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Egyetemi hírek 
 
Tito Jugoszláviája 
„Amennyiben maguk, szovjetek, nem vonulnak be, akkor én bementem volna Magyarországra és 
véget vetettem volna az ottani ellenforradalomnak”- idézte Kun Miklós Josip Broz Tito szavait a 
Ludovika Szabadegyetemen.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/04/tito-jugoszlaviaja 
 
Éghajlatváltozás és migráció 
A klímaváltozás az egyik, de nem kizárólag az egyetlen oka a tömeges migrációnak - hangzott el 
a NKE Nemzetbiztonsági Intézet által szervezett tudományos konferencián, a Ludovika 
Főépületben. A rendezvényen Áder János köztársasági elnök elmondta, hogy az erős 
klímavédelem hozzájárulhat a migrációs nyomás csökkentéséhez. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/03/eghajlatvaltozas-es-migracio 
 
Újra Európai Kiberbiztonsági Hónap az NKE-n 
Az Európai Hálózatbiztonsági Ügynökség 2012 óta minden év októberében megrendezi az Európai 
Kiberbiztonsági Hónap nevű tudatosító kampányát, amelyhez 2016-ban először Magyarország is 
csatlakozott. Az NKE elsősorban a Kiberbiztonsági Akadémia jóvoltából, idén már hét 
rendezvénnyel kapcsolódik be a programsorozatba. Az események szinte mindegyikét Facebook 
live-on is lehet majd követni. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/02/ujra-europai-kiberbiztonsagi-honap-az-nke-n 
 
A szíriai keresztények múltja, jelene és jövője 
A szíriai polgárháború sújtotta térségben zajló menekültválságról és az újjáépítés lehetőségeiről 
tartott előadást a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Hanna Ghoneim melkita vikárius. A 
„Szélsőségek, vallási szélsőségek Ludovika Kutatócsoport” és a Biztonságpolitikai Szakkollégium 
közös rendezvényén a szíriai kereszténység jövőjéről is szó volt. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/01/a-sziriai-keresztenyek-multja-jelene-es-
jovoje 
 
Kutatók Éjszakája az NKE-n 
Idén immáron hetedik alkalommal vett részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Kutatók Éjszakája 
programsorozaton, amelynek célja, hogy a kutatói pályát és általában a tudományt közelebb hozza 
a pályaválasztás előtt álló fiatalokhoz. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/01/kutatok-ejszakaja-az-nke-n 
 
A hét hallgatója 
Teljesen új arculattal és némileg megújult tartalommal indítjuk útjára ebben a tanévben is A hét 
hallgatója sorozatunkat, melyben elsőként Tasnádi Bence mutatkozik be. Tasnádi Bence 24 éves, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának harmadéves hallgatója. 
Tanulmányait a Vám- és jövedéki igazgatási szakirányon folytatja. RTK HÖK elnök, valamint 
testépítő szakosztályvezető. Hobbija a kosárlabda és testépítés. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=WI_tNaL3mNo 
 
Integráció vagy szegregáció? Muszlim és más közösségek Európában 
A migrációs kockázat Európában 2014 óta van előtérben - nyitotta meg az Integration vs. 
Segregation – Muslim and other communities in Europe című, angol nyelvű workshopot Tálas 
Péter, a Stratégiai Védelmi Kutató Központ vezetője. Véleménye szerint a magyar társadalom fél 
az idegenektől, ezért nehezen integrálnak más etnikumhoz tartozó kisebbségeket. A kérdés 
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komplexitásából adódóan a rendezvény néhány fő dimenzióra koncentrált: a gazdasági, a politikai 
és az európai aspektusokból vizsgálták az előadók a témát. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/28/integracio-vagy-szegregacio-muszlim-es-
mas-kozossegek-europaban 
 
A víz évszázada 
 „A 21. század a népvándorlás, a mesterséges intelligencia és a víz évszázada lesz”- mondta 
Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy a Víz és biztonság Magyarországon című konferencián. 
Hozzátette, az elmúlt évszázadokban sokat harcoltunk a víz ellen, most meg kell tanulnunk okosan 
harcolni a vízért. Az NKE Víztudományi Kar nagyszabású konferenciájának résztvevői 5 szekció 
19 előadása során bővíthették tudásukat a vízbiztonság témakörében. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/28/a-viz-evszazada 
 
Köszöntötték a tanév nemzetközi hallgatóit 
A már tradíciónak tekinthető Welcome Day során köszöntötték a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
nemzetközi hallgatóit 2018. szeptember 26-án. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/28/koszontottek-a-tanev-nemzetkozi-hallgatoit 
 
