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Egyetemi hírek 
 
Kormányzati teljesítményértékelés: szükség van a nemzeti mérésekre is 
A nemzetközi mérési módszerek, mint például a korrupciós, versenyképességi és hitelminősítő 
rangsorok megbízhatóságáról rendeztek tudományos konferenciát a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen. A rendezvényen elhangzott, hogy a mérésekre szükség van, de csak hiteles 
információk alapján lehet megalapozottan tervezni, dönteni és cselekedni. Az NKE 2015-től 
évente jelentette meg tudományos hátterű kormányzati teljesítményértékelését, a Jó Állam 
Jelentést. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/19/kormanyzati-teljesitmenyertekeles-
szukseg-van-a-nemzeti-meresekre-is 
 
Főszerepben a sport - hamarosan Ludovika Egyetemi Sportnap 
Szeptember 25-én a sporté lesz a főszerep a Ludovika Campus szinte egész területén. A 
Sportparkban rendezik például az „Egyetem erős embere” versenyt, emellett egész nap NKE 
SE programok is lesznek. A Ludovika Aréna uszodájában aquafitness, FTC vízilabda, úszás 
és egész napos szauna szeánsz vár mindenkit, míg a sportcsarnokban dolgozói foci kupa, 
NKE SE futsal meccs, röplabda, ülőröplabda és falmászási lehetőség lesz. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/19/foszerepben-a-sport-hamarosan-
ludovika-egyetemi-sportnap 
 
Tanévnyitó istentisztelet az NKE-n 
Tanévindító ökumenikus istentisztelettel kezdték meg szolgálatukat a lelkészek a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen. Az egyetem polgárai, hallgatók és munkatársak az Oktatási 
Központban gyűltek össze, hogy Isten áldását kérjék az új tanévre. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/18/tanevnyito-istentisztelet-az-nke-n 
 
A rendszerváltás története Kulin Ferenc szemével 
Megkezdődött a Ludovika Szabadegyetem beszélgetés sorozata a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen. Az első alkalmon Kulin Ferenc Széchenyi- és József Attila-díjas kritikus, 
irodalomtörténész, a Mozgó Világ című folyóirat egykori főszerkesztője beszélt a lap utolsó 
éveit körülvevő történésekről, folyamatokról, a kultúrpolitika lazulásáról és azokról a 
motivációkról, amelyek arra késztették, hogy részt vegyen a közéletben. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/18/a-rendszervaltas-tortenete-kulin-ferenc-
szemevel 
 
Mérlegen a populizmus 
A populizmusról szervezett vitaestet a Magyary Zoltán Szakkollégium. Krekó Péter és Mráz 
Ágoston Sámuel politológusok a populizmus térhódításáról, a populizmus és a demokrácia 
kapcsolatáról folytattak kötetlen beszélgetést egymással és az érdeklődőkkel.   
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/18/merlegen-a-populizmus 
 
„Nagypapa korú” lett a NATO 
Egy stabil alakulat, Jens Stoltenberg főtitkár szavaival élve „a világtörténelem legsikeresebb 
szövetsége”, amely folyamatosan képes alkalmazkodni a változó környezethez és felismeri a 
21 század kihívásait - ezekkel a gondolatokkal jellemezték az Észak-Atlanti Szerződés 
Szervezetét az NKE Biztonságpolitikai  Szakkollégiumának „NATO 70” emlékév 
konferenciáján. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/17/nagypapa-koru-lett-a-nato 
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Habilitálnak az NKE oktatói 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem két oktatójának is ezen a héten került sor habilitációs 
eljárásának nyilvános vitájára és előadására. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/17/habilitalnak-az-nke-oktatoi 
 
Hallgatói ötletpályázat a Ludovika Campus fejlesztésére 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a gödöllői Szent István Egyetemmel együttműködve 
hallgatói ötletpályázatot írt ki, amelynek célja az intézmény Ludovika Campusának funkcionális 
és művészi újragondolása a park történelmi jellegének megtartása mellett, valamint a jelenlegi 
adottságok ésszerű kihasználásával új közösségi terek, pihenőhelyek, tanulószigetek 
kialakítása. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/17/hallgatoi-otletpalyazat-a-ludovika-
campus-fejlesztesere 
 
A doktoranduszoknak is megkezdődött a tanév 
Idén 123 doktorandusz hallgató kezdte meg tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
négy doktori iskolájában. „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma” – 
nyitotta meg Széchenyi István szavaival a szeptember 16-i doktori tanévnyitót Koltay András, 
az NKE rektora. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/17/a-doktoranduszoknak-is-megkezdodott-
a-tanev 
 
