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Egyetemi hírek 
 
Felvételi 2019 - kihirdették a ponthatárokat! 
Több képzésre is csak négyszáz pont feletti teljesítménnyel kerülhettek be a felvételizők a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemre - derült ki a felsőoktatási felvételi ponthatárok szerda esti kihirdetésekor. 
Az általános felsőoktatási felvételi eljárás eredményeképpen az intézményben mintegy 1700-an 
kezdhetik meg a tanévet szeptemberben. Azoknak, akik most lemaradtak, augusztus 7-ig még lesz 
lehetőségük jelentkezni az intézmény képzéseire, hiszen több szakon is hirdet pótfelvételit az NKE. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/07/24/felveteli-2019-kihirdettek-a-ponthatarokat 
 
Lakossági tájékoztató 
Tisztelt Látogatóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019. évi 15. Maccabi Európa Játékok egyik fő 
helyszíne a Ludovika Campus lesz. A Játékok a hazánkban megrendezett legnagyobb és 
legjelentősebb multisport esemény lesz 2019-ben. A nemzetközi sport- és kulturális rendezvényt 
kiemelt biztonsági intézkedések közepette rendezik meg, amely érinti szinte a park teljes területét. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/07/18/lakossagi-tajekoztato 
 
Az NKE Tusványos egyik legnépszerűbb színpadán 
"Egy a tábor!" mottóval kezdődött meg Tusnádfürdőn a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 
Diáktábor. Tusványos idei mottója összecseng a nemzeti összetartozás évével, amit a jövő évre 
hirdetett meg a magyar kormány, a programokból pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is kiveszi 
a részét. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/07/24/az-nke-tusvanyos-egyik-legnepszerubb-szinpadan 
 
Megkezdődött a 20. Euroatlanti Nyári Egyetem 
Európa közvetlen biztonsági környezetének biztonságpolitikai folyamataival, a NATO-t érő 
kihívásokkal és benne Magyarország szerepével, valamint az Egyesült Államok, Európa, 
Oroszország és Kína stratégiai helyzetét érintő kérdésekkel is megismerkedhetnek a 20. 
Euroatlanti Nyári Egyetem résztvevői Szolnokon. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/07/23/megkezdodott-a-20-euroatlanti-nyari-egyetem 
 
„Továbbra is aktívnak kell maradni” 
Másfél évtizedes vezetői munkájának elismeréseként külön is köszöntötték Imre Miklós egyetemi 
docenst az Államtudományi és Közigazgatási Kar idei első kari tanácsi ülésén. Az intézmény 
oktatója tavaly év végéig vezette a Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézetet. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/07/22/tovabbra-is-aktivnak-kell-maradni 
 
Orosz győzelmet hozott az NKE-n rendezett Ülőröplabda EB 
A férfiaknál és a nőknél is Oroszország csapata szerezte meg az aranyérmet a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Ludovika Arénájában rendezett ülőröplabda Európa-bajnokságon. A díjak 
átadásában részt vett Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes is. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/07/22/orosz-gyozelmet-hozott-az-nke-n-rendezett-uloroplabda-
eb 
 
Kiterjesztett együttműködés a Honvédkórházzal 
Oktatási, kutatási és tudományos-ismeretterjesztési területen működik együtt mostantól a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ. Az erről szóló 
megállapodást a két intézmény vezetői írták alá a Ludovika Főépületben. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/07/19/kiterjesztett-egyuttmukodes-a-
honvedkorhazzal 
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Egyetemi programok és konferenciák 
 
Orczy Summer Chill: Hippolyt (kertmozi) 
Időpont: 2019. augusztus 15., 20:45 
Helyszín: Orczy-park 
 
Orczy Summer Chill: Kamarás Iván „Idegenek az éjszakában”  
Időpont: 2019. augusztus 16., 20:30 
Helyszín: Orczy-park 
 
HHK oklevélátadó ünnepség 
Időpont: 2019. augusztus 17., 10:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Szent László Kápolna (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
 
Orczy Summer Chill: Felysa feat. Szakcsi Lakatos Róbert 
Időpont: 2019. augusztus 17., 20:30 
Helyszín: Orczy-park 
 
Orczy Summer Chill: Opera Standup 
Időpont: 2019. augusztus 18., 20:30 
Helyszín: Orczy-park 
 
Honvéd Tisztavatás 
Időpont: 2019. augusztus 20., 8:00 
Helyszín: Kossuth tér 
 
 

Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
Felhívás konferencia-előadás tartására 
A HVK Tudományos Kutatóhely konferenciát szervez „Új dimenziók és generációs ugrás a 
hadviselésben” címmel, amelyre olyan elméleti és gyakorlati szakembereket vár előadóként, 
akiknek szakterülete, kutatásai, ismeretei, tapasztalatai és eredményei érintik a konferencia 
témáját. 
A konferencia az alábbi három főbb témakörre fókuszál: 

1. A nemzetközi biztonságpolitikai rendszer átalakulásának aktuális irányai 
2. A technológiai fejlődés hatásai a hadviselésre 
3. A jövő katonagenerációja 

Előadás tartására a szerzők egy 300-500 szavas magyar és angol nyelvű absztrakt, egy rövid CV 
és a regisztrációs lap benyújtásával jelentkezhetnek, legkésőbb 2019. szeptember 1-ig. Az 
absztraktokat a hvk.tkh@hm.gov.hu e-mail címre kérjük elküldeni. 
További információk: https://www.uni-nke.hu//document/uni-nke-
hu/HVK%20konferencia%20felhivas.pdf 
 
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, 
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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: 

- 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 
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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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