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Egyetemi hírek 
 
Oklevelet kaptak a jövő nemzetbiztonsági szakemberei 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének (NBI) 19 hallgatója vehette át 
végzettségét igazoló okiratát a Ludovika Főépület Szent László kápolnájában tartott ünnepségen, 
melyen a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetői is részt vettek. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/07/04/oklevelet-kaptak-a-jovo-nemzetbiztonsagi-
szakemberei 
 
Juliális a közigazgatási ösztöndíjprogram résztvevőinek 
Tehetséges, nyelveket beszélő diplomásokra van szüksége a közigazgatásnak- mondta el Orbán 
Balázs miniszterhelyettes az idén megújított Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram résztvevői 
számára a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott szakmai rendezvényen. A március elejétől az 
év végéig tartó program 50 résztvevője közül 14-en az NKE hallgatói. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/07/04/julialis-a-kozigazgatasi-osztondijprogram-
resztvevoinek 
 
Az NKE oktatója lett az MRK új bizottságának elnöke 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartotta alakuló ülését a Magyar Rektori Konferencia 
Honvédelmi Képzési Munkacsoportja. A testület elnökének Visi Tibor ezredest, a HHK Katonai 
Tanfolyamszervezési Hivatalának vezetőjét választották, az alelnök Borbély Attila, a Debreceni 
Egyetem Sportgazdasági és -menedzsment Tanszék professzora lett. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/07/04/az-nke-oktatoja-lett-az-mrk-uj-bizottsaganak-
elnoke 
 
Közigazgatási Nyelvvizsgaközpont alakult 
Az Oktatási Hivatal engedélye alapján 2019 szeptemberétől Közigazgatási Nyelvvizsgaközpont 
működik az Egyetemen. A Nyelvvizsgaközpontban angol nyelvű B1, B2 és C1 szintű közigazgatási 
szaknyelvi nyelvvizsgákat lehet tenni. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/07/04/kozigazgatasi-nyelvvizsgakozpont-alakult 
 
Eredményes konferencia–részvétel Szentpéterváron 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszervezési és Közigazgatástani Intézetének oktatói,  Buskó 
Tibor László, Herendy Csilla, Jenei Ágnes és Klotz Péter hazatértek Szentpétervárról, ahol 
Erasmus mobilitási programjuk keretében sikeresen szerepeltek 2019. június 21-én 
partneregyetemünk, a RANEPA (The Russian Presidential Academy of National Economy and 
Public Administration) által rendezett IV. Nemzetközi Közigazgatástudományi Fórumon. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/07/02/eredmenyes-konferenciareszvetel-
szentpetervaron 
 
Rajzpályázat a jó államról 
40 intézményből mintegy 300 pályamunka érkezett be a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület 
(KEJE) által szervezett, az állam működésével foglalkozó, általános iskolások részvére kiírt, Álom 
az államban című rajzpályázatra. A legjobb pályaműveket és azok készítőit a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen tartott ünnepségen díjazták. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/07/02/rajzpalyazat-a-jo-allamrol 
 
A hét hallgatója 
Frankó Dániel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 
elsőéves hallgatója. Tanulmányait a nemzetközi igazgatás szakirányon folytatja. A NETK HÖK 
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külkapcsolati referense, az NKE Külkapcsolati Bizottságának elnöke, valamint hallgatói szóvivő-
moderátorként is tevékenykedik. Hobbija az olvasás, a túrázás és az úszás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=t_9MgqL64fI 
 
Tisztavatás a Budai Várban 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának 168 végzett hallgatója tett tiszti 
esküt szombaton a budai Várban. Az ünnepségen Orbán Viktor, miniszterelnök arról beszélt, hogy 
elhivatott, a hazájuk és a magyar emberek iránt elkötelezett pályakezdő tiszteket lát maga előtt, a 
rendőrségnek köszönhetően pedig Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/29/tisztavatas-a-budai-varban 
 
Nemzetközi konferencia MacIntyre 90. születésnapjára 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi 
Kutatóközponttal együttműködve szervezett nemzetközi konferenciát Alasdair MacIntyre 90. 
születésnapjának tiszteletére.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/28/nemzetkozi-konferencia-macintyre-90-
szuletesnapjara 
 
Vallás és biztonság kapcsolatáról tanácskoztak a HHK-n 
Afrikában szisztematikus vallási konfliktus zajlik, a kontinens a globális dzsihád nagy csatatere és 
a helyzet romlik – hangzott el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Karán tartott „Vallás és biztonság a XXI. században” című konferencián. A 
terület kutatásának évtizedes hagyománya van a karon. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/28/vallas-es-biztonsag-kapcsolatarol-
tanacskoztak-a-hhk-n 
 