Jövő egyeteme hackathon: 24 órás innovációs ötletverseny az NKE-n 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyarországon először 24 órás innovációs ötletversenyt 
rendez a jövő egyeteméről. A Design Terminallal közösen szervezett eseményen a közösségi 
tér és az információcsere témakörében várnak innovatív megoldásokat a jelentkezőktől a 
szervezők. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/17/jovo-egyeteme-hackathon-24-oras-
innovacios-otletverseny-az-nke-n 
 
100 éves Ludovikást köszöntöttek 
100. születésnapja alkalmából köszöntötték Hodobay Andor ny. tü. főhadnagyot, az egykori 
Ludovika Akadémia 1940-ben végzett kiválóságát. Hodobay Andor átélte a II. világháború 
borzalmait, hadifogoly is volt egy ideig, később szép polgári karrier jutott neki osztályrészül, 
amelyből 72 éves korában ment nyugdíjba. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/17/100-eves-ludovikast-koszontottek 
 
Lovaglási lehetőség az NKE-n 
Igazi történelmi helyszínen nyílt lovaglási lehetőség a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Ludovika Campusán. A fedeles lovarda a hallgatók és dolgozók mellett a lakosság részére is 
nyitva áll. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/16/lovaglasi-lehetoseg-az-nke-n 
 
A szakkollégiumi hálózat megújítása az NKE-n 
„A szakkollégium jó működése alapvető értéke az egyetemnek”- hangsúlyozta Koltay András 
rektor a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezett Kezdeményezés - Támogatás – 
Kiválóság című szakmai konferencián, amelyen a szakkollégiumok helyzetén túl szó esett a 
pályázati lehetőségekről, a készségfejlesztő tréningekről, az együttlakásról, illetve az egyetemi 
pályázati rendszerről is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/13/a-szakkollegiumi-halozat-megujitasa-az-
nke-n 
 
A kibertér fontos szerepet fog játszani a jövőbeli konfliktusokban 
A kibertér lassan mindennapjaink meghatározó részévé válik, és számos területen 
befolyásolja életünket. Ezért is fontos, hogy minél többet szóljunk a kiberbiztonság egyes 

https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/17/habilitalnak-az-nke-oktatoi
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/17/hallgatoi-otletpalyazat-a-ludovika-campus-fejlesztesere
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/17/hallgatoi-otletpalyazat-a-ludovika-campus-fejlesztesere
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/17/a-doktoranduszoknak-is-megkezdodott-a-tanev
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/17/a-doktoranduszoknak-is-megkezdodott-a-tanev
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/17/jovo-egyeteme-hackathon-24-oras-innovacios-otletverseny-az-nke-n
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/17/jovo-egyeteme-hackathon-24-oras-innovacios-otletverseny-az-nke-n
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/17/100-eves-ludovikast-koszontottek
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/16/lovaglasi-lehetoseg-az-nke-n
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/13/a-szakkollegiumi-halozat-megujitasa-az-nke-n
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/13/a-szakkollegiumi-halozat-megujitasa-az-nke-n


kérdéseiről. Az NKE Amerika Tanulmányok Kutatóintézet és a Kiberbiztonsági Kutatóintézet 
közös szervezésében megvalósuló kerekasztal-beszélgetés vendége Luke McNamara 
amerikai kiberbiztonsági szakértő volt. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/09/13/a-kiberter-fontos-szerepet-fog-jatszani-
a-jovobeli-konfliktusokban 
 
Elhunyt Rácz Attila professzor 
2019. szeptember 6-án elhunyt Rácz Attila, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok 
Kar jogelődjének tanszékvezető egyetemi tanára. 
Bővebben: https://antk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/13/elhunyt-racz-attila-professzor 
 
Internet Generation Day 
Az ENSZ távközlésért felelős szervezete az International Telecommunication Union (ITU), 
idén Budapesten, szeptember 9-12. között rendezte meg éves konferenciáját, melyen az 
innovációs és a telekommunikációs szektor legnagyobb döntéshozói és szereplői vettek részt 
a világ minden tájáról. A rendezvény utolsó napjának programjait a szervezők kifejezetten az 
egyetemistáknak és a fiatalabb korosztálynak szentelték az Internet Generation Day 
keretében, így ezen a napon kilátogatott a rendezvényre a Korszerű Katonai Híradó, 
Informatikai, Robotikai és Elektronikai Rendszerek Tudományos Diákkör (KKHIRER TDK) 
tagsága is.  
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/17/internet-generation-day 
 
