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Egyetemi hírek 
 
Számos tudományterületen kiválóak az NKE hallgatói 
Összesen 55 minősített helyezést értek el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói az idei 
Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A XXXIV. OTDK-ról 16 első, 19 második és 20 
harmadik helyezést, valamint 41 különdíjat hoztak el a tudomány iránt elkötelezett fiatalok. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/29/szamos-tudomanyteruleten-kivaloak-az-nke-
hallgatoi 
 
A hét hallgatója 
Genda Noémi a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar elsőéves 
hallgatója. Tanulmányait az államtudományi szakon folytatja. Az Ostrakon Szakkollégium új 
elnöke. Hobbija az utazás, főzés és a zenélés. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=IQfhSfORNAI 
 
Hírhedt magyar bűnesetekről a Szent György Szakkollégiumban 
Minden idők leghírhedtebb magyarországi bűneseteiről és azok szakmai tanulságairól beszéltek 
az ügyeket felgöngyölítő híres detektívek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az eseményt 
szervező Szent György Szakkollégium azt tervezi: a konferenciából hagyomány lesz. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/26/hirhedt-magyar-bunesetekrol-a-szent-
gyorgy-szakkollegiumban 
 
Igazságszolgáltatás ÁVH-s módra 
Az 1949. végén alakult Államvédelmi Hatóság (ÁVH) felügyelete alatti igazságszolgáltatás 
vészterhes korszakáról, az akkori ÁVH-s börtönökről és a büntetésvégrehajtás 
szervezetrendszeréről rendeztek konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A Nemzeti 
Emlékezet Bizottsága, a Magyar Börtönügyi Társaság és a Rendészettudományi Kar által közösen 
szervezett esemény érzelmektől sem mentes előadásai történelmünk egyik legsötétebb 
korszakába kalauzolták el a résztvevőket. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/26/igazsagszolgaltatas-avh-s-modra 
 
Közigazgatás a gyakorlatban: Orbán Balázs államtitkár 
Ambiciózus, okos, hazában gondolkodó emberekre van szükség a közigazgatásban - hangzott el 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem programsorozatának első rendezvényén. A Ludovika Campus 
tóparti teraszán tartott beszélgetésen Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára a többi között 
szólt a megújuló Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram sikeréről is.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/26/kozigazgatas-a-gyakorlatban-orban-balazs-
allamtitkar 
 
Erasmusos vendégoktatók az NKE-n 
Az Erasmus+ nemzetközi mobilitás keretében vendégoktatók tartottak előadásokat és 
workshopokat a közelmúltban a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az „International Teaching 
Week” elnevezésű, tíznapos programot az Államtudományi és Közigazgatási Kar, a Nemzetközi 
és Európai Tanulmányok Kar, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, valamint a Nemzetközi 
Iroda közösen szervezte. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/25/erasmusos-vendegoktatok-az-nke-n 
 
XXXIV. OTDK - Sikerek a Társadalomtudományi Szekcióban 
2019 áprilisában 16 szekcióban adhattak számot tehetségükről a legkiválóbb diákok. Dr. Szendrő 
Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke beszédében elmondta, hogy az elmúlt 
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hetekben több, mint 4000 pályamunkát mutathattak be a szerzők. A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának hallgatói négy szekcióban mutatkoztak be. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/26/xxxiv-otdk-sikerek-a-tarsadalomtudomanyi-
szekcioban 
 
Hallgatóink sikere a 25. Nemzetközi Diák Konferencián 
2019.04.11-13. között Szatmári Balázs főhadnagy vezetésével öt főből álló delegáció képviselte a 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kart Nagyszebenben, a SECOSAFT 2019 25. Nemzetközi 
Diák Konferencián, amelyet a Nicolae Balcescu Szárazföldi Akadémián rendeztek meg.  
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/29/hallgatoink-sikere-a-25-nemzetkozi-diak-
konferencian 
 
Eredményesen szerepeltek hallgatóink a XXXIV. OTDK-n 
2019.04.16-18. között az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki 
Karának szervezésében került lebonyolításra a XXXIV. OTDK Had- és Rendészettudományi 
Szekciója, melyen a Korszerű Katonai Híradó, Informatikai, Robotikai és Elektronikai Rendszerek 
(KKHIRE) Tudományos Diákkör népes delegációval képviselte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Karát.  
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/02/eredmenyesen-szerepeltek-a-korszeru-
katonai-hirado-informatikai-robotikai-es-elektronikai-rendszerek-tudomanyos-diakkor-tagjai-a-
xxxiv-otdk-n 
 
