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Egyetemi hírek 
 
A valódi Rákosi 
„Rákosi Mátyás a magyar történelem egyik legelutasítottabb, leggyűlöltebb személye” – fejtette ki 
megnyitóbeszédében Prof. Dr. Patyi András a Ludovika Szabadegyetem keddi előadásán, ahol 
Prof. Dr. Kun Miklós történész Rákosi Mátyás jellemébe engedett bepillantást a hallgatóság 
számára titkos szovjet levéltári források alapján. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/19/a-valodi-rakosi 
 
Kedvező növekedési helyzetben vagyunk 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen mutatta be az Európai Bizottság magyarországi képviselete 
a Magyarországról készített szakmai vitaanyagként számon tartott 2018. évi Országjelentést. A 
Magyarország növekedési lehetőségeit ismertető vitaülésen olyan kérdéseket tárgyaltak, mint a 
fiskális politika jelenlegi legfontosabb feladata, a termelékenység javíthatósága és Magyarország 
hosszú távú felzárkózásának lehetőségei. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/18/kedvezo-novekedesi-helyzetben-vagyunk 
 
Jelentkezz önkéntesnek az Egyetemi Öttusa Világbajnokságra 
Az idei évben első alkalommal kerül megrendezésre az Egyetemi Öttusa Világbajnokság július 4-
8. között Budapesten, a Ludovika Campuson. Ha úgy érzed, szeretnél egy világesemény 
lebonyolításának részese lenni, jelentkezz az önkéntes csapatba! 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/18/jelentkezz-onkentesnek-az-egyetemi-ottusa-
vilagbajnoksagra 
 
Konferencia a magyar-francia kapcsolatokról  
A magyar-francia kapcsolatok a jelenleginél jobbak is lehetnének, ha a politikai kommunikáció 
helyett a tényekre alapozva alakítanák az együttműködést a partnerek – hangzott el a két uniós 
tagállam kapcsolati rendszerét is elemző tudományos konferencián, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/17/konferencia-a-magyar-francia-kapcsolatokrol 
 
Zrínyi Miklós szellemisége ma is él 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont közös 
együttműködésben tartott könyvbemutatót a Ludovika főépület Zrínyi termében, ahol a „Határok 
felett. Tanulmányok a katona, költő, államférfi Zrínyi Miklósról” és „A szentgotthárdi csata és a 
vasvári béke. Oszmán terjeszkedés – európai összefogás” c. tanulmányköteteket ismertették 
különböző szakterületek jeles kutatói. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/17/zrinyi-miklos-szellemisege-ma-is-el 
 
A személyi állomány mint a versenyképesség kulcsa 
„A személyi állományra ne költségtényezőként tekintsünk, hanem olyan közegként, amely a 
szervezet számára azt az értéket tudja előállítani semmi máshoz nem hasonlíthatóan, ami a 
szervezet versenyképességét növeli” - hangzott el Az emberi erőforrás-gazdálkodás 
megújításának támogatása a rendészetben című konferencián. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/16/a-szemelyi-allomany-mint-a-
versenykepesseg-kulcsa 
 
Mongólia a Ludovikán 
Mongólia gazdaságáról, valamint a mongol-magyar kétoldalú kapcsolatokról tartott előadást az 
ország hazánkba akkreditált nagykövete, Őex. Zeneemyadar Batbayar április 11-én a Ludovika 
Nagyköveti Fórumon. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/16/mongolia-a-ludovikan 
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A hét hallgatója 
Petrezselyem Nóra a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar 
harmadéves alapszakos hallgatója. Tanulmányait a közigazgatás szervező szakon folytatja. A 
hallgatói önkormányzat diákjóléti bizottságának elnöke, emellett részt vesz a tudományos 
diákköri mozgalomban is. Szeret olvasni, hobbija a falmászás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=3FKJihpO-f8 
 
Belügyminiszteri elismerés a rektorhelyettesnek 
Belügyminiszteri elismerésben részesült születésnapja alkalmából a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem oktatási rektorhelyettese. Az 55 éves Dr. habil Kovács Gábor rendőr dandártábornok 
Pintér Sándor belügyminisztertől vehette át a festmény ajándéktárgyat. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/13/belugyminiszteri-elismeres-a-
rektorhelyettesnek 
 
