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Egyetemi hírek 
 
Versenyjogi adatvédelem 
Az információs technológiák folyamatos terjedése számos adatvédelmi kérdést is felvet, hiszen 
például a közösségi médiafelületeken megjelenő felhasználók személyes adataik tömegét osztják 
meg nemcsak egymással, hanem a szolgáltatókkal is. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
nemrégiben megalakult Információs Társadalom Kutatóintézet a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Versenyjogi Kutatóközpontjával közösen rendezett szakmai 
workshopot az adatvédelem versenyjogi vonatkozásairól. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/30/versenyjogi-adatvedelem 
 
Pályázati felhívás PhD doktori képzésre 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pótfelvételi pályázatot hirdet doktori képzésre. Az 
egyetem a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, valamint 
a rendészettudományok tudományágakban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/30/palyazati-felhivas-phd-doktori-kepzesre 
 
Doktoranduszok a tudomány szolgálatában 
Harmincnégy előadásból álló konferencián kaptak lehetőséget az NKE Katonai Műszaki Doktori 
Iskola doktoranduszai, hogy a jövő tudósaiként szakmai közönség előtt mutathassák be kutatási 
tervüket, eddigi eredményeiket. Az egész napos előadások két szekcióban, a katonai műszaki 
tudományok hat kutatási területén zajlottak. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/30/doktoranduszok-a-tudomany-szolgalataban 
 
Ismét a Forum Publicum az év hallgatói magazinja 
Idén is első helyezést ért el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói magazinja, a Forum 
Publicum a DUE Médiahálózat által szervezett pályázaton. Az immáron harmadik alkalommal 
elnyert első díjjal járó elismerést a budapesti Akvárium Klubban, az Országos Ifjúsági 
Sajtófesztiválon vehették át a szerkesztőség tagjai. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/30/ismet-a-forum-publicum-az-ev-hallgatoi-
magazinja 
 
Megalakult az NKE új szenátusa 
Megtartotta alakuló ülését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Szenátusa. A legnagyobb változás, 
hogy az előző testülethez képest a tagok száma jelentősen csökkent, ezentúl 29 fő végzi majd a 
munkát. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/30/megalakult-az-nke-uj-szenatusa 
 
Középpontban a területvédelmi erők 
A területvédelmi erők háborúban és békében játszott szerepe címmel tartottak konferenciát a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az elhangzott előadások témái, mint például a terrorizmus, az 
új generációs háborúk nagyon is aktuálisak, hiszen számos ezekkel kapcsolatos kihívással 
szembesülnek az országok napjainkban. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/29/kozeppontban-a-teruletvedelmi-erok 
 
Díjeső az 5 éves NKE SE születésnapján 
Díjakat, elismeréseket adtak át a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesületének ötödik 
születésnapja alkalmából a Ludovika Főépület Hunyadi termében. Az NKE SE 26 szakosztályában 
mintegy 800-1000 fő sportol, hallgatók és dolgozók egyaránt. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/29/dijeso-az-5-eves-nke-se-szuletesnapjan 
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Együttműködés a határellenőrzési okmányok hamisítása ellen 
Egyre kifinomultabb módon és a modern technikai lehetőségeket kihasználva hamisítják a 
határellenőrzéskor bemutatott okmányokat. Ezért is fontos, hogy az okmányok fejlesztői, gyártói, 
az ellenőrzés szereplői és a szakembereket képző intézmények folyamatosan konzultáljanak és 
megnehezítsék a bűnözők dolgát. Ebben a harcban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is kiveszi a 
részét. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/29/egyuttmukodes-a-hatarellenorzesi-
okmanyok-hamisitasa-ellen 
 
Öt éves az NKE Sportegyesülete 
Idén ünnepli fennállásának 5. évfordulóját a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesülete. 
Ebből az alkalomból egy videósorozattal mutatjuk be az egyesület életét és tevékenységét. Az első 
részben Dr. Kovács Gábor oktatási rektorhelyettest, az egyesület elnökét, illetve Várhegyi Katalin 
szakmai vezetőt kérdeztük az NKE SE történetéről.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/28/ot-eves-az-nke-sportegyesulete  
 
Kihívások a kibertérben 
A NATO által 2016-ban hivatalosan is műveleti térnek nyilvánított kibertér történetéről és 
jelentőségéről tartottak előadást a közelmúltban, az NKE Biztonságpolitikai Szakkollégium 
kiberműhelyének szervezésében. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/28/kihivasok-a-kiberterben 
 
