudósai és jogtudósai értékelték 1000 

év magyar állam- és jogfejlődését." E szavakkal nyitotta meg Prof. Dr. Kis Norbert, az 

Államtudományi és Közigazgatási Kar dékánja azt a könyvbemutatót, amelyen a Máthé Gábor 

szerkesztésében és a Dialóg Campus Kiadó gondozásában megjelent kötet méltatására került 

sor. A könyvbemutatóval egyben hivatalosan is elindult a közigazgatási felsőoktatás 40 éves 

jubileumi programsorozata az NKE-n. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/24/kordokumentum-szuletett 

 

Védelmi reformok 10 évvel a gazdasági válság után 
Central European Military Balance, 2008-2018 címmel rendezett szakértői szemináriumot az 

NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpontja 2018. március 21-én, melynek során tizenhárom kelet-

közép-európai és délkelet-európai ország védelmi reformjainak eredményeit tekintették át a 

térség biztonságpolitikai szakértői. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/23/vedelmi-reformok-10-evvel-a-gazdasagi-

valsag-utan 

 

Oroszország az elnökválasztás után 
Oroszország egy globális ambíciókkal rendelkező állam, de például a gazdaság terén jelentős 

gyengeségei is vannak - hangzott el a Stefánia Palotában tartott biztonságpolitikai konferencián. 

Az NKE Stratégiai Védelemi Kutatóközpont közreműködésével megvalósuló rendezvényen az 

orosz elnökválasztás tanulságairól és Oroszország jövőbeni lehetőségeiről is szóltak az előadók. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/22/oroszorszag-az-elnokvalasztas-utan 

 

Fókuszban a közszolgálati jog 
Bemutatkozott a Közszolgálati jog és HR komplex kutatóműhely a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetemen, ahol egy átfogó konferencia keretében járták végig a téma vonatkozó elméleti és 

gyakorlati tapasztalatait, valamint aktuális kérdéseit a közszolgálati szakemberek. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/22/fokuszban-a-kozszolgalati-jog 

 

Világ proletárjai, egyesültetek? 
A kommunizmus eszménye meghatározta a XX. századot, a formalizált szervezetei különböző 

sejtekben a világ szintje minden pontján megjelentek. A történelem során volt, amikor szinte kézi 

https://www.youtube.com/watch?v=XxOaCyKkZFU
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/24/magyar-orokseg-dijas-a-ludovika
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/24/kordokumentum-szuletett
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/23/vedelmi-reformok-10-evvel-a-gazdasagi-valsag-utan
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/23/vedelmi-reformok-10-evvel-a-gazdasagi-valsag-utan
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/22/oroszorszag-az-elnokvalasztas-utan
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/22/fokuszban-a-kozszolgalati-jog


vezérléssel vehette át fölöttük a hatalmat egy ember: ilyen volt Joszif Sztálin. A Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem előadás-sorozatán Kun Miklós történész tárta fel a témát. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/22/vilag-proletarjai-egyesultetek 

 

Sport és tudatos táplálkozás – konferencia az egészséges életmódról 
Egészséges életmód, egészségtudat – tudatos életvitel a XXI. században címmel rendeztek 

szakmai konferenciát a rendészeti speciális oktatási épületben március 21-én. 

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/22/sport-es-tudatos-taplalkozas-konferencia-az-

egeszseges-eletmodrol 

 

Tanulmánykötet a párizsi magyar békeszerződés életbelépésének 70. évfordulójára 

A kötet anyagát a párizsi béke életbelépésének 70. évfordulóján – 2017. szeptember 15-én – a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott tudományos konferencia előadásai alapján készült 

tanulmányok alkotják. 

Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/26/tanulmanykotet-a-parizsi-magyar-

bekeszerzodes-eletbelepesenek-70-evfordulojara 

 

Életpálya a Rendőrségnél – kerekasztal-beszélgetés az RTK-n 

Az életpályáról rendezett szakmai kerekasztal-beszélgetésnek adott otthont a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara március 20-án. 

Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/27/eletpalya-a-rendorsegnel-kerekasztal-

beszelgetes-az-rtk-n 

 

Állománygyűlés a Rendészettudományi Karon 

A következő időszak kiemelt eseményei, szervezetfejlesztési kérdések és oktatásszervezési 

információk is szerepeltek a március 27-i állománygyűlés napirendjén az RTK-n. 

Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/28/allomanygyules-a-rendeszettudomanyi-karon 

 

Víz Világnapi programok a Víztudományi Karon 

A Magyar Duna - Tengerhajózás története címmel nyílt kiállítás a Víztudományi Karának 

aulájában a Magyar Tengerészek Egyesületének gyűjteményéből. Dr. Bíró Tibor dékán 

köszöntőjét követően Bánáti Attila, a Magyar Tengerészek Egyesületének vezetőség tagja 

nyitotta meg a kiállítást. 

Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2018/03/22/viz-vilagnapi-programok-a-viztudomanyi-karon 

 

Katonai műszaki képességek polgári gyakorlatban történő alkalmazása 

Az előadást megelőzően Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes intézet igazgató köszöntötte az 

előadót, illetve a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Katasztrófavédelmi Intézet 

megjelent képviselőit és hallgatóit. 

Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/03/22/katonai-muszaki-kepessegek-polgari-

gyakorlatban-torteno-alkalmazasa 

 

Értékteremtő gyakorlaton vettek részt a katasztrófavédelem hallgatói Baskón 

Az országos szintű katasztrófavédelmi együttműködési gyakorlat, amely a vizek kártételei elleni 

védekezésre fókuszált, öt kárhelyszínen zajlott. A gyakorlat célja a reagálási képesség 

továbbfejlesztésén és az erők átcsoportosításának gyakorlásán túl az értékteremtés volt. 
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Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/03/28/ertekteremto-gyakorlaton-vettek-reszt-a-

katasztrofavedelem-hallgatoi-baskon 

 

Megjelent a Nemzetbiztonsági Szakkollégium tanulmánykötete 

A Nemzetbiztonsági Szakkollégium tagjai által írt publikációkból került megjelentetésre a 

Szakkollégium első tanulmánykötete. 

Bővebben: https://nbi.uni-nke.hu/hirek/2018/03/28/megjelent-a-nemzetbiztonsagi-szakkollegium-

tanulmanykotete 

 

Szenátusi hírek 

 

2018. március 28-án tartotta ülését az Egyetem Szenátusa, melyen az alábbi döntéseket hozta: 

 

1. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Téglási András 

pályázatát az Államtudományi és Közigazgatási Kar oktatási dékánhelyettesi pozíciójára 

vonatkozóan. 

2. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Mészáros Bence 

pályázatát a Rendészettudományi Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettesi pozíciójára 

vonatkozóan. 

3. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Kristó Katalin 

pályázatát az Államtudományi és Közigazgatási Kar Dékáni Hivatal hivatalvezetői pozíciójára 

vonatkozóan. 

4. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Mészáros Judit 

pályázatát a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Dékáni Hivatal hivatalvezetői pozíciójára 

vonatkozóan. 

5. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Vörös Miklós 

pályázatát a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Tanfolyamszervező Hivatal 

Gyakorlat és Részképzést Tervező Központ központvezetői pozíciójára vonatkozóan. 

6. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Szádeczky Tamás 

pályázatát az Államtudományi és Közigazgatási Kar Elektronikus Közszolgálati Intézet egyetemi 

docensi pozíciójára vonatkozóan. 

7. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással az Egyetemi Minőségügyi Bizottság új 

tagjainak megbízásáról döntött az alábbiak szerint: 

a) A Szenátus 2021. március 28-ig szóló mandátummal az Egyetemi Minőségügyi Bizottság 

tagjaként az alábbi személyeket bízta meg: 

 a tudományos rektorhelyettes minőségügyi felelőseként Dr. Orosz Ágnes helyett Sörény 

Edinát (EKKL főigazgató), 

 az oktatási rektorhelyettes minőségügyi felelőseként Hannig Zsolt helyett Botos Virágot 

(oktatási referens), 

 a nemzetközi rektorhelyettes minőségügyi felelőseként Veres Erzsébet helyett Huszti 

Leventét (irodavezető, Nemzetközi Kapcsolatok Iroda), 

https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/03/28/ertekteremto-gyakorlaton-vettek-reszt-a-katasztrofavedelem-hallgatoi-baskon
https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/03/28/ertekteremto-gyakorlaton-vettek-reszt-a-katasztrofavedelem-hallgatoi-baskon
https://nbi.uni-nke.hu/hirek/2018/03/28/megjelent-a-nemzetbiztonsagi-szakkollegium-tanulmanykotete
https://nbi.uni-nke.hu/hirek/2018/03/28/megjelent-a-nemzetbiztonsagi-szakkollegium-tanulmanykotete


 a Rendészettudományi Kar minőségügyi felelőseként Prof. Dr. Blaskó Béla helyett Dr. 

Hegedűs Juditot (tanszékvezető egyetemi docens), 

 a Víztudományi Kar minőségügyi felelőseként Dr. Mátrai Ildikó helyett Dr. Cimer Zsoltot 

(oktatási dékánhelyettes), 

 a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar minőségügyi felelősként Dr. Bóka János helyett 

Dr. Szente-Varga Mónikát (oktatási dékánhelyettes), 

 a főtitkár minőségügyi felelőseként Dr. Mokánszki Edina helyett Szalontainé Dr. Czettisch 

Barbarát (főtitkár-helyettes), 

 az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat minőségügyi felelőseként Bak Pál helyett Garab Annát 

(választmányi tag, ÁKK HÖK), 

 a Doktorandusz Önkormányzat minőségügyi felelősként Petkovics Tamás helyett Pató 

Viktóriát (doktorandusz). 

b) A Szenátus 2021. március 28-ig meghosszabbította az Egyetemi Minőségügyi Bizottság 

tagjainak megbízatását. 

c) Az Egyetemi Minőségügyi Bizottság összetétele egységes szerkezetben: 

A Bizottság tagjai hivatalból 

tudományos rektorhelyettes, az EMÜBI elnöke 

az Egyetem minőségügyi megbízottja, az EMÜBI elnökhelyettese  

A Bizottság delegált tagjai 

a tudományos rektorhelyettes által kijelölt 

minőségügyi felelős 

Sörény Edina, EKKL főigazgató 

az oktatási rektorhelyettes által kijelölt 

minőségügyi felelős 

Botos Virág, oktatási referens 

a nemzetközi rektorhelyettes által kijelölt 

minőségügyi felelős 

Huszti Levente, irodavezető (Nemzetközi 

Kapcsolatok Iroda) 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Dr. Szászi Gábor ezredes, oktatási 

dékánhelyettes 

Államtudományi és Közigazgatási Kar Dr. Peres Zsuzsanna, tudományos és 

nemzetközi dékánhelyettes 

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Dr. Szente-Varga Mónika, oktatási 

dékánhelyettes 

Rendészettudományi Kar Dr. Hegedűs Judit, tanszékvezető egyetemi 

docens 

Víztudományi Kar Dr. Cimer Zsolt, oktatási dékánhelyettes  

Államkutatási és Fejlesztési Intézet Csuhai Sándor, statisztikai-szociológiai 

szakreferens 

Katasztrófavédelmi Intézet Dr. Dobor József tű. alezredes, egyetemi 



adjunktus 

Nemzetbiztonsági Intézet Dr. Dobák Imre, tanszékvezető egyetemi 

docens 

a főtitkár által kijelölt minőségügyi felelős Szalontainé Dr. Czettisch Barbara, főtitkár-

helyettes 

a gazdasági főigazgató által kijelölt 

minőségügyi felelős 

Illés Zoltán alezredes, gazdasági 

főigazgató-helyettes 

az EHÖK képviselője Garab Anna, választmányi tag, ÁKK HÖK 

a DÖK képviselője Pató Viktória, doktorandusz 

 

8. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással az Egyetemi Fegyelmi Testület, valamint az 

Egyetemi Kártérítési Testület tagjainak megbízásáról döntött az alábbiak szerint: 

A Szenátus az Egyetemi Fegyelmi Testület tagjaként 

 az Államtudományi és Közigazgatási Kar delegáltjaként Dr. Hazafi Zoltánt és Prof. Dr. 

