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Egyetemi hírek 
 
Szentesi honvédtisztek az NKE-n 
Kihelyezett törzstiszti tanulónapot tartott a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a szentesi MH 37. II. 
Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred. Az alakulat több mint harminc tisztje a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem és a Ludovika Zászlóalj történetéről, működéséről kapott információkat, és megtekintették 
a Ludovika Campust is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/11/szentesi-honvedtisztek-az-nke-n 
 
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 mindezek tudományos hátterét is megvilágítja. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/11/okos-varos-okos-kozigazgatas 
 
A szovjet politikai rendőrség és a magyarországi megtorlások 
„Az előadás címe lehetett volna Szovjet jelenlét a magyar földön és a megtorlások Sztálin halála 
után vagy Szovjet tanácsadók és magyarországi megtorlások is”- mondta Kun Miklós a Ludovika 
Szabadegyetem előadásán. Kiemelte, a megtorlásokat nem csak a tanácsadók végezték, de ők 
mindig is  jelen voltak, csupán a publikus megtorlásokban való részvételük intenzitása volt 
különböző. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/11/a-szovjet-politikai-rendorseg-es-a-
magyarorszagi-megtorlasok 
 
Felsőoktatási ösztöndíj a legkiválóbbaknak 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 22 hallgatója részesül Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban az 
idei tanévben. A korábban köztársasági ösztöndíjnak nevezett elismerésről szóló oklevelet 
ünnepélyes keretek között adták át az intézmény Orczy úti kollégiumában. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/10/felsooktatasi-osztondij-a-legkivalobbaknak 
 
Akadémiai hét a Lomonoszov Egyetem és az NKE együttműködésében 
Közös akadémiai hetet tart a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási 
Kara és a világhírű Lomonoszov Egyetem. A két intézmény közötti együttműködés- amely többek 
között diák- és oktatócserére is ad lehetőséget-  2016-ban indult el. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/10/akademiai-het-a-lomonoszov-egyetem-es-
az-nke-egyuttmukodeseben 
 
Nők a kibervédelemben 
Manapság egyre többen dolgoznak a szebbik nem képviselői közül is az informatikai biztonság és 
különösen a kiberbiztonság területén. Az Európai Kiberbiztonsági Hónap magyarországi 
rendezvényeinek egy részét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezi. A keddi workshopon négy 
olyan fiatal hölgy is bemutatkozott, akik komoly karriert futottak be ezen a pályán. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/10/nok-a-kibervedelemben 
 
A hét hallgatója 
Kolostyák Kamilla 21 éves, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási 
Karának harmadéves hallgatója. Tanulmányait az Általános igazgatási szakirányon folytatja. A 
Magyary Zoltán Szakkollégium elnöke, a Polgári Jogi TDK hallgatói titkára. Harmadik helyezést ért 
el ITDK-n. Hobbija a természetjárás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/08/a-het-hallgatoja 
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A közszolgáltatások szolgálatosítása 
A közszolgáltatások szolgálatosítása című projekt kutatói elsősorban az államigazgatási és 
önkormányzati szinten nyújtott közszolgáltatás-nyújtás fejlesztésére, valamint a közigazgatási 
szervek kapacitásfejlesztésére és a szolgáltatások minőségének és hatékonyságának javítására 
fókuszáltak.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/06/a-kozszolgaltatasok-szolgalatositasa 
 
Az aradi vértanúkra emlékezünk 
Százhatvankilenc évvel ezelőtt, október 6-án végezték ki Pesten gróf Batthyány Lajost, az első 
felelős magyar kormány miniszterelnökét, valamint az aradi vár tövében a szabadságharc 12 
tábornokát és egy főtisztjét. 2001 óta nemzeti gyásznapot tartanak Magyarországon. A Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen gyertyagyújtással emlékeznek  a szabadságharc mártírjaira. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/05/az-aradi-vertanukra-emlekezunk 
 
Versenyképesség a digitalizáció korában 
A társadalmi tőke egyre nagyobb szerepet kell, hogy kapjon a nemzeti versenyképesség 
javításában- hangzott el a versenyképességi kutatóműhely zárókonferenciáján, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen. A rendezvényen szakpolitikusok mellett neves szakemberek is 
elmondták a véleményüket a témával kapcsolatban. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/04/versenykepesseg-a-digitalizacio-koraban 
 
