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Egyetemi hírek 
 
Hét évtized és a fejlődés lehetőségei 
A magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok elmúlt 70 évéről, és a fejlődés lehetőségeiről tartottak 
tudományos konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A rendezvényen Kövér László, az 
Országgyűlés elnöke és Li Zhanshu, a Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése Állandó 
Bizottságának elnöke tartott ünnepi előadást. Az eseményen aláírták az NKE és a Kínai 
Társadalomtudományi Akadémia közötti együttműködési megállapodást. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/23/het-evtized-es-a-fejlodes-lehetosegei 
 
Sanghaji vendégek az NKE-n 
A Sanghaji Társadalomtudományi Akadémia (SASS) magasrangú vezetői tettek látogatást a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, május 21-én. A megbeszéléseken szó volt a két intézmény 
bemutatkozása mellett az együttműködés erősítéséről is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/23/sanghaji-vendegek-az-nke-n 
 
Már lehet jelentkezni az Euroatlanti Nyári Egyetemre 
Idén ismét megszervezik a hagyományos Euroatlanti Nyári Egyetemet az MH Vitéz Szurmay 
Sándor Helyőrség Dandár és az NKE Eötvös József Kutatóközpont, Stratégiai Védelmi 
Kutatóintézet közreműködésében. Az esemény július végén, Szolnokon lesz. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/21/mar-lehet-jelentkezni-az-euroatlanti-nyari-
egyetemre 
 
Fitbalance Kids a Ludovika Campuson 
Több mint 50 sportprogrammal, látványos sportbemutatókkal, óriás akadálypályákkal, interaktív 
élményparkkal, koncertekkel, sportolókkal és sztárokkal várja a gyerekeket május 26-án az Orczy-
parkban a Fitbalance Kids. A reggel 9 órától kezdődő, ingyenesen látogatható rendezvényen az 
NKE SE több szakosztálya és a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj is bemutatkozik. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/21/fitbalance-kids-a-ludovika-campuson 
 
Honvédelem Napja: hősökre emlékeztek, katonákat ünnepeltek a HHK-n 
Koszorúzással és ünnepi állománygyűléssel emlékeztek a Honvédelem Napjára a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen. A magyar szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként, 1849. 
május 21-én a honvédsereg három hetes ostrom után visszafoglalta Buda várát. Ennek emlékére 
1992-től ezen a napon ünneplik a Magyar Honvédelem Napját. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/20/honvedelem-napja-hosokre-emlekeztek-
katonakat-unnepeltek-a-hhk-n 
 
A villamosenergia rendszerek kiberbiztonságáról tanácskoztak 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület kezdeményezésére jött 
létre az úgynevezett SeConSys csoport, mely a magyarországi villamosenergetikai és 
kiberbiztonsági gyártókat, valamint a terület közműszolgáltatóit és érintett hatóságait tömöríti. A 
szakemberek idén már több alkalommal tartottak workshopot az NKE-n. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/20/a-villamosenergia-rendszerek-
kiberbiztonsagarol-tanacskoztak 
 
Elindult a tehetségmentori program 
A közigazgatás vezetői utánpótlásának biztosítása érdekében tehetséggondozási pilot program 
indult, amelynek megvalósításában jelentős szerepet játszik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A 
program szakmai nappal kezdődött, amelyet több mint 100 fő részvételével május 15-én és 16-án 
tartottak az intézményben. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/20/elindult-a-tehetsegmentori-program 
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A hét hallgatója 
Horváth Klaudia a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 
másodéves hallgatója. Tanulmányait a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzésen 
folytatja. A Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj és az Új Nemzeti Kiválósági Program nyertese. Hobbija 
a zenélés és a harcművészetek. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=N_48OxmzvQM 
 
A vállalkozások helyzete a digitális forradalom korában 
A mikro-, kis-, és középvállalkozások digitalizációhoz való hozzáállásáról, a digitális világ termelési 
hatékonyságot növelő hatásairól és a témához kapcsolódó kutatásokról volt szó a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen tartott konferencián. A rendezvényen elhangzott, hogy júliustól az 
Államtudományi és Közigazgatási Karon egy gazdasági versenyképességi kutatóintézetet hoznak 
létre. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/16/a-vallalkozasok-helyzete-a-digitalis-
forradalom-koraban 
 
Szakmai könyvbemutató 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karán 2019. május 16-án került bemutatásra Dr. 
Nagy László: „Gátszakadások a Kárpát-medencében – Gátszakadások következményei” című 
könyve. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/20/szakmai-konyvbemutato 
 
Tűzoltó tisztjelöltek hatósági továbbképzése a főigazgatóságon 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének végzős tűzoltó tisztjelölt 
hallgatói 21 fővel részt vettek a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági 
Főigazgató-helyettesi szervezete által 2019. május 13-15. között megrendezett hatósági 
továbbképzésen. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/05/18/tuzolto-tisztjeloltek-hatosagi-tovabbkepzese-a-
foigazgatosagon 
 

 
A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
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) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N_48OxmzvQM
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/16/a-vallalkozasok-helyzete-a-digitalis-forradalom-koraban
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/16/a-vallalkozasok-helyzete-a-digitalis-forradalom-koraban
https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/20/szakmai-konyvbemutato
https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/05/18/tuzolto-tisztjeloltek-hatosagi-tovabbkepzese-a-foigazgatosagon
https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/05/18/tuzolto-tisztjeloltek-hatosagi-tovabbkepzese-a-foigazgatosagon


2019.06.18. Mező András alezredes doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. június 18. (kedd) 9.30 óra 
Az értekezés címe: A katonai stratégiaalkotás és doktrínafejlesztés Magyarországon 
Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.06.21. Megyesi Csilla doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. június 21. (péntek) 10.00 óra 
Az értekezés címe: Humánerőforrás stratégia bevezetése a szak- és felnőttképzésbe 
Helyszín: NKE Ludovika Campus, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 

 

Egyetemi programok és konferenciák 
 
Versenyjogi adatvédelem? c. workshop 
Időpont: 2019. május 28., 16:00 
Helyszín: PPKE JÁK Dékáni Tanácsterem, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28. 
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 
 
Az önvezető autók működésének jogi vonatkozásai, különös tekintettel egyes felelősségi 
kérdésekre c. kerekasztal 
Időpont: 2019. június 13., 14:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási Központ 508-as terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-13 
 
A vadászati jog gyakorlásával és a vadászattal kapcsolatos aktuális jogkérdések c. 
konferencia 
Időpont: 2019. június 14., 9:30 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási Központ 510-es terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-14 
 
Rendhagyó könyvbemutató 
Időpont: 2019. június 14., 14:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási Központ 510-es terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-14 
 
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  
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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/) 
- 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 
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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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