Bordás Máriát 

 a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar delegáltjaként Horváth Tamást és Farkas 

Juditot 

 a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar delegáltjaként Dr. Tóth Norbertet és Dr. Vizi 

Balázst 

 a Rendészettudományi Kar delegáltjaként dr. Nyeste Pétert és dr. Simon Bélát 

 a Víztudományi Kar delegáltjaként Kutassy Emesét és Orgoványi Pétert 

 az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat delegáltjaként Apró Richárdot (ÁKK), Obbágy 

Tamást (RTK), Krecz Ádámot (HHK), Nyárádi Fannit (NETK), Kollár Ádámot (VTK) 

bízta meg 2018. április 15. napjától számított egy évre. 

 

A Szenátus az Egyetemi Kártérítési Testület tagjaként 

 az Államtudományi és Közigazgatási Kar delegáltjaként Dr. Bódi Stefániát és Dr. Borbás 

Beatrixot 

 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. Berei Róbertet és Dr. Sivadó Mátét 

 a Víztudományi Kar delegáltjaként Dalkó Ilonát és Schüszler Pétert 

 az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat delegáltjaként Garab Annát (ÁKK), Krajnyák 

Patrikot (RTK), Huszár Fannit (HHK), Szabados Mátét (NETK), Szűcs Bencét (VTK) 

bízta meg 2018. április 15. napjától számított egy évre. 

 

9. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással döntött az Egyetemi Tudományos Diákköri 

Tanács elnökének megválasztásáról az alábbiak szerint: 

- A Szenátus az EHÖK Küldöttgyűlés határozatának figyelembevételével támogatta dr. Németh 

Andrást az ETDT elnöki tisztségének betöltésében. 



10. napirendi pont: A Szenátus az előterjesztésben foglaltak szerint döntött a Szervezeti és 

Működési Szabályzat 1. számú mellékletét képező organogram módosításáról. A módosítások a 

Fenntartói Testület jóváhagyását követően, 2018. június 30-val lépnek hatályba. 

11. napirendi pont: A Szenátus az NKE várható összegyetemi költségvetését 39 768,0 millió Ft, 

míg az intézményi költségvetést 11 224,7 millió Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadta. 

12. napirendi pont: A Szenátus elfogadta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2017. évi 

költségvetési beszámolóját azzal, hogy az Egyetem 2017. évi mérlegfőösszege 62 637.9 millió 

forint. 

Egyetemi programok és konferenciák 

Ludovika Szabadegyetem - A XX. századi magyar történelem útvesztői: VII. előadás 
Prof. Dr. Kun Miklós: Felvidék és Erdély magyarságának tragédiája eddig ismeretlen szovjet 
források tükrében 
Időpont: 2018. április 3., 18:00 
Helyszín: Oktatási Épület II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-03 
 

Karrier lehetőségek az EU-ban – előadás 
Időpont: 2018. április 9., 16:00 
Helyszín: NKE Ludovika Főépület, Lőrincz Lajos terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-09 
 

II. Műhelyvita a Rendészettudományi Szaklexikon kidolgozásának aktuális állásáról 
Időpont: 2018. április 11., 9:30 
Helyszín: NKE Rendészeti Speciális Oktatási Épület, Multifunkciós terem (1089 Budapest, 
Diószeghy S. u. 38-42.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-11 
 

Az emberierőforrás-gazdálkodás megújításának támogatása a rendészetben 
Időpont: 2018. április 11., 10:00 
Helyszín: Államtudományi és Közigazgatási Kar, Magyary Zoltán előadóterem (1118 Budapest, 
Ménesi út 5.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-11 