A magyar hősökre emlékeztek 
Ünnepi megemlékezést és koszorúzást tartott a Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmából az Orczy-
parkban található Tiszti hősi emlékműnél a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Az érdeklődők a 
Ludovika Főépület Szent László Kápolnájában ünnepi liturgián is részt vehettek.   
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/27/a-magyar-hosokre-emlekeztek 
 
Hősök napjai, hősök terei 
„A hősökre azért kell emlékeznünk, hogy az áldozatuk ne váljon értelmetlenné”- hangzott el a 
Horvay János emlékműve előtt tisztelgő, kilencvenöt éves múltra visszatekintő Hősök napja 
elnevezésű civil kezdeményezésű összejövetelen.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/27/hosok-napjai-hosok-terei 
 
A hét hallgatója 
Nagy Milán a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar harmadéves 
hallgatója. Tanulmányait a közigazgatás-szervező alapszakon és államtudományi 
mesterképzésen folytatja. Hobbija a politika és a közélet. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=FRZ3o0x0fiI 
 
„Tudatosan kell felkészíteni a hallgatókat az európai karrierre is” 
Idén indult el a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Tisza István Program, amellyel az intézmény 
a minőséget és a nemzetközi versenyképességet helyezi a középpontba. Ennek érdekében 
jelentős szervezeti változások történtek az egyetemen, így például megalakult a Stratégiai 
Tanulmányok Intézete is, Prőhle Gergely korábbi diplomata, államtitkár vezetésével. Vele 
beszélgettünk feladatokról, tervekről és jövőképről. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/24/tudatosan-kell-felkesziteni-a-hallgatokat-az-
europai-karrierre-is 
 
Logisztikai kiképzésen a HHK hallgatói 
A MAGLITE Többnemzeti Összhaderőnemi Logisztikai Kiképzés második szakaszát a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson rendezték meg május 20-
24. között.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/24/logisztikai-kikepzesen-a-hhk-hallgatoi 
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Magyar Hősök Napja a HHK-n 
A Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmából ünnepi megemlékezést és koszorúzást tartott az NKE 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara az intézmény Hungária körúti campusán. Az eseményen 
a szolgálat közben elesett magyar katonákra emlékeztek. Kaló József egyetemi docens írása a 
Magyar Hősök Napja alkalmából. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/24/magyar-hosok-napja-a-hhk-n 
 
Kiváló oktató elismerés az ÁKK-n 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adományozható címek, kitüntetések és más elismerések, 
valamint adományozásuk rendjéről szóló szabályzat alapján a Kiváló Oktató elismerésre az 
Államtudományi és Közigazgatási Kar oktatói és hallgatói tehettek javaslatot.  
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/27/kivalo-oktato-elismeres-az-akk-n 
 
Sikeresen szerepeltek hallgatóink a Főiskolai és Egyetemi Nemzetközi Kommunikációs 
Viselkedéskultúra és Protokoll Versenyen 
A Budapesti Metropolitan Egyetem idén kilencedik alkalommal rendezte meg a Főiskolai és 
Egyetemi Nemzetközi Kommunikációs Viselkedéskultúra és Protokoll Versenyt a Magyar 
Protokollosok Országos Egyesületének együttműködésével. Az esemény idei mottója: 
"Hagyomány – jelen – jövő a protokollban, a diplomáciában!” volt. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/24/sikeresen-szerepeltek-hallgatoink-a-foiskolai-
es-egyetemi-nemzetkozi-kommunikacios-viselkedeskultura-es-protokoll-versenyen 
 
Büntetőeljárási konferencia Kolozsváron 
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Intézete tudományos konferenciára 
hívta a magyarországi oktatókat, kutatókat, közös diskurzust folytatni a két ország új 
büntetőeljárási törvényeiről. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/27/buntetoeljarasi-konferencia-kolozsvaron 
 
Országos vízrajzi mérőgyakorlat 
Ebben az évben Gyulán került sor az évente megrendezésre kerülő országos vízrajzi 
mérőgyakorlatra. A mérőgyakorlaton az ország 12 vízügyi igazgatóságának vízrajzi 
mérőcsoportjai, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának  kollégái, valamint 
Romániából a Nagyváradi Vízügyi Igazgatóság kollégái vettek részt. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/28/orszagos-vizrajzi-merogyakorlat 
 
Eredményes konferencia részvétel Lisszabonban 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának képviseletében Dr. Karches 
Tamás főiskolai docens vett részt a Lisszabonban megrendezésre kerülő, a brit Wessex Institute 
által szervezett többfázisú és összetett áramlásokkal foglalkozó nemzetközi konferencián (10th 
International Conference on Computational and Experimental Methods in Multiphase and Complex 
Flow). 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/27/eredmenyes-konferencia-reszvetel-
lisszabonban 
 
