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Egyetemi hírek 
 
Új vezető a Nemzetközi Igazgatóság élén 
Szeptember 1-től, rektori felkérésre Breuer Klára látja el az NKE Nemzetközi Igazgatóságának 
vezetői feladatait. A megbízás elsődleges célja az Egyetem nemzetközi kapcsolatai 
fejlesztésének elősegítése. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/12/uj-vezeto-a-nemzetkozi-igazgatosag-
elen 
 
Moszkva és Washington iszapbirkózása 
„A társadalom kollektív memóriája elképesztően gyorsan töröl”- fogalmazott a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen tartott előadásában Kun Miklós. A Széchenyi-díjas történész „Volt 
egyszer egy rendszerváltozás” címmel tart előadás-sorozatot az intézményben, ahol 
kéthetente kedden a rendszerváltás előszelének nemzetközi eseményeit mutatja be az 
érdeklődőknek. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/12/moszkva-es-washington-iszapbirkozasa 
 
Ludovika Szabadegyetem – a rendszerváltásról elsőkézből 
A rendszerváltás 30 évvel ezelőtti eseményeibe ad hiteles bepillantást kedd esténként a 
Ludovika Szabadegyetem. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szeptember 17-én induló első 
szemeszter előadói olyan közéleti emberek, akik nemcsak résztvevői, hanem sokkal inkább 
alakítói voltak a három évtizeddel ezelőtti eseményeknek. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/12/ludovika-szabadegyetem-a-
rendszervaltasrol-elsokezbol 
 
Gulyás-Koltay: „A Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a mindenkori kormány kedvenc 
egyetemének kell lennie” 
Az egyetem világnézeti, politikai értelemben semleges, értékrendjében viszont 
értelemszerűen nem lehet az. Ez az értékrend ugyanis a magyar állam szolgálata köré 
szerveződik – nyilatkozta a Mandinernek Koltay András, az NKE rektora, aki Gulyás Gergely 
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel adott közös interjút az online portálnak. A cikket teljes 
terjedelmében közöljük. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/12/gulyas-koltay-a-nemzeti-kozszolgalati-
egyetemnek-a-mindenkori-kormany-kedvenc-egyetemenek-kell-lennie 
 
Kiválóan szerepelt az NKE csapata a Szituációs Lövészbajnokságon 
Több kategóriában is első helyezést ért el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem csapata a Magyar 
Honvédség 2019. évi Szituációs Lövészbajnokságán. Az eseményen a Rendészettudományi 
Kar munkatársai mérették meg magukat. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/11/kivaloan-szerepelt-az-nke-csapata-a-
szituacios-loveszbajnoksagon 
 
„Tradíció és modernség” – tanévnyitó az NKE-n 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem állami szférában betöltött kulcsszerepéről, a 
hagyományokhoz ragaszkodó, ugyanakkor 21. századi modern intézményről és a magyar 
közszolgálat sikerének kulcsáról is szó volt az NKE tanévnyitóján. A 2019/2020-as tanévben 
mintegy 1800 elsőéves kezdi meg tanulmányait. A felsőoktatásba most belépő hallgatók az 
ünnepségen tettek fogadalmat. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/10/tradicio-es-modernseg-tanevnyito-az-
nke-n 
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Remekül küzdött az NKE hallgatója az év öttusaversenyén 
Gulyás Michelle a 27. helyen végzett a hagyományos versenyben a budapesti olimpiai 
kvalifikációs öttusa-világbajnokságon. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Karának hallgatója vegyes váltóban a 12. helyen zárt. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/09/remekul-kuzdott-az-nke-hallgatoja-az-
ev-ottusaversenyen 
 
Pilot program indult pályakezdők mentorálására 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében a rendvédelem területén már lezajlott, a 
központi és területi közigazgatásban most indul az a három hónapos pilot program, amelynek 
célja a mentori rendszer módszertanának kipróbálása és az azzal kapcsolatos gyakorlati 
tapasztalatgyűjtés. A programban a Belügyminisztérium által kiválasztott 41 fő, közszolgálati 
továbbképzés keretében felkészített mentor és hozzájuk rendelt pályakezdő mentorált vesz 
részt. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/06/pilot-program-indult-palyakezdok-
mentoralasara 
 
Nemzetközi tanévnyitó az NKE-n 
Mintegy 14 országból összesen 57 külföldi hallgatót fogad az őszi szemeszterben a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem a különféle hallgatói mobilitási programok keretében. Az intézmény 
nemzetközi tanévnyitója, az International Welcome Day programjain a karok és az Erasmus 
Student Network is bemutatkozott. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/05/nemzetkozi-tanevnyito-az-nke-n 
 
Hozzánk jöttek először 
Első, tapasztalatszerző útjukra hozzánk látogatott szeptember 8–10 között, az idén januárban 
alapított Varsói Kriminológia és Börtöntudományok Főiskola rektora és két egyetemi oktatója. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/10/hozzank-jottek-eloszor 
 
A VTK külföldi diákjait köszöntötték az „International Day”-n 
Első alkalommal rendezte meg az intézmény nemzetközi diákjait üdvözlő „International Day”-
t a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara szeptember 11-én. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/12/a-vtk-kulfoldi-diakjait-koszontottek-az-
international-day-n 
 
Díszemléklapot kaptak a 40 éve végzett mérnökhallgatók 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar jogelőd intézményében, a Pollack Mihály 
Műszaki Főiskola Vízgazdálkodási Intézetében 1979-ben végzett 11 volt mérnökhallgató 
vehetett át díszemléklapot, az NKE bajai campusán rendezett szeptember 7-i ünnepségen. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/11/diszemleklapot-kaptak-a-40-eve-vegzett-
mernokhallgatok 
 
VTK-s siker a kajak-kenu világbajnokságon 
A Víztudományi Kar tanulmányi referense, Kiss Erzsébet is részt vett az augusztus végén 
megrendezett szegedi Masters Kajak-Kenu Világbajnokságon, ahol csapattársával, Körmendi 
Lászlóval, K2 mixben bronzérmet szerzett a 200 méteres döntőben. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/09/vtk-s-siker-a-kajak-kenu-vilagbajnoksagon 
 
Sugóparti Tudósparty a VTK-n 
Az idei évben tartja 10 éves jubileumát a „SugóParti TudósParty” előadássorozat, amelynek 
aktuális programjára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karán került sor, 
szeptember 6-án.  
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/06/sugoparti-tudosparty-a-vtk-n 
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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 
 
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 
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 
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Civitas Sapiens ’19 - Okos Város szakmai konferencia 
Időpont: 2019. szeptember 19., 10:00 
Helyszín: Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-09-19 
 
V. Önkormányzatiság napjainkban konferencia 
Időpont: 2019. szeptember 24., 10:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-09-24 
 
XXXIV. Magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia 
Időpont: 2019. szeptember 26., 9:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Szent László Kápolna (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-09-26 
 
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 
 
Orczy Summer Chill: Moszkva tér (kertmozi) 
Időpont: 2019. szeptember 26., 20:00 
Helyszín: Orczy-park 
 
Orczy Summer Chill: Szalóki Ági sanzon est 
Időpont: 2019. szeptember 27., 20:00 
Helyszín: Orczy-park 
 
Orczy Summer Chill: Budapest Ragtime Band 
Időpont: 2019. szeptember 28., 20:00 
Helyszín: Orczy-park 
 
Orczy Summer Chill: Muzsikáló Kőbánya Zenekar 
Időpont: 2019. szeptember 29., 20:00 
Helyszín: Orczy-park 
 

 
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/) 
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- 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 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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