 

Ptk. módszertani workshop 

Időpont: 2018. április 11., 14:00 

Helyszín: NKE Oktatási Épület, 402-es terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-11 
 
Tudományos vitaülés 
Időpont: 2018. április 18., 16:30 

Helyszín: NKE Oktatási Épület, 509-es terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-18 

 

Az emberierőforrás-gazdálkodás megújításának támogatása a közigazgatásban 

Időpont: 2018. április 20., 9:30 

Helyszín: Államtudományi és Közigazgatási Kar, Magyary Zoltán előadóterem (1118 Budapest, 
Ménesi út 5.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-20 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-03
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-09
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https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-20


Hatóságok közötti határon átnyúló együttműködés polgári ügyekben c. konferencia 

Időpont: 2018. április 20., 10:15 

Helyszín: NKE Ludovika Főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-20 

 

 

Egyéb szakmai programajánló 

Multimédia az oktatásban - nemzetközi konferencia az NKE-n 

Idén a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezik meg, immáron 24. alkalommal, a „Multimédia 
az oktatásban” című nemzetközi konferenciát. A május 31. és június 2. között tartandó esemény 
helyszíne az Államtudományi és Közigazgatási Kar Ménesi úti campusa.  

A konferencia tervezett témakörei között szerepel a többi között az élethelyzethez igazított 
tanulás, a tanulási környezet technikai, technológiai változása, vagy a virtuális valóság az 
oktatásban.  

A háromnapos rendezvényen plenáris és szekció előadásokra is sor kerül, amelyekre minimum 
300 szavas előadás kivonatokkal lehet jelentkezni április 7-ig, a rendezvény honlapján: 
https://mmokonferencia.uni-nke.hu/#nyitolap 

"Nicolae Balcescu" Land Forces Academy programs 

The "Nicolae Balcescu" Land Forces Academy Sibiu invites you to the following programs: 

 International Students Week 

 International Scientific Week 

 Modules 

For more information use the international.relations@armyacademy.ro e-mail adress. 

Call for papers - International Conference on World War I 

International Congress on the Battle of La Lys on 9, 10 and 11 April 2018, at Porto 

This congress intends to gather not only the academia, but also members of the armed forces and 

representatives of the civil society. 

For more information please visit the Conference page: 

http://www.congressobatalhadelalys.ufp.edu.pt/contacts/home 

 

26th NISPAcee Annual Conference: Public Administration for Well-being and Growth 

Term: May 24 - 26, 2018 

Location: Iasi, Romania  

 

The "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi invites you to the 2018 NISPAcee Annual 

Conference in Iasi, jointly organised by NISPAcee. In addition to a broad variety of topics covered 

by our Working Groups, the main conference theme will focus on "Public Administration for Well-

being and Growth.” 

Registration deadlines:  

-Early On-line Registrations (obligatory for all Paper Presenters, Coordinators and Chairs): March 

31, 2018 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-20
https://mmokonferencia.uni-nke.hu/#nyitolap
https://www.armyacademy.ro/english/int_stud_week.html
https://www.armyacademy.ro/english/int_scientific_week.html
https://www.armyacademy.ro/english/survival.html
mailto:international.relations@armyacademy.ro
http://www.congressobatalhadelalys.ufp.edu.pt/contacts/home


-Conference Payments (for Early Registrations) to be received in the NISPAcee Bank Account: 

April 10, 2018 

-Submission of Full Papers: April 10, 2018 

-Late On-line Registrations: April 1 - May 2, 2018 

 

For more information please visit the Conference page: 

http://www.nispa.org/conference2018.php?sid=1691&cid=26 

 

9th International Scientific Conference: “Security system reforms as precondition for 

euroatlantic integrations” 

The conference will take place in Ohrid, Republic of Macedonia, 4-5 June 2018 

The goal of the Conference is to gather valid results and scientifically verified findings that enable 

implementation of rational and acceptable solution in the reforms of the security system. 