Petz Dávid két kategóriában is első helyezést ért el az idei OTDK versenyen 
2019. április 16-18. között, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai 
Mérnöki Karán rendezték meg a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és 
Rendészettudományi Szekciójának versenyét. Petz Dávid, az NKE NETK jelenlegi (MA) és az NKE 
RTK korábbi (BA) hallgatója két kategóriában is első helyezést ért el az országos 
megmérettetésen. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/26/petz-david-ket-kategoriaban-is-elso-
helyezest-ert-el-az-idei-otdk-versenyen 
 
Rendészettudomány a fiatal kutatók szemével 
Tíz tudományterületről, 16 szekcióban, több mint 60 doktoranduszhallgató mutatta be kutatási 
eredményeit a Doktoranduszok Országos Szövetségének rendészettudományi osztálya által 
szervezett április 25-i konferencián, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/29/rendeszettudomany-a-fiatal-kutatok-szemevel 
 
Gyakorlat a lőtéren 
Április közepén karunk Rendészet Igazgatási Közrendvédelmi szakirányos másodéves rendőr 
tisztjelöltjei csapatszolgálati gyakorlaton vettek részt az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző 
Központjának Nagytétényi lőterén. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/29/gyakorlat-a-loteren 
 
Vízellátás-csatornázás szakirányú továbbképzés a VTK-n 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem felvételt hirdet a 2019. szeptemberben induló „Vízellátás-
csatornázás” szakirányú továbbképzési szakra. A szakmérnöki továbbképzés célja a korábban, a 
főiskolai mérnökképzés keretében tanult anyag felújítása és korszerűsítése, valamint kiegészítése 
új, hangsúlyozottan a víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos ismeretekkel. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/02/vizellatas-csatornazas-szakiranyu-
tovabbkepzes-a-vtk-n 
 
Tanulmányút a Duna-völgyi Főcsatorna hajósi szakaszán 
Tavaszi tanulmányúton jártak a Zsuffa István Szakkollégium hallgatói. A tanulmányi kirándulás 
célja a Duna-völgyi Főcsatorna (DVCS), hajósi szakaszának megtekintése. A hallgatók a DVCS 
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hajósi szakaszán található zsiliptáblát látogatták meg, melynek környékén különböző hidraulikai 
jelenségeket fedezhettek fel.  
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/29/tanulmanyut-a-duna-volgyi-focsatorna-hajosi-
szakaszan 

 

A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
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) 
 
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) 
 
2019.05.16. dr. Nováky Mónika tű. alezredes doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 16. (csütörtök) 10.00 óra 
Az értekezés címe: Az európai önkéntes humanitárius segítségnyújtási képességek 
magyarországi alkalmazásának jogi és műszaki fejlesztése a katasztrófavédelemben 
Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
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 
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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) 
 

Egyetemi programok és konferenciák 
 
Közbeszerzési szakmai napok c. konferencia 
Időpont: 2019. május 3., 9:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási központ, IV. előadóterem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-03 
 
Magyar Est 
Időpont: 2019. május 6., 17:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-06 
 
Oroszország és stratégiai környezete: konfliktus és/vagy kooperáció a magyar Nemzeti 
Biztonsági Stratégia megközelítéséből 
Időpont: 2019. május 7-8. 
Helyszín: Stefánia Palota és Honvéd Kulturális Központ (1143 Budapest, Stefánia út 34.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-07 
 
Német Nyelvi Kör 
Időpont: 2019. május 8., 17:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási központ 106. terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-08 
 
NETK-Kar Napja 
Időpont: 2019. május 9., 8:45 
Helyszín: Helyszín: Ludovika főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-09 
 
Szakmai műhelytalálkozó: Innovatív módszerek a szaknyelvoktatásban IV. 
Időpont: 2019. május 10., 10:00 
Helyszín: Oktatási Központ, 316. terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-10 
 
X. Ludovika fesztivál és Száznapos ünnepség 
Időpont: 2019. május 11., 10:00 
Helyszín: Ludovika tér 
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Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-11 

 
Afrika Albizottság plenáris ülése 
Időpont: 2019. május 13., 16:00 
Helyszín: Ludovika főépület, 243/b terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-13 
 

 
Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
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/) 
- 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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