
2018/50. heti hírlevél 
 
Egyetemi hírek 
 
Együttműködés a Nemzeti Akkreditáló Hatósággal 
Közös oktatási és tudományos tevékenység is szerepel abban az együttműködési 
megállapodásban, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Nemzeti Akkreditáló Hatósággal 
kötött. A dokumentumot kedden írta alá az egyetemen Koltay András rektor és Devecz Miklós 
főigazgató. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/12/11/egyuttmukodes-a-nemzeti-akkreditalo-
hatosaggal 
 
Szorosabb együttműködés a tallinni egyetemmel 
A kiberbiztonság jogi és társadalomtudományi vonatkozásainak kutatásáról szóló együttműködési 
megállapodást kötött Észtországban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Tallinn University of 
Technology (TalTech). 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/12/11/szorosabb-egyuttmukodes-a-tallinni-
egyetemmel 
 
Folytatódott az adventi programsorozat 
„A gyönyörködés, az öröm gyertyáját szeretném a szívetekben meggyújtani”- mondta el ünnepi 
gondolataiban Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által 
szervezett adventi programsorozat vasárnapi eseményén, a Ludovika campuson. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/12/10/folytatodott-az-adventi-programsorozat 
 
Megnyitotta kapuit a HHK 
Katonai testnevelési bemutatót, helikopter-leszállást és egy katonai ellenőrző-áteresztő ponton 
bemutatott feladatsort is megtekinthettek mindazok a középiskolások, akik ellátogattak az NKE 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar december 7-i nyílt napjára. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/12/07/megnyitotta-kapuit-a-hhk 
 
Elstartolt az Intézményi Tudományos Diákkör Konferencia a HHK-n 
„A hallgató és a tanár bensőséges szakmai és emberi együttműködése az elmúlt hat évtizedben 
tudományos diákköri tevékenységként vonult be a hazai felsőoktatás történetébe”- hangsúlyozta 
Jobbágy Zoltán ezredes a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Intézményi Tudományos 
Diákköri Konferenciájának megnyitóján. A számos tudományterületet lefedő tudományos 
eseményen 29 hallgató öt tagozatban tehette próbára tudását. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/06/elstartolt-az-intezmenyi-tudomanyos-diakkor-
konferencia-a-hhk-n 
 
"Kossuth, ami összekötött bennünket..." 
25 év elteltével, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Alumni Közössége szervezésében 
találkozhattak az 1993-ban határőr szakon végzett tisztek az egykori Kossuth Lajos Katonai 
Főiskola objektumában. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/10/kossuth-ami-osszekotott-bennunket 
 
Austerlitz Napja 
Mint már sok éve, idén is megrendezésre került a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtörténelem, 
Filozófia és Kultúrtörténet tanszék szervezésében az éves csehországi csatatérbejárás. Az 
austerlitzi tanulmányút célja, hogy az egyetemi hallgatók különböző híres csatatereket 
látogassanak, és a Hadtörténelem tanszék szakértőitől tanulhassanak az egyes meghatározó 
összecsapásokról, a háborúkról, mindezt a tanóráknál szemléletesebb formában, sokkal átfogóbb 
ismeretet kapva a témáról. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/11/austerlitz-napja 
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Elsöprő siker a Magyar Honvédség úszóbajnokságán 
A korábbi évekhez hasonlóan tisztjelöltjeink idén is részt vettek a Magyar 
Honvédség úszóbajnokságán, mely sporteseménynek a Budapesti Honvéd 
Sportegyesület uszodája adott otthont, november 30 -án. A verseny megnyitójára népes csapat 
gyülekezett a téliesített uszodában. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/11/elsopro-siker-a-magyar-honvedseg-
uszobajnoksagan 
 
70 éves az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 
Az ENSZ Közgyűlése 1948. december 10-én hirdette ki az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, 
mely dátumot ma is az emberi jogok világnapjaként tartunk számon. Az ENSZ Emberi Jogi 
Főbiztossága 2017. december 10-én egy évig tartó kampányt indított, melynek célja, hogy minél 
szélesebb körben tudatosítsa a Nyilatkozat alapelveit, valamint ösztönözze azon gondolkodást, 
miként állhatunk ki a mindennapokban e jogokért. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/06/70-eves-az-emberi-jogok-egyetemes-
nyilatkozata 
 
