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Egyetemi hírek 

 
Ösztöndíjjal a világ körül - fotókiállítás a Ludovika Campuson 
Fiatalok fotóiból nyílt kiállítás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Főépületében. 
Emlékezetes pillanatokat, különleges helyeket és varázslatos színeket örökítettek meg azok 
az egyetemisták, akik hosszabb-rövidebb ideig külföldön tanulhattak a Campus Mundi 
program támogatásával. A tárlat egyetemről egyetemre vándorol, az őszi szemeszter első 
állomása a Ludovika Campus, ahol a képek a Főépület zsibongójában péntekig tekinthetők 
meg. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/05/osztondijjal-a-vilag-korul-fotokiallitas-a-
ludovika-campuson 
 
Elemzésmódszertani képzés indul szakkollégistáknak 
Az NKE Eötvös József Kutatóközpont Stratégiai Védelmi Kutatóintézete kutatás- és 
elemzésmódszertani képzést hirdet a most induló tanév őszi szemeszterében az egyetem 
szakkollégistái számára, akiknek 12 héten át nyílik lehetőségük szakszemináriumok keretében 
fejleszteni módszertani készségeiket. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/05/elemzesmodszertani-kepzes-indul-
szakkollegistaknak 
 
Keresztény újságírók konferenciája az NKE-n 
A Külgazdasági- és Külügyminisztérium a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel együttműködve 
háromnapos nemzetközi konferenciát rendez a keresztény- és keresztény kötődésű újságírók 
részére. A Budapest Forum for Christian Communicators esemény célja, hogy a 
szakembereknek olyan fórumot teremtsen, amelyen a mindennapi életünket befolyásoló, a 
keresztény vallást is érintő kérdéseket meg tudják vitatni. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
tartott konferencia egyik kiemelt üzenete a keresztény kultúra és a keresztény értékek 
megtartásának fontossága. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/04/kereszteny-ujsagirok-konferenciaja-az-
nke-n 
 
Indul a „Volt egyszer egy rendszerváltás” előadássorozat 
Szeptember 11-én indul Kun Miklós Széchenyi-díjas történész előadás-sorozata a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen. A tudós az idei szemeszterben arra vállalkozik, hogy bemutassa a 
rendszerváltás előszelének nemzetközi eseményeit. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/04/indul-a-volt-egyszer-egy-rendszervaltas-
eloadassorozat 
 
Az NKE is otthont ad az év öttusaversenyének 
Megkezdődött a budapesti öttusa világbajnokság, amelynek egyik helyszíne a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Ludovika Arénája. A verseny a három női és férfi olimpiai kvóta miatt 
kiemelt jelentőségű. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/02/az-nke-is-otthont-ad-az-ev-
ottusaversenyenek 
 
Smuk Péter az ÁNTK megbízott dékánja 
Szeptember elsejétől Smuk Péter irányítja megbízott dékánként az NKE Államtudományi és 
Nemzetközi Tanulmányok Kar munkáját. A szakember több éves vezetői tapasztalattal 
rendelkezik, széleskörű hazai és nemzetközi kutatási tevékenységet folytat. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/02/smuk-peter-az-antk-megbizott-dekanja 
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Tovább bővíti együttműködését az NKE és az ÁSZ 
Újabb területtel bővíti együttműködését az Állami Számvevőszék (ÁSZ) és a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem (NKE). Koltay András rektor és Domokos László elnök augusztus 30-
án arról írtak alá megállapodást, hogy az ÁSZ a magyar közszféra korrupciós kockázatait 
feltérképező és értékelő, 2011 óta évente elvégzett Integritás felmérését idén az NKE szakmai 
közreműködésével végzi el. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/08/30/tovabb-boviti-egyuttmukodeset-az-nke-
es-az-asz 
 
A mikroszennyezők környezetbe kerülése ellen küzdenek a VTK kutatói 
A szennyvíztisztítók hatékonyságának növelését tűzte ki célul a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Víztudományi Kara (VTK). A kutatók ezzel akarják megakadályozni a 
mikroszennyezők környezetbe jutását. A probléma kockázatairól hallgatói nyári egyetemen 
számoltak be Baján. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/08/29/a-mikroszennyezok-kornyezetbe-
kerulese-ellen-kuzdenek-a-vtk-kutatoi 
 
Megtartotta idei első szakmai ülését a Korszerű Katonai Híradó, Informatikai, Robotikai 
és Elektronikai Rendszerek Tudományos Diákkör 
2019.08.28-án a Korszerű Katonai Híradó, Informatikai, Robotikai és Elektronikai Rendszerek 
Tudományos Diákkör megtartotta a 2019/2020-as tanév első szakmai programját. A 
rendezvénynek a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus adott otthont, ahol nagy 
érdeklődés mutatkozott a Diákkör tevékenysége iránt. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/02/megtartotta-idei-elso-szakmai-uleset-a-
korszeru-katonai-hirado-informatikai-robotikai-es-elektronikai-rendszerek-tudomanyos-
diakkor 
 
