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Egyetemi hírek 
 
Nemzetközi értékelés: „Az NKE előretekintő és törekvő, ambiciózus egyetem" 
Nemzetközileg is akkreditált intézmény lett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Az NKE több mint 
egy éve vesz részt az Európai Egyetemek Szövetsége Intézményértékelési Programjában (EUA 
IEP), amelynek értékelő jelentését a napokban vehette kézhez az egyetem rektora. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/08/30/nemzetkozi-ertekeles-az-nke-eloretekinto-es-
torekvo-ambiciozus-egyetem 
 
Szeptember 3-án nyit a Ludovika Aréna Uszodája 
Az elmúlt hónapokban a próbaüzem volt főszerepben a Ludovika Aréna uszodájában. Örömmel 
jelentjük, hogy a próbaüzem sikeresen lezajlott, és az uszoda mostantól meghatározott 
idősávokban elérhető lesz a lakosság számára. Az uszoda nyolc sávos 25 méteres 
úszómedencével, illetve egy 10 x 15 méteres tanmedencével várja a vendégeket, melyekhez egy 
wellness részleg is tartozik, gőzkabinnal és finn szaunával. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/08/29/szeptember-3-an-nyit-a-ludovika-arena-
uszodaja 
 
„A tehetséggondozás felemeli Magyarországot” 
„Aki valaha magáénak tudhatta a Pro Scientia Aranyérmet, az örök életre elkötelezte magát egy 
küldetés, egy tudás és egy életforma mellett” – mondta Prof. Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy 
a XIV. alkalommal megrendezett Pro Scientia Aranyérmesek konferenciáján, amelynek idén a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem a házigazdája. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/08/24/a-tehetseggondozas-felemeli-
magyarorszagot 
 
Pályázati felhívás PhD hallgatók számára 
A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és a Belügyi Tudományos Tanács pályázatot 
hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem PhD hallgatói számára. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/08/27/palyazati-felhivas-phd-hallgatok-szamara 
 
Két napon át iratkozhatnak be az ÁKK új hallgatói 
Több mint 500 új hallgató kezdi meg tanulmányait idén az Államtudományi és Közigazgatási Kar 
alap- és mesterképzésein, akik augusztus 28-29-én iratkozhatnak be a karra. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/08/28/ket-napon-at-iratkozhatnak-be-az-akk-uj-
hallgatoi 
 
Felhívás - ITDK 2018 őszi fordulóján való részvételre 
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 
Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett 
minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, 
valamint anyagi támogatásával 2019 tavaszára meghirdette a XXXIV. Országos Tudományos 
Diákköri Konferenciát (XXXIV. OTDK).  
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/08/28/felhivas-itdk-2018-oszi-fordulojan-valo-
reszvetelre 
 
A tudás szolgálatában 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával a kormány megteremtette a hazai közszolgálat-
fejlesztés kutatás-fejlesztési és képzési centrumát. Ennek a feladatnak elengedhetetlen feltétele 
közszolgálati tudásvagyon összegyűjtése, rendszerezése és a kor követelményeinek megfelelő 
eszközökkel történő használatra bocsátása. A Közszolgálati Tudásportál és Tudástár rendszerek 
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a KÖFOP 2.1.2 projekt "A közszolgálati szellemi vagyon fejlesztése, a tudáshoz jutás elősegítése" 
alpontja keretei között megvalósult fejlesztés eredményeként jöttek létre. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/08/27/a-tudas-szolgalataban 
 
Átélni a kínai élet- és gondolkodásmódot 
A politikai és jogi kultúrával foglalkozó nyári egyetemen, ahol a kínai kultúrával, az ország 
történelmével és a kínai emberek gondolkodásmódjával ismerkedhettek meg a résztvevők, 20 
ország 27 hallgatója vett részt.. A szakmai programban alkalmanként egyetemi klubok, bíróság 
vagy ügyvédi iroda megtekintése is szerepelt, Így került sor az egyetemen működő jogi tanácsadó 
iroda, a Ricc & Co ügyvédi iroda és egy sanghaji bíróság meglátogatására. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/08/26/atelni-a-kinai-elet-es-gondolkodasmodot 
 
NETK a Sziget Fesztiválon 
2018. augusztus 8-15. között a NETK is képviseltette magát a Sziget Fesztivál European Meeting 
Point helyszínén. Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete támogatásával szervezett 
programra a Corvinus Külügyi és Kulturális Egyesület (CKKE) sátrában került sor. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/08/27/netk-a-sziget-fesztivalon 
 
Évindító összmunkatársi értekezlet 
Az összmunkatársi értekezleten a szervezeti és oktatási feladatok, valamint a tudományos és 
nemzetközi ügyek és a kari minőségügyi feladatok áttekintése mellett tájékoztatás hangzott el a 
Rendvédelmi tagozatot érintően is. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/08/28/evindito-osszmunkatarsi-ertekezlet 
 
Kari tanévnyitó 
A Rendészettudományi Kar nevében Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok dékán, valamint 
Dr. habil. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes és Dr. Mészáros Bence r. ezredes 
tudományos és nemzetközi dékánhelyettes köszöntötte a sikeresen felvételt nyert 184 hallgatót. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/08/27/kari-tanevnyito 
 