Fókuszban a repüléstudomány 
Negyedszázados múltra tekint vissza a szolnoki repüléstudományi konferencia, amelyen a 
legfrissebb kutatási eredmények bemutatása mellett szó volt az idén ősszel, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen induló állami légiközlekedési alapképzésről is. A jelenlévők betekintést 
nyerhettek a Katonai Repülő Intézet által menedzselt GINOP kutatási-fejlesztési program eddigi 
eredményeibe is.   
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/13/fokuszban-a-repulestudomany 
 
A Rendészettudományi szaklexikon második műhelyvitája 
Az idén minden bizonnyal kézbe vehetik az érdeklődők a Rendészettudományi szaklexikont, 
amelynek előkészítéséről második alkalommal számoltak be a munka résztvevői.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/04/12/a-rendeszettudomanyi-szaklexikon-masodik-
muhelyvitaja 
 
Német Nyelvi Kör 
Német Nyelvi Kör jött létre az NKE-n, hogy elsősorban az ÁKK és a NETK német vonatkozású 
témák iránt érdeklődő hallgatóinak aktuális témákban tartsanak előadást - német nyelven. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/19/nemet-nyelvi-kor 
 
Hallgatóink sikere az Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Activity Versenyen 
A versenyen a hét jogi kar hallgatói mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és 
Közigazgatási karának másodéves, közigazgatás-szervező BA szakos hallgatói is 
megmérettették magukat. Kiss Rebeka és Kolostyák Kamilla az egyéni jogesetmegoldó 
versenyen, Kovács Renáta, Maklári Gabriella és Petró Laura pedig a Civilisták csapat tagjaiként 
az Activity versenyen indultak. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/16/hallgatoink-sikere-az-orszagos-polgari-jogi-
jogesetmegoldo-es-activity-versenyen 
 
Gyakorlattervező tanfolyam 
A kiemelt érdeklődésre való tekintettel, 2018. április 9-13. között a Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar Katonai Tanfolyamszervező Hivatal és az MH Hadkiegészítő Felkészítő és 
Kiképző Parancsnokság közös rendezésében már a második alkalommal kerül megrendezésre a 
NATO Gyakorlattervező Tanfolyam, amelyre a Honvéd Vezérkar, Magyar Honvédség, valamint 
az NKE Katasztrófavédelmi Intézet által delegált 40 fő - kiképzési szakmai háttérrel rendelkező - 
tiszti és altiszti állomány került beiskolázásra. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/12/gyakorlattervezo-tanfolyam 
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Bécsben járt a NETK! 
A kar hallgatói az ENSZ és az EBESZ főhadiszállására látogattak el. Az utazás szorosan 
kapcsolódik a tanulmányaikhoz, hiszen nemzetközisként közvetlen közelről láthattak bele 
nemzetközi szervezetek munkájába. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/16/becsben-jart-a-netk 
 
Fogadás a diplomáciai testületek részére a MUNAPEST nemzetközi konferencia keretében 
2018. április 4-7. között került sor negyedik alkalommal Budapesten az International Diplomatic 
Student Association szervezésében a MUNAPEST konferenciára, amelyre közel 30 országból 
érkezett 180 résztvevő.  A konferencia keretei között április 5-én a budapesti diplomáciai 
testületek részvételével egy diplomáciai fogadásra került sor a Külgazdasági és Külügyi 
Intézetben. Az eseményen a nagykövetek mellett beszédet mondott Dr. Rada Péter, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karának tudományos és 
nemzetközi dékánhelyettese is. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/12/fogadas-a-diplomaciai-testuletek-reszere-a-
munapest-nemzetkozi-konferencia-kereteben 
 
A polgári magyar állam karhatalmi tevékenysége – könyvbemutató az RTK-n 
A polgári magyar állam karhatalmi tevékenységének szabályozása 1867-1944 címmel jelent meg 
Parádi József és Vedó Attila könyve, amelyet április 16-án mutattak be a Rendészettudományi 
Karon. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/17/a-polgari-magyar-allam-karhatalmi-
tevekenysege-konyvbemutato-az-rtk-n 
 
„A tanszék megalapítása óta nagy építőmunkában vagyunk” 
Két szakmai elismerést is átvehetett az elmúlt hetekben dr. Christián László PhD r. ezredes, 
egyetemi docens, az RTK Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszékének 
vezetője. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/17/a-tanszek-megalapitasa-ota-nagy-
epitomunkaban-vagyunk 
 
