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Egyetemi hírek 
 
A politikai perek, mint a hatalmi küzdelem részei 
„A politikai perek a hatalmi küzdelem részei voltak”- fogalmazott szabadegyetemi előadásában Kun 
Miklós történész. A programsorozat kilencedik állomásán, a hidegháború idején Kelet-Európában, 
a szovjet tanácsadók közreműködésével megvalósuló politikai perekről volt szó. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/11/a-politikai-perek-mint-a-hatalmi-kuzdelem-
reszei 
 
Épületek tűzvédelme a tervezéstől a beavatkozásig 
A tűzvédelem aktuális kérdéseivel foglalkoztak a szakemberek azon a tudományos konferencián, 
amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete (KVI) és a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság immár negyedik alkalommal szervezett. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/11/epuletek-tuzvedelme-a-tervezestol-a-
beavatkozasig 
 
Migrációról mobillal a kézben 
Nem mindennapi, interaktív előadáson reagálhattak a migrációval kapcsolatos kérdésekre a 
Rendészettudományi Kar (RTK) migráció szakirányának hallgatói a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen tartott szakmai napon. A konferencián azt is meg lehetett tenni, ami más órán tilos: a 
hallgatók használhatták mobiltelefonjaikat. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/10/migraciorol-mobillal-a-kezben 
 
Bűnügyi nap az RTK-n 
A Közép-Európai Rendőrakadémiát, de a cseh, a szlovák és az osztrák rendőri szervezetet, 
valamint a V4 országok közötti bűnügyi kapcsolattartást is megismerhették az NKE 
Rendészettudományi Karának II. és III. évfolyamos hallgatói az Oktatási Központban rendezett 
bűnügyi napon. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/10/bunugyi-nap-az-rtk-n 
 
Nem lehet határtalan a digitális forradalom 
A digitalizációról, a modern állam viszonyáról, a mesterséges intelligenciáról, az ipar 4.0 
társadalmi-gazdasági és környezeti hatásairól és egy új társadalmi szerződés szükségességéről 
esett szó a Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Intézet, valamint a Nemzetközi és 
Európai Szakkollégium március végi rendezvényén, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/09/nem-lehet-hatartalan-a-digitalis-forradalom 
 
Az uniós jurisztokráciáról tanácskoztak 
„Az elmúlt évtizedekben a demokratikus akaratképzés és döntési folyamatok helyett a 
jurisztokratikus akaratképzés erősödött fel egyes európai országokban, valamint globális szinten 
is. A demokratikus politikai küzdelmek helyét sokszor a bírósági eljárásokon keresztüli küzdelmek 
veszik át” - hangzott el „Az uniós jurisztokrácia hatalmi szerkezete és az EP-választás” című 
konferencián, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/08/az-unios-jurisztokraciarol-tanacskoztak 
 
Autonómia és önrendelkezés a Balkánon 
Harmadik alkalommal tartottak Balkán-konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A 
rendezvény célja, hogy átfogó képet nyújtson az elmúlt 30 év változásairól, valamint bemutassa, 
hogy ennek milyen jogi, politikai, társadalmi, gazdasági és egyéb következményei voltak a térségre 
nézve.   
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/08/autonomia-es-onrendelkezes-a-balkanon 
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Emlékverseny az NKE-n, példátlan összefogással 
Széleskörű összefogással rendezte meg az I. Somorjai Gábor Emlékversenyt a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Sportegyesülete, az NKE SE. A résztvevő 15 gárda között voltak hivatásos, 
hallgatói és vegyes csapatok is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/08/emlekverseny-az-nke-n-peldatlan-
osszefogassal 
 
A Marshall-terv létrejöttének titkai 
„A Marshall-terv gazdasági segély sokban a NATO létrejöttének bázisa volt és megalapozta 
Amerika visszatérését Európába”- fogalmazott Kun Miklós a Ludovika Szabadegyetem nyolcadik 
előadásán, melyen szó volt Sztálin „ellen Marshall-tervéről” is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/05/a-marshall-terv-letrejottenek-titkai 
 
Kutatói fórum a Család- és Otthonteremtési Kedvezmény állampénzügyi vonatkozásairól 
A Család- és Otthonteremtési Kedvezmény (közismertebb nevén a CSOK) állampénzügyi 
vonatkozásairól, kiemelten a családok otthonteremtését és gyermekvállalását segítő közpénzek 
hasznosulásáról és hatékonyságáról tartottak konzultációt a Kopp Mária Intézet a Népesedésért 
és a Családokért (KINCS) minisztériumi kutatóintézet munkatársai, Fűrész Tünde elnök asszony 
és Farkas Péter elnök-helyettes vezetésével, valamint Lentner Csaba egyetemi tanár, az 
Államtudományi és Közigazgatási Kar Közpénzügyi Kutatóintézetének vezetője 
közreműködésével. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/08/kutatoi-forum-a-csalad-es-otthonteremtesi-
kedvezmeny-allampenzugyi-vonatkozasairol 
 
The Practice of Diplomacy – Diplomáciai Tréningsorozat a NETK-en 
„A diplomácia utazás, nem végcél.” – mondta Edward J. Salazar professzor, a Nemzetközi és 
Európai Tanulmányok Kar Diplomáciai Tréningjén. A három alkalomból álló tréning során nem 
csupán elméleti tudással, de Salazar professzor személyes tapasztalataival is gazdagodtak a 
résztvevő hallgatók. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/10/the-practice-of-diplomacy-diplomaciai-
treningsorozat-a-netk-en 
 
