
2018/47. heti hírlevél 
 
Egyetemi hírek 
 
Szabadegyetem: a magyar-szovjet titkos kapcsolatokról 
Szovjet levéltárakból származó, eddig nem publikált források segítségével kaphattak információt a 
Ludovika Szabadegyetem résztvevői a 80-as évek magyar-szovjet titkos kapcsolatairól. Kun Miklós 
történész szólt a többi között arról is, hogy Gorbacsov ténylegesen hogyan viszonyult a magyar 
politikai élet akkori vezetőihez. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/22/szabadegyetem-a-magyar-szovjet-titkos-
kapcsolatokrol 
 
Az értékteremtés szolgálatában 
„A graduális képzés során magunknak tanulunk, doktoranduszként viszont már a társadalom 
számára akarunk valami új és értékkel bíró dolgot létrehozni”- fogalmazott Pató Viktória Lilla A 
haza szolgálatában című konferencián. A Tudomány Napja alkalmából idén 7. alkalommal a 
Doktorandusz Önkormányzat szervezésében megvalósuló rendezvény hét szekciójában 100 
egyetemi és társegyetemi hallgató adott elő. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/21/az-ertekteremtes-szolgalataban 
 
Biztonság, szolgáltatás, fejlesztés – avagy új irányok a bevételi hatóságok működésében 
Biztonság, szolgáltatás, fejlesztés – ezzel a címmel rendezték azt a kétnapos nemzetközi 
konferenciát, amely szerdán kezdődött a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE), és amelyen az 
adó- és vámhatóságok előtt álló 21. századi adatkezelési és biztonsági kihívások és a megoldási 
lehetőségek kerülnek terítékre. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/21/biztonsag-szolgaltatas-fejlesztes-avagy-uj-
iranyok-a-beveteli-hatosagok-mukodeseben 
 
Magyar diplomácia napja a NETK-en 
„Cél a jövő diplomatáinak képzése” – fejtette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karának magyar diplomácia 
napja alkalmából rendezett konferenciáján.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/21/magyar-diplomacia-napja-a-netk-en 
 
Víz és alkotmány 
A vízhez való jog egyetemes emberi jog - hangzott el az NKE ÁKK Alkotmányjogi Intézet és a VTK 
Fenntartható Fejlődés Tanulmányok Intézet közös szervezésében megvalósuló konferencián, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A Víz és alkotmány - vizsgálódások a víz alkotmányjogi 
aspektusai felől című rendezvényen az előadók a víz és a vízkormányzás egyes témaköreit 
alapjogi és összehasonító jogi szempontból járták körül. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/21/viz-es-alkotmany 
 
NKE a világ körül 
A ciprusi tengerparton készült alkotásával nyerte el az „NKE a világ körül” egyetemi fotópályázat 
első díját Temesvári Klaudia, az intézmény munkatársa. A legjobb pályaművekért járó díjakat az 
Oktatási Épületben adta át az egyetem tudományos rektorhelyettese. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/19/nke-a-vilag-korul 
 
Egyetemi Bajnok az NKE 
2018. november 10-én, 29. alkalommal rendezték meg Újpesten a Magyar Egyetemi és Főiskolai 
Cselgáncs Országos Bajnokságot.  Három évvel ezelőtt a Testnevelési Egyetem akkor 25 éve tartó 
veretlenségét törtük meg, és bajnok lett az NKE csapata. Idén mi más lehetett volna a cél, minthogy 
újra megszerezzük a győzelmet. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/19/egyetemi-bajnok-az-nke 
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Közös V4+ felsőoktatási együttműködési megállapodás 
Pohl Árpád dandártábornok, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja V4 oktatási 
együttműködési megállapodást írt alá Varsóban 2018. november 13-án a V4 országok katonai 
felsőfokú oktatási intézményeinek képviselőivel. A megállapodás célja a NATO által támogatott 
együttműködési képesség / interoperabilitás erősítése. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/19/kozos-v4-felsooktatasi-egyuttmukodesi-
megallapodas 
 
Nemzetközi Iparbiztonsági Konferencia a lakosság szolgálatában 
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozat részeként november 
tizenötödikén Veszélyes tevékenységek biztonsága címmel nemzetközi iparbiztonsági 
tudományos konferenciát tartott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete 
együttműködésben a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal és a Katasztrófavédelmi 
Tudományos Tanáccsal. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/16/nemzetkozi-iparbiztonsagi-konferencia-a-
lakossag-szolgalataban 
 