A Szent György Szakkollégium ünnepi ülése 
Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, dékán elnökletével április 11-én a Rendészeti 
oktatási épület multifunkcionális termében tartották meg az NKE RTK Szent György 
Szakkollégium ünnepi ülését. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/17/a-szent-gyorgy-szakkollegium-unnepi-ulese 
 
Megalakult a DOSz Rendészettudományi Osztálya 
A Doktoranduszok Országos Szövetsége már két évtizede elköteleződött a tudomány 
szolgálatában. Az elmúlt évek nagy változásokat hoztak a szervezet életében, hiszen 2013-ban 
szövetséggé alakult és a Magyar Tudományos Akadémia mintáját követve megalakította a 
tudományos osztályokat. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/16/megalakult-a-dosz-rendeszettudomanyi-
osztalya 
 
Közös gyakorlaton a Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói  
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete és a Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság közös gyakorlatot tartott a III. évfolyam nappali munkarendben 
tanulók részére. A gyakorlat fő témaköre a vizek kártételei elleni felkészülés, egy korábbi 
rendkívüli árvíz jelenkorba történő modellezésével. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/04/12/kozos-gyakorlaton-a-katasztrofavedelmi-
intezet-hallgatoi 
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A RTK hallgatóinak látogatása a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bevándorlási és Állampolgársági 
Tanszék nappali munkarendben tanuló hallgatói ismerkedhettek meg a hivatásos 
katasztrófavédelmi szervezet alapvető rendeltetésével, feladataival, tevékenységeivel. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/04/19/a-rtk-hallgatoinak-latogatasa-a-fovarosi-
katasztrofavedelmi-igazgatosagon 

 

Szenátusi hírek 
 
2018. április 18-án tartotta ülését az Egyetem Szenátusa, melyen az alábbi döntéseket hozta: 
 
1. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta dr. Udvari Erzsébet 
Xénia pályázatát a Rektori Hivatal Igazgatási Osztály osztályvezetői pozíciójára vonatkozóan. 

2. napirendi pont: A Szenátus a Vízügyi közigazgatási szakokleveles tanácsadó szakirányú 
továbbképzési szak szakalapítási és indítási kérelme, valamint a szak szakfelelősének 
megbízása kapcsán az alábbiak szerint döntött: 

a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Vízügyi közigazgatási 
szakokleveles tanácsadó szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti 
Követelményeit és Képzési Programját (1. számú melléklet), felhatalmazta továbbá a 
Rektort, hogy intézkedjen a szakirányú továbbképzési szak létesítésére (Képzési és 
Kimeneti Követelményeinek nyilvántartásba vételére) irányuló kérelem kidolgozásáról és 
az Oktatási Hivatalhoz történő benyújtásáról. 

b) A Szenátus felhatalmazta a Rektort, hogy a szakindításra vonatkozó kérelmet 
előterjessze az Oktatási Hivatalhoz, amennyiben a szakot az Oktatási Hivatal a jelenlegi 
előterjesztés szerinti tartalommal nyilvántartásba vette. 

c) A Szenátus a szakirányú továbbképzési szakok szakfelelőseinek megbízásáról szóló 
10/2014. (I. 29.) határozatát a következők szerint egészítette ki: a Vízügyi közigazgatási 
szakokleveles tanácsadó szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Dr. Imre Miklós 
egyetemi docenst bízta meg. 

3. napirendi pont: A Szenátus a Radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú 
továbbképzési szak szakalapítási és indítási kérelme és tanterve, valamint a szak 
szakfelelősének megbízása kapcsán az alábbiak szerint döntött: 

a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Radikalizmus és vallási 
szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményeit és 
Képzési Programját (1. számú melléklet), felhatalmazta továbbá a Rektort, hogy 
intézkedjen a szakirányú továbbképzési szak létesítésére (Képzési és Kimeneti 
Követelményeinek nyilvántartásba vételére) irányuló kérelem kidolgozásáról és az 
Oktatási Hivatalhoz történő benyújtásáról. 

b) A Szenátus felhatalmazta a Rektort, hogy a szakindításra vonatkozó kérelmet 
előterjessze az Oktatási Hivatalhoz, amennyiben a szakot az Oktatási Hivatal a jelenlegi 
előterjesztés szerinti tartalommal nyilvántartásba vette. 

c) A Szenátus a szakirányú továbbképzési szakok szakfelelőseinek megbízásáról szóló 
10/2014. (I. 29.) határozatát a következők szerint egészítette ki: a Radikalizmus és vallási 
szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak szakfelelőseként Dr. Ujházi Lóránd 
tudományos főmunkatársat bízta meg. 

