
2018/14. heti hírlevél 
 
 
 

Egyetemi hírek 
 
Ünnepélyes keretek között adták át a Ludovika Campust 
A miniszterelnök és más állami, önkormányzati vezetők és a hivatásrendek képviselői 
jelenlétében ünnepélyesen átadták a Nemzeti Közszolgálati Egyetem otthonát, a Ludovika 
Egyetemi Campust és Budapest egyik legnagyobb közparkját, a megújult Orczy-kertet. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/04/unnepelyes-keretek-kozott-adtak-at-a-
ludovika-campust 
 
Határon túli magyar sorsok 
Felvidék és Erdély magyarságának sorsát mutatta be Prof. Dr. Kun Miklós Széchenyi-díjas 
történész a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/04/hataron-tuli-magyar-sorsok 
 
Carlos szerint a világ 
Carlosról, az egykori hírhedt terroristáról írt könyvet a magyar oknyomozó újságíró, Liszkai 
László. A szerzőnek ez már a második könyve a Sakál becenevet viselő venezuelai származású 
férfiról, aki most személyesen mesélte el neki élete történetének fontosabb fejezeteit. A könyvet a 
Nemzetbiztonsági Intézet szervezésében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is bemutatták. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/03/carlos-szerint-a-vilag 
 
A stratégiai irányítás tapasztalatai 
2018. március 28-án került sor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem második Stratégiai irányítás 
workshopjára. A rendezvényen ez alkalommal is részt vettek a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, a 
Miniszterelnökség, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az 
eseményt szervező Stratégiai Védelmi Kutatóközpont képviselői is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/03/a-strategiai-iranyitas-tapasztalatai 
 
A tudás a versenyképesség és a stabilitás kulcsa 
Negyedik alkalommal kerül sor a Jó Állam Jelentés mutatókészletének frissítésére, amelyben a 
pénzügyi stabilitás és gazdasági versenyképesség kérdése kiemelt szempont. A Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem munkacsoportjának tagjai szakmai workshopot tartottak a terület 
szakembereivel, ahol megvitatták a kutatások aktuális fókuszpontját, valamint jövőbeni irányait. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/03/a-tudas-a-versenykepesseg-es-a-stabilitas-
kulcsa 
 
A hét hallgatója 
Pálur Zoltán a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
negyedéves alapszakos hallgatója. Tanulmányait a katonai vezető alapképzési szak lövész 
specializációján folytatja. Részt vesz a képzésben demonstrátorként is, valamint szervezője a 
kari és egyetemi nyílt napoknak. Hobbija a foci és a néptánc. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=_ELaAwRieC0 
 
Az önkormányzatok az állam kapui 
„A célunk az, hogy a jó önkormányzás indikátorait mérni lehessen”- mondta Tózsa István a Jó 
helyi önkormányzás kutatóműhely munkamegbeszélésén. A KÖFOP-finanszírozású kutatás 
egyik fő eredményterméke a jó önkormányzás indexének meghatározása, amely ennek az évnek 
a végére várható. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/30/az-onkormanyzatok-az-allam-kapui 
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Fenntartható fejlődés a jó államban 
„Az állam feladata a fenntartható fejlődés biztosítása is” – hangsúlyozta Dr. Baranyai Gábor, a 
Fenntartható Fejlődés Tanulmányok Intézet vezetője a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, ahol 
egy szakmai műhelymegbeszélés keretében vizsgálták a fenntartható fejlődés mérésére 
kifejlesztett ENSZ indikátorok és a Jó Állam Jelentésben használt mutatók közötti kapcsolatokat. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/03/29/fenntarthato-fejlodes-a-jo-allamban 
 
NATO kibergyakorlat 
2018 március 14.-15.-én a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem CrySyS Lab 
hallgatói, a University of North Georgia, Center for Cyber Operations Education Cyber Hawks 
csapata, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának 
Katonai Informatikai, és Elektronikai hadviselés specializációjú honvédtisztjelöltjei közösen 
alkottak csapatot, és vettek részt a NATO Kibervédelmi Kiválósági Központja által szervezett 
technikai kibervédelmi gyakorlaton. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/04/nato-kibergyakorlat 
 
Rendészeti elsősegély-oktatás honvédeknek 
2018. március 22-én a Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ 
(továbbiakban MH GAVIK) parancsnokának meghívására a Rendészettudományi Kar Rendészeti 
elsősegélynyújtó csoportja alapszintű rendészeti elsősegély-oktatást tartott a Központ személyi 
állományának. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/04/rendeszeti-elsosegely-oktatas-honvedeknek 
 
RTK-s sikerek az egyetemi poszterversenyen 
Az idei tavaszi félévben is megrendezték a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a tudományos 
kutatásokról készülő poszterversenyt, amelyen 16 fő Szent György-szakkollégista indult. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/04/rtk-s-sikerek-az-egyetemi-poszterversenyen 

 

Egyetemi programok és konferenciák 

Orczy-park: Nyitva – Ingyenes családi nap  
Időpont: 2018. április 7., 10:00 
Helyszín: Orczy Park (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://ludovika-campus.uni-nke.hu/hirek/2018/03/26/orczy-park-nyitva-ingyenes-
csaladi-nap 
 
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 
 
Ludovika Szabadegyetem - A XX. századi magyar történelem útvesztői: VIII. előadás 
Prof. Dr. Kun Miklós: Politikai perek Kelet-Európában (1940/50-es évek) 
Időpont: 2018. április 10., 18:00 
Helyszín: NKE Oktatási Épület, II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-10 
 
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 
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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 
 
Ludovika Nagyköveti Fórum – Mongólia 
Időpont: 2018. április 11., 18:00 
Helyszín: NKE Ludovika Főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
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 
 
Migration, religion and economy workshop 
Időpont: 2018. április 19., 14:00 
Helyszín: Orczy Úti Kollégium (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-19 
 
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 
 
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 
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"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. 

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 
-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 
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ECPR General Conference 2018 

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. 

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 
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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 
 
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/ 
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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 
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