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Egyetemi hírek 
 
Út az „emberarcú” szocializmushoz 
A „prágai tavaszként” elhíresült reformmozgalom kiteljesedéséhez vezető utat mutatta be Dr. Kun 
Miklós Széchenyi-díjas történész a Ludovika Szabadegyetem őszi szemeszterének első 
előadásán. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/13/ut-az-emberarcu-szocializmushoz 
 
Fókuszban: a Brexit 
„Nagy-Britannia a választások után” címmel tartott workshopot a Történeti kihívások és jelenkori 
válaszok a XIX-XXI. századi brit államfejlődésben elnevezésű kutatócsoport. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/12/fokuszban-a-brexit 
 
Az első 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett a Stipendium Hungaricum program 2014-es elindítása 
óta először fokozatot szerző első PhD hallgató. Paiman Ramazan Ahmad, aki az iraki kurd 
területről érkezett, a közigazgatás terén doktorált. Paiman Ramazan Ahmad 2017 novemberében 
védte meg disszertációját intézményi keretek közt, majd 2018. június 7-én nyilvános védésen is 
bizonyította tudását.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/12/az-elso 
 
Felsőoktatás: egyre szorosabbak a magyar-vietnámi kapcsolatok 
Az elmúlt évtizedekben mintegy háromezer vietnámi hallgató végzett a magyar felsőoktatásban és 
jelenleg is mintegy 500 diák tanul hazánkban a dél-kelet ázsiai államból. A két ország egyre 
szorosabb oktatási együttműködését erősítette a II. Magyar-Vietnami Rektori Konferencia, 
amelynek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adott otthont. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/11/felsooktatas-egyre-szorosabbak-a-magyar-
vietnami-kapcsolatok 
 
Társadalmi érték és felelősség a közszférában 
"Nekünk és Magyarországnak egyaránt komoly történelmi múltunk van a szak- és 
közigazgatásban. Azt tapasztaltuk, hogy ha a közösségeket bevonjuk a párbeszédbe, sokkal jobb 
eredményeket tudunk elérni a közszolgálati feladatok ellátásában, és ezeket a közösségek 
magukénak fogják érezni" – mondta András yorki herceg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
műhelykonferenciáján. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/11/tarsadalmi-ertek-es-felelosseg-a-
kozszferaban 
 
Ha szeptember, akkor Kutatók éjszakája! 
Négy helyszínen, minden eddiginél több, összesen 140 előadással várja a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem az érdeklődőket szeptember 28-án, a Kutatók éjszakáján. Az intézmény megalakulása 
óta résztvevője az Európai Unió Bizottságának kezdeményezésére létrejött eseménynek, amelyet 
idén már 13. alkalommal rendeznek meg azzal a céllal, hogy a tudósi, kutatói életpályát és 
általában a tudományt közelebb hozzák a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára.   
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/10/ha-szeptember-akkor-kutatok-ejszakaja 
 
A minőség egyeteme 
„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem neve egyet kell, hogy jelentsen a minőséggel” - mondta Gulyás 
Gergely az intézmény központi tanévnyitó ünnepségén. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a 
Ludovika Arénában tartott eseményen kiemelte, hogy mostantól nem lehet kisebb a cél, mint hazai 
és nemzetközi presztízsű egyetemmé válni. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/07/a-minoseg-egyeteme 
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Tanévnyitó a kar Erasmus+ programban résztvevő külföldi hallgatóinak 
Tizenhárom külföldi hallgató kezdte meg tanulmányait az őszi félévben a karon. Ebből az 
alkalomból áttekintjük kapcsolódásunk néhány idei és tavalyi pillanatát az Erasmus+ programhoz. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/09/07/tanevnyito-a-kar-erasmus-programban-
resztvevo-kulfoldi-hallgatoinak 
 
40 éve végeztek a Víztudományi Kar jogelőd intézményében 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának jogelőd intézményében, - a Budapesti 
Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Főiskolai Karán - 1978-ban végzett hallgatók találkoztak a bajai 
campuson.  
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2018/09/08/40-eve-vegeztek-a-viztudomanyi-kar-jogelod-
intezmenyeben 
 
Nemzetközi nyári egyetemen a KVI hallgatói és oktatója 
Immár harmadik alkalommal került megrendezésre a kolozsvári Babes Bolyai Tudományegyetem 
„ISUMADECIP” Kutatóintézetének szervezésében, a „International Summer School of Disaster 
Management” elnevezésű nemzetközi nyári kurzus. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/09/05/nemzetkozi-nyari-egyetemen-a-kvi-hallgatoi-
es-oktatoja 
 
Minőségi tudástranszfer és tapasztalatcsere Horvátországban 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének három oktatója, Ambrusz József 
c. tű. ezredes, Dr. Dobor József tű. alezredes és Horváth Hermina tű. őrnagy szakmai 
továbbképzésen vett részt 2018. augusztus 27-31. között a horvátországi rijekai 
tűzoltóparancsnokságon.  
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/09/06/minosegi-tudastranszfer-es-tapasztalatcsere-
horvatorszagban 
 