Oktatónk előadása a NMHH-ban a passzív radarokról 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Védelmi és Frekvenciagazdálkodási Főosztályának 
felkérésére tartott előadást szakmai közönség előtt az Elektronika Hadviselés Tanszék 
oktatója „Passzív Radarok” címmel a szervezet Visegrádi utcai telephelyén. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/17/oktatonk-eloadasa-a-nmhh-ban-a-
passziv-radarokrol 
 
Professzionális hadijáték konferencián vett részt oktatónk Londonban 
Hetedik alkalommal rendezte meg a világ egyik vezető kutató egyeteme, a King’s College 
London központi, Strand Campusán a rangos Connections UK nemzetközi professzionális 
hadijáték (wargame) konferenciát 2019. szeptemberben. A Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar Hadtörténelem, Filozófia és Kultúrtörténet Tanszék tanársegédje, 
Harangi-Tóth Zoltán százados (egyben a Hadtudományi Doktori Iskola doktorandusza és 
ÚNKP ösztöndíjas) a konferencia történetében első magyarként, az egyetem képviseletében 
vett részt a rendezvényen.  
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/13/professzionalis-hadijatek-konferencian-
vett-reszt-oktatonk-londonban 
 
A szolgálati kutyakiképzés 70 éve emlékkonferencia 
„A szolgálati kutyakiképzés 70 éve” címmel szervezett emlékkonferenciát, az eltelt hét évtized 
történéseit felelevenítő rendezvénysorozat keretében a Rendőrségi Oktatási és Kiképző 
Központ e hónap elején a Rendőrségi Igazgatási Központ előadóteremében. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/17/a-szolgalati-kutyakikepzes-70-eve-
emlekkonferencia 
 
Rendhagyó Polgárőr Akadémia határrendészetről 
Az Országos Polgárőr Szövetség és az RTK közti együttműködés keretében, idén ősszel 16. 
alkalommal rendezték meg a polgárőr képzés legmagasabb szintjét jelentő, polgárőr 
egyesületi vezetők ötnapos továbbképzését, ezúttal határrendészeti témában. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/16/rendhagyo-polgaror-akademia-
hatarrendeszetrol 
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Kutatók Éjszakája 2019 
Ha szeptember, akkor "Kutatók Éjszakája!" A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi 
Kara az idén is kiemelt programokkal várja az érdeklődőket. Megnyitja kapuit a Bajai Campus: 
megannyi izgalmas előadást, laborvizsgálatot és műszerbemutatót tartanak a Víztudományi 
Kar kutatói, 2019. szeptember 27-én. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/18/kutatok-ejszakaja-2019 
 
Határon átnyúló kutatásban vesznek részt a VTK munkatársai 
„A határon átnyúló Palics-Ludas vízgyűjtő terület fenntartható vízgazdálkodásának 
megalapozása” címmel tartottak konferenciát szeptember 13-án a szerbiai Ludas 
Látogatóközpontban. A Palics-Ludas Közvállalat irányításával mintegy két éve futó projektben 
a Szegedi Tudomány Egyetem és a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület szakemberei mellett 
az NKE Víztudományi Karának kutatói is részt vesznek. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/17/hataron-atnyulo-kutatasban-vesznek-
reszt-a-vtk-munkatarsai 
 

 
Szenátusi hírek 
 
2019. szeptember 18-án tartotta ülését az Egyetem Szenátusa, melyen az alábbi döntéseket 
hozta: 
 
1. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Krajnc Zoltán 

pályázatát a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tudományos dékánhelyettesi (vezetői) 
pozíciójára vonatkozóan. 
 

2. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Kovács Tamás 
pályázatát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti 
és -történeti Tanszék egyetemi docensi pozíciójára vonatkozóan. 
 

3. napirendi pont: A Szenátus a Rendészettudományi Kar alap- és mesterképzési szakjainak 
szakfelelősi és szakirányfelelősi megbízása kapcsán az alábbi döntéseket hozta: 

a) A Szenátus a katasztrófavédelem mesterképzési szak szakfelelőseként Dr. Vass 
Gyula egyetemi docenst bízta meg. A Szenátus továbbá döntött arról, hogy Dr. Endrődi 
István szakfelelősi megbízása megszűnik. 

b) A Szenátus a katasztrófavédelem alapképzési szak katasztrófavédelmi műveleti 
szakirány szakirányfelelőseként Dr. Kóródi Gyula egyetemi tanárt bízta meg. A 
Szenátus továbbá döntött arról, hogy Dr. Endrődi István szakirányfelelősi megbízása 
megszűnik. 

