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Egyetemi hírek 
 
100 éves ludovikást köszöntöttek 
Száz évvel ezelőtt, 1919. június 17-én született vitéz Szepesvári Béla nyugállományú alezredes. 
A magyar királyi honvéd Ludovika Akadémián végzett Béla bácsit születésnapján Sári Szabolcs 
ezredes, az MH Ludovika Zászlóalj parancsnoka, dr. Pohl Árpád dandártábornok, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, valamint Siposné prof. 
dr. Kecskeméthy Klára ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar oktatója, a Ludovika Kávézó alapító tagja köszöntötte. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/20/100-eves-ludovikast-koszontottek 
 
Kiberbiztonság Állásbörze az NKE-n 
Az NKE Kiberbiztonsági Akadémiája hagyományteremtő jelleggel Kiberbiztonsági Állásbörzét 
szervezett az intézmény karain, intézeteiben a kiberbiztonsági témában szakdolgozatot, 
diplomamunkát készítő hallgatói számára, akik a sikeres államvizsgát követően kiberbiztonsággal 
foglalkozó állami vagy piaci szervezeteknél kívánnak elhelyezkedni. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/19/kiberbiztonsag-allasborze-az-nke-n 
 
A NATO esszenciája a tanulás 
Nyolcadik alkalommal tartották meg a Clearing House on Defence Education című konferenciát, 
melynek idén Budapest adott otthont. A Honvédelmi Minisztérium, a Defence Education 
Enhancement Programme (DEEP), a Partnership for Peace Consortium of Defense Academies és 
a Security Studies Insitutes a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel együttműködve szervezték meg 
a rendezvényt. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/18/a-nato-esszenciaja-a-tanulas 
 
Magyary Napok az NKE-n (videó) 
Emléktáblaavatással, virtuális kiállítással, könyvbemutatóval és konferenciákkal emlékezett meg 
idén Magyary Zoltán születésének évfordulójáról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Államtudományi és Közigazgatási Kara. A programsorozat részeként rendezték meg a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem 2016-ban indult, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” 
című, európai uniós projektjének záró konferencáját. Videós összeállításunkban ezeket az 
eseményeket foglaljuk össze. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/18/magyary-napok-az-nke-n-video 
 
Víz, béke, fejlődés 
Hetvenedik születésnapja alkalmából köszöntötték kollégái, barátai Szöllősi-Nagy András 
professzort, az NKE Víztudományi Kar oktatóját. Az Áder János köztársasági elnök 
fővédnökségében megvalósuló, a „Víz, béke, fejlődés” címmel tartott konferencián az érdeklődők 
bepillantást nyerhettek a víz globális társadalmi, politikai és gazdasági szerepével kapcsolatos 
legújabb kihívásokba és az azokra adható lehetséges válaszokba. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/18/viz-beke-fejlodes 
 
Orczy Summer Chill – Hangolódj ránk! 
Kertmozi, sok-sok zene megannyi műfajban, kényelmes piknik párnák közt, igazi feltöltődés a 
zöldben, mindezt ingyen és könnyen megközelíthető helyen - júniustól szeptember végéig vár 
mindenkit az Orczy Summer Chill a Nemzeti Közszolgálati Egyetem varázslatos parkjában. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/17/orczy-summer-chill-hangolodj-rank 
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Nemzeti kiválóságok az NKE-n 
Az idei tanévben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 47 hallgatója nyert el ösztöndíjat az Új Nemzeti 
Kiválóság Programban (ÚNKP). A tíz hónapon át tartó kutatások eredményeit egy 
zárókonferencián mutatták be az ösztöndíjasok. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/17/nemzeti-kivalosagok-az-nke-n 
 
Új alapokon a magyar vadgazdálkodás 
„A vadászati törvény és az ahhoz kapcsolódó rendeletek a közelmúltban több lényeges ponton 
változtak, új alapokra helyezve ezzel a magyar vadgazdálkodást”- jelentette ki Zambó Péter, az 
Agrárminisztérium földügyekért felelős államtitkára a vadászati jog gyakorlásával és a vadászattal 
kapcsolatos aktuális jogkérdések című konferencián.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/17/uj-alapokon-a-magyar-vadgazdalkodas 
 
A hét hallgatója 
Dancsok Petra a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 
harmadéves hallgatója. Tanulmányait a nemzetközi igazgatás szakirányon folytatja. A Magyary 
Zoltán Szakkollégium szakmai vezetője, valamint harmadik helyezett lett, illetve különdíjban 
részesült az OTDK-n. Hobbija az utazás és a kirándulás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=pzS6sVoUKG4 
 
Lezárul a közigazgatás legnagyobb volumenű hazai kutatása 
Hatszázhatvan kutató és mintegy ötven hazai és külföldi egyetem, kutatóintézet, valamint állami 
szerv vett részt a magyar és az európai közigazgatás legnagyobb volumenű hazai kutatásában. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/14/lezarul-a-kozigazgatas-legnagyobb-
volumenu-hazai-kutatasa 
 
Négy bemutatott könyv és virtuális kiállítás a Magyary-napokon 
A Magyary-napokon négy, a Dialóg Campus gondozásában megjelent könyvet is bemutattak. A 
kötetek az Államtudományi és Közigazgatási Kar, valamint a Magyary Zoltán Szakkollégium 
együttműködésében jelentek meg. Emellett megnyílt a Virtuális Magyary életmű-kiállítás is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/14/negy-bemutatott-konyv-es-virtualis-kiallitas-
a-magyary-napokon 
 
