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Egyetemi hírek 
 
Ismét megnyílnak az NKE kapui a diákok előtt 
Idén is központi nyílt napon várja a képzései iránt érdeklődő fiatalokat a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem. A Ludovika Campuson tartott november 29-i rendezvényen nemcsak tájékoztatást 
kaphatnak a résztvevők a képzésekről, hanem bemutatókon, kiállításokon is részt vehetnek 
és lehetőségük lesz például a rendészeti fizikai alkalmassági vizsgálat elvégzésére is. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/11/ismet-megnyilnak-az-nke-kapui-a-diakok-elott 
 
„Csak reális politikával lehet kezelni a migrációt” 
Mivel a migrációs nyomás mértéke valószínűleg a következő években sem fog csökkeni, ezért 
átfogó európai stratégiára van szükség, amely a probléma teljes megoldására törekszik - 
hangzott el az NKE Stratégiai Tanulmányok Intézete által szervezett rendezvényen, a 
Ludovika Főépületben. Az eseményen magyar szakemberek mellett Hans-Georg Maassen, a 
német szövetségi alkotmányvédelmi hivatal korábbi elnöke is tartott előadást, amelyben 
többféle megközelítésből elemezte a menekültügy történetét, a jogi szabályozásának 
változásait és az integráció lehetőségeit. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/21/csak-realis-politikaval-lehet-kezelni-a-migraciot 
 
Közös kihívások, intelligens megoldások a NAV konferenciáján 
„A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által alkalmazott digitális megoldások, innovatív eszközök, 
amelyek a magánszemélyeket a vállalkozásaik adókötelezettségei teljesítésében segítik, 
nemcsak a magyar, hanem az uniós igazgatásban is élenjárónak tekinthetők”- fogalmazott 
Tamásné Czinege Csilla helyettes államtitkár a kétnapos nemzetközi szakmai és tudományos 
konferencián. Az eseményen a hazai vendégek mellett 11 külföldi ország és nemzetközi 
szervezet küldöttei is részt vettek. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/21/kozos-kihivasok-intelligens-megoldasok-a-nav-
konferenciajan 
 
Egyre összetettebbek a hibrid konfliktusok 
A honvédelmi szférában is egyre nagyobb kihívást jelentő hibrid konfliktusokat elemezték 
különböző megközelítésekből a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti campusán 
tartott konferencián. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Honvédelmi Jogi és Igazgatási 
Tanszéke valamint a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság (MKJHT) közös rendezvényén 
elhangzott: átfogó módon kell felülvizsgálni a jelenlegi szabályozási rendszereinket, hogy 
hatékony válaszokat tudjunk adni a hibrid hadviselés kihívásaira. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/20/egyre-osszetettebbek-a-hibrid-konfliktusok 
 
A „lefelé zötykölődő” kommunizmus végnapjai és az átmenet leltára 
Magyarországon már az 1980-as évek végén megszülettek az új gazdasági rendszer alapjai, 
ami jelentős különbség a kommunista blokk többi országához képest – fogalmazott Tölgyessy 
Péter a Ludovika Szabadegyetem kedd esti előadásán. Az SZDSZ egykori elnöke, későbbi 
fideszes képviselő szerint a rendszerváltásban való közvetlen részvétel nálunk nem mozgatott 
meg nagy tömegeket. 



https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/20/a-lefele-zotykolodo-kommunizmus-vegnapjai-es-az-
atmenet-leltara 
 
A sztálini birodalmi rendszer széteséséről beszélt Kun Miklós 
Andrej Amalrik orosz történész „próféciai” könyvében már jóval korábban megjósolta a 
Szovjetunió szétesését - erről is beszélt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott 
előadásában Kun Miklós. A Széchenyi-díjas professzor részletesen is bemutatta azokat a 
nemzetiségi konfliktusokat, amelyek jelentősen hozzájárultak a szovjet birodalom 
megszűnéséhez. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/20/a-sztalini-birodalmi-rendszer-szeteseserol-beszelt-
kun-miklos 
 
