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Egyetemi hírek 
 
Lovagrendek egykor és ma 
A keresztény lovagrendek többsége a katonai feladatok mellett karitatív tevékenységet is végzett 
a történelem folyamán. A mai „utódszervezetek” a keresztény értékek védelme mellett jelentős 
szerepet vállalnak például a humanitárius segélyezésben, valamint az elesettek és betegek 
segítésében. Erről a témáról tartott szakmai rendezvényt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
„Szélsőségek, vallási szélsőségek Ludovika Kutatócsoportja” az intézmény Hungária körúti 
campusán. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/12/06/lovagrendek-egykor-es-ma 
 
Mérlegen a jó állam 
Kétnapos konferencián mutatják be és vitatják meg az idei Jó Állam Jelentést (JÁJ) a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen. Az immáron negyedik éve megjelenő, tudományos hátterű kormányzati 
teljesítményértékelés az intézmény Államkutatási és Fejlesztési Intézetének koordinálásával 
készült többszáz kutató és szakértő közreműködésével. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/12/05/merlegen-a-jo-allam 
 
Erasmus+ oktatók az ÁKK-n 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2015 óta sikerrel vesz részt az Európai Unió nemzetközi 
kreditmobilitási programjában, amelynek célja, hogy az Európai Unión kívüli országokkal és azok 
egyetemeivel is komoly együttműködések alakuljanak ki. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/12/04/erasmus-oktatok-az-akk-n 
 
Szövetségben az erő 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre látogatott Steven M. Shepro altábornagy, a NATO Katonai 
Bizottságának 21. elnökhelyettese és a nemzetközi szervezet egyik katonai szóvivője. 
Feladatkörébe tartozik a bizottság elnökének, Sir Stuart Peach feladatainak ellátásában nyújtott 
támogatása, valamint az elnökkel együtt Jens Stoltenberg, a NATO főtitkárának való tanácsadás. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/12/04/szovetsegben-az-ero 
 
Advent vasárnap a Ludovika Campuson 
Koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal és számos karácsonyi programmal várja az 
érdeklődőket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem az adventi vasárnapokon. A rendezvénysorozat 
december 2-i megnyitóján díszkivilágítást kapott az egyetem karácsonyfája és meggyújtották az 
adventi koszorú gyertyáit is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/12/03/advent-vasarnap-a-ludovika-campuson 
 
A hét hallgatója 
Fecser Zsuzsanna 23 éves,  a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási 
Kar hallgatója. Az NKE Kommunikációs osztályának munkatársa, az EHÖK kommunikációs 
referense, a Forum Publicum szerkesztőségi, valamint az ÁKK HÖK Tanulmányi Bizottság tagja. 
Hobbija az írás. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=PQ7pdYzYRtI 
 
Megkezdte munkáját a Mesterséges Intelligencia Koalíció 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartotta első plenáris ülését az idén októberben alakult 
Mesterséges Intelligencia Koalíció. A több mint 120 tagot számláló szervezet elnökségi tagokat 
választott és hamarosan megalakulhatnak majd a munkacsoportjai is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/30/megkezdte-munkajat-a-mesterseges-
intelligencia-koalicio 
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Szabadegyetem: Gorbacsov pálfordulásai 
A Szovjetunió első és egyben utolsó elnökéről, Mihail Szergejevics Gorbacsovról szólt soron 
következő szabadegyetemi előadásában Kun Miklós történész. Az eseményen elhangzott, hogy a 
volt pártfőtitkár egyik érdeme, hogy nyilvánossá vált a sztálini időszak titkainak egy része. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/11/29/szabadegyetem-gorbacsov-palfordulasai 
 
Német Nyelvi Kör – választások Bajorországban 
A Német Nyelvi kör november 22-i alkalmának vendége Michael Pahlke volt, a bajor lakás- építés- 
és közlekedésügyi minisztérium munkatársa, jogász. Az előadó bemutatta Bajorország helyét a 
német szövetségi állam szervezetében, és szólt a bajor alkotmány legfontosabb rendelkezéseiről.  
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/03/nemet-nyelvi-kor-valasztasok-bajororszagban 
 
Ősszel is You MÁJT Win 
A korábbi sikeren felbuzdulva 2018. november 30-án ismét megrendezésre került az NKE ÁKK 
Magyar Állam-és Jogtörténeti Intézet szervezésében a hagyományteremtő jelleggel elindított You 
MÁJT Win elnevezésű, történeti szellemi vetélkedő. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/03/osszel-is-you-majt-win 
 
Félúton a siker felé 
Családias hangulatú esemény zajlott a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Bolyai teremében, 
ahol a Katonai Műszaki Doktori Iskola végzős hallgatói azért gyűltek össze, hogy három év tanulás 
és kutatás után elbúcsúzzanak az iskolától, és átvegyék a doktori képzésüket lezáró, tanulmányi 
és kutatási kreditpontjaikat tartalmazó abszolutóriumot. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/01/feluton-a-siker-fele 
 
Első világháborús centenáriumi emlékkonferencia a Hazáért 
„A mai napon a 20. századi magyar történelem a témakör”- fogalmazott Harai Dénes a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Társadalomtudományi Tanszéke 
és a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület harmadik I. világháborús emlékkonferenciáján. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/03/elso-vilaghaborus-centenariumi-
emlekkonferencia-a-hazaert 
 