Okos város- okos közigazgatás 
Az okos városok elterjedéséhez ma már Magyarországon is adottak a technológiai lehetőségek, 
amelyek közül a gyors hálózati szolgáltatás, a dolgok internete és a mesterséges intelligencia 
számít a legmeghatározóbbnak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Budapesti Műszaki 
Egyetem együttműködésében megvalósuló kutatás mind ezek tudományos hátterét is megvilágítja. 
Az Államtudományi kutatóműhely zárórendezvényén az okos város fejlesztés legújabb 
eredményeivel ismerkedhettek meg az érdeklődők. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/28/okos-varos-okos-kozigazgatas 
 
Nemzetközi konferencia a biztonságos vidékről 
A biztonságos vidék, mint az állam létfeltétele címmel rendeztek nemzetközi tudományos 
konferenciát a Szent István Egyetemen, Gödöllőn, szeptember 20-án. Az esemény a SZIE és a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem által létrehozott vidékbiztonsági kutatóműhely munkájába 
illeszkedett. Ez a műhely valósítja meg a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 számú projektet, 
amelynek címe: „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés”. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/28/nemzetkozi-konferencia-a-biztonsagos-
videkrol 
 
Börze a TDK mozgalom népszerűsítésére 
TDK börzét tartott az Államtudományi és Közigazgatási Kar, amelyen a kar tudományos diákkörei 
tagokat toborozhattak, valamint bemutathatták tevékenységüket a hallgatóknak. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/04/borze-a-tdk-mozgalom-nepszerusitesere 
 
Német Nyelvi Kör – Választás 16 évtől? Osztrák tapasztalatok 
A Német Nyelvi Kör október 4-i előadásán Katharina Gruber, a grazi Karl-Franzens-Universität 
kutatója a 2007-ben 16 évre leszállított aktív választójogi korhatár tapasztalatairól beszélt. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/04/nemet-nyelvi-kor-valasztas-16-evtol-osztrak-
tapasztalatok 
 
A NATO szaknyelvével ismerkedtek 
Átvették oklevelüket azok a fiatal katonatisztek, akik elvégezték a NATO törzstiszti terminológiai 
tanfolyamát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A 10 országból érkező résztvevők a katonai 
szövetség szaknyelvi képzésén vehettek részt az elmúlt két hétben. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/01/a-nato-szaknyelvevel-ismerkedtek 
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A határtalan terrorizmus és a szervezett bűnözés 
„A határtalan terrorizmus és a szervezett bűnözés” címmel, 2018. szeptember 27-én nemzetközi 
workshop zajlott az NKE Rendészeti Oktatási Épületének Multifunkcionális termében, a BBA-5.2.2-
2015-00001 azonosító számú „Nemzetközi szervezett bűnözés nyomozásának kutatása 
információáramlási szempontból” című projekt keretében. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/02/a-hatartalan-terrorizmus-es-a-szervezett-
bunozes 
 
Nemzetközi konferencia a kriminalisztika fejlesztési irányairól 
Az egyetem egyik fő erősségének a kriminalisztika tárgynak kell lennie - hangsúlyozta Ruzsonyi 
Péter dékán A Kriminalisztika fejlesztési irányai című konferencián elmondott nyitóbeszédében. Az 
eseményen a kriminalisztika legújabb eredményeit, nemzetközi és hazai tapasztalatait mutatták be 
a részvevők. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/02/nemzetkozi-konferencia-a-kriminalisztika-
fejlesztesi-iranyairol 
 
Kerekasztal beszélgetés a felelős szórakozásról 
A Biztonság Hete – immár országos rendezvénysorozat –, keretein belül került sor a „Szórakozz 
felelősen” témájú kerekasztal-beszélgetésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Karán.  
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/09/29/kerekasztal-beszelgetes-a-felelos-
szorakozasrol 
 
A lőkiképzők idei II. versenye 
Karunk oktatóit, kiképzőit és hallgatóit ismét rangos megmérettetésre hívták meg, a 2018. évi II. 
Lőkiképzők Versenye meghívásos lövészversenyre. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/09/29/a-lokikepzok-idei-ii-versenye 
 
Ifjúsági Napokon jártak a Víztudományi Kar hallgatói 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karról 20 hallgató és az őket kísérő 2 oktató 
képviselte az Egyetemet, 2018. szeptember 20-21-én Tiszakécskén. A Magyar Hidrológiai 
Társaság  idén 25. alkalommal rendezte meg az Ifjúsági Napokat a szakmai fiatal képviselői 
számára.  
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/01/ifjusagi-napokon-jartak-a-viztudomanyi-kar-
hallgatoi 
 

A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
2018.10.10. Hegedűs Hajnalka doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2018. október 10. (kedd) 14:00 óra 
Az értekezés címe: „Magyarország felszín alatti vizeinek fenntartható minőségvédelme a jogi 
szabályozás és a lehetséges javító tevékenységek tükrében”  
Helyszín: NKE Ludovika Főépület, Hunyadi terem (Budapest, Ludovika tér 2.) 
Kapcsolat: Szabó Regina (20-804) 
 