Budapesti balesethelyszínelők versenye 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság balesethelyszínelő versenyének területi fordulója elméleti 
részének elbírálásában – a közlekedésrendészettel kialakult kiváló együttműködés alapján, ismét 
– karunk Közbiztonsági Tanszékének munkatársai működtek közre. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/08/28/budapesti-balesethelyszinelok-versenye 
 
Soron kívüli r. ezredesi előléptetés 
Állami ünnepünk, augusztus 20. alkalmából Kallós András rendőr alezredest, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet 
Rendvédelmi Tagozat tagozatparancsnok-helyettesét kimagasló szolgálati tevékenysége 
elismeréséül Magyarország belügyminisztere előléptette soron kívül rendőr ezredessé. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/08/27/soron-kivuli-r-ezredesi-eloleptetes 
 

 
Egyetemi programok és konferenciák 
 
VTK Jubileumi Díszoklevélátadó Ünnepség  
Időpont: 2018. augusztus 31. (péntek) 13:00  
Helyszín: Víztudományi Kar, Nagyelőadó (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.) 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-08-31 
 
Tanévnyitó ünnepség 
Időpont: 2018. szeptember 7., 10 :00 
Helyszín : Ludovika Aréna (1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 23.) 
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Az állami eljárások racionalizálásának alapkérdései c. kutatás I. szegmensének 
zárókonferenciája 
Időpont: 2018. szeptember 26., 9 :00 
Helyszín: NKE Oktatási Központ, II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben : https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-26 
 
Záró Ptk. módszertani workshop 
Időpont: 2018. szeptember 26. 11.00  
Helyszín: NKE Oktatási Központ, 510-es terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-26 

 
Okos város - Okos közigazgatás technológiák 
Időpont: 2018. szeptember 27., 9 :30 
Helyszín: Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)   
Bővebben : https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-27 
 
 

Egyéb szakmai rendezvények 
 
Francia-Magyar Tudományos Kutatói Fórum 
A Magyarországi Francia Nagykövetség, a Budapesti Francia Intézet, a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
együttműködésében első alkalommal kerül megrendezésre a Francia-Magyar Tudományos 
Kutatói Fórum. 
Helyszín: Budapesti Francia Intézet  
Időpont: 2018. szeptember 28. 
Regisztrálni a következő címen lehet: nkfih.gov.hu/about-the-office/news-and-events/french-
hungarian 
 
A program két részből áll: egyrészt a francia-magyar tudományos együttműködések sikerének és 
fejlesztésének szentelt plenáris ülésből, majd két műhelyülésből a Balaton program keretein belüli 
kétoldalú tudományos együttműködésekre koncentrálva (egy tudományos műhely a 
társadalomtudományok, egy pedig a természettudományok területén).  
 
Bővebb információk: http://www.franciaintezet.hu/hu/cikkek/egyetem-es-kutatas/francia-
magyar_tudomanyos-kutatoi-forum.html 
 
Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ösztöndíj 
felhívása 
Az NKE rektora – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal együttműködésben – a hírközlési és 
infokommunikációs területtel foglalkozó szakemberek képzésének elősegítése érdekében 
ösztöndíj-pályázati felhívást tesz közzé 2018/2019. I. szemeszterére. Az ösztöndíjra a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi- és Honvédtisztképző Karának (HHK) katonai üzemeltetés 
alapképzési szakos honvéd tisztjelöltjei, illetve a Rendészettudományi Karának (RTK) nappali 
tagozatos hallgatói pályázhatnak. 
A pályázatok fizikai beérkezésének határideje 2018. szeptember 3.  
A részletes tájékoztató elérhető weboldalunkon: https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/az-
nke-es-az-nmhh-osztondij-palyazati-felhivasa 
 
Belügyi Tudományos Tanács pályázatai 
Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács 
elnöke a 2018-as évben is pályázatot hirdet 
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 a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktoranduszai számára a doktori képzési díj, illetve a 
doktori fokozatszerzési eljárási díj költségvállalására a 2018/2019-es tanévre. 

A pályázatok beérkezésének határideje 2018. szeptember 3.  
A részletes tájékoztató weboldalunkon olvasható:  
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/BTT_PhD%20doktori%20pályázat%20_2018-
2019.pdf 
 
Pályázati felhívás egyetemi és főiskolai hallgatók részére 
Az Országgyűlés elnöke pályázatot hirdet hazai egyetemi és főiskolai hallgatók részére a 2018/19-
es tanévben. A program célja az Országgyűlés alkotmányjogi, törvényalkotási, kormányzat-
ellenőrzési, politikai funkciói iránt érdeklődő hallgatókkal megismertetni az Országgyűlés és 
Hivatalának szervezetét, működését, közvetlen betekintést biztosítani a törvényalkotási folyamat 
részleteibe, bővíteni a jövő közigazgatási generációja ismereteit. 
A felvételt nyert hallgatók a program első részében egy előadás-sorozat keretében megismerik az 
Országgyűlés és az Országgyűlés Hivatalának munkáját, második felében érdeklődési körük 
szerinti gyakorlati feladatot látnak el. 
A pályázat benyújtási határideje 2018. szeptember 17. 
További információ és a pályázati felhívás az alábbi linken érhetők el: 
http://www.parlament.hu/documents/10181/1478508/Parlamenti+gyakorlat+az+Orsz%C3%A1ggy
%C5%B1l%C3%A9s+Hivatal%C3%A1ban+-+2018-2019/7f2cdd3f-a5e5-d979-8360-
6bab72b6ccbf 
 
