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Egyetemi hírek 
 
Megalakult a Kreatív Tanulás Programtanács 
„Pedagógiai fordulatot kell megcélozni és végrehajtani, amely az oktatás lényegének a 
hallgatói képességek hatékony fejlesztését és értékelését, az egyéni tanulási utak 
mentorálását és a személyességen alapuló alkotó szakmai közösségek művelését tekinti” – 
olvasható az NKE Rektori Tanácsa által elfogadott Kreatív Tanulás programdokumentumban, 
amelynek továbbfejlesztésére és érvényesítésére Programtanács alakult az intézményben. Az 
oktatói és hallgatói képviselőkből álló testület október 29-én tartotta alakuló ülését. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/31/megalakult-a-kreativ-tanulas-programtanacs 
 
Változások Kelet-Európában a rendszerváltozás küszöbén 
Leonyid Brezsnyev és Kádár János sokszor nem túl felhőtlen kapcsolatáról is szó volt Kun 
Miklós legutóbbi előadásán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A Széchenyi- díjas történész 
részletesen is szólt a szovjet érdekszférába tartozó országok vezetőinek viszonyáról, amely 
sok esetben csak a felszínen volt szívélyes kapcsolat. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/31/valtozasok-kelet-europaban-a-rendszervaltozas-
kuszoben 
 
Ördögűzős témában indult előadássorozat 
Az ördögűzés fogalmát, megjelenését a katolikus kánonban és a megfilmesített példákat is 
bemutatja az az előadássorozat, amelyet a római katolikus egyetemi lelkész indított. Az első 
alkalommal hatalmas volt a hallgatói érdeklődés a téma iránt. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/31/ordoguzos-temaban-indult-eloadassorozat 
 
Magyarország jövője és a digitalizáció 
„A jó állam a digitális jólétet szolgálja”- fogalmazott Gál András Levente a Digitális Kerekasztal 
előadásán. A Digitális Jólét Program (DJP) szakmai vezetője az NKE EHÖK és az InfoTárs 
Egyesület közös szervezésében megvalósuló rendezvényen hangsúlyozta: fel kell készülni 
arra, hogy a jövő állama alapvetően digitálisan működik majd. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/30/magyarorszag-jovoje-es-a-digitalizacio 
 
Nemzetbiztonsági témájú könyvek hallgatóknak, kutatóknak és civileknek 
A nemzetbiztonsági szféra történetét, működését és fejlődését mutatja be az a két új kiadvány, 
amelyeket a Ludovika Főépület Zrínyi termében mutattak be. Hasonló művek utoljára az 1930-
as évek végén születtek Magyarországon. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/29/nemzetbiztonsagi-temaju-konyvek-hallgatoknak-
kutatoknak-es-civileknek 
 
Nemzetiségi megbízóleveleket adtak át a Ludovika Főépület kápolnájában 
Az október 13-i választáson az országos nemzetiségi önkormányzatokban mandátumot 
szerző képviselők vehették át megbízólevelüket a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott 
ünnepségen. 



https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/28/nemzetisegi-megbizoleveleket-adtak-at-a-ludovika-
foepulet-kapolnajaban 
 
A világ legjobb fiatal birkózói a Ludovika Campuson 
Megkezdődött az U23-as Birkózó Világbajnokság. A versenynek a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Ludovika Arénája ad otthont, a belépés ingyenes. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/28/a-vilag-legjobb-fiatal-birkozoi-a-ludovika-campuson 
 
Közép-Európa washingtoni madártávlatból 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem is képviselte magát az amerikai fővárosban megrendezett 
James S. Denton Transatlantic Fellowship Programon, amelynek hét résztvevőjét a 
washingtoni székhelyű CEPA (Center for European Policy Analysis) illetékes vezetői 
választották ki a Visegrádi Négyek országaiból, Ukrajnából, Észtországból, illetve 
Lettországból. Köztük volt Kováts Antónia, az NKE Nemzetközi Igazgatóság irodavezetője is. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/28/kozep-europa-washingtoni-madartavlatbol 
 
Hét évtizede a repülőtisztképzés szolgálatában 
A szolnoki repülőtisztképzés kezdeteire emlékezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Az MH 
86. Ittebei Kiss József Helikopterbázis Művelődési Otthonában tartott ünnepségen 
felelevenítették az elmúlt 70 év fontos állomásait, a nagy elődöket, de szó volt a légierő 
közeljövőben megvalósuló fejlesztéseiről és a képzés jövőjéről is. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/28/het-evtizede-a-repulotisztkepzes-szolgalataban 
 
