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Egyetemi hírek 
 
Hálózatkutatás a Digitális Jólét szolgálatában 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézete koordinálta azt a 
tudományos munkát, amelyben a hálózatkutatás közigazgatási alkalmazhatóságát vizsgálták a 
szakemberek, a Digitális Jólét Program célkitűzéseivel összhangban. A kutatómunka során 
elkészült Magyarország Digitális Hálózatkutatási Stratégiája is, amelynek főbb elemeit a projekt 
zárórendezvényén mutatták be, az NKE Főépületében. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/12/20/halozatkutatas-a-digitalis-jolet-szolgalataban 
 
A nem hatósági eljárásokat vizsgálták az NKE kutatói 
A nem klasszikus közigazgatási eljárások vizsgálatával kapcsolatos tudományos eredményekről 
számoltak be a Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely tagjai a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
tartott szakmai konferencián. Az NKE-n idén márciusban kezdte meg működését a Kilényi Géza 
Kutatóműhely, amelynek első kutatása az állami eljárások racionalizálásának alapkérdéseit 
vizsgálta. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/12/19/a-nem-hatosagi-eljarasokat-vizsgaltak-az-nke-kutatoi 
 
Hálózatkutatás a közigazgatásban 
A hálózatