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Egyetemi hírek 
 
Az NKE-re látogatott a mianmari államtanácsos 
Aung Szan Szú Kji mianmari államtanácsos, külügyminiszter és 2016 óta az ország kormányfője a 
mianmari demokratikus átmenetről tartott előadást a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A burmai 
politikus a 80-as évektől harcol hazája demokratizálásért. 1991-ben A demokráciáért és emberi 
jogokért való erőszakmentes küzdelemért Nobel-békedíjjal tűntették ki. „Minél több vitára van 
szükség az emberi jogok és a demokrácia témájában” – mondta megnyitó beszédében Koltay  
András, az egyetem rektora. A rendezvényen több mianmari miniszter is részt vett. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/06/az-nke-re-latogatott-a-mianmari-
allamtanacsos 
 
Négy államtudományi remekmű az egyén boldogulásáért 
„A ma bemutatott könyveket egybefűzi az a vezérgondolat, hogy az állam célja az egyén 
boldogulásának elősegítése”- hangzott el a Ludovika Főépület Széchenyi Dísztermében, ahol négy 
államtudományi vonatkozású kötetet mutattak be a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az 
Alkotmánybíróság közös rendezvényén. A könyvbemutatót megelőzően a két intézmény között 
együttműködési megállapodás aláírására is sor került. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/06/negy-allamtudomanyi-remekmu-az-egyen-
boldogulasaert 
 
Közgazdász Nagydíjat kapott Halmai Péter 
Idén ünnepli megalakulásának 125. évfordulóját a Magyar Közgazdasági Társaság, amelynek 
legutóbbi közgyűlésén elismeréseket adtak át a szakma legjobbjainak. Az eseményen Közgazdász 
Nagydíjat vehetett át Halmai Péter akadémikus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi 
tanára. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/05/kozgazdasz-nagydijat-kapott-halmai-peter 
 
Nemzetközi nívódíjat nyert az NKE Ludovika Campus projektje 
A speciális létesítmények kategóriában ezüstérmet szerzett a Ludovika Campus projekt az idei 
Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázaton, amelynek eredményhirdetését május 30-án, a 
FIABCI (Nemzetközi Ingatlanszövetség) 70. kongresszusán tartották, Moszkvában. A Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem mellett két másik magyar pályázó is díjat szerzett a megmérettetésen. Az 
eredményekről a díjazottak a Ludovika Főépületben rendezett sajtótájékoztatón számoltak be. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/04/nemzetkozi-nivodijat-nyert-az-nke-ludovika-
campus-projektje 
 
Milyenek lesznek a jövő NAV-osai? 
Nagy kihívások elé állítja a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet az Y és a Z generáció, közelebbről 
az 1990-es évek közepe után született korosztály felkészítése a Nemzeti Adó – és Vámhivatalnál 
betöltött feladatokra. A NAV leendő személyi állományának felkészítését új kutatások és mérések 
segítik, amelyekről a NAV Cafe programján volt szó. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/04/milyenek-lesznek-a-jovo-nav-osai 
 
Fegyvernemi napot ünnepeltek a katonai repülésirányítók 
Június elseje a katonai repülésirányítók napja, amely 2013-tól hivatalosan is fegyvernemi nap. 
Ebből az alkalomból rendezték meg mintegy 70 fővel a szakma nyolcadik találkozóját, amelynek 
Pápa, Szolnok, Kecskemét és Veszprém után ezúttal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adott 
otthont.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/04/fegyvernemi-napot-unnepeltek-a-katonai-
repulesiranyitok 
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A Víztudományi Kar is segíti a mentést a dunai hajóbalesetnél 
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság felkérésére a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi 
Kara részt vesz a dunai hajóbalesetben elsüllyedt Hableány környezetében kialakult áramlási 
viszonyok feltérképezésében. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/03/a-viztudomanyi-kar-is-segiti-a-mentest-a-
dunai-hajobalesetnel 
 
A hét hallgatója 
Szűcs Viktor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
másodéves hallgatója. Tanulmányait katonai üzemeltetés szakon folytatja. Részt vett az OTDK-n, 
hobbija a fitness. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/03/a-het-hallgatoja 
 
Európa választott 
Az Európai Unió valamennyi tagállamában voksolhattak a választópolgárok május utolsó 
hétvégéjén, amelynek eredményeképpen hamarosan felállhat majd az új Európai Parlament. A 
választás eredményeképpen gyengült a néppárt és a szocialisták, míg erősödtek a szuverenisták, 
de a liberálisok és a zöldek is. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói segítségével annak jártunk 
utána, milyen hatással lesz az európai politikára a mostani választás. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/31/europa-valasztott 
 
A globális nukleáris biztonság kérdéseiről tanácskoztak 
„A nukleáris biztonság kérdésköre szorosan kapcsolódik az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
alapvető prioritásaihoz” – nyitotta meg a Magyar ENSZ Társaság (MENSZT) közgyűléssel 
egybekötött tudományos konferenciáját Simai Mihály. Az univerzális szervezet egyidős a nukleáris 
korszakkal. „Ez a téma nemcsak azért érdekes és releváns, mert az ENSZ-hez kapcsolódik, hanem 
azért is, mert vallási csoportokhoz is köthető” – említette a Társaság elnöke. A rendezvényt az 
ENSZ-Akadémia program keretében szervezték, melynek célja, hogy az ENSZ napirendi pontjai 
között is szereplő fontos problémákkal, tudományos, politikai és szakmai kérdésekkel foglalkozzon. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/31/a-globalis-nuklearis-biztonsag-kerdeseirol-
tanacskoztak 
 