Megkezdődtek a záróvizsgák a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
Május 27-én megkezdődtek a záróvizsgák a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi 
Intézetében. Eddig huszonegy hallgató teljesítette sikeresen az alapképzés követelményeit. Május 
28-án és 29-én a levelező tagozatos iparbiztonsági, katasztrófavédelmi műveleti, valamint a 
tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon tanuló, alapképzésben résztvevő hallgatók 
vizsgáznak, június 3-tól pedig harmincnégy, mesterképzésben résztvevő hallgató ad majd számot 
az oklevél megszerzéséhez szükséges ismereteiről. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/05/28/megkezdodtek-a-zarovizsgak-a-nemzeti-
kozszolgalati-egyetemen 
 

https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/24/magyar-hosok-napja-a-hhk-n
https://akk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/27/kivalo-oktato-elismeres-az-akk-n
https://akk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/24/sikeresen-szerepeltek-hallgatoink-a-foiskolai-es-egyetemi-nemzetkozi-kommunikacios-viselkedeskultura-es-protokoll-versenyen
https://akk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/24/sikeresen-szerepeltek-hallgatoink-a-foiskolai-es-egyetemi-nemzetkozi-kommunikacios-viselkedeskultura-es-protokoll-versenyen
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/27/buntetoeljarasi-konferencia-kolozsvaron
https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/28/orszagos-vizrajzi-merogyakorlat
https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/27/eredmenyes-konferencia-reszvetel-lisszabonban
https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/27/eredmenyes-konferencia-reszvetel-lisszabonban
https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/05/28/megkezdodtek-a-zarovizsgak-a-nemzeti-kozszolgalati-egyetemen
https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/05/28/megkezdodtek-a-zarovizsgak-a-nemzeti-kozszolgalati-egyetemen


A Katasztrófavédelmi Intézet oktatói a Zilinai Egyetem Veszélyhelyzet-kezelési Nemzetközi 
Tudományos Konferencián 
A szlovákiai Zilinai Egyetem Biztonságtechnikai Kara immáron a 24. alkalommal rendezte meg 
május 22-23-án a Veszélyhelyzet-kezelési Nemzetközi Tudományos Konferenciát, amely az idei 
évben is a krízishelyzetek megoldásait ölelte fel különleges környezetben. A meghirdetett négy 
szekcióban alapvetően a válságkezelés általános elvei, a biztonsági irányítás, a kritikus 
infrastruktúra védelem és a megelőző tűzvédelemmel összefüggő témakörök specialitásai kerültek 
terítékre. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/05/26/a-katasztrofavedelmi-intezet-oktatoi-a-zilinai-
egyetem-veszelyhelyzet-kezelesi-nemzetkozi-tudomanyos-konferencian 
 

Szenátusi hírek 
 
2019. május 29-én tartotta ülését az Egyetem Szenátusa, melyen az alábbi döntéseket hozta: 
 
1. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Barta Judit 

pályázatát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Civilisztikai 
Intézet egyetemi docensi pozíciójára vonatkozóan. 
 

2. napirendi pont: A Szenátus magántanári címet adományozott Dr. Szöllősi Nagy András 
részére. 
 

3. napirendi pont: A Szenátus a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak 
szakindítási dokumentumának az elfogadása, valamint a szak szakfelelősének megbízása 
kapcsán az alábbi döntéseket hozta: 

a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás mesterképzési szak indításáról, továbbá felhatalmazta a rektort, hogy – a 
Fenntartó jóváhagyását követően – a szakindítási kérelmet megküldje az Oktatási 
Hivatalnak. 

b) A Szenátus a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak szakfelelőseként 
Dr. Szemlér Tamás egyetemi docenst bízta meg. 

c) A Szenátus a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak külgazdasági 
elemző specializáció specializációfelelőseként Dr. Kutasi Gábor egyetemi docenst bízta 
meg. 

d) A Szenátus a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak európai 
gazdasági elemző specializáció specializációfelelőseként Dr. Szemlér Tamás egyetemi 
docenst bízta meg. 

 
4. napirendi pont: A Szenátus a környezetmérnöki alapképzési szak képzési programjának 

felülvizsgálata, illetve a szak szakfelelősének megbízása kapcsán az alábbi döntéseket hozta: 
a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a környezetmérnöki 

alapképzési szak képzési programjának aktualizálásáról. 
b) A Szenátus a környezetmérnöki alapképzési szak szakfelelőseként Dr. Vadkerti Edit 

egyetemi docenst bízta meg. 
 