A bűnügyi tudományok új kihívásairól tanácskoztak 
Az NKE RTK Büntetőjogi valamint Kriminológiai Tanszéke a Büntetőeljárásjogi Tanszékkel 
együttműködve rendezett szakmai-tudományos konferenciát a bűnügyi tudományok XXI. 
századi új kihívásairól. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/19/a-bunugyi-tudomanyok-uj-kihivasairol-tanacskoztak 
 
Közép-Európa hadseregei és érdekérvényesítő képessége 
Szakértők szerint a 21. század az Egyesült Államok és Kína új bipoláris világrendjének 
évszázada lesz, új befolyási övezetek alakulnak ki, miközben Európa számára a legnagyobb 
kérdés, hogy képes lesz-e jobban érdeket érvényesíteni – erről beszéltek a meghívott előadók 
a Nemzetközi és Európai Szakkollégium rendezvényén. Mint elhangzott: ebben a 
környezetben a közép-európai hadseregeknek is erősebbé kell válniuk, mert abból nagy baj 
lehet, ha ezek az országok nem tudják hatékonyan megvédeni magukat. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/19/kozep-europa-hadseregei-es-erdekervenyesito-
kepessege 
 
Professzorok egymás között 
Navracsics Tibor uniós biztos, az NKE díszpolgára és címzetes egyetemi tanára volt a vendég 
az Egyetem professzori klubjának legutóbbi rendezvényén. Az eseményen Európa jövőjéről 
tartottak kötetlen hangulatú beszélgetést a résztvevők, akik a szekszárdi Dúzsi pincészet 
újborait is megkóstolhatták. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/19/professzorok-egymas-kozott 
 
Nemzetközi tudományos siker a Nemzetbiztonsági Szakkollégiumban 
Sikeres nemzetközi konferencia előadást tartott az NKE Nemzetbiztonsági Szakkollégium 
(NBSZK) Kiber és Technológiai Kihívások Kutatósejt tagja, Hankó Viktória a budapesti 
rendezésű SESCO 2019 konferencián. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/19/nemzetkozi-tudomanyos-siker-a-nemzetbiztonsagi-
szakkollegiumban 
 
Új lendület az NKE és az Országgyűlés Hivatala közötti együttműködésben 
Új alapokra helyezi együttműködését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Országgyűlés 
Hivatala. Az erről szóló megállapodást a Parlament könyvtárának Nagy Miklós termében írta 
alá Koltay András rektor és Such György főigazgató. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/18/uj-lendulet-az-nke-es-az-orszaggyules-hivatala-
kozotti-egyuttmukodesben 



 
Az NKE is képviseltette magát a Vízipari Szakmai Szimpóziumon 
Magyarország nagykövetének, Szederkényi Viktornak a meghívására Karches Tamás, a 
Víztudományi Kar tanszékvezető egyetemi docense vett részt az Azerbajdzsán fővárosában, 
Bakuban megrendezett Vízipari Szakmai Szimpóziumon. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/18/az-nke-is-kepviseltette-magat-a-vizipari-szakmai-
szimpoziumon 
 
A SZEÜSZ-ök szerepe a közigazgatás elektronizálásában 
A Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatásokról (SZEÜSZ) volt szó a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen tartott konferencián, amelyen „SZEÜSZ-ök a KÖFOP-projektekben” 
című kutatás eredményeit vitatták meg az érdeklődők. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/18/a-szeusz-ok-szerepe-a-kozigazgatas-
elektronizalasaban 
 
Hétvégi képzési program külhoni magyar hallgatóknak 
Első alkalommal rendezett hétvégi képzési programot külhoni magyar felsőoktatási 
hallgatóknak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézete. A november 
15-17. közötti tréningen a kommunikáció különböző fajtáival és a kommunikációs konfliktusok 
kezelésének módszereivel ismerkedhettek meg a résztvevők, akik gyakorlati tapasztalatokat 
is szerezhettek. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/18/hetvegi-kepzesi-program-kulhoni-magyar-
hallgatoknak 
 
