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Egyetemi hírek 
 
150 éves az 1869. évi IV. törvénycikk 
A bírói hatalom gyakorlásáról szól az 1869. évi IV. törvénycikk, amely a korszak egyik meghatározó 
és sok tekintetben máig ható jogszabálya. Megalkotásának 150. évfordulóján a törvény 
születésének körülményeiről, hatásairól, de a bírók anyagi függetlenségének kérdéseiről is szót 
ejtettek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott emlékkonferencián. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/04/150-eves-az-1869-evi-iv-torvenycikk 
 
A brexit és az európai integráció 
„Nincs egyetlen komoly közgazdasági érv sem a brexit mellett”- mondta el Halmai Péter 
akadémikus, az NKE egyetemi tanára a Világgazdasági Tudományos Tanács szerdai ülésén. A 
Magyar Tudományos Akadémián rendezett szakmai tanácskozáson elhangzott az is, hogy a britek 
kiválásának eltérő mértékben ugyan, de súlyos következményei lehetnek az uniós tagállamok 
gazdaságára is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/04/a-brexit-es-az-europai-integracio 
 
Ludovika Zeneszalon: a propagandazenék 
A zenével való visszaélésekről szólt az idei év második Ludovika Zeneszalonja, amelyen 
elhangzott, hogy a propagandazenék az érzelmekre akarnak hatni és egyben manipulálni akarják 
az embereket. Az eseményen Horváth Attila jogtörténész, alkotmánybíró Szilasi Alex 
zongoraművész közreműködésével mutatta be, hogyan lehet az érzelmekre hatni és a zenével 
visszaélni. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/04/ludovika-zeneszalon-a-propagandazenek 
 
Tavaszi könyvszüret a NETK-án 
A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar oktatói által írt és a Dialóg Campus, valamint a Zrínyi 
Kiadó gondozásában megjelent kiadványokat mutattak be a tavaszi könyvszüreten, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen. „A minőségre fókuszálunk, nem pedig a mennyiségre” – hangzott el 
Kilián Zsolt, a Dialóg Campus főszerkesztőjének nyitóbeszédében. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/03/tavaszi-konyvszuret-a-netk-an 
 
Elköteleződés a NATO felé 
„A 70 éves NATO olyan, mint egy nagy család. Vannak nézeteltérések és viták, de mégis 
összetartanak a tagállamok” – nyitotta meg a Magyarország NATO-csatlakozásának 20. 
évfordulója alkalmából rendezett panelbeszélgetést Rada Péter. A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen tartott eseményen előadást tartott David Kostelancik, az Egyesült Államok budapesti 
nagykövetségének követtanácsosa is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/03/elkotelezodes-a-nato-fele 
 
Acta Humana különszám a közigazgatási bíráskodásról 
Napjaink egyik legaktuálisabb jogi témája, a 2020 januárjában induló közigazgatási bíróságok 
szervezete, valamint a velük kapcsolatos hazai és nemzetközi viták is terítékre kerültek az Acta 
Humana – Emberi Jogi Közlemények periodika kötetbemutatóján, amelyet a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen tartottak. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/02/acta-humana-kulonszam-a-kozigazgatasi-
biraskodasrol 
 
Fókuszban a környezet és természet elleni bűncselekmények 
A bűnüldözés egyik legnehezebb területéről, a környezet és természet elleni bűncselekmények 
nyomozásának aktuális kérdéseiről tanácskoztak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A 

https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/04/150-eves-az-1869-evi-iv-torvenycikk
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/04/a-brexit-es-az-europai-integracio
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/04/ludovika-zeneszalon-a-propagandazenek
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/03/tavaszi-konyvszuret-a-netk-an
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/03/elkotelezodes-a-nato-fele
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/02/acta-humana-kulonszam-a-kozigazgatasi-biraskodasrol
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/02/acta-humana-kulonszam-a-kozigazgatasi-biraskodasrol


Rendészettudományi Kar által szervezett rendezvény több ponton is példaértékű összefogást 
generált. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/02/fokuszban-a-kornyezet-es-termeszet-elleni-
buncselekmenyek 
 
Tóparti terasz és csónakázás a Ludovikán 
Megnyílt a Ludovika Campus Tóparti terasza, amely megújult étel- és italkínálattal várja az 
egyetemi polgárokat és a lakosokat. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/01/toparti-terasz-es-csonakazas-a-ludovikan 
 