Robotzsaru bűnügyi mentorképzésen karunk oktatói 
A többéves együttműködés eredményeként oktatóink meghívást kaptak az ORFK Bűnügyi 
Főigazgatóságától az ORFK Rendőrségi Igazgatási Központ Auditóriumában tartott Robotzsaru 
bűnügyi mentorképzésre. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/10/robotzsaru-bunugyi-mentorkepzesen-karunk-
oktatoi 
 
Vezetéstechnikai tréningen karunk hallgatói 
A Közbiztonsági tanszék és a Magyar Autóklub között kialakuló kiváló szakmai együttműködés 
keretében hallgatóink részt vehettek az Autóklub Berda József utcai központi telephelyén kiépített 
vezetéstechnikai pályán megtartott képzésen. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/10/vezetestechnikai-treningen-karunk-hallgatoi 
 
Erős mezőnyben is helytálltak cselgáncsosaink Makón, a BM országos bajnokságán 
A BM országos judo bajnokságán karunk csapata az induló huszonnyolcból az előkelő ötödik 
helyen végzett, egy arany-, két ezüst-, két bronzérmet, egy negyedik és két ötödik pontszerző 
helyezést elnyerve. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/10/eros-mezonyben-is-helytalltak-
cselgancsosaink-makon-a-bm-orszagos-bajnoksagan 
 
Sportsikerek a VTK-n 
A Víztudományi Kar hallgatói hétvégén két futóversenyen is képviseltették magukat. Április 6-án 
a III. KE Cross Run terep akadályfutó versenyen Kaposváron, a Magyar Egyetemi-Főiskolai 
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Országos Bajnokságon (MEFOB) Karunk képviselte a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet. 
Csapatunk a 17 induló csapatból a 11. helyet szerezte meg, összetettben az 59 indulóból a 34. 
lett. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/08/sportsikerek-a-vtk-n 
 
Katonai műszaki képességekkel ismerkedtek a végzős hallgatók 
Az NKE Katasztrófavédelmi Intézet Katasztrófavédelem szak nappali képzési rendjében 
iparbiztonsági szakirányon tanuló tisztjelölt hallgatók gyakorlati foglalkozás keretében ismerkedtek 
a katasztrófavédelmi szakfeladatok ellátásánál alkalmazható katonai műszaki képességekkel. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/04/08/katonai-muszaki-kepessegekkel-ismerkedtek-
a-vegzos-hallgatok 

 

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) 
 
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) 
 
2019.05.03. Tímár Tamás tű. őrnagy doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 3. (péntek) 9.00 óra 
Az értekezés címe: A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat felépítése, tevékenysége, működése 
és fejlesztési lehetőségei 
Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.05.06. Mészáros Gábor r. alezredes doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 6. (hétfő) 10.00 óra 
Az értekezés címe: Az abszolút sebességtúllépés a halálos közúti balesetek hátterében 
Helyszín: Ludovika Campus, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.05.08. Krauss Ferenc Gábor doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 8. (szerda) 13.00 óra 
Az értekezés címe: Paradigmaváltás a hazai közigazgatás bérezési rendszerében 
Helyszín: Ludovika Campus, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
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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) 
 
2019.05.15. Csengeri János főhadnagy doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 15. (szerda) 10.00 óra 
Az értekezés címe: A légi bázis, mint műveleti képesség komplex vizsgálata, szerepe a légi 
műveletekben 
Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.05.22. dr. Petruska Ferenc őrnagy doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 22. (szerda) 10.00 óra 
Az értekezés címe: A haza szolgálatától a köz szolgálatáig - A katonai humán rekon-verzió átfogó 
megközelítése 
Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 

Egyetemi programok és konferenciák 
 
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 
 
Ludovika Zeneszalon 
Időpont: 2019. április 17., 18:30 
Helyszín: Ludovika főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-17 
 
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 
 
Ludovika Szabadegyetem XI. előadás 
Időpont: 2019. április 23., 18:00 
Helyszín: Ludovika főépület II. előadó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.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 
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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 
 
“Day of Parliamentarism" c. konferencia 
Időpont: 2019. május 2., 9:30 
Helyszín: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (1051 Budapest, Nádor utca 22.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-02 
 
CEEE|Gov Days 2019 
Időpont: 2019. május 2-3. 
Helyszín: Ludovika főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-02 
  

 
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/)" 
 
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 
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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 
 

 
Egyéb 

NMHH álláspályázat 
Az NMHH médiaértés-oktató központjai, a budapesti és a debreceni Bűvösvölgyek 
munkajogviszony keretében betöltendő munkakörbe határozott időre tábori gyermekfelügyelő 
munkatársat keresnek. 
A munkatárs főbb munkaköri feladatai: 

 a nyári napközis tábor előkészítő és záró munkálataiban való közreműködés; 

 a tábori szabadidős feladatok megvalósítása, játékos foglalkozások szervezése, 
lebonyolítása; 

 a gyerekcsoportok felügyelete a napközis tábor ideje alatt hétfőtől péntekig; 

 megfelelő kapcsolat kialakítása a gyerekekkel; 

 felnőtt kíséret biztosítása a külső helyszínen zajló programokhoz; 

 a gyerekcsoportok gördülékeny étkeztetésének megvalósítása; 

 együttműködés a médiaértés-oktatókkal. 

 A munkaviszony tervezett időtartama 2019. június 13-tól 2019. július 16-ig, a 
foglalkoztatási jogviszonyra a 2012. évi I. tv (Mt.) vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 

Amennyiben a munkalehetőség felkeltette érdeklődését, kattintson az alábbi linkre: 
http://nmhh.hu/cikk/202390/Tabori_gyermekfelugyelo_munkatars 
A jelentkezési határidő 2019. május 6. 
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