Színjátszókör és Perbeszédverseny az NKE-n 
A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület (KEJE), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi 
Tanszékének Tudományos Diákköre közreműködésével - a jogi egyetemek jól bevált 
gyakorlatát követve - Közigazgatási Eljárási Jogi Színjátszókört és Perbeszédversenyt 
hirdetett, amelyre november 15-én került sor az NKE-n. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/15/szinjatszokor-es-perbeszedverseny-az-nke-n 
 
Könyvbemutató és beszélgetés a konzervativizmusról 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen mutatták be Francesco Giubilei olasz író, könyvkiadó és 
egyetemi professzor angol nyelvű könyvét az európai konzervatív gondolkodás történetéről. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/14/konyvbemutato-es-beszelgetes-a-
konzervativizmusrol 
 
Az NKE is részt vett az „Archibald Reiss Days” konferencián 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar négy oktatója is előadást tartott a 
belgrádi Bűnügyi és Rendőrségi Tanulmányok Egyetemén rendezett kétnapos konferencián. 
A rendezvényt megnyitó beszédében Dane Subošić, rektora bemutatta a konferenciának 
otthont adó egyetemet, és vázolta, hogy képzéseikkel milyen elvárásoknak kívánnak 
megfelelni. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/15/az-nke-is-reszt-vett-az-archibald-reiss-days-
konferencian 
 
Konferencia a vízválság megelőzéséről 



A Budapesti Víz Világtalálkozót követően ismét a víz értékéről tanácskoztak a szakértők, az 
esemény középpontjában pedig a vízválság megelőzésének hazai vonatkozásai voltak. A 
Magyar Víz és Szennyvíztechnikai Szövetség (MASZESZ) a Magyar Export-Import Bank Zrt-
vel és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel együttműködve rendezte meg a jövőbe tekintő 
fórumot, melynek fő támogatója a Hungarian Water Partnership volt. A tudományos 
vonatkozások mellett szakmai szemszögből is rávilágított a konferencia arra, hogy a víz 
nemcsak gazdasági, hanem társadalmi értékkel is rendelkezik. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/15/konferencia-a-vizvalsag-megelozeserol 
 
Fókuszban az afrikai változások 
Az Afrikai kontinens az utóbbi évtizedekben jelentős gazdasági átalakuláson esett át, 
amelynek egyik következménye a növekvő és egyre többet fogyasztó középosztály – hangzott 
el az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Közgazdaságtani és Nemzetközi 
Gazdaságtani Tanszék TDK körének és az Afrikai Üzleti Tanulmányok Közép-Európai 
Tudásközpontjának szervezésében rendezett eseményen. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/15/fokuszban-az-afrikai-valtozasok 
 
A regionális rendvédelemtől az állami rendőrségig 
Az állami rendőrség megalakulásának száz évvel ezelőtti eseményéről és a megalakuláshoz 
vezető útról tartottak konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A rendezvénnyel a 
Magyar Tudomány ünnepéhez kapcsolódott a Rendészettudományi Kar. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/15/a-regionalis-rendvedelemtol-az-allami-rendorsegig 
 
A hallgatók „megmondták”, milyen legyen a jövő egyeteme 
„A Hackathon fontos üzenetet hordoz: a jövő egyetemét csak a hallgatókkal együtt lehet 
kitalálni” - fogalmazott Koltay András rektor a 24 órás innovációs ötletverseny megnyitóján. A 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Design Terminál közös innovációs ötletversenyén 15 
hallgatói csapat indult, hogy az egyetemi közösségi tér és az információcsere témakörében 
dolgozzanak ki innovatív megoldásokat. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/15/a-hallgatok-megmondtak-milyen-legyen-a-jovo-
egyeteme 
 
Könyvbemutató és beszélgetés a konzervativizmusról 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen mutatták be Francesco Giubilei olasz író, könyvkiadó és 
egyetemi professzor angol nyelvű könyvét az európai konzervatív gondolkodás történetéről. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/14/konyvbemutato-es-beszelgetes-a-
konzervativizmusrol 
 