2018.10.10. Catherine Enoredia Odorige doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2018. október 10. (kedd) 12:00 óra 
Az értekezés címe: The Role of Non-Governmental Organisations in the Integration of Third 
Country Nationals in the European Union: German and Hungarian Case Studies 
Helyszín: NKE Ludovika Főépület, Zrínyi terem (Budapest, Ludovika tér 2.) 
Kapcsolat: Szabó Regina (20-804) 
 
2018.10.10. Horváth Ferenc nb. alezredes doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2018. október 10. (kedd) 12:00 óra 
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Az értekezés címe: A közszolgálati etika elméleti és gyakorlati kérdései a Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálatnál 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (Budapest, Hungária krt. 9-11.)  
Kapcsolat: Szabó Regina (20-804) 

 
Egyetemi programok és konferenciák 
 
Lomonosov Moszkvai Állami Egyetem és az NKE közös konferenciája 
Időpont: 2018. október 9., 9:00 
Helyszín: Oktatási Központ, 510-es terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-09 
 
Ludovika Szabadegyetem V. előadás 
Kun Miklós: A szovjet politikai rendőrség és a magyarországi megtorlások (1956-1963) 
Időpont: 2018. október 9., 18:00 
Helyszín: Oktatási Központ, II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-09 
 
Nők a kiberbiztonságban c. workshop 
Időpont: 2018. október 9., 18:00 
Helyszín: Oktatási Központ, 212-213-as terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-09 
 
International Doctoral Workshop 
Időpont: 2018. október 10., 9:00 
Helyszín: Oktatási Központ, 510-es terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-10 
 
Ludovika Szabadegyetem VI. előadás 
Kun Miklós: Összeesküvések Nyikita Hruscsov ellen ismeretlen – így magyar vonatkozású – 
források tükrében (1955-1964) 
Időpont: 2018. október 16., 18:00 
Helyszín: Oktatási Központ, II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-16 
 
Az átverések felismerése a kibertérben c. beszélgetés 
Időpont: 2018. október 16., 18:00 
Helyszín: Oktatási Központ, 212-213-as terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-16 
 
Innovatív, tanuló közigazgatás – A nemzetközi összehasonlítás perspektívájában c. 
workshop 
Időpont: 2018. október 18., 9:00 
Helyszín: Oktatási Központ, 510-es terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-18 
 
Kommunikáció 2018 - Határtalan infokommunikációs hálózatok 
Időpont: 2018. november 14., 9:00 
Helyszín: STEFÁNIA PALOTA - Honvéd Kulturális Központ (1143 Budapest, Stefánia út 34.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-14 
 
Egyetemi nyílt nap 
Időpont: 2018. november 23., 10:00 
Helyszín: Ludovika Campus (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-23 
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Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
Elektronikus poszter-szekcióra való felhívás 
A Belügyi Tudományos Tanács, az érintett önálló belügyi szervek szakmai együttműködésével 
immár nyolcadik alkalommal szervez tematikusan a biztonságpolitika aktuális kihívásait 
vizsgáló nemzetközi tudományos-szakmai konferenciát A biztonság sokszínű arca (Innováció – 
tudomány–közszolgálat–információbiztonság) címmel. 
A Belügyi Tudományos Tanács számára kiemelten fontos a tehetséggondozás, valamint a fiatal 
kutatók támogatása, ennek fényében az idei évben a Doktoranduszok Országos Szövetségével 
közösen nyitott poszter-szekciót szervez a konferencia keretein belül. A szekcióba várják a hazai 
kutatók (doktoranduszok, doktorjelöltek, fiatal posztdoktorok) friss eredményeiről készített 
elektronikus poszter formátumú beszámolókat. 
A jelentkezés határideje: 2018. október 8. 
További részletek elérhetők az alábbi linken: 
http://www.bm-tt.hu/assets/letolt/BTT_DOSZ_poszter2018.pdf 
 
„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 
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Call for papers: Smart Cities Conference 
The 6th edition of the Smart Cities Conference will take place in Bucharest, Romania, on December 
6-7, 2018. The conference is based on the traditions and success of the e-government, social 
innovation, urbanism and administrative dimension of a smart city. We will continue to be a meeting 
place for discussions on these topics for academic scholars, policy makers and practitioners. 
Beside full paper submissions, we will also accept posters and reports regarding practical 
experiences.  
Deadline for abstracts: 04-11-2018          
Participation confirmation: 25-11-2018 
More details on webpage: http://administratiepublica.eu/smartcitiesconference/2018/ 
 
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 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 
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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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