A hét hallgatója 
Hangácsi Ádám a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar harmadéves 
hallgatója. Tanulmányait a magánbiztonsági szakirányon folytatja. Különdíjban részesült TDK-n, 
és a Rendőrség Tudományos Tanácsának 2017-es pályázatán. A Magyar Hadtudományi Társaság 
2017-es pályázatán második helyezést szerzett. Hobbija a filmnézés és a sport. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=xqu9VP10c9g 
 
A bevándorlás ügyét vitatták meg az NKE-n 
A bevándorlás ügyének egyes aktuális vonatkozásait vitatták meg a téma szakértői, köztük jeles 
külföldi résztvevők azon a két kerekasztal-beszélgetésen, amelyet a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Ludovika Főépületének Zrínyi termében rendeztek március 22-én és 25-én. Az 
események részét képezték a Mathias Corvinus Collegium szervezésében megrendezett MCC 
Budapest Summit on Migration eseménysorozatnak. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/01/a-bevandorlas-ugyet-vitattak-meg-az-nke-n 
 
Múlttal való szembenézéssel zárult a Ludovika Campus Filmfesztivál 
„Az ember hőssé válik, ha az adott helyzetben kiáll másokért”- hangzott el az első Ludovika 
Campus Filmfesztivál zárónapjának kerekasztal beszélgetésén. A két film között Csőre Gábor 
színművész moderátorként, Rada Péter oktató, Köbli Norbert forgatókönyvíró és Gál Kristóf 
alezredes meghívott előadóként a múlttal való szembenézés szempontjából elemezte az est két 
filmjét, az Apró meséket és a Csuklyásokat. Az egyetem első filmfesztiváljának záróelőadásán is 
töretlen volt a nézők érdeklődése. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/29/multtal-valo-szembenezessel-zarult-a-
ludovika-campus-filmfesztival 
 
Magyar királyi utód Európa szolgálatában 
„Normális volt, hogy az életem nem normális” – így foglalta össze a Habsburg lét különlegességét 
az utolsó magyar király unokája a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott beszélgetésen. 
Habsburg György beszélt családjáról, magyarságáról és az Európai Unióról is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/29/magyar-kiralyi-utod-europa-szolgalataban 
 
Jogos védelem – erő az erőszak ellen 
Egy bűnesetről, az ennek nyomán született elképesztő ítéletről és a jogos védelem Alaptörvényben 
rögzített jogáról beszélgettek hallgatók, kutatók és a Kúria vezetői az NKE Rendészettudományi 
Karán.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/29/jogos-vedelem-ero-az-eroszak-ellen 
 
Elismerések és doktoravatás az Egyetem Napján 
Ünnepi szenátusi ülést tartott az Egyetem Napja alkalmából a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A 
Széchenyi Díszteremben rendezett eseményen tizenöten vehettek át különböző elismeréseket, 
valamint 19 PhD doktort és hat habilitált doktort is avattak. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/03/28/elismeresek-es-doktoravatas-az-egyetem-
napjan 
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Különdíjat nyert hallgatónk az NMHH Médiatudományi Intézete pályázatán 
A média- és hírközlési jog aktuális kérdéseit kutató tehetséges hallgatókat és konzulenseiket 
díjazta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatudományi Intézete (MTMI) az 
Országos Tudományos Diákköri Konferenciához (OTDK) kapcsolódó pályázatán. Az MTMI tíz díjat 
és négy különdíjat osztott ki. Különdíjat kapott az NKE ÁKK hallgatója, Laska Pál (konzulense: 
Bányász Péter). 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/04/kulondijat-nyert-hallgatonk-az-nmhh-
mediatudomanyi-intezete-palyazatan 
 
A NETK oktatójának előadása az Ethiopian Civil Service University Workshopján 
2019. március 22-én rendezték meg az Ethiopian Civil Service University-n (ECSU) a második 
Regional Integration: Setting Agendas for a Dialogue and Policy Review című workshopot az Africa 
Institute of Governance and Development (AIGAD) és a College of Leadership and Governance 
(CLG) szervezésében. Az eseményen Dr. Pásztor Szabolcs, az NKE NETK adjunktusa a kelet-
közép-európai régió regionális integrációs tapasztalatairól számolt be. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/02/a-netk-oktatojanak-eloadasa-az-ethiopian-
civil-service-university-workshopjan 
 