Szakmai gyakorlat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi 
Karán 
A Tisza István Program keretében zajlott nemrégiben, kísérleti jelleggel a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának Villamosmérnöki Tanszékén egy 
speciális szakmai felkészítés, melyen a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
Rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés specializáción tanulmányokat folytató 
harmad- és negyedévfolyamos honvédtisztjelölt hallgatói vehettek részt. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/02/szakmai-gyakorlat-a-sapientia-erdelyi-
magyar-tudomanyegyetem-marosvasarhelyi-karan 
 
Projektnapon jártunk 
Szeptember 3-án a bajai Szent László Általános Művelődési Központ szervezésében, a Szent 
László ÁMK Projektnapján vettek részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi 
Karának diákjai. Az előadást a gimnázium 11-es évfolyama hallgatta meg, akiket már a tanév 
első napjaiban is a továbbtanulási lehetőségeik kérdése foglalkoztat. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/03/projektnapon-jartunk 
 
Jubileumi díszoklevél átadó ünnepég 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar jogelődintézményében, az 1962-ben 
alapított Felsőfokú Vízgazdálkodási Technikumban végzett hallgatók jubileumi díszoklevél 
átadó ünnepségére harmadik alkalommal került sor 2019. augusztus 30-án, Baján.  
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/02/jubileumi-diszoklevel-atado-unnepeg 
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A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 

 
Dr. Bódi Stefánia habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása 
A vita ideje: 2019. szeptember 16. (hétfő) 11:00 óra 
A vita helye: NKE Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82. V. emelet O-509. terem) 
A vita témája: „A gyülekezési jog szabályozása Magyarországon az 1880-as évektől 
napjainkig” 
Az előadás ideje: 2019. szeptember 16. (hétfő) 14:00 óra  
Az előadás helye: NKE Ludovika Főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2. 243/A terem) 
Az előadás témája: „A gyülekezési és petíciós jog az Egyesült Királyságban és 
Magyarországon” 
Kérjük, részvételi szándékát a Tudományos Ügyek Irodának telefonon (06 1 432 9000, NKE 
mellék: 20-468) vagy írásban (patyodi.szandra@uni-nke.hu) szíveskedjen jelezni. 
 
Dr. Kaiser Tamás habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása 
A vita ideje: 2019. szeptember 16. (hétfő) 09:00 óra 
A vita helye: NKE Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82. V. emelet O-510. terem) 
A vita témája: „A többszintű kormányzás értelmezhetősége az Európai Unió kontextusában” 
Az előadás ideje: 2019. szeptember 16. (hétfő) 12:45 óra  
Az előadás helye: NKE Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82. I. emelet O-103. terem) 
Az előadás témája: „A kormányzati teljesítmény mérhetőségének problematikája” 
Kérjük, részvételi szándékát a Tudományos Ügyek Irodának telefonon (06 1 432 9000, NKE 
mellék: 20-468) vagy írásban (patyodi.szandra@uni-nke.hu) szíveskedjen jelezni. 
 

 

Egyetemi programok és konferenciák 

 
Tanévnyitó ünnepség 
Időpont: 2019. szeptember 10., 10:00 
Helyszín: Ludovika Aréna 
 
Volt egyszer egy rendszerváltozás - Kun Miklós előadássorozata 
Időpont: 2019. szeptember 11., 18:00 
Helyszín: Ludovika Főépület II. előadó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-09-11 
 
Orczy Summer Chill: Liza, a rókatündér (kertmozi) 
Időpont: 2019. szeptember 12., 20:00 
Helyszín: Orczy-park 
 
Orczy Summer Chill: BittnerSweet/Sansz együttes 
Időpont: 2019. szeptember 13., 20:00 
Helyszín: Orczy-park 
 
Orczy Summer Chill: Urbán Benjamin 
Időpont: 2019. szeptember 14., 20:00 
Helyszín: Orczy-park 
 
Orczy Summer Chill: Barabás Lőrinc Quartet 
Időpont: 2019. szeptember 15., 20:00 
Helyszín: Orczy-park 
 
Sokszínű Kar - konferencia 
Időpont: 2019. szeptember 17., 9:00 
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Helyszín: Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-09-17 
 
Ludovika Szabadegyetem - 30 éve szabadon 
Kulin Ferenc: Rendszerváltás története 
Időpont: 2019. szeptember 17., 18:00 
Helyszín: Oktatási Központ, II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-09-17 
 
Kriminálpszichológia 2019 - konferencia 
Időpont: 2019. szeptember 26., 9:00 
Helyszín: Oktatási Központ, III. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-09-26 

 

Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  

 

Belügyi Tudományos Tanács pályázatai 

Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos 

Tanács elnöke pályázatot hirdet: 

- 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/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 
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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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