4. napirendi pont: A Szenátus a Bűnügyi alapképzési szak kibernyomozó szakirány és a 
Bűnügyi igazgatási alapképzési szak informatikai nyomozó szakirány Képzési és Kimeneti 
Követelményének elfogadása kapcsán az alábbiak szerint döntött: 

a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Bűnügyi alapképzési 
szak kibernyomozó szakiránnyal kiegészített Képzési és Kimeneti Követelményeit. 
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b) A Szenátus  – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Bűnügyi igazgatási 
alapképzési szak informatikai nyomozó szakiránnyal kiegészített Képzési és Kimeneti 
Követelményeit. 

5. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta az Állami 
légiközlekedési alapképzési szak ajánlott tantervét. 
 
6. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Nemzetközi 
Tanulmányok mesterszak mintatantervének módosítását. 

 
A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
2018.04.23. (hétfő) 10:00, Molnár Ákos doktori védése 
Értekezés címe: Az úti okmány szerepe a határforgalom ellenőrzésében 
Helyszín: NKE Zrínyi Campus (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.), Zrínyi terem 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2018.04.25. (szerda) 14:00, Noskó Zsolt doktori védése 
Értekezés címe: A tűzoltók beavatkozó képességét javító komplex döntéstámogató rendszer 
kifejlesztésének és alkalmazhatóságának vizsgálata 
Helyszín: NKE Zrínyi Campus (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.), Zrínyi terem 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2018.04.26. (csütörtök) 14:00, dr. Szalkai Iván doktori védése 
Értekezés címe: A munka és harcképesség fenntartása nem konvencionális eszközökkel extrém 
körülmények között 
Helyszín: NKE Zrínyi Campus (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.), Zrínyi terem 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2018.04.27. (péntek) 10:00, Antal Örs doktori védése 
Értekezés címe: Az árvizek és földrengések okozta katasztrófák káros hatásai elleni hatékony 
védekezés megvalósításának elméleti és műszaki kérdései a megelőzés időszakában 
Helyszín: NKE Zrínyi Campus (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.), Zrínyi terem 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 

 

Egyetemi programok és konferenciák 

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 
 
VIII. Országos rendőr- és tűzoltónap 
Időpont: 2018. április 21., 10:00 
Helyszín: Városliget, Királydomb  
 
Senior Dunai Hidrológus Szakértők Találkozója 
Időpont: 2018. április 23., 10:00 
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Helyszín: Víztudományi Kar, Aula (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.) 
 
TDK Filmklub - A vád tanúja (1982) 
Időpont: 2018. április 23., 19:30 
Helyszín: NKE Oktatási Központ, II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-23 
  
Varga Ágota: Bokros jelentések - filmvetítés és fórumbeszélgetés 
Időpont: 2018. április 24., 15:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, IMO terem ((1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-24 
 
Ludovika Szabadegyetem - A XX. századi magyar történelem útvesztői: X. előadás 
Prof Dr. Kun Miklós: A „szocialista” Budapest tervezett szerepe a két világrend közötti, Sztálin 
által kijelölt összecsapásban 
Helyszín: NKE Oktatási Központ, II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-24 
 
VTK Oklevélátadó - Ár-és belvízvédelmi szakirányú továbbképzés 
Időpont: 2018. április 25., 11:00 
Helyszín: NKE Ludovika Főépület, Szent László kápolna (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
 
Sokféleség az egységben: az erős nemzetek erős Európájának koncepciója - Takács 
Szabolcs európai uniós ügyekért felelős államtitkár előadása 
Időpont: 2018. április 25., 16:00 
Helyszín: NKE Ludovika Főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-25 
 
Ludovika Nagyköveti Fórum – Moldova 
Időpont: 2018. április 25., 18:00 
Helyszín: NKE Ludovika Főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-25 
 
Közigazgatási felsőoktatás 40 c. konferencia 
Időpont: 2018. április 26., 9:00 
Helyszín: NKE Ludovika Főépület, Széchenyi díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-26 
 
Az áldozatazonosítás rendszere c. konferencia 
Időpont: 2018. április 26., 9:00 
Helyszín: Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium, multifunkcionális terem ((1089 Budapest, 
Diószeghy Sámuel u. 38-42.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-26 
 
Az áldozattá válás megelőzésének és az áldozatok kezelésének hazai és nemzetközi 
kérdései c. konferencia 
Időpont: 2018. április 26., 9:30 
Helyszín: NKE Oktatási Központ, III. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-26 
 
NKE ÁKK ITDK 2018 tavasz 
Időpont: 2018. április 26., 14:00 
Helyszín: NKE Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-26 
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VTK Tudományos Diákköri Konferencia 
Időpont: 2018. április 26., 14:00 
Helyszín: Víztudományi Kar (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.) 
 
