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Egyetemi hírek 
 
Valódi értelmiségit ünnepeltek 
„Egedy Gergely igazi egyetemi tanár, valódi értelmiségi”- hangsúlyozta Imre Miklós a professzor 
65. születésnapja tiszteletére rendezett konferencián ma az NKE Oktatási Központjában. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/25/valodi-ertelmisegit-unnepeltek 
 
Közös lengyel-magyar közigazgatási képzés 
Az NKE volt a díszvendége a Varsóban működő Lengyel Közigazgatási Felsőiskolán (KSAP) 
szervezett centenáriumi konferenciának, amelyet a lengyel függetlenség visszaszerzésének 100. 
évfordulóján szerveztek.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/25/kozos-lengyel-magyar-kozigazgatasi-kepzes 
 
Pázmány Plakett az NKE rektorának 
A szólásszabadság, a médiajog és a személyiségi jogok terén végzett kutatási eredményeiért 
Pázmány Plakett kitüntetésben részesült a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. Koltay András 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorától, Szuromi Szabolcstól vehette át az elismerést a 
Pázmány Napon. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/24/pazmany-plakett-az-nke-rektoranak 
 
A hét hallgatója 
Varga Viktória 22 éves, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
negyedéves hallgatója. Tanulmányait a Katonai logisztika szakirányon folytatja. Tanulmányi 
eredményeiért dékáni dicséretben részesült. Hobbija a túrázás és a tájfutás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=0msT2NJa75Q 
 
1956-ra emlékezett az NKE 
„A társadalom valamennyi csoportja azért a közös célért működött együtt, hogy megteremtsék a 
demokratikus Magyarországot” - fogalmazott Nagy Tamás hadtörténész az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 62. évfordulója alkalmából szervezett egyetemi megemlékezésen. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/19/1956-ra-emlekezett-az-nke 
 
Születésnapja alkalmából köszöntötték az akadémikust 
Idén hatvanöt éves Halmai Péter, az NKE NETK Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani 
Intézet egyetemi tanára. Az akadémikust kollégái és pályatársai köszöntötték születésnapja 
alkalmából, amelyre egy tanulmánykötetet is megjelentettek. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/19/szuletesnapja-alkalmabol-koszontottek-az-
akademikust 
 
Együttműködés a magyar értelmiségi elitért 
A tehetséges középiskolások támogatása és magyarországi felsőoktatásba kerülésének 
elősegítése a fő témája az ötödik országos tudományos diákköri (TDK) fórumnak, amelyet 
csütörtökön és pénteken rendeznek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/19/egyuttmukodes-a-magyar-ertelmisegi-elitert 
 
Innovatív, tanuló közigazgatás 
Az innovatív, tanuló közigazgatásról tartottak nemzetközi konferenciát az NKE-n. Makó Csaba, az 
Államtudományi és Közigazgatási Kar oktatója és egyben a témáról kutatásokat folytató Ludovika 
Kiemelt Kutatóműhely vezetője köszöntőjében a közigazgatás folyamatos fejlesztésének 
fontosságára hívta fel a figyelmet. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/18/innovativ-tanulo-kozigazgatas 
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1956-ra emlékeztek a HHK-n 
Ünnepi beszéddel és elismerések átadásával emlékezett meg az 1956-os forradalom 62. 
évfordulójára az NKE HHK állománya, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző 
Parancsnokság, valamint a Ludovika Zászlóalj. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/18/1956-ra-emlekeztek-a-hhk-n 
 
Fókuszban a rendvédelmi keresőkutyák 
Az Európai Unió 2011-ben KYNOPOL néven hozta létre a rendvédelmi kutyavezetők hálózatát, 
hogy a tagállamok bűnüldöző szervei a szolgálati kutyák alkalmazásával kapcsolatos 
tevékenységeiket koordinálni tudják. A témában a napokban tartottak kétnapos tudományos-
szakmai tanácskozást az NKE-n. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/10/24/fokuszban-a-rendvedelmi-keresokutyak 

 
NKE siker a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokságon Erőemelésben 
Sztoján Dóra, az Államtudományi és Közigazgatási Kar másodéves közigazgatás-szervező szakos 
hallgatója 2. helyezést ért el 84 kg-os súlycsoportban a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos 
Bajnokságon (MEFOB), erőemelés sportágban. 
Bővebben: https://sportosegyetem.uni-nke.hu/hirek/2018/10/25/nke-siker-a-magyar-egyetemi-es-
foiskolai-orszagos-bajnoksagon-eroemelesben 
 
Fölényes győzelmet aratott az NKE-Csata a Cegléd ellen 
Kiegyenlített első félidőt követően, nagyszerű második játékrésszel fölényes győzelmet aratott az 
NKE-Csata csapata az Európa Kupás Cegléd ellen a Ludovika Arénában. A csapata keményen 
védekezett az egész mérkőzés folyamán, mellyel megalapozta a papírformától eltérő sikert. A 
mérkőzést közel 700 ember tekintette meg a helyszínen. 
Bővebben: https://sportosegyetem.uni-nke.hu/hirek/2018/10/22/folenyes-gyozelmet-aratott-az-
nke-csata-a-cegled-ellen 

 

A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 

2018.11.08. Hennel Sándor Péter őrnagy doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2018. november 8. (csütörtök) 10:00 óra 
Az értekezés címe: Állami és polgári felhasználású többfeladatú könnyű repülőgép koncepciója  
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
Kapcsolat: Szabó Regina (20-804) 
 
2018.11.09. Deák Anita alezredes doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2018. november 9. (péntek) 10:00 óra 
Az értekezés címe: Az orosz katonai gondolkodás átalakulása a 21. században az Oroszországi 
Föderáció katonai doktrínáinak tükrében  
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
Kapcsolat: Szabó Regina (20-804) 
 

 
Egyetemi programok és konferenciák 
 
A jó önkormányzás mérése és értékelése műhely- és vitakonferencia 
Időpont: 2018. október 26., 10:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-26 
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Ludovika Szabadegyetem VII. előadás 
Kun Miklós: Milyen területi változások nem valósultak meg végül a szovjet belső és külső 
gyarmatbirodalom területén és miért? (1950-es és 1960-as évek) 
Időpont: 2018. október 30., 18:00 
Helyszín: Oktatási központ, II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-30 
 
1968 ötven év távlatából c. konferencia 
Időpont: 2018. november 8., 8:30 
Helyszín: Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium (1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 38-
42.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-08 
 
Effects of global climate change and improvement of adaptation especially in the public 
service area 
Időpont: 2018. november 8., 9:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Díszterem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-08 
 
Kutatás határok nélkül - A bűnügyi tudományok kiemelt kutatóműhely kutatási eredményei 
a köz szolgálatában 
Időpont: 2018. november 8., 9:30 
Helyszín: Ludovika Főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-08 
 
Az Egyesült Államok az időközi választások után c. kerekasztal-beszélgetés 
Időpont: 2018. november 8., 18:00 
Helyszín: Orczy úti kollégium, D terem (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-08 
 
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 
 
A valóság kihívása - Politikaelméleti Éves Konferencia 2018 
Időpont: 2018. november 15-16. 
Helyszín: Ludovika Főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-15 
 
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 
 
IV. Önkormányzatiság napjainkban c. nemzetközi konferencia 
Időpont: 2018. november 27., 9:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-27 
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Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
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/)" 
 
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 
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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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