Átvették oklevelüket az RTK végzős hallgatói 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának 171 nappali és 220 levelező 
munkarendű végzős hallgatója vehette át diplomáját az NKE Ludovika Arénában rendezett 
oklevélátadó ünnepségeken, amelyeken elismerések átadására is sor került. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/28/atvettek-okleveluket-az-rtk-vegzos-hallgatoi 
 
Levegőben a felderítő tisztjelöltek 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar harmad- és 
negyedéves felderítő honvéd tisztjelöltjei 2019. április 23-től, május 17-ig ejtőernyős kiképzésen 
vettek részt az MH. 86. Szolnok Helikopter Bázis laktanyájában és repterein. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/07/04/levegoben-a-felderito-tisztjeloltek 
 
Pénzügyőr tisztek befogadó ünnepsége a NAV-nál 
Karunk végzős, vám- és pénzügyőr hallgatói már tisztjelöltként végezték tanulmányaikat, a 
tanszékük koordinációjával. Július 1-i kezdéssel, ünnepélyes eskütétel keretében fel is vették mind 
a huszonnégy pénzügyőr hadnagyot a NAV állományába. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/07/04/penzugyor-tisztek-befogado-unnepsege-a-nav-
nal 
 
Rákosmenti Rendvédelmi és Katonai napokon 
Karunk biztonsági szakirányos másodéves nappalis hallgatói idén is részt vettek a XVII. kerület 
Rákosmente Önkormányzata által megrendezett 8. Rákosmenti Rendvédelmi és Katonai 
Napokon. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/07/02/rakosmenti-rendvedelmi-es-katonai-napokon 
 
Katasztrófavédelmi segítség a kellő pillanatban 
Machalik Marcell tű. főtörzsőrmester, a NKE RTK segédkiképzője épp a helyszínen tartózkodott 
egy szabályosan közlekedő rendőrautó közlekedési balesetekor és önkéntes hozzáértő 
segítségével értékes segítséget nyújtott. 

https://www.youtube.com/watch?v=t_9MgqL64fI
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/29/tisztavatas-a-budai-varban
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/28/nemzetkozi-konferencia-macintyre-90-szuletesnapjara
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/28/nemzetkozi-konferencia-macintyre-90-szuletesnapjara
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/28/vallas-es-biztonsag-kapcsolatarol-tanacskoztak-a-hhk-n
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/28/vallas-es-biztonsag-kapcsolatarol-tanacskoztak-a-hhk-n
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/06/28/atvettek-okleveluket-az-rtk-vegzos-hallgatoi
https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/07/04/levegoben-a-felderito-tisztjeloltek
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/07/04/penzugyor-tisztek-befogado-unnepsege-a-nav-nal
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/07/04/penzugyor-tisztek-befogado-unnepsege-a-nav-nal
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/07/02/rakosmenti-rendvedelmi-es-katonai-napokon


Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/07/01/katasztrofavedelmi-segitseg-a-kello-pillanatban 
 
Mérnökök lettek! 
Az idei évben közel ötven hallgató végzett a VTK falai között, akik építőmérnöki alapszakon, 
valamint vízellátás-csatornázás szakirányú továbbképzési szakon tettek kiváló záróvizsgát. Az 
ünnepségen Dr. Bíró Tibor dékán köszöntötte a friss mérnököket. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/06/28/mernokok-lettek 

 
 
A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
2019.07.11. Chum Chandarin doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. július 11. (csütörtök) 10.00 óra 
Az értekezés címe: Deepening democracy through political decentralization: The Cambodia’s case 
Helyszín: Ludovika Főépület, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Kapcsolat: Barta Bettina (20-739) 

 
 
Egyetemi programok és konferenciák 
 
HHK oklevélátadó ünnepség 
Időpont: 2019. július 5., 10:00 és augusztus 17., 10:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Szent László Kápolna 
 
NETK diplomaosztó ünnepség 
Időpont: 2019. július 6., 10:00 
Helyszín: Ludovika Aréna 
 
Orczy Summer Chill: Liliomfi (Kertmozi) 
Időpont: 2019. július 11., 20:45 
Helyszín: Orczy-park 
 
ÁKK diplomaosztó ünnepség 
Időpont: 2019. július 12., 10:00 és 14:00 
Helyszín: Ludovika Aréna  
 
Orczy Summer Chill: Kiss Attila Band 
Időpont: 2019. július 12., 20:30 
Helyszín: Orczy-park 
 
Orczy Summer Chill: Elsa Valle - Winand Gábor acapella duo 
Időpont: 2019. július 13., 20:30 
Helyszín: Orczy-park 
 
Orczy Summer Chill: Tutta Forza zenekar 
Időpont: 2019. július 14., 20:30 
Helyszín: Orczy-park 
 
Honvéd Tisztavatás 
Időpont: 2019. augusztus 20., 8:00 
Helyszín: Kossuth tér 
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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 

 
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 
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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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