Kommunikáció 2018 
Még az idén megjelenik az új nemzeti kibervédelmi stratégia – hangzott el az NKE Hadtudományi 
és Honvédtisztképző Kar híradó tanszéke által szervezett nemzetközi tudományos konferencián, 
a Stefánia Palotában. A 19. alkalommal megtartott szakmai rendezvényen az infokommunikációs 
hálózatokkal kapcsolatos legújabb trendeket ismerhették meg az érdeklődők. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/16/kommunikacio-2018 
 
Európa alkonya? 
A tudomány ünnepe program részeként szervezett konferenciát az Egyetem két kara, az 
Államtudományi és Közigazgatási Kar és a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar november 
15-én a Ludovika dísztermében.  A konferenciát Koltay András rektor köszöntője nyitotta meg, 
amely áttekintést adott az Európa-vita főbb történeti és értéktani kérdéseiről. A konferencia 
vitaindító előadását Gyurgyák János író, történész tartotta „Európa alkonya?” címmel 2018-ban 
megjelent könyve  alapján. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/16/europa-alkonya 
 
Megnyitotta kapuit az Európai Közös Biztonság- és Védelempolitikai Doktori Iskola 
2018. november 14-15 között került sor a Közös biztonság- és védelempolitika éves kiképzési és 
oktatási konferenciára Brüsszelben. A rendezvény egyúttal az Európai Közös Biztonság- és 
Védelempolitikai Doktori Iskola hivatalos megnyitójaként is szolgált. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/21/megnyitotta-kapuit-az-europai-kozos-
biztonsag-es-vedelempolitikai-doktori-iskola 
 
A Visegrádiakról Svédországban 
Üzleti Tanulmányok Svéd Hálózatának (Swedish Network for European Studies in Economics and 
Business) hagyományos éves tudományos konferenciáját a svédországi Lund városában. A 
konferencián ez évben az NKE NETK Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Intézete 
is  képviseltette magát. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/21/a-visegradiakrol-svedorszagban 
 
Remek Éva az NKE habilitált doktorainak sorába lépett 
2018. november 7-én Dr. Remek Éva, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar oktatója Ünnepi 
Szenátusi ülés keretében vehette át habilitációs oklevelét. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/21/remek-eva-az-nke-habilitalt-doktorainak-
soraba-lepett 
 
  

https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/19/kozos-v4-felsooktatasi-egyuttmukodesi-megallapodas
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/19/kozos-v4-felsooktatasi-egyuttmukodesi-megallapodas
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/16/nemzetkozi-iparbiztonsagi-konferencia-a-lakossag-szolgalataban
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/16/nemzetkozi-iparbiztonsagi-konferencia-a-lakossag-szolgalataban
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/16/kommunikacio-2018
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/16/europa-alkonya
https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/21/megnyitotta-kapuit-az-europai-kozos-biztonsag-es-vedelempolitikai-doktori-iskola
https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/21/megnyitotta-kapuit-az-europai-kozos-biztonsag-es-vedelempolitikai-doktori-iskola
https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/21/a-visegradiakrol-svedorszagban
https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/21/remek-eva-az-nke-habilitalt-doktorainak-soraba-lepett
https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/21/remek-eva-az-nke-habilitalt-doktorainak-soraba-lepett


Rendőrtábornokok klubjának kari látogatása 
A Rendészettudományi Kart látogatta meg legutóbb, soros rendezvénye keretében a 
Rendőrtábornokok klubja. A vendégeket Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok dékán köszöntötte, 
majd rövid tájékoztatót követően bemutatta nekik a Rendészeti Oktatási Épületet és kollégiumot. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/21/rendortabornokok-klubjanak-kari-latogatasa 
 
Országos Polgárőr Szövetség tudományos tanácskozása 
A Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében november 15-én tartotta meg az 
Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) is, „Sokszínű biztonság” tudományos kerekasztal 
beszélgetését. A tanácskozáson résztvevőket – akik között jelen volt  Kerezsi Klára, az MTA 
doktora,  Major Róbert r. ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közbiztonsági Tanszék 
vezetője, Német József r. ezredes, a rendőrség Tudományos Tanácsának elnöke, Túrós András, 
az OPSZ elnöke, valamint OPSZ tisztségviselők, polgárőr vezetők -  Besenyei Lajos, az OPSZ 
Tudományos Tanácsának elnöke köszöntötte. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/21/orszagos-polgaror-szovetseg-tudomanyos-
tanacskozasa 
 
Sikeres habilitáció 
Sikerrel zárult november 16-án Christián László r. ezredes egyetemi docens habilitációs 
eljárásának nyilvános vitája. A Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti 
Tanszék vezetője „Az önkormányzati rendészet alkotmányos alapjai” témáról beszélt, míg ezt 
követően  „A helyi rendészeti együttműködés empirikus vizsgálatának tapasztalatai” címmel tartott 
előadast. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/21/sikeres-habilitacio 
 