The Conference will cover the following topics:  

- The relationship between external threats and internal weaknesses – the basis for 

security reforms  

- Civil and democratic control over the security system  

- Transformation of secret security services  

- The role of the police and the Army in the crisis management system and the protection 

and rescue system  

- Reorganization of the security system with the purpose of facing contemporary threats, 

terrorism and organized crime  

- Coordination and reorganization of security institutions  

- Regional security cooperation as an imperative in Euro-Atlantic integrations  

- Prevention of internal risks and asymmetric threats  

- The role of non-state actors in the security system and its reshaping  

- Contemporary trends and methods in criminalistics  

- Forensics and criminalistics  

 

For more information about the Conference, please follow the links below: 

www.fb.uklo.edu.mk/faces/conference2018/indexen.html 

 

International Conference on Governance, Intelligence and Security 2018 

Contemporary Challenges and New Developments  

 

7 - 9 June 2018 | Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca (Romania) 

The international system goes through profound changes in which decision-making alternates 

between global, regional and national levels, new political actors emerge and traditional 

conceptualizations of governance and security are challenged. 

This international conference focuses on the contemporary challenges and new developments in 

the fields of governance, intelligence and security. 

More details and the application form are available at http://dsiic.ro/gis  

 

ECPR General Conference 2018 

http://www.nispa.org/conference2018.php?sid=1691&cid=26
http://www.fb.uklo.edu.mk/faces/conference2018/indexen.html
http://dsiic.ro/gis


The 2018 General Conference will be held at Universität Hamburg in northern Germany. 

Hamburg, or to give it its official name, Freie und Hansestadt Hamburg, (Free and Hanseatic City 

of Hamburg), is Germany's second largest city. The Speicherstadt (city of warehouses) has 

recently been awarded UNESCO World Heritage status and, with more bridges than Venice and 

Amsterdam combined, it could just be the perfect place to build and strengthen links between all 

areas of the political science discipline. 

 

ECPR’s General Conference remains Europe's largest annual gathering of political scientists, 

often attracting more than 2,000 scholars from throughout the world and at all stages of their 

career. With nearly 500 Panels taking place across 68 Sections, the academic programme covers 

the breadth of political science, creating the platform for lively discussion, exchange of ideas and 

the best thinking in the discipline. 

 

Date: 22-15 August, 2018 

 

Further information: https://ecpr.eu/Events/EventDetails.aspx?EventID=115 

 

Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  

Pályázat doktori képzésre a 2018/2019-es tanévre 

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 képzésekről részletes tájékoztatás kérhető a Tudományos Ügyek Irodájától: 

Ludányi Brigitta 

ludanyi.brigitta@uni-nke.hu 

(+36-1) 432-9000/20739 

 

További információk elérhetők az egyetem weboldalán: https://www.uni-nke.hu/kutatas/doktori-

iskolak-es-kepzesek/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/20182019 

 

 „A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nívódíja 2017/2018.” pályázati felhívás 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázati felhívást tesz közzé a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Nívódíjának elnyerésére. A pályázat célja az egyetemi polgárok által megalkotott, 

kiemelkedő színvonalú tudományos művek elismerése. 

A Nívódíjra az Egyetem bármely polgára pályázhat az egyes pályázati időszakok alatt megjelent 

művével, az alábbi öt kategóriában: 

1. a Magyar Tudományos Akadémia által minősített folyóiratban megjelent magyar vagy 

idegen nyelvű cikk; 

2. monográfia; 

3. könyv, könyvrészlet; 

4. tankönyv; 

5. jegyzet. 

https://ecpr.eu/Events/EventDetails.aspx?EventID=115
mailto:ludanyi.brigitta@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/kutatas/doktori-iskolak-es-kepzesek/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/20182019
https://www.uni-nke.hu/kutatas/doktori-iskolak-es-kepzesek/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/20182019


A Nívódíj díjazása nyertes pályaművenként egyszeri bruttó 600 000 Ft, a nyertes pályázók az 

elismerésről továbbá díszoklevelet kapnak. 