„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nívódíja 2017/2018.” pályázati felhívás 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázati felhívást tesz közzé a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Nívódíjának elnyerésére. A pályázat célja az egyetemi polgárok által megalkotott, 
kiemelkedő színvonalú tudományos művek elismerése. 
A Nívódíjra az Egyetem bármely polgára pályázhat az egyes pályázati időszakok alatt megjelent 
művével, az alábbi öt kategóriában: 

1. a Magyar Tudományos Akadémia által minősített folyóiratban megjelent magyar vagy 
idegen nyelvű cikk; 

2. monográfia; 
3. könyv, könyvrészlet; 
4. tankönyv; 
5. jegyzet. 

A Nívódíj díjazása nyertes pályaművenként egyszeri bruttó 600 000 Ft, a nyertes pályázók az 
elismerésről továbbá díszoklevelet kapnak. 
Pályázni 2018. február 16. és 2018. október 15. között megjelent művekkel lehet. 
További részletek: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/palyazati_felhivas_nivodij.pdf 
 
„Az integritás alapú szervezet – lehetőség és kihívás a digitális átalakulás mentén” pályázati 
felhívás 
A Belügyi Tudományos Tanács az állomány tagjai szakmai ismereteinek és értékes gyakorlati 
tapasztalatainak a felhasználása, a téma iránt érdeklődő szakemberek véleményének és 
javaslatainak a megismerése és felhasználása érdekében „Az integritás alapú szervezet – 
lehetőség és kihívás a digitális átalakulás mentén” címmel pályázatot hirdet tanulmányok, az 
integritás erősödését szolgáló javaslatok megírására.  
A pályázat postára adásának határideje: 2018. október 15. 
További információk: https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-
palyazatai/az-integritas-alapu-szervezet-lehetoseg-es-kihivas-a-digitalis-atalakulas-menten-cimu-
palyazat 
 
Pályázat felsőoktatási intézmények hallgatói és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók részére 

A Közbeszerzési Hatóság a kiemelkedő színvonalú közbeszerzési szakmai munkásság 
elismerésére pályázatot hirdet a Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2018 elnyerésére, melynek célja 
fenntartható közbeszerzési témában készült szakdolgozat, évfolyamdolgozat díjazása 
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felsőoktatási intézmények tanulói számára.  
A pályázat beadása (postai feladása) folyamatos, végső határideje: 2018. október 31.  
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. november 30.  
A pályázattal kapcsolatos valamennyi információ a Hatóság honlapján elérhető: 
http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/palyazat-felsooktatasi-intezmenyek-hallgatoi-es-felelos-
akkreditalt-kozbeszerzesi-szaktanacsadok-reszere 
 
Felhívás tanulmány készítésére 
A Századok történelmi folyóirat 2019 második felében tematikus számot kíván megjelentetni A 
társadalmi mobilitás kérdései Magyarországon a középkortól 1989-ig címmel. 
 A vizsgálódás tárgyaként minden olyan új kutatási eredményeken alapuló témát szívesen látnak, 
amely a társadalmi mobilitás valamilyen aspektusát elemezni egy adott korszakban vagy 
korszakokon átívelően. A tervezett tanulmányokról max. 2000 leütés terjedelmű absztrakt 
készítése szükséges, amelynek beküldési határideje 2018. szeptember 30. (Simon Anita felelős 
szerkesztőnek címezve a szerkesztoseg@szazadok.hue-mailcímre.) 
A témakörök és a felhívás részletei elérhetők a Magyar Történelmi Társulat weboldalán: 
http://www.tortenelmitarsulat.hu/hir/311/Sz%C3%A1zadok+felh%C3%ADv%C3%A1s+tanulm%C
3%A1ny+k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9re 
 
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 2018-ban 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 
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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 az 
alábbi területeken: 
- Társadalomtudományi gondolkodás, interdiszciplináris kutatások - www.padabudapest.hu 
- Makroökonómia, pénzügy és ezekhez kapcsolódó módszertan - www.padsbudapest.hu 
- Kárpát- medencei magyar nyelvű szakemberképzés - www.padocbudapest.hu 
- Geopolitikai és geostratégiai tudásmegosztás - www.pageobudapest.hu 
- Gazdasági szakemberképzés Bács- Kiskun megyében - www.padmakecskemet.hu 
- Innováció és vállalkozói tudásteremtés - www.padibudapest.hu 
Bővebben: http://www.mnb.hu/a-jegybank/pallas-athene-alapitvanyok/a-pallas-athene-
alapitvanyok-palyazatai 
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