Tudományos részvétel a Cseh Közgazdasági Társaság biennáléján 
2018. december 1-jén a Prágai Közgazdasági Egyetem adott otthont a Cseh Közgazdasági 
Társaság kétévente megrendezésre kerülő tudományos konferenciájának, amely idén a 10. 
születésnapját ünnepelhette. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/04/tudomanyos-reszvetel-a-cseh-kozgazdasagi-
tarsasag-biennalejan 
 
Válságkörzetek a 21. században – kérdések és válaszok biztonságpolitikai szemmel: 
összefoglaló a Biztonságpolitikai Szakkollégium konferenciájáról 
2018. november 27-én immáron második alkalommal került megrendezésre Biztonságpolitikai 
Szakkollégium a Válságkörzetek a 21. században – kérdések és válaszok biztonságpolitikai 
szemmel című konferenciája az NKE Orczy Úti Kollégium épületében, mely egy aktuális témákkal, 
konfliktusokkal foglalkozó tudományos összejövetel, ahol a témában jártas személyektől 
szerezhetünk naprakész tudást.  
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/05/valsagkorzetek-a-21-szazadban-kerdesek-es-
valaszok-biztonsagpolitikai-szemmel-osszefoglalo-a-biztonsagpolitikai-szakkollegium-
konferenciajarol 
 
Közlekedésrendész hallgatóé a Be. pálma 
A büntető eljárásjogi kari tanulmányi verseny ötvenhárom másodéves hallgató indulójából két 
dobogós helyet is, a közlekedésrendészeti szakirányosok nyertek. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/30/kozlekedesrendesz-hallgatoe-a-be-palma 
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Mobilkereső kutyák a büntetés-végrehajtásban 
A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka támogatásával a kar hallgatói, „A szolgálati kutya a 
rendvédelmi szervek szolgálatában” tárgy keretében speciális gyakorlati oktatáson vehettek részt. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/11/30/mobilkereso-kutyak-a-buntetes-vegrehajtasban 
 
Pillangóban arany-, gyorsban ezüstérmes 
Kiemelkedően helytállt karunk hallgatója, a hagyományosan a Budapesti Műszaki Egyetem által 
rendezett Magyar Egyetemi Főiskolai Úszó Bajnokságon, a Tüskecsarnok sportuszodájában, 
november 24-én. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/03/pillangoban-arany-gyorsban-ezustermes 
 
Billy Graham Gyors Reagálású Egység vezetői látogatása az RTK-n 
Az RTK-ra is ellátogattak a Billy Graham Gyors Reagálású Egység vezetői, akik a Baptista 
Szeretetszolgálat és a Baptista Egyház meghívására érkeztek Magyarországra novemberben.  
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/05/billy-graham-gyors-reagalasu-egyseg-vezetoi-
latogatasa-az-rtk-n 
 
Nyílt nap a Víztudományi Karon 
Közel 300 érdeklődő részvételével rendezett nyílt napot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Víztudományi Kar december 5-én, Baján. A rendezvényen a vízügyi szakközépiskolákból és a 
környékbeli gimnáziumokból érkező diákok megismerkedtek a kar képzéseivel, valamint különböző 
szakmai bemutatókon vettek részt, illetve betekinthettek a mérnöki és vízügyi életpálya 
érdekességeibe. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/06/nyilt-nap-a-viztudomanyi-karon 
 

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. 
 
Berényi Katalin doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2018. december 10. (hétfő) 14:00 óra 
Az értekezés címe: „ Addressing the anomaly of statelessness in Eurrope: An EU law and human 
rights  perspective”  
Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Kapcsolat: Szabó Regina (20-804) 
 
Gulyás Éva (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2018. december 10. (hétfő) 10:30 óra 
Az értekezés címe: „Etnikai konfliktusok és válsághelyzetek a nemzetállamban. Állam – xenofóbia 
– genocídium” 
Helyszín: Ludovika főépület, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Kapcsolat: Szabó Regina (20-804) 
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Bán Attila őrnagy doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2018. december 11. (kedd) 9:00 óra 
Az értekezés címe: „A műszaki-technikai fejlődés hatása a hazai használatú tüzérségi eszközök 
fejlődésére” 
Helyszín: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus, Zrínyi terem (Budapest, Hungária krt. 9-
11.)  
Kapcsolat: Szabó Regina (20-804) 

 
Egyetemi programok és konferenciák 
 
HHK kari nyílt nap 
Időpont: 2018. december 7., 10:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
 
Emlékezés Dr. Tóth Zoltán Józsefre 
Időpont: 2018. december 8., 11:00 
Helyszín: Uránia Nemzeti Filmszínház  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-12-08 
 
Mikulás az NKE-n 
Időpont: 2018. december 9., 9:00-12:00 
Helyszín: Oktatási központ, Aula  
 
Advent a Ludovikán – II. vasárnap 
Időpont: 2018. december 9., 17:00 
Helyszín: Campus tér 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-12-09 
 
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 
 

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 
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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 
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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