 
4. napirendi pont: A Szenátus a vízügyi üzemeltetési mérnöki alapképzési szak 

szakfelelőseként Dr. Vadkerti Edit egyetemi docenst bízta meg. A Szenátus továbbá döntött 
arról, hogy Dr. Bíró Tibor szakfelelősi megbízása megszűnik. 
 

5. napirendi pont: A Szenátus a közbeszerzési tanácsadó szakirányú továbbképzési szak 
szakfelelőseként Dr. Méhes Tamás adjunktust bízta meg. A Szenátus továbbá döntött arról, 
hogy Dr. Boros Anita szakfelelősi megbízása megszűnik. 
 

6. napirendi pont: A Szenátus a fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterképzési szak 
szakindítási dokumentációjának elfogadása, valamint a szak szakfelelősének megbízása 
kapcsán az alábbi döntéseket hozta:  

a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött a fejlesztéspolitikai 
programmenedzsment mesterképzési szak indításáról, továbbá felhatalmazta a 
rektort, hogy – a Fenntartó jóváhagyását követően – a szakindítási kérelmet a képzési 
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és kimeneti követelmények jogszabályban való kihirdetését követően megküldje az 
Oktatási Hivatalnak. 

b) A Szenátus a fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterképzési szak 
szakfelelőseként Dr. Nyikos Györgyi egyetemi docenst bízta meg. 

 
7. napirendi pont: A Szenátus az állami légiközlekedés alapképzési szak katonai 

repülőműszaki szakirány szakindítási dokumentációjának elfogadása, valamint a szakirány 
szakirányfelelősének megbízása kapcsán az alábbi döntéseket hozta: 

a) A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – döntött az állami légiközlekedési 
alapképzési szak repülőműszaki szakirány indításáról, továbbá felhatalmazta a 
rektort, hogy – a Fenntartó jóváhagyását követően – a szakirány indítási kérelmét a 
képzési és kimeneti követelmények módosításának jogszabályban való kihirdetését 
követően megküldje az Oktatási Hivatalnak. 

b) A Szenátus az állami légiközlekedési alapképzési szak repülőműszaki szakirány 
szakirányfelelősi feladatainak ellátásával Dr. Békési Bertold egyetemi docenst bízta 
meg. 

 
8. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a 

Hadtudományi Doktori Iskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát. A szabályzat a Fenntartó 
általi jóváhagyást követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit alkalmazni kell a 
tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben megkezdett hallgatókra is.  
 

9. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a Katonai 
Műszaki Doktori Iskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát. A szabályzat a Fenntartó általi 
jóváhagyást követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit alkalmazni kell a 
tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben megkezdett hallgatókra is.  

 
10. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a 

Rendészettudományi Doktori Iskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát. A szabályzat a 
Fenntartó általi jóváhagyást követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit alkalmazni 
kell a tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben megkezdett hallgatókra is. 

 
11. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a 

Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát. A szabályzat a 
Fenntartó általi jóváhagyást követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit alkalmazni 
kell a tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben megkezdett hallgatókra is.  

 
12. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadta a 

Szervezeti és Működési Rend, valamint egyes egyetemi szabályzatok módosítását. A 
szabályzatmódosítások a fenntartói jóváhagyást követő napon lépnek hatályba. 

 
13. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – jóváhagyta a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabályának 
módosítását. A módosítás 2019. október 1-jén lép hatályba. 

 
14. napirendi pont: A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – jóváhagyta a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítását. A 
módosítás a szenátusi jóváhagyást követő napon lép hatályba. 

 
15. napirendi pont: A Szenátus véglegesen elhatározta az NKE Ludovika Huszár Lovarda 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az NKE Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság összeolvadását és megállapítja, hogy az összeolvadás következtében 
létrejövő társaság neve: NKE Campus XXI. Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság.  