Egyetemi díjazottak a XXXIV. OTDK-n 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója és oktatója is díjat kapott az Országos 
Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK). A Pro Scienta Aranyérmet Szabó Mátyás, az 
ÁNTK hallgatója nyerte el, míg Major Róbert r. ezredes, az RTK tanszékvezetője Mestertanár 
Aranyérem kitüntetést kapott. Az elismeréseket a Magyar Tudományos Akadémián adták át. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/14/egyetemi-dijazottak-a-xxxiv-otdk-n 
 
A jogi doktori képzés aktuális kérdései 



A jogi doktori iskolák működésének aktuális helyzetéről, a területet érintő problémákról és a 
megoldás lehetséges útjairól tanácskoztak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A 
rendezvényen a doktori fokozatot szerzettek jövőképéről is szót ejtettek. 
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2019/11/15/a-jogi-doktori-kepzes-aktualis-kerdesei 
 
Fallujah ostroma – hadijáték a Hadtörténelem Tanszéken 
Az NKE HHK Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti tanszék fakultációs foglalkozásán a 
másod- és harmadéves katonai vezető szakos honvéd tisztjelöltek raj és szakasz szintű 
hadijátékon keresztül ismerkedtek a harcászati szintű parancsnoki döntéshozatal kihívásaival. 
https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/11/19/fallujah-ostroma-hadijatek-a-hadtortenelem-
tanszeken 
 
A drog veszélyeire hívták fel a figyelmet 
„Vigyázz Magadra” címmel tartott drogprevenciós előadást a Rendészettudományi Karon 
Klobusitzky György, a kar egykori oktatója. 
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/11/19/a-drog-veszelyeire-hivtak-fel-a-figyelmet 
 
Emlékezetpolitika és rendvédelem 
November közepén a harmadéves rendőr szakos hallgatók egy csoportja a „Szakdolgozat 
módszertan” óra keretében látogatást tett a Páva utcai Holokauszt Dokumentáció Központban 
a tárgyat oktató dr. Tarján Gábor egyetemi docens kíséretében. 
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/11/19/emlekezetpolitika-es-rendvedelem 
 
 

Egyetemi programok és konferenciák 
 
Rendészeti Szakmai Műhelytalálkozó 
Időpont: november 25. 12:30 - 15:30 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Központ, III. em. 
316. tanterem 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-25 

Kína-kutatási kerekasztal: Kereskedelmi háború és globális vetélkedés Kína és az 
Egyesült Államok viszonyában 
Időpont: November 25. hétfő 18:00-20:00 
Helyszín: Oktatási Központ 112-113. terem  
Bővebben: https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-25 
 
ITDK 
Időpont: November 27. szerda 14:00-18:00,  
Helyszín: Oktatási Központ 412., 413., 415., 306., 309. 
Bővebben: https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-27 
 
Német nyelvi kör: A német adórendszer 
Időpont: November 27. szerda 16:00-17:30 
Helyszín: Oktatási Központ 403. 
Bővebben: https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-27 

The Brexit and The Future of the European Legal Tradition 
Időpont: November 27. 17:00 - 19:00 



Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-27 
 
Jó Állam – Hatékony Haderő: Antropológia és hadtudomány 3.0 konferencia 
Időpont: November 28. 09:00 - 12:00 
Helyszín: ELTE Társadalomtudományi Kar 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-28 
 
Őszi könyvszüret 
Időpont: November 28. csütörtök 16:00-18:00,  
Helyszín: Orczy Út Kollégium A-B terem 
Bővebben: https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-28 
 

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) 
8. Lentner Csaba (ÁNTK) 
9. Gyulai Attila (Eötvös József Kutatóközpont) 
10. Szádeczky Tamás (ÁNTK) 
11. Ács Éva (VTK) 
12. Horváth István (HHK), Pintér Sándor (HHK), Rácz István (HHK) 
13. Földi László (HHK), Padányi József (HHK) 
14. Békési Bertold László (HHK), Fehér Krisztina (HHK), Kavas László (HHK), Varga Béla 

(HHK) 
15. Simonné Gombos Katalin (ÁNTK) 



 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. 

 

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 
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