 
A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
2018.09.18. Dr. Hazafi Zoltán habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása 
A vita ideje: 2018. szeptember 18. (kedd) 10:00 óra 
A vita témája: : „A stratégiai munkaerő-tervezés szerepe és a versenyképes közszolgá-lat”  
Helyszín: NKE Orczy Úti Kollégium C-D. terem (1089 Budapest, Orczy út 1.)  
Az előadás ideje: 2018. szeptember 18. (kedd) 14:00 óra 
Az előadás témája: „A közigazgatás személyi állománya összehasonlító, nemzetközi adatok 
viszonyában” 
Helyszín: NKE Ludovika Főépület, Lőrincz Lajos terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)  
Kapcsolat: Pátyodi Szandra (20-468) 
 
2018. 09.26. Dr. Hornyacsek Júlia habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása  
A vita ideje: 2018. szeptember 26. (szerda) 09:00 óra  
A vita témája: „A műszaki védelmi szakfeladatok helye és szerepe a katasztrófák elleni 
védekezésben, a végrehajtás és a kárterület jellemzőinek összefüggései”  
Helyszín: NKE HHK Bolyai terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.)  
Az előadás ideje: 2018. szeptember 26. (szerda) 12:00 óra  
Az előadás témája: „A katasztrófa-kárterületen megjelenő hatások és a műszaki szakfel-adatok 
összefüggései”   
Az előadás helye: NKE HHK Honvédelmi igazgatási kabinet (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11., 
4. épület 1. emelet 101-102. terem)  
Kapcsolat: Pátyodi Szandra (20-468) 
 
Dr. Ujházi Lóránd habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása   
A vita ideje: 2018. szeptember 17. (hétfő) 09:30 óra  
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A vita témája: „A katolikus egyház menekültügyi politikájának változása – A lelkipász-tori és 
humanitárius segítségnyújtás jogi és strukturális kerete, illetve az állammal való együttműködés 
lehetőségei”  
Helyszín : NKE HHK Bolyai terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.)  
Az előadás ideje: 2018. szeptember 17. (hétfő) 12:00 óra  
Az előadás témája: „A vatikáni preventív diplomácia és válságkezelés az új típusú bizton-sági 
kihívások, illetve a kormányzattal és a haderővel való együttműködés fényében” 
Az előadás helye: NKE HHK „A” épület 530. terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.)  
Kapcsolat: Pátyodi Szandra (20-468) 
 
Dr. Bottyán Zsolt őrnagy habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása  
A vita ideje: 2018. szeptember 17. (hétfő) 10:00 óra  
A vita témája: „A közfeladatot ellátó repülések meteorológiai támogatásának megközelítése”  
Helyszín: NKE Katonai Repülő Intézet Könyvtár, Olvasóterem (5000 Szolnok, Kilián út 1.)  
Az előadás ideje: 2018. szeptember 17. (hétfő) 14:00 óra  
Az előadás témája: „A repülőeszközök felületi jegesedésének meteorológiai aspektusai”  
Az előadás helye: NKE Katonai Repülő Intézet Könyvtár, Előadóterem (5000 Szolnok, Kilián út 1.)  
Kapcsolat: Pátyodi Szandra (20-468) 

 
 
Egyetemi programok és konferenciák 
 
Doktori tanévnyitó 
Időpont: 2018. szeptember 18., 14 :00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)   
Bővebben : https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-18 
 
Ludovika Szabadegyetem II. előadás 
Kun Miklós: Miként mozgatták Kádár Jánost a Kreml urai 1968-ban? 

Időpont: 2018. szeptember 18. 18:00 - 20:00 

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Központ II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 
82.) 
Bővebben : https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-18 
 
George Friedman: Central Europe in a Global Future Context 
Időpont: 2018. szeptember 19., 17 :00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)   
Bővebben : https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-19 
 
A hatékony migrációs politika 
Időpont: 2018. szeptember 20., 9 :00 
Helyszín:NKE Orczy Úti Kollégium (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-20 
 
A NATO brüsszeli csúcstalálkozó értékelése c. workshop 
Időpont: 2018. szeptember 20., 16 :00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)   
Bővebben : https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-20 
 
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 
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Záró Ptk. módszertani workshop 
Időpont: 2018. szeptember 26. 11:00 
Helyszín: NKE Oktatási Központ, 510-es tárgyaló (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben : https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-26 
 
Integration vs. segregation - muslim and other communities in Europe 
Időpont: 2018. szeptember 27., 8 :30 
Helyszín: NKE Oktatási Központ, 510-es tárgyaló (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben : https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-27 
 
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  
 
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 
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„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 
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/) 
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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 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 
 
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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