5. napirendi pont: A Szenátus a biztonsági szervező mesterképzési szak szakindítási 
dokumentumának az elfogadása, valamint a szak szakfelelősének megbízása kapcsán az alábbi 
döntéseket hozta: 

a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a biztonsági szervező 
mesterképzési szak indításáról, továbbá felhatalmazta a rektort, hogy – a Fenntartó 
jóváhagyását követően – a szakindítási kérelmet a képzési és kimeneti követelmények 
módosításának jogszabályban való kihirdetését követően megküldje az Oktatási 
Hivatalnak. 
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b) A Szenátus a biztonsági szervező mesterképzési szak szakfelelőseként Dr. Christián 
László egyetemi docenst bízta meg. 

 
6. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a Hadtudományi 

és Honvédtisztképző Kar védelmi vezetéstechnikai rendszertervező mesterképzési szakán egyes 
tantárgyfelelősök személyének módosításáról. 
 

7. napirendi pont: A Szenátus a napirendet nem tárgyalta meg, tervezetten a következő ülésen 
tárgyalja. 

 
8. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a vízellátás-

csatornázás szakirányú továbbképzési szak képzési programjáról. 
 

9. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Foglalkoztatási 
Szabályzatot.  A szabályzat 2019. július 1. napján lép hatályba. 

 
10. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Tanulmányi 

és Vizsgaszabályzatot. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 2019. augusztus 1-jén lép hatályba, 
egyidejűleg hatályát veszti az Egyetem Ideiglenes Szenátusa 94/2012. számú határozatával 
elfogadott szabályzat. Tekintettel arra, hogy a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat az általa hatályon 
kívül helyezett szabályzattal összefüggésben nem tartalmaz olyan rendelkezést, melyet a 
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott felmenő rendszerben 
kell alkalmazni, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot a hatálybalépésének időpontjában hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező hallgatókra is alkalmazni kell. 

 
11. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Hallgatói 

Fegyelmi és Kártérítési Szabályzatot. A Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat 2019. július 
1-jén lép hatályba, és egyidejűleg hatályát veszti az Egyetem Ideiglenes Szenátusa 20/2011. 
számú határozatával elfogadott szabályzat. A Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzatot a 
hatálybalépését követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 
Amennyiben azonban az a hallgató számára előnyösebb, a Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési 
Szabályzatot a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 
12. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a hallgatói jogok 

gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan 
benyújtott kérelmek elbírálásának, valamint a hallgatói jogorvoslat rendjéről szóló szabályzatot (a 
továbbiakban: HJKER). A HJKER 2019. július 1-jén lép hatályba, és egyidejűleg hatályát veszti a 
Szenátus 95/2014. (VII. 16.) számú határozatával elfogadott szabályzat. A HJKER-t a 
hatálybalépését követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. A 
hallgató kérelmére azonban, amennyiben az a hallgató számára előnyösebb, a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 

 

 

A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
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) 
 
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 
 
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 
 
A kiadói szomszédos jog, mint jogi konstrukció és jövőformáló erő c. workshop 
Időpont: 2019. június 6., 14:00 
Helyszín: Marriott Courtyard Hotel, Budapest 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-06 
 
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  
 
Pályázati felhívás PhD doktori képzésre 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pótfelvételi pályázatot hirdet doktori képzésre. Az 
egyetem a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, valamint 
a rendészettudományok tudományágakban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. 
Az egyetemen zajló doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, 
amely az államtudományok, kiemelten a közigazgatás, a biztonság és védelempolitika, a hon- és 
a rendvédelem területein kutató szakembereknek ad lehetőséget a tudományos fokozat 
megszerzésére. A Hadtudományi Doktori Iskola, a Katonai Műszaki Doktori Iskola, a Közigazgatás-
tudományi Doktori Iskola és a Rendészettudományi Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, 
törzstagjai, oktatói, doktoranduszai és doktorjelöltjei legfontosabb adatai megtekinthetők az 
Országos Doktori Tanács honlapján (https://doktori.hu/). 
A pályázat beérkezésének határideje: 2019. július 31. 
További információk és letölthető dokumentumok elérhetők az alábbi linken: 
https://www.uni-nke.hu/kutatas/doktori-iskolak-es-kepzesek/doktori-kepzes-es-
fokozatszerzes/doktori-felveteli/potfelveteli-20192020 
 
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) 
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- 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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