Sikerek a NETK TDK-n 
A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 2018/2019-es tanévének őszi TDK fordulóját az 
eredményhirdetés zárta. „A hatodik és egyben legeredményesebb fordulóról beszélhetünk” – 
jelentette ki Molnár Anna, a KTDT elnöke.  
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/07/sikerek-a-netk-tdk-n 
 
Európai választások, európai választók 
A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar a Szavazni fogok 
kampánnyal együttműködve rendezte meg az Európai választások, európai választók: 
Magyarország és a 2019-es európai választások című előadását. A téma rendkívül aktuális, hisz 
2019-ben ismét lehetősége nyílik a tagországok állampolgárainak, hogy közvetlenül válasszák 
meg a képviselőket. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/07/europai-valasztasok-europai-valasztok 
 
Innovatív idegennyelvi workshop 
Karunk Idegennyelvi és Szaknyelvi Központja, a folyamatos megújulás érdekében a harmadik 
félévben rendezte meg innovatív workshopját. Az eseményen részt vettek az Államtudományi és 
Közigazgatási, valamint a Nemzetközi és Európai Tanulmányok karok szaknyelvi oktatói is. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/07/innovativ-idegennyelvi-workshop 
 
Ismét egy eredményes habilitáció 
Sikerrel zárult november 16-án Hollán Miklós habilitációs eljárásának nyilvános vitája: „Az 
alaptörvény és a nullum crime sine lege elv” témában, majd ezt követően habilitációs előadása 
angol nyelven „Elkövetők” címmel. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/07/ismet-egy-eredmenyes-habilitacio 
 
Negyedszázados évfolyam-találkozó 
A negyed évszázada végzett „öreg diákokat” Kovács Gábor rendőr dandártábornok, oktatási 
rektor-helyettes, és a kar dékánja megbízásából Kovács Sándor rendőr ezredes fogadta és 
emléklapot nyújtott át a megjelenteknek. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/11/negyedszazados-evfolyam-talalkozo 
 
A Tudomány Ünnepe belügyi fejezete záró rendezvényének kari díjazottjai 
A Belügyi Tudományos Tanács „Tudomány Ünnepe” zárórendezvényén az RTK három oktató 
munkatársának pályázata is dobogós helyezést érdemelt. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/11/a-tudomany-unnepe-belugyi-fejezete-zaro-
rendezvenyenek-kari-dijazottjai 
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A tömegdemonstrációk rendészeti kezelése 
A tömegdemonstrációk kezeléséről, a razziákról tartottak tudományos tanácskozást a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen. A Rendészettudományi Kar rendészettörténeti tanszéke által szervezett 
rendezvényen a többi között olyan eseményeket is felidéztek, mint például az 1935-ös endrődi 
sortűz, vagy a Horthy-korszak kábítószeres nyomozásai és szerencsejáték razziái. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/11/a-tomegdemonstraciok-rendeszeti-kezelese 

 
 
Egyetemi programok és konferenciák 
 
Advent a Ludovikán – III. vasárnap 
Időpont: 2018. december 16., 17:00 
Helyszín: Campus tér 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-12-16 
 
Hálózatkutatási kihívások a közigazgatásban II. 
Időpont: 2018. december 17., 13:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-12-17 
 
A Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely az állami eljárások racionalizálásának alapkérdései 
című kutatás II. szegmensének zárókonferenciája 
Időpont: 2018. december 18., 9:00 
Helyszín: Oktatási Központ, 214-215. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.)   
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-12-18 
 

Hálózatkutatási kihívások a közigazgatásban III. 
Időpont: 2018. december 19., 13:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-12-19 
 
 

Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
ösztöndíjpályázata 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal 
együttműködésben – a hírközlési és infokommunikációs területtel foglalkozó szakemberek 
képzésének elősegítése érdekében ösztöndíj-pályázati felhívást tesz közzé a 2018/2019-es tanév 
II. szemeszterére.  
A részletes pályázati felhívás elérhető honlapunkon: https://www.uni-
nke.hu/egyetem/palyazatok/az-nke-es-az-nmhh-osztondondijpalyazata 
 
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 
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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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