Az NKE is részt vett a Magna Charta Universitatum ülésén 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képviselői is részt vettek a Magna Charta Universitatum 
nemzetközi egyetemi szövetség Kanadában rendezett ülésén. A Hamiltonban tartott 
találkozón Koller Boglárka nemzetközi rektorhelyettes és Breuer Klára nemzetközi igazgató 
több megbeszélést is folytattak más egyetemek képviselőivel. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/25/az-nke-is-reszt-vett-a-magna-charta-universitatum-
ulesen 
 
Bemutatták a Science Park tervezett szakmai tartalmát 
Az Egészségipari-Biotechnológiai Science Parkban megvalósítani kívánt kutatás-fejlesztési és 
szolgáltatási terveket mutatta be a kutatóknak és az érdeklődőknek Dr. Ferdinandy Péter, a 
Semmelweis Egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese, valamint Dr. Szigeti Gyula 
Péter, a Semmelweis Egyetem innovációs igazgatója. A rendezvényt megnyitó köszöntőjében 
Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora hangsúlyozta a Science Parkról való közös 
gondolkodás fontosságát. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/24/bemutattak-a-science-park-tervezett-szakmai-
tartalmat 

 
Ismét életet mentett egy tisztjelöltünk 
Gyermekéért érkezett 16 óra körül a fővárosi óvodába az édesapa. Rosszul érezve magát a 
mosdóba ment, ahol összeesett. Erről értesítették a SzívCity alkalmazás aktív tagját, Benedek 
Ádámot, karunk végzős bűnügyi szakirányos rendőr tisztjelöltjét. 
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/10/31/ismet-eletet-mentett-egy-tisztjeloltunk 
 
Földön-vízen-levegőben… 



A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Megyei Balesetmegelőzési 
Bizottsága pályaorientációs jellegű szakmai látogatásra hívta 2019. október 25-én karunk 3. 
évfolyamos közlekedésrendészeti és közrendvédelmi szakirányos diákjait, ahol a rendőrök 
mindennapi életéből kaphattak ízelítőt. 
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/10/29/foldon-vizen-levegoben 
 
Tanszéki partnertalálkozó, fókuszban a hallgatók 
Karunk Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszéke kiemelt hangsúlyt fektet a 
hallgatók érdemi szakmai gyakorlatának megszervezésére, elhelyezkedési lehetőségeik 
megkönnyítésére. A sokéves kapcsolatépítés eredményeként tanszékünk széles 
partnerhálózattal rendelkezik, a támogató cégek, szervezetek száma meghaladja a harmincat. 
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/10/28/tanszeki-partnertalalkozo-fokuszban-a-hallgatok 
 
 
Egyetemi programok és konferenciák 
 
Nemzetközi konferencia a kora modern várostörténetről 
Időpont: 2019. november 4. 10:00 – 18:15 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület, Hunyadi terem 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-04 
 
30 éve szabadon előadássorozat – Dr. Hack Péter: Az SZDSZ megalakulása 
Időpont: 2019. november 05. 18:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Központ II. előadó 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-05 
 
A munkavállalási célú vándorlás aktuális kérdései Magyarországon 
Időpont: 2019.november 06. 08:30 - 15:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-06 
 
CSODA VAGY SZÜKSÉGSZERŰSÉG? Konferencia a berlini fal leomlásának 30. 
évfordulója alkalmából 
Időpont: 2019. november 07. 15:00 - 2019.11.08. 12:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-07 
 
Új dimenziók és generációs ugrás a hadviselésben - nemzetközi tudományos 
konferencia  
Időpont: 2019. november 07-08. 
Helyszín: Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központ 
Bővebben: https://konferencia.magyarhonvedseg.hu 

 
Honvédelmi jog és igazgatás aktuális kérdései c. konferencia 
Időpont: 2019.11.19. 09:00 - 15:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi 
Campus, Zrínyi terem 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-19 
 
Az online platformok felelősségéről c. műhelykonferencia 
Időpont: 2019.11.21. 17:00 - 19:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület, Hunyadi terem 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-21 



 

Legújabb minőségi publikációk az NKE-n 

 
A jövőben meg kívánjuk osztani Önökkel a mindenkori legfrissebb, nemzetközileg magasan 
jegyzett folyóiratokban, könyvekben, könyvsorozatokban vagy konferencia kötetekben – a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóinak, kutatóinak és hallgatóinak tollából – megjelenő 
közleményeket.  