80 éves az első magyar honvédelmi törvény 
Nyolc évtizeddel ezelőtt, 1939-ben fogadta el az akkori törvényhozás az állampolgárok honvédelmi 
kötelezettségeit, a háború idején vagy az országot közvetlenül fenyegető háborús veszély esetén 
elrendelhető honvédelmi szolgálatokat, a gazdasági korlátozásokat és egyéb kivételes 
intézkedéseket egységes rendszerbe foglaló jogszabályt. Az első honvédelmi törvény 
megszületésének történelmi hátteréről és a mai korig nyúló hatásairól rendeztek konferenciát az 
NKE Hungária körúti campusán. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/30/80-eves-az-elso-magyar-honvedelmi-torveny 
 
Magyary Napok 2019  
„Új utakon a közszolgálati személyzetpolitika – a kormánytisztviselők jogállásának új szabályai” 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kara elkötelezett Magyary 
Zoltán hagyatékának ápolásában, ezért – a tatai Magyary Zoltán Népfőiskolai Társasággal 
közösen – konferenciával emlékezik a tudós születésének évfordulójára. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2019/06/03/magyary-napok-2019-uj-utakon-a-
kozszolgalati-szemelyzetpolitika-a-kormanytisztviselok-jogallasanak-uj-szabalyai 
 
NKE NETK részvétel a Challenges of Europe konferencián 
Az immár közel negyedszázados múltra visszatekintő Challenges of Europe konferencia a 
legutóbb 2019. május 22. és 24. között került megrendezésre a horvátországi Bol-ban, Brač 
szigetén. A Spliti Egyetem Közgazdasági, Üzleti és Turisztikai Kara szervezésében 13. alkalommal 
megtartott rendezvény ezúttal a gazdasági növekedés, a versenyképesség, az innováció és a jól-
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lét területére fókuszált, és közel 40 országból mintegy 200 előadót vonultatott fel. Az esemény 
rangját szemlélteti, hogy a plenáris ülések keretében többek között a 2007. évi közgazdasági 
Nobel-díjas, Eric Maskin, valamint a 2016-ban Nobel-díjban részesült Oliver Hart is előadást tartott. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/06/05/nke-netk-reszvetel-a-challenges-of-europe-
konferencian 
 
ERASMUS + munkatársi mobilitás a moszkvai MGIMO egyetemen 
2019. május 20-24. között a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékáni hivatalvezetője dr. 
Széki Aletta és Bangó-Kiss Karolina nemzetközi főreferens a moszkvai MGIMO partneregyetemen 
Erasmus+ képzési célú mobilitáson vett részt. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/06/04/erasmus-munkatarsi-mobilitas-a-moszkvai-
mgimo-egyetemen 
 
Dobogós az NKE a birkózó egyetemi bajnokságon 
Május 26-án Egerben, több mint húsz egyetem indult a birkózó egyetemi bajnoki címért. A 
csapatversenyben a Testnevelési Egyetem és a Pécsi Tudomány Egyetem mögött a harmadik 
helyen az NKE végzett, megelőzve a házigazda Eszterházy Károly Egyetemet. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/31/dobogos-az-nke-a-birkozo-egyetemi-
bajnoksagon 
 
Alumni találkozók a VTK-n 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának jogelőd intézményében, - a Pollack 
Mihály Műszaki Főiskola Vízgazdálkodási Intézetében - 1984-ben végzett hallgatók találkozójának 
adott otthont a bajai campus. 
https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/06/03/alumni-talalkozok-a-vtk-n 
 
Rangos elismerés - African Power, Energy & Water Industry Awards különdíj 
Karunk oktatója, Szöllősi-Nagy András professzor úr kapta 2019-ben az African Power, Energy & 
Water Industry Awards különdíját az afrikai vízgazdálkodás és vízügyi felsőoktatás fejlesztésében 
játszott kiemelkedő szerepéért.  
https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/31/rangos-elismeres-african-power-energy-and-water-
industry-awards-kulondij 
 
Sikeres záróvizsgákkal zárult a tanév a Katasztrófavédelmi Intézetben 
Öt teljes napon át folytak a záróvizsgák a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi 
Intézetében, ahol összesen 138, alap- és mesterszakon tanuló hallgató adott számot a komplex 
katasztrófavédelmi tudásanyagból, iparbiztonsági, katasztrófavédelmi műveletek, tűzvédelmi és 
mentésirányítási szakismeretekből. 
https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/06/05/sikeres-zarovizsgakkal-zarult-a-tanev-a-
katasztrofavedelmi-intezetben 
 
 
 

A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
 
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 
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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 
 
A vallás szerepe a politika alakításában II. Nemzet, állam, törzs, umma - a 
közösségszerveződés eltérő formái Európában és Európán kívül 
Időpont: 2019. június 12. 09:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület, Zrínyi terem 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/document/netk-uni-nke-hu/Avicenna-
%20megh%C3%ADv%C3%B3.pdf 
 
Magyary Napok 2019 programsorozat 
Időpont: 2019. június 12.-14. 10:00 
Helyszín: Ludovika Campus 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-
hu/Programterv_Magyary%20napok%202019.pdf 
 
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  
 
 

Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
Pályázati felhívás PhD doktori képzésre 
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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) 
- 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/)" 
 

https://doktori.hu/
https://www.uni-nke.hu/kutatas/doktori-iskolak-es-kepzesek/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/potfelveteli-20192020
https://www.uni-nke.hu/kutatas/doktori-iskolak-es-kepzesek/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/potfelveteli-20192020
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/uj-nemzeti-kivalosag-program/bemutatas
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai/doktorandusz-palyazat
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
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai/palyazati-felhivas-tanulmany-irasara
http://sic.pravo.upjs.sk/
http://iclr.upol.cz/
https://journals.muni.cz/cpvp/
https://journals.muni.cz/mujlt/index
http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae
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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