A Szenátus – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja az NKE Szolgáltató Nonprofit 
Kft. és az NKE Ludovika Huszár Lovarda Nonprofit Kft. összeolvadására vonatkozó 
Egyesülési Tervet és Egyesülési Szerződést, az NKE Ludovika Huszár Lovarda Nonprofit Kft 
és az NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. – ezen társaságok 2019. június 30. napi fordulónapra 
készített – vagyonmérleg-tervezeteit és vagyonleltár-tervezeteit, valamint az összeolvadás 
során létrejövő új jogi személy, az NKE Campus XXI. Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét és az azokra vonatkozó, 
Antal Beáta Katalin könyvvizsgáló (kamarai nyilvántartási száma: 007407, igazolvány száma 
009137) mint független könyvvizsgálói véleményét.  
A Szenátus rögzítette, hogy az NKE Campus XXI. Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság egyszemélyes tagja az Alapító, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem lesz. 
A Szenátus felhatalmazta a rektort, hogy az előterjesztésben foglaltak, valamint az állami 
vagyon felügyeletéért felelős miniszter delegálása alapján nevezze ki az NKE Campus XXI. 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyülőbizottságának tagjait. 

 
 
A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
Nagy Sándor tű. alezredes doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája 
A vita ideje: 2019. szeptember 30. (hétfő) 10:00 óra 
A vita helye: NKE HHK, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) 
Az értekezés címe: A lakosságvédelmet érintő kockázatelemzés és kockázatkezelés 
fejlesztése 
 
Ambrusz József tű. ezredes doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája 
A vita ideje: 2019. október 2. (szerda) 10:00 óra 
A vita helye: NKE HHK, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) 
Az értekezés címe: Katasztrófák következményeinek felszámolása, valamint a helyreállítás, 
újjáépítés vezetés-irányítási, műszaki feladatainak lehetséges megoldásai 
 
Vas Tímea őrnagy doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája 
A vita ideje: 2019. október 3. (csütörtök) 10:00 óra 
A vita helye: NKE HHK, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) 
Az értekezés címe: A Magyar Honvédség mobil légiforgalom szervezési komponens 
kialakításának és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata 
 
Tuba Zoltán őrnagy doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája 
A vita ideje: 2019. október 7. (hétfő) 10:00 óra 
A vita helye: NKE HHK, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) 
Az értekezés címe: Analógiás elven alapuló korszerű látástávolság előrejelző eljárások 
kidolgozása és értékelése a katonai repülés meteorológiai támogatásához 
 
Dr. Fejes Zsuzsanna habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása 
A vita ideje: 2019. október 7. (hétfő) 09:00 óra 
A vita helye: NKE Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82. V. emelet O-509. terem) 
A vita témája: „A kormányzás új formái – az állami funkciók átalakulása a 21. században” 
Az előadás ideje: 2019. október 7. (hétfő) 12:00 óra 
Az előadás helye: NKE Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82. I. emelet O-104. terem) 
Az előadás témája: „Az állam, mint az európai és a nemzetközi együttműködések szereplője. 
Az Európai Unió államtani dilemmái és az államok megváltozott szerepe a nemzetközi 
viszonyokban” 
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. 

mailto:patyodi.szandra@uni-nke.hu


 
Dr. Balla Tibor habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása 
A vita ideje: 2019. október 8. (kedd) 09:00 óra 
A vita helye: NKE HHK (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Zrínyi terem) 
A vita témája: „Az osztrák-magyar tábornoki kar az első világháborúban” 
Az előadás ideje: 2019. október 8. (kedd) 12:00 óra 
Az előadás helye: NKE HHK (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Zrínyi terem) 
Az előadás témája: „A magyar királyi honvéd lovasság 1868-1914” 
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. Karches Tamás habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása 
A vita ideje: 2019. október 8. (kedd) 10:30 óra 
A vita helye: NKE HHK (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. 2. épület I. emelet 121. terem) 
A vita témája: „A recirkulációs anyagáramok és áramlási összefüggései a szennyvíztisztítási 
technológiákban” 
Az előadás ideje: 2019. október 8. (kedd) 12:20 óra 
Az előadás helye: NKE HHK (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. 2. épület I. emelet 121. 
terem) 
Az előadás témája: „Biológiai szennyvíztisztítás reaktorelrendezései” 
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 
 
IV. Ludovika Huszárverseny 
Időpont: 2019. szeptember 21., 9:30 
Helyszín: Ludovika Huszár Lovarda 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-09-21 
 
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 
 
Ludovika Egyetemi Sportnap 
Időpont: 2019. szeptember 25., 8:45 
Helyszín: Ludovika Campus 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-09-25 
 
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 
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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 
 
Volt egyszer egy rendszerváltozás - Kun Miklós előadás-sorozata 
Időpont: 2019. október 2., 18:00 
Helyszín: Ludovika Főépület II. előadó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-02 

 
 
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 
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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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