Ezen kezdeményezés tovább erősíti az SJR (Scimago Journal Ranking) és a Web of Science 
(Clarivate Analytics) Q-s nemzetközi minősítéssel rendelkező közlemények láthatóságát, 
ösztönözni kívánja Egyetemünk szerzőit ilyen minőségű publikációk írására. Az Egyetem nagy 
hangsúlyt fektet a nemzetközi kutatói kiválóság építésére, valamint a nemzetközi láthatóság 
és versenyképesség mind intézményi, mind egyéni növelésére. A „Publikációs Projektek 
Támogatása” című, 2019 őszén első alkalommal meghirdetett program is e célkitűzés 
jegyében jutalmazza a Q-s közleményeket.  

Célunk, hogy a jövőben ezek a tudományos eredmények még nagyobb elismerést kapjanak, 
melynek egyik elemeként rendszeresen közzétesszük a legfrissebb ilyen közleményeket, hogy 
olvashassák azokat. 

1. Lentner Csaba (ÁNTK) 
2. Karches Tamás (VTK) 
3. Ács Éva (VTK) 
4. Korponai János László (VTK) 
5. Pántya Péter (RTK) 
6. Csurgai József (HHK), Pátzay György (RTK), Vass Gyula (RTK) 
7. Bíró Tibor (VTK) 

 Document Title Authors Year Source 

1. 
New dimensions of internal 

controls in banking after the GFC 

Lentner, C., Vasa, 
L., Kolozsi, P.P., 

Zéman, Z. 
2019 

Economic Annals-
XXI, 176(3-4), pp. 38-

48. 

2. 

Adjustment of reactor model in 
organic matter removal from 

wastewater applying numerical 
residence time distribution 

analysis  

Karches, T. 2019 

International Journal 
of Sustainable 

Development and 
Planning, 14(4), pp. 

347-355. 

 



 

Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
A New York-i Magyar Tudományos Társaság pályázata 
„Szent-Györgyi Young Investigator Award” felhívás 

- a díjra 35 év alatti magyar tudósok, PhD hallgatók pályázhatnak, akik Magyarországon, 
vagy a szomszédos országokban végzik tevékenységüket.  

A jelentkezés határideje 2019. november 15. 
Bővebb információ az alábbi elérhetőségen található:  
https://www.nyhungarianscientificsociety.org/awards  

 
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/) 

3. 

Heterogeneity and anthropogenic 
impacts on a small lowland 

stream 

 

Somlyai, I., Berta, 
C., Nagy, S.A., (...), 

Nagy, J., Grigorszky, 
I. 

 

2019 
Water (Switzerland), 
11(10), art. no. 2002. 

4. 

Warm Younger Dryas summers 
and early late glacial spread of 

temperate deciduous trees in the 
Pannonian Basin during the last 
glacial termination (20-9 kyr cal 

BP) 

Magyari, E.K., Pál, 
I., Vincze, I., (...), 

Szabó, Z., Korponai, 
J. 

2019 
Quaternary Science 

Reviews, 225, art. no. 
105980. 

5. 

Survey questionnaire for the study 
on occupational safety culture in a 
production plant. construction and 

statistical verification of data 
correctness 

Krupa, P., 
Gabryelewicz, I., 

Edl, M., Pantya, P., 
Patalas-

Maliszewska, J. 

2019 

Management and 
Production 

Engineering Review, 
10(2), pp. 101-108. 

6. 
Accelerated leach test for low-
level radioactive waste forms in 

the Hungarian NPP Paks 

Pátzay, G., Zsille, 
O., Csurgai, J., 

Vass, G., Feil, F. 
2019 

International Journal 
of Environment and 

Waste Management, 
24(3), pp. 302-312. 

7. 
Spatial analysis of changes and 
anomalies of intense rainfalls in 

Hungary 

Jakab, G., Bíró, T., 
Kovács, Z., (...), 
Madarász, B., 

Szabó, S. 

2019 

Hungarian 
Geographical 

Bulletin, 68(3), pp. 
241-253. 



- 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 
 
 
 


