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Egyetemi hírek 
 
Felavatták gyűrűiket az NKE végzős hallgatói 
Hallgatói tiszteletére, a hagyományokhoz híven idén is megrendezte gyűrűavató bálját a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem. Az eseményen az egyetemi vagy kari címerrel ellátott pecsétgyűrűiket 
avathatták fel a végzős hallgatók, az NKE Oktatási Központ feldíszített aulájában. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/16/felavattak-gyuruiket-az-nke-vegzos-hallgatoi 
 
Magyar sheriff Orlandoból az NKE-en 
Az Egyesült Államok Florida államában lévő Orlando sheriff hivatalának magyar származású 
helyettese tartott előadást a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Kelemen János az 5 éves NKE SE 
Lövész és Tonfa Szakosztályának meghívására érkezett az intézménybe, ahol rendészeti 
ismereteiből és gyakorlati tudásából is ízelítőt adott a hallgatóknak. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/15/magyar-sheriff-orlandobol-az-nke-en 
 
Újabb ludovikás életutat ismerhetnek meg az NKE-n 
„Perjés Géza nemcsak tisztnek és tudósnak, hanem embernek is kiváló volt”- fogalmazott Hermann 
Róbert történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovikás életutak című kiállítás-sorozatának 
második állomásán. Az NKE Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár által szervezett 
rendezvényen ezúttal a Ludovika Akadémián végzett tisztre, hadtörténészre és Zrínyi-kutatóra 
emlékeztek. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/15/ujabb-ludovikas-eletutat-ismerhetnek-meg-
az-nke-n 
 
Török-magyar kapcsolatok az EU tengelyében 
„Bár jónak mondhatók a magyar-török kapcsolatok, például a tudományos együttműködést tovább 
lehetne erősíteni a két ország között”- hangzott el a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott 
konferencián. Az eseményt egy tavalyi Isztambuli konferencia előzte meg, amelyen Magyarország 
geopolitikai helyzetéről, a magyar külpolitikai alapjairól és a török-magyar kapcsolatokról volt szó. 
A mostani eseményen részt vett Ahmet Akif Oktay török nagykövet is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/14/torok-magyar-kapcsolatok-az-eu-
tengelyeben 
 
A holnap Európája a román elnökség tükrében 
„A nagyköveti fórumok és a vendégek az egyetem nyitottságát mutatják meg, amely nemcsak a 
diplomáciai közösségben jelenik meg, hanem a napjainkban releváns kérdések megvitatásában 
is” – hangzott el a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott Nagyköveti Fórumon. „A román soros 
elnökség a Tanácsban – vízió az európai jövőről” című rendezvény kiemelt vendége Marius 
Lazurca, Románia rendkívüli és meghatalmazott nagykövete volt. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/14/a-holnap-europaja-a-roman-elnokseg-
tukreben 
 
X. Ludovika Fesztivál- videó 
Múlt héten szombaton tartotta meg, immáron 10. alkalommal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és 
az MH Ludovika Zászlóalj a Ludovika Fesztivált. Az egész napos, látványos programelemekkel 
tűzdelt rendezvényről készített videós összeállításunkat tekinthetik meg. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/13/x-ludovika-fesztival-video 
 
NETK kari nap – videó 
Ahogy arról múlt héten már beszámoltunk, az Európa-napon tartotta kari napját az NKE 
Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara. Az egész napos rendezvényen az egyetem vezetői, 
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Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Trócsányi László igazságügyi miniszter 
is megemlékeztek az európaiság gondolatára és az unió előtt álló történelmi kihívásokra. Az 
eseményen sor került a „Kar Kiváló oktatója” cím átadására is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/13/netk-kari-nap-video 
 
A hét hallgatója 
Obbágy Tamás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar másodéves hallgatója. 
Tanulmányait adó- és pénzügyi nyomozó szakirányon folytatja. Az RTK HÖK gazdasági- és 
szociális ügyekért felelős alelnöke, illetve a Testépítő Szakosztály szakosztályvezető helyettese. 
Hobbija a kondizás és az olvasás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=xk5y6PfHctA 
 
Élménygazdag volt a X. Ludovika Fesztivál 
Száznapos ünnepség, katonai helikopter közelről, BTR páncélozott jármű, Jet Fly szimulátor, 
magasból és műszaki mentési bemutatója – felemelő, színes, élményekkel teli programokkal telt a 
X. Ludovika Fesztivál, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Főépület előtti téren 
rendeztek. Az NKE és az MH Ludovika Zászlóalj által szervezett eseményen felidézték a régi 
bajtársi hagyományokat, bemutatták a Magyar Honvédség új eszközeit, de az érdeklődők 
megismerhették a különböző alakulatok munkáját is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/11/elmenygazdag-volt-a-x-ludovika-fesztival 
 