 

Pályázni 2018. február 16. és 2018. október 15. között megjelent művekkel lehet. 

További részletek: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/palyazati_felhivas_nivodij.pdf 

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://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/acta-

humana/kozlesi-feltetelek 

 

Publikációs felhívás – Társadalom és Honvédelem 

Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar „Társadalom és Honvédelem” elnevezésű 

lektorált, nyomtatásban megjelenő, „B” kategóriás tudományos folyóirata folyamatosan várja a 

hadtudománnyal, valamint a közszolgálati tevékenységekkel, alapvetően alkalmazott 

társadalomtudományi jellegű elméleti és empirikus kutatási eredményeik nyílt, tudományos és 

szakmai kérdéseivel, a kutatási és képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témakörökben 

közölni kívánt elemző műveket, tanulmányokat, cikkeket. 

További információ: https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/tarsadalom-es-

honvedelem/kozlesi-feltetelek 
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Publikációs felhívás – NBI Nemzetbiztonsági Szemle  

Az NKE NBI Nemzetbiztonsági Szemle tudományos online folyóirata 2018-ban 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://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-

szemle/koszonto 

 

Publikációs felhívás – International Journal of Innovative Technologies in Economy (IJITE)  

Angol nyelvű publikációs lehetőség, nemzetközileg indexált platformon, összetett marketing és 

gazdasági témákban. 

Bővebben: http://www.ijite.com/ 

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 az 

alábbi területeken: 

- Társadalomtudományi gondolkodás, interdiszciplináris kutatások - www.padabudapest.hu 

- Makroökonómia, pénzügy és ezekhez kapcsolódó módszertan - www.padsbudapest.hu 

- Kárpát- medencei magyar nyelvű szakemberképzés - www.padocbudapest.hu 

- Geopolitikai és geostratégiai tudásmegosztás - www.pageobudapest.hu 

- Gazdasági szakemberképzés Bács- Kiskun megyében - www.padmakecskemet.hu 

- Innováció és vállalkozói tudásteremtés - www.padibudapest.hu 

Bővebben: http://www.mnb.hu/a-jegybank/pallas-athene-alapitvanyok/a-pallas-athene-

alapitvanyok-palyazatai 

 

 

 

Hírlevelünk GroupWise levelező kliensre optimalizált. Észrevételeiket, javaslataikat a sajto@uni-

nke.hu, megjelentetni kívánt szakmai-tudományos rendezvényükkel kapcsolatos információikat 

pedig a tudomany@uni-nke.hu elektronikus levélcímre várjuk! 

Korábbi és aktuális hírleveleinket megtalálják a https://www.uni-nke.hu/egyetem/sajto/aktualis-

hirlevel címen. 

 
www.uni-nke.hu I contact | Facebook  

 

https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/koszonto
https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/koszonto
http://www.ijite.com/
http://omaa.hu/hu/sonstige-stipendien/
http://www.padabudapest.hu/
http://www.padsbudapest.hu/
http://www.padocbudapest.hu/
http://www.pageobudapest.hu/
http://www.padmakecskemet.hu/
http://www.padibudapest.hu/
http://www.mnb.hu/a-jegybank/pallas-athene-alapitvanyok/a-pallas-athene-alapitvanyok-palyazatai
http://www.mnb.hu/a-jegybank/pallas-athene-alapitvanyok/a-pallas-athene-alapitvanyok-palyazatai
mailto:sajto@uni-nke.hu
mailto:sajto@uni-nke.hu
mailto:tudomany@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/egyetem/sajto/aktualis-hirlevel
https://www.uni-nke.hu/egyetem/sajto/aktualis-hirlevel
http://www.uni-nke.hu/
mailto:Petery.Kristof@uni-nke.hu?subject=Uni-NKE%20H%C3%ADrlev%C3%A9l
https://www.facebook.com/uni.nke?fref=ts%20