Magyary Napok: rugalmas szabályok a közigazgatásban 
Tervezhető, az adófizetők pénzét kímélő, a hatékonyságot és versenyképességet elősegítő 
szabályozást hozhat a közigazgatásban a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
(Kit.), amely új követelményeket támaszt a személyügyi szakemberekkel és vezetőkkel szemben. 
Ennek nyomán kiemelkedik a képzések és a vezetői támogatás fontossága. Ezt segíti a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem, a Miniszterelnöki Kormányiroda, a Miniszterelnökség és a 
Belügyminisztérium által szervezett konferencia, amelyet a „Magyary Napok 2019” programsorozat 
keretében rendeztek a Ludovika Főépületben. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/13/magyary-napok-rugalmas-szabalyok-a-
kozigazgatasban 
 
Művelettervező szeminárium és törzsgyakorlás a HHK-n 
Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara adott otthont 2019. június 11-13. között a 
Magyar Honvédség Parancsnokság Hadműveleti Csoportfőnökség és az Institute for Security 
Governance, United States Department of Defense Security Cooperation által közösen 
megrendezett művelettervező szemináriumnak és törzsgyakorlásnak. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/06/19/muvelettervezo-szeminarium-es-
torzsgyakorlas-a-hadtudomanyi-es-honvedtisztkepzo-karon 
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Toledói előadás 
Dr. Szenes Zoltán, a NETK Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék egyetemi tanára – 
spanyol meghívásra – NATO és Magyarország címmel tartott előadást 2019. június 11-én, 
Toledóban, a 31. Nemzetközi biztonság- és védelempolitika konferencián. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/06/17/toledoi-eloadas 
 
A NETK oktatója a University of Edinburgh Afrika-konferenciáján 
2019. június 11-14. között rendezték meg a European Conference on African Studies 
(ECAS) nyolcadik konferenciáját, amelynek a központi témája az afrikai kontinens széles 
értelemben vett kapcsolódása és elszakadása (Africa: Connections and Disruptions) volt. Az 
eseménynek a University of Edinburgh adott otthont. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/06/17/a-netk-oktatoja-a-university-of-edinburgh-
afrika-konferenciajan 
 
Szibériai egyetemen járt a NETK oktatója 
A NETK szélesedő orosz kapcsolatainak részeként karunk oktatója, Dr. Pásztor Szabolcs immáron 
sokadik alkalommal látogatott Oroszországba. 2019 májusában három orosz nagyváros, négy 
egyetemének meghívásának eleget téve tartott előadásokat. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/06/13/sziberiai-egyetemen-jart-a-netk-oktatoja 
 
Könyvbemutató volt doktoranduszosok munkáiból 
A Doktoranduszok Országos Szövetség (DOSZ) Alumni Osztálya tagjainak doktori munkáiból 
született meg az a válogatás kiadvány, amelynek immáron a negyedik kötetét mutatták be a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/06/20/konyvbemutato-volt-doktoranduszosok-
munkaibol 
 
Elismerés az országos rendőrfőkapitánytól 
Elismerésben részesült a Rendészettudományi Karról a Rendőrnap alkalmából Ürmösné Simon 
Gabriella, az Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ vezetője, aki 1997 óta, 22 éve oktat a jogelőd 
intézményben, majd a Rendészettudományi Karon. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/06/19/elismeres-az-orszagos-rendorfokapitanytol 
 
Szabálysértési szakmai napon Rákosmentén 
Második évfolyamos biztonsági szakirányos hallgatóink nemrégiben, a Szabálysértés tantárgy 
oktatója, Fachet Gergő szervezésében és vezetésével, Budapest Főváros XVII. kerületében 
Rákosmentén, több szakmai programon vehettek részt. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/06/17/szabalysertesi-szakmai-napon-rakosmenten 
 
Segítőkutya-egyesületi bemutatkozás 
A NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület elnöke, Máhig Richárd bemutatkozó látogatást 
tett a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszéken, ahol Christián László r. ezredes, 
tanszékvezető fogadta őt. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/06/17/segitokutya-egyesuleti-bemutatkozas 
 
A Bajai Kikötő Napja a VTK-n 
A Víztudományi Kar és a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. (BOKK Kft.) közös 
szervezésében 2019. június 13-án került megrendezésre a XI. Bajai Gabona Partnerségi 
Találkozó, a Bajai Kikötő Napja konferencia.  
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/06/14/a-bajai-kikoto-napja-a-vtk-n 
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A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
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: Barta Bettina (20-739) 
 
2019.07.02. Gávay György Viktor százados doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. július 2. (kedd) 9.00 óra 
Az értekezés címe: Kerekes járművek védettségének vizsgálata és összehasonlító elemzése az 
elmúlt évtizedek katonai tapasztalatainak és követelményeinek felhasználásával 
Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Barta Bettina (20-739) 
 

Egyetemi programok és konferenciák 
 
Orczy Summer Chill 
Időpont: 2019. június 20-23. 
Helyszín: Orczy-park (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-20 
 
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 
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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 
 
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 
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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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