IX. Önkormányzati vagyongazdálkodási konferencia 

Időpont: 2018. április 27., 9:00 
Helyszín: Államtudományi és Közigazgatási Kar, Magyary Zoltán előadóterem (1118 Budapest, 
Ménesi út 5.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-27 
 
Profilozás, intézkedés, kihallgatás − Kriminálpszichológiai kutatások - RTK 2017 
Időpont: 2018. április 27., 14:00 
Helyszín: NKE Oktatási Központ IV. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-27 

 

Egyéb szakmai programajánló 

III. International Contemporary Educational Research Congress 
 
The Congress will be held with the cooperation of Contemporary Educational Research 
Association (CEAD) and Captain Witold Pilecki State University of Applied Sciences, Oswiecim 
(near Krakow), between 05-08 July, 2018 at Captain Witold Pilecki State University of Applied 
Sciences. The congress venue is located next to the Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum 
which once served as the notorious Auschwitz Concentration Camp. 
 The language of presentation of the congress, whose main theme has been designated as 
“Education and Human Rights”, will be Polish, German, English, Turkish and Russian.  
 
Submission deadline for abstracts: 30 April 2018 
Deadline for late registrations: 30 April 2018  
 
More details on the website: http://ceadder.org/site/en/homepage/ 

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. 
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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 
 
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 
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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  

Pályázati felhívás modern és kortárs eszmetörténet témakörben 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kara pályázatot hirdet 
kutatók számára a modern és kortárs eszmetörténet témakörben 
A pályázat benyújtásának feltétele MA, illetve MSc-fokozat vagy azzal egyenértékű diploma 
megléte. 
A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek azok a kutatási témák, amelyek illeszkednek 
a Molnár Tamás Kutatóintézet tevékenységébe: 

 Molnár Tamás munkássága 

 XVIII-XX. századi magyar eszmetörténet 
 XVIII-XX. századi politikai és társadalmi gondolkodás története 

A pályázati anyagot postai úton és elektronikus formában (pdf-ben) kell eljuttatni az alábbi 
címekre: 
Email-cím: mota@uni-nke.hu; 
Postacím: Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Molnár Tamás Kutatóintézet, 1581 Budapest, Pf. 15. 
A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. május 10. 
További információk: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/11/palyazati-felhivas 
 
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; 
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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 
 
Belügyi Tudományos Tanács pályázatai 
 
Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos 
Tanács elnöke a 2018-as évben is pályázatot hirdet 

 a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában – doktoranduszok, abszolutóriumot 
szerzett és fokozatszerzési eljárás alatt álló – kutatók számára gyakornoki rendszer 
keretében kutatás folytatására, valamint 

 a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktoranduszai számára a doktori képzési díj, illetve a 
doktori fokozatszerzési eljárási díj költségvállalására a 2018/2019-es tanévre. 

 
A részletes tájékoztató weboldalunkon olvasható:  
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai 
 

„Az integritás alapú szervezet – lehetőség és kihívás a digitális átalakulás mentén” c. 
pályázati felhívás 

A Belügyi Tudományos Tanács az állomány tagjai szakmai ismereteinek és értékes gyakorlati 
tapasztalatainak a felhasználása, a téma iránt érdeklődő szakemberek véleményének és 
javaslatainak a megismerése és felhasználása érdekében „Az integritás alapú szervezet – 
lehetőség és kihívás a digitális átalakulás mentén” címmel pályázatot hirdet tanulmányok, az 
integritás erősödését szolgáló javaslatok megírására.  

A pályázat postára adásának határideje: 2018. október 15. 

További információk: https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-
palyazatai/az-integritas-alapu-szervezet-lehetoseg-es-kihivas-a-digitalis-atalakulas-menten-cimu-
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 
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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/ 
 
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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