14 érem a TEK BUDO Gálán 
2018. november 17-én került megrendezésre az idei TEK BUDO Gála, ahol a BM dolgozók 
mérhették össze erejüket olyan versenyszámokban, mint a K-1, WKF karate, Kyokushin karate, 
judo és grappling. Az igen színvonalas, immáron 6. alkalommal megrendezett versenyen eddigi 
rekordszámú, 380 versenyző mérettette meg magát különböző kategóriákban. Idén az NKE - RTK 
hallgatói – oktatói különítménye 22 fővel képviselte az egyetemet. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/20/14-erem-a-tek-budo-galan 
 
Építőmérnökök a magyarszéki tározónál 
A vízügyi ágazat - így a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság is – kiemelten kezeli a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karával történő együttműködést. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/20/epitomernokok-a-magyarszeki-tarozonal 
 
Környezetegészségügy és éghajlatváltozás 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának Fenntartható Fejlődés Tanulmányok 
Intézete (FFTI) a Nemzeti Népegészségügyi Központtal közösen (NNK), 2018. október 25-én 
Környezetegészségügy és éghajlatváltozás címmel konferenciát tartott. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/20/kornyezetegeszsegugy-es-eghajlatvaltozas 
 
Terepgyakorlaton a VTK szakmérnökei 
2018. november 15-16-án az NKE VTK Vízellátási és Környezetmérnöki Intézete a Vízellátás-
Csatornázás szakmérnöki továbbképzési szak hallgatói számára terepgyakorlat szervezett, 
melyen a 20 mérnöki diplomával rendelkező, hazai elismertségű szakember, Dr. Karches Tamás 
főiskolai docens a képzés vezetője, és Dr. Vadkerti Edit főiskolai docens vett részt. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/19/terepgyakorlaton-a-vtk-szakmernokei 
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A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 

Dr. Pántya Péter habilitációs eljárásának nyilvános vitája és előadása 
A vita ideje: 2018. december 7. (péntek) 11:00 óra 
A vita helye: NKE Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11. „A” épület Bolyai terem) 
A vita témája: „Nemzetközi tapasztalatokra épülő műszaki és szervezési megoldások a tűzoltói 
beavatkozások hatékonyságának növelésére” 
Az előadás ideje: 2018. december 7. (péntek) 13:30 óra  
Az előadás helye: NKE Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11. 2. épület I. emelet 121.) 
Az előadás témája: „Biztonsági kérdések a katasztrófavédelmi, tűzoltósági beavatkozások során” 
Kérjük, részvételi szándékát a Tudományos Ügyek Irodájának 
telefonon (06 1 432 9000, NKE mellék: 20-468) vagy írásban (patyodi.szandra@uni-nke.hu) 
szíveskedjen jelezni. 
 

Egyetemi programok és konferenciák 
 
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 
 
Életpályák Nemzetközi Szervezeteknél programsorozat 
Időpont: 2018. november 26., 18:00 
Helyszín: Orczy úti Kollégium előadótermei (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-26 
 
A kiberbiztonság 2018 és a robothadviselés - tudományos -szakmai konferencia 
Időpont: 2018. november 27., 8:30 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Díszterem (Budapest Hungária krt. 9-11.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-27 
 
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 
 
Magyar kultúra határok nélkül 
Időpont: 2018. november 27., 17:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Zrínyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-27 
 
Multicultural crossborder cooperation workshop 
Időpont: 2018. november 28., 9:00 
Helyszín: Oktatási Központ 415. terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-28 
 
Kereskedelmi háborúk: az Egyesült Államok a világ vagy inkább Kína ellen? 
Időpont: 2018. november 28., 18:00 
Helyszín: Orczy Úti Kollégium (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-28 
 
Multicultural crossborder cooperation” workshop 
Időpont: 2018. november 30., 9:00 
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Helyszín: Oktatási Központ 510. terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-30 
 
Zenebona, csoportosulás, lázadás 
Időpont: 2018. december 5., 8.30 
Helyszín: Oktatási Központ 413. és 415. terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-12-05 
 
Lovagrendek egykor és ma 
Időpont: 2018. december 5., 09:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-12-05 
 
VTK kari nyílt nap 
Időpont: 2018. december 5., 11:00 
Helyszín: Víztudományi Kar (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.) 
 
HHK kari nyílt nap 
Időpont: 2018. december 7., 10:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
 
 

Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
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 
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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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