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Egyetemi hírek 
 
Sikeresen szerepeltek az NKE hallgatói az OTDK-n (videó) 
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. Videós 
összeállításunkban a sikeres szereplés hátterébe pillanthatnak be. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/13/sikeresen-szerepeltek-az-nke-hallgatoi-az-
otdk-n-video 
 
Névadó ünnepség Magyary Zoltán tiszteletére 
Ezentúl Magyary Zoltán nevét viseli az NKE Oktatási Központ 500 fős előadóterme. „A névadással 
azt fejezzük ki, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a jogtudós tudományos életművét saját 
maga és a modern magyar közigazgatás számára is irányadónak tekinti”- fogalmazott Koltay 
András azon az ünnepségen, amelyen megkoszorúzták Magyary nemrég elkészült emléktábláját 
is.   
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/13/nevado-unnepseg-magyary-zoltan-
tiszteletere 
 
Magyary Napok: új utakon a közszolgálat 
A közigazgatásban dolgozókat leginkább érintő kérdésekről: a szektor létszámáról, a kiválasztás, 
a továbbképzés és a karrier új útjairól, de a közszolgálati bérekről is szót ejtettek a „Magyary Napok 
2019” programsorozatának nyitó rendezvényén. A kormánytisztviselők jogállásának új szabályairól 
az NKE Államtudományi és Közigazgatási Kara szervezett kerekasztal-beszélgetést. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/13/magyary-napok-uj-utakon-a-kozszolgalat 
 
A vallás és a politika kapcsolata 
„A nemzetközi kapcsolatok tudományterületen az elmúlt évek egyre inkább azt igazolják, hogy a 
vallás visszatér a politikába” – nyitotta meg A vallás szerepéről a politika alakításában II. című 
rendezvényt Zachar Péter Krisztián. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Avicenna Közel-Kelet 
Kutatások Intézete (AKKKI) második közös szervezésű konferenciájának középpontjában 
a Nemzet, állam, törzs, umma – a közösségszerveződés eltérő formái Európában és Európán 
kívül voltak. A tudományos konferencián sor került a két intézmény között létrejött együttműködési 
megállapodás aláírására is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/12/a-vallas-es-a-politika-kapcsolata 
 
Fókuszban az EU közös biztonság- és védelempolitikája 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem adott otthont június elején az Európai Biztonsági és Védelmi 
Akadémia (ESDC) legfelsőbb szintű képzése (HLC) negyedik moduljának. A korábban 
Brüsszelben, Bécsben és Bukarestben helyet kapó képzés Simone Veil nevét viselte, aki az 
Európai Parlament első női elnöke volt.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/11/fokuszban-az-eu-kozos-biztonsag-es-
vedelempolitikaja 
 
A hét hallgatója 
Simon Dániel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar másodéves hallgatója. 
Tanulmányait közrendvédelmi szakirányon folytatja. Az RTK HÖK elnöke, illetve 
szakaszparancsnok helyettes is. Hobbija a súlyzós edzés és a lövészet. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=V-QBdidJ89I 
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Rekord részvétel a 8 hét múlva rajtoló Maccabi Európa Játékokon 
Mintegy háromezer résztvevővel és minden idők legnagyobb létszámú magyar sportolói 
delegációjával július 29-én rajtol a zsidóság egyik meghatározó eseménye, a 15. Maccabi Európa 
Játékok. A rendezvény fővédnöke Áder János, köztársasági elnök, központi helyszíne pedig a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusa. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/07/rekord-reszvetel-a-8-het-mulva-rajtolo-
maccabi-europa-jatekokon 
 
Megmentheti-e a hírmédiát az új európai szerzői jogi irányelv? 
A napokban hirdették ki az Európai Unió új irányelvét a digitális piac szerzői jogi ajánlásairól. A 
DSM irányelvvel kapcsolatban támasztott egyik aggályt a sajtókiadványok javára alkotott új 
szomszédos jogot szabályozó rendelkezések képzik. Az új szomszédos jogról a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézete (ITKI) rendezett workshopot. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/07/megmentheti-e-a-hirmediat-az-uj-europai-
szerzoi-jogi-iranyelv 
 
Biztonság- és védelempolitikai ALUMNI 
A kari ALUMNI- projekthez kapcsolódva megkezdődött a nemzetközi és biztonságpolitikai (NBVP) 
szak korábban végzett hallgatói 2019. évi találkozójának előkészítése. A szak felelőse először 
felkért egy ALUMNI- elnökséget, amelynek tagjait a 22 éve működő szak „öreg diákjai” alkotják. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/06/11/biztonsag-es-vedelempolitikai-alumni 
 
Külföldi hallgatók is tanulhatnak a katasztrófavédelem alapszakon 
A Stipendium Hungaricum program keretében hat mongol és egy brazil hallgató kezdheti meg 
tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet (KVI) nappali 
iparbiztonsági szakirányán. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/06/13/kulfoldi-hallgatok-is-tanulhatnak-a-
katasztrofavedelem-alapszakon 
 
 

A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
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 
 
Magyary Napok 2019 programsorozat 
Időpont: 2019. június 12-14., 10:00 
Helyszín: Ludovika Campus 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-13 
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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 
 
Tudomány a jó kormányzás szolgálatában - projektzáró konferencia 
Időpont: 2019. június 14., 10:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.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  
 
Emlékműavatási ünnepség 
Időpont: 2019. június 24., 15:00 
Helyszín: Orczy-park (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-24 
 
Vallás és biztonság a XXI. században c. konferencia 
Időpont: 2019. június 27., 14:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-27 
 

 
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 
 
Belügyi Tudományos Tanács pályázatai 
Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács 
elnöke pályázatot hirdet: 
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- 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 
 
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/ 
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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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