Az aradi vértanúk emlékezete 
„Lehajtom fejem a hősök emlékének” – hangzott el a Kormorán zenekar dalának részlete az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc mártírjainak megemlékezésén október 4-én a Zrínyi 
Miklós laktanya és Egyetemi Campus IMO épületénél. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/05/az-aradi-vertanuk-emlekezete 
 
Teljes meggyőződésükkel hittek 
„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón 
szeretett magyar népem és hazám tudom, megértik azt a szolgálatot.” – Utolsó mondatai Aulich 
Lajosnak az 1849. október 6-án kivégzett hősök egyikének, akik utolsó perceikkel is példát 
mutattak a nemzetnek, a világnak a sok osztrák által csupán „felforgató aljanépnek” nézett magyar 
szabadságharcosokról. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/10/teljes-meggyozodesukkel-hittek 
 
A Rendészettudományi Kar oktatói a 8. Archibald Reiss Nemzetközi Konferencián 
A 8. Archibald Reiss Nemzetközi Konferenciát a belgrádi büntető-igazságszolgáltatási és 
kriminalisztikai egyetem rendezte 2018. október 2–3-án, amelyen karunkat Dr. habil Kovács Gábor 
r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes, tanszékvezető és Dr. Vári Vince r. alezredes 
képviselte. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/10/a-rendeszettudomanyi-kar-oktatoi-a-8-
archibald-reiss-nemzetkozi-konferencian 
 
Közös ügy, közös gondolkodás 
Ez volt a vezérelve annak a szakmai továbbképzésnek, amelyet a BM OKF Humánszolgálata 
október 3-án szervezett az NKE Katasztrófavédelmi Intézete oktatóinak. Az oktatók naprakész 
ismereteket kaptak a szakterületek aktuális feladatairól. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/10/04/kozos-ugy-kozos-gondolkodas 
 
Többnapos USAR gyakorlaton a KVI tisztjelölt hallgatói 
2018. október 5-7-ig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének másodéves 
nappali munkarendben tanuló tisztjelölt hallgatói is közreműködtek a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság (FKI) vezetésével lezajlott, az idei év legjelentősebb 36 órás, a Budapesti 
Mentőszervezet (BMSZ) és több társszervet érintő felkészítő jellegű USAR (Urban Search and 
Rescue) gyakorlaton. 
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Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/10/08/tobbnapos-usar-gyakorlaton-a-kvi-tisztjelolt-
hallgatoi 
 

Egyetemi programok és konferenciák 
 
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 
 
Közigazgatási Karrier 2018 c. szakmai fórum 
Időpont: 2018. október 17., 10:00 
Helyszín: Oktatási Központ III. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-17 
 
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 
 
Privacy Enhancing Technologies és a Privacy by Design – az adatvédelem műszaki oldala 
c. workshop 
Időpont: 2018. október 24., 18:00 
Helyszín: Oktatási Központ, 212-213-as terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-24 
 
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 
 

 
Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
„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: 
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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 
 
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/)" 
 
  

https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/palyazati_felhivas_nivodij.pdf
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai/az-integritas-alapu-szervezet-lehetoseg-es-kihivas-a-digitalis-atalakulas-menten-cimu-palyazat
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai/az-integritas-alapu-szervezet-lehetoseg-es-kihivas-a-digitalis-atalakulas-menten-cimu-palyazat
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai/az-integritas-alapu-szervezet-lehetoseg-es-kihivas-a-digitalis-atalakulas-menten-cimu-palyazat
http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/palyazat-felsooktatasi-intezmenyek-hallgatoi-es-felelos-akkreditalt-kozbeszerzesi-szaktanacsadok-reszere
http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/palyazat-felsooktatasi-intezmenyek-hallgatoi-es-felelos-akkreditalt-kozbeszerzesi-szaktanacsadok-reszere
http://administratiepublica.eu/smartcitiesconference/2018/
http://sic.pravo.upjs.sk/
http://iclr.upol.cz/
https://journals.muni.cz/cpvp/
https://journals.muni.cz/mujlt/index
http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae
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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