Kínai delegáció az NKE-n 
A Kínai Népi Felszabadító Fegyveres Erők Nemzetvédelmi Egyetemének 10 fős delegációja 
látogatott el május 9-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre. A Xu Guizhong vezérőrnagy 
vezetésével európai körutazáson tartózkodó katonatisztek megismerkedtek a hazai katonai 
felsőoktatási rendszerrel és a katonai neveléssel kapcsolatban is tapasztalatokat szerezhettek. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/10/kinai-delegacio-az-nke-n 
 
Sikeresen pályázott az NKE 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem valamennyi karával és a Nemzetközi és Projekt Igazgatóság 
Pályázati és Projektmenedzsment Irodájával közreműködve sikeres pályázatot nyújtott be 
„Fenntartható biztonság és társadalmi környezet” címmel a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal (NKFI) Tématerületi Kiválósági Program felhívására. A pályázaton az intézmény 
több mint 166 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/10/sikeresen-palyazott-az-nke 
 
Kari ünnep az Európa-napon 
Az Európa-napon tartotta kari napját az NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara. 1950. 
május 9-én Robert Schuman francia külügyminiszter vetette fel az Európai Unió létrehozásához 
vezető Európai Szén- és Acélközösség létrehozását. Ez a nap lett később az EU születésnapja, 
amelyet Magyarországon 2005-ben foglaltak törvénybe. A kar napján az egyetem vezetői, Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Trócsányi László igazságügyi miniszter 
emlékeztek az európaiság gondolatára és az unió előtt álló történelmi kihívásokra. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/09/kari-unnep-az-europa-napon 
 
OTDK-s sikerek az ÁKK-n 
Négy szekcióban indulva, két első, két második és három harmadik helyezést értek el, valamint tíz 
különdíjat kaptak az NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar hallgatói az idei Országos 
Tudományos Diákköri Konferencián. A legeredményesebben szereplő hallgatókat és 
opponenseiket külön is köszöntötték. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/09/otdk-s-sikerek-az-akk-n 
 
A mesterséges intelligencia hatása az állami szektorra 
Külföldi vendégelőadó angol nyelven bővítette a hallgatók tudását a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatban az NKE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és az InfoTárs Egyesület szervezésében 
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megvalósuló Digitális Kerekasztal záróelőadásán. A rendezvény társszervezője a Hallgatói 
Önkormányzatok Országos Konferenciája és az NGC volt. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/09/a-mesterseges-intelligencia-hatasa-az-
allami-szektorra 
 
A KÖFOP-projektek hatásainak vizsgálatára készülnek 
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) hatáselemzésére 
készülhettek fel azok a szakemberek, akik részt vettek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Államtudományi és Közigazgatási Kar, Vezető- és Továbbképzési Központ keretei között működő 
Kutatásmódszertani és Mérésügyi Iroda (KMI) május 9-i rendezvényén. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/16/a-kofop-projektek-hatasainak-vizsgalatara-
keszulnek 
 
Svájc – csokoládé, hegycsúcsok, népszavazás 
Míg az átlagembernek a csokoládé és a hegycsúcsok jutnak először eszébe Svájcról, az 
alkotmányjogban jártasok tudják azt is, hogy sehol a világon nem döntenek annyi kérdésben 
népszavazással, mint az alpesi országban. Erről is beszélt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
tartott május 8-i előadásában Thomas Milic, a zürichi egyetem oktatója, aki bemutatta a 
népszavazásokra vonatkozó svájci szabályokat és gyakorlatot. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/10/svajc-csokolade-hegycsucsok-nepszavazas 
 
Stratégiai döntéshozatalt gyakorol a vezérkari osztály 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Felsővezetői 
Szakirányú Továbbképző Szak 28. Tancsoportja hallgatói - posztgraduális képzésük szerves 
részeként - a brüsszeli NATO központban tanulmányozhatják a Szövetség válságkezelési 
rendszere politikai-stratégiai szintű döntéshozatali mechanizmusának működését.  
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/16/strategiai-donteshozatalt-gyakorol-a-
vezerkari-osztaly 
 
Békefenntartói ismeretek kiképzésen vettek részt a katonai logisztikus honvéd tisztjelöltek 
A hagyományoknak megfelelően idén is májusban teljesítették a Katonai logisztika alapszakos 
honvéd tisztjelöltek a tantervükben szereplő Békefenntartói ismeretek tantárgyat.  
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/14/bekefenntartoi-ismeretek-kikepzesen-vettek-
reszt-a-katonai-logisztikus-honved-tisztjeloltek 
 
Az ENSZ első regionális kisebbségi jogi fóruma 
2019. május 6-7-én Brüsszelben az Európai Parlamentben került sor az ENSZ első regionális 
kisebbségi jogi fórumára, ahol meghívott vendégként Dr. Vizi Balázs, a NETK Nemzetközi Jogi 
Tanszék vezetője az oktatás és a nyelvhasználati jogok nemzetközi jogi vonatkozásairól tartott 
előadást. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/14/az-ensz-elso-regionalis-kisebbsegi-jogi-
foruma 
 