Részvétel a II. világháborús bombák kiemelésének biztosításában 
Március 23-án sikerrel kiemelték a Dunából és hatástalanították a Magyar Honvédség tűzszerészei 
a Budafoknál talált két második világháborús amerikai bombát. A rendőri biztosítás feladataiban 
részt vettek karunk két szakirányának végzős hallgatói is. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/01/reszvetel-a-ii-vilaghaborus-bombak-
kiemelesenek-biztositasaban 
 
Pénzügyőr szakmatörténeti megemlékezés a Farkasréti temetőben 
2019. március 25-én a Pénzügyőr és Adózástörténeti Múzeum munkatársa Turi Zsolt pénzügyőr 
őrnagy úr, bensőséges megemlékezést szervezett Bittermann Béla születésének 140. évfordulója 
alkalmából. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/02/penzugyor-szakmatorteneti-megemlekezes-a-
farkasreti-temetoben 
 
Víz Világnapi laborbemutató 
A Víztudományi Kar munkatársai az idén is izgalmas gyakorlati bemutatókkal várták a város 
óvodásait, általános és középiskolásait a Víz Világnapján. A lelkes érdeklődők több csoportban 
érkeztek a Campusra, hogy megismerjék a tiszta víz értékét, a víztisztítási folyamatokat és 
betekintést nyerjenek a víztechnológiai labor munkálataiba, kutatásaiba. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/03/28/viz-vilagnapi-laborbemutato 
 
"Az úszó fatörzstől az első atomjégtörőig" 
A Víztudományi Kar Aulája harmadik alkalommal adott otthont hajózástörténeti kiállításnak. 2011-
ben a Lajta Monitor Múzeumhajó látogatásakor volt nagyszabású kiállítás, a tavalyi évben pedig a 
Víz Világnapi programok keretében került megrendezésre a Hajózástörténeti Kiállítás. Idén szintén 
a Víz Világnapjához kapcsolódóan, 2019. április 3-án nyílt kiállítás  "Az úszó fatörzstől az első 
atomjégtörőig" címmel. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/03/az-uszo-fatorzstol-az-elso-atomjegtoroig 
 

A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
2019.04.12. Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. április 12. (péntek) 16.00 óra 
Az értekezés címe: A magyar múzeumügy a jogszabályalkotás tükrében (1777-2010) 
Helyszín: Ludovika főépület, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
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2019.04.18. Laposa Tamás doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. április 18. (csütörtök) 10.00 óra 
Az értekezés címe: E-kohézió: támogatáskezelési portálok hatékonyságának vizsgálata érettségi 
modellel 
Helyszín: Ludovika főépület, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.04.24. Varga Ferenc tű. dandártábornok doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. április 24. (szerda) 14.00 óra 
Az értekezés címe: A hazai mentő tűzvédelem szervezeti és technikai fejlesztési lehetőségeinek 
kutatása, különös tekintettel az önkéntes tűzoltóságok növekvő szerepére 
Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.05.09. Bányász Péter doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 09. (csütörtök) 10.00 óra 
Az értekezés címe: A közösségi média lehetőségei és kihívásai a védelmi szférában 
Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 

Egyetemi programok és konferenciák 
 
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 
 
"Az uniós jurisztokrácia hatalmi szerkezete és az EP-választás" c. konferencia 
Időpont: 2019. április 5., 11:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://akk.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 
 
Migráció a nemzetközi térben - műhelykonferencia 
Időpont: 2019. április 10., 9:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási központ 212-213-as terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-10 
 
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 
 
Abij Ahmed első éve – Etiópia a 2018-as átmenet után 
Időpont: 2019. április 10., 16:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, V. előadó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-10 
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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 
 
Húsvét a Campuson 
Időpont: 2019. április 14., 9:00-16:00 
Helyszín: Ludovika Huszár Lovarda 
 
Ludovika Szabadegyetem X. előadás 
Időpont: 2019. április 16., 18:00 
Helyszín: Ludovika főépület II. előadó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-16 
 
Gyújtópontok a világgazdaságban 
Időpont: 2019. április 23., 17:30 
Helyszín: Orczy Úti Kollégium, A-B-C terem (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-23 

 
Japán kulturális est 
Időpont: 2019. április 24., 17:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-24 
 
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  
 
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/)" 
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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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