Közlekedési kultúra napja egyetemünkön 
Immár 5 éves a „A közlekedési kultúra napja”. Közbiztonsági tanszékünk az idei 
programsorozathoz kapcsolódva „Töréspont” címmel szervezett közlekedésbiztonsági 
előadássort. Ezt, a „Feltöltve” című dal és a hozzá kapcsolódó videoklip bemutatása zárta. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/14/kozlekedesi-kultura-napja-egyetemunkon 
 
Rendőrmúzeumban jártak 
Karunk rendészeti alapszakos első éves hallgatói, az igazgatásrendészeti szakmatörténet tárgy 
keretében nemrégiben a Rendőrmúzeumba látogattak. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/10/a-rendormuzeumban-jartak 
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Választás az RTK Hallgatói Önkormányzatában 
Sikeresen lezajlott a Rendészettudományi Karon a Hallgatói Önkormányzat tisztújító választása.  
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/09/valasztas-az-rtk-hallgatoi-onkormanyzataban 
 

 
A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
2019.05.20. Érces Gergő tű. őrnagy doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 20. (hétfő) 14.00 óra 
Az értekezés címe: Az építmények tűzvédelmi fejlesztésének lehetőségei a komplex tűzvédelem 
elemei valós egymásra hatásának mérnöki módszerekkel történő elemzésével 
Helyszín: Ludovika Campus, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
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 rekonverzió átfogó 
megközelítése 
Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.05.28. Rácz Sándor tű. őrnagy doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 28. (kedd) 14.00 óra 
Az értekezés címe: A beavatkozói hatékonyság növelése a tűzoltások és műszaki mentések során 
Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.06.05. dr. Reményi Ákos doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. június 5. (szerda) 9.00 óra 
Az értekezés címe: Az antihisztaminok kognitív funkciókra gyakorolt hatásának vizsgálata a 
katonai- és repülőorvosi alkalmasság tekintetében 
Helyszín: NKE Ludovika Campus, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.06.07. Szijártó Lívia doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. június 7. (péntek) 10.00 óra 
Az értekezés címe: Alkalmazott pszichológiai módszerek a szélsőséges csoportok és a terrorizmus 
elleni harcban 
Helyszín: NKE Ludovika Campus, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 

 

Egyetemi programok és konferenciák 
 
Honvédelem Napja ünnepi koszorúzás - Gesztenyés kert 
Időpont: 2019. május 20., 10:00 
Helyszín: Gesztenyés kert, 1848-as emlékmű (1124 Budapest, Jagelló út) 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-20 
 
Versenyjogi adatvédelem? c. workshop 
Időpont: 2019. május 28., 16:00 
Helyszín: PPKE JÁK Dékáni Tanácsterem, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28. 
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Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-28 

 
"80 éves az első magyar honvédelmi törvény” című tudományos konferencia 
Időpont: 2019. május 29., 10:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-29 
 
Könyvbemutató 
Időpont: 2019. június 5., 14:30 
Helyszín: Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-05 
 
Víz, béke, fejlődés – konferencia Szöllősi-Nagy András 70. születésnapja alkalmából 
Időpont: 2019. június 17., 14:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-17  
 
 

Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
Új Nemzeti Kiválóság Program pályázati kiírása 
Immáron harmadik éve kerül meghirdetésre Egyetemünkön az idei évtől az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium által támogatott kiválósági ösztöndíj pályázat, az Új Nemzeti Kiválóság 
Program (továbbiakban ÚNKP). 
A Program célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és 
művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló, 
tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2019. évben meghirdetésre kerülő 
ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot ösztönzik olyan – 
alapképzésben, a mesterképzésben vagy a doktori képzésben részt vevő – hallgatók, 
doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben 
eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. 
A pályázat további részletei elérhetők honlapunkon:  
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/uj-nemzeti-kivalosag-program/bemutatas 
 
Belügyi Tudományos Tanács pályázatai 
Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács 
elnöke pályázatot hirdet: 

- a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára doktori képzési díj, 
illetve doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2019/2020. tanévre; 

- az állomány tagjai szakmai ismereteinek és értékes gyakorlati tapasztalatainak 
felhasználása, a téma iránt érdeklődő szakemberek véleményének és javaslatainak a 
megismerése és felhasználása érdekében – "A mesterséges intelligencia megoldások 
alkalmazásának gyakorlati lehetőségei a Belügyminisztériumban és az irányítása alá 
tartozó szervezeteknél" címmel tanulmányok megírására. 

 
Az alábbi linkeken bővebb információt találnak a pályázatokról:  
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-
palyazatai/doktorandusz-palyazat 
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai/palyazati-
felhivas-tanulmany-irasara 
 
Publikációs lehetőségek oktatóknak 
- STUDIA IURIDICA Cassoviensia, Kassa (http://sic.pravo.upjs.sk/) 
- International and Comparative Law Review, Olomouc (http://iclr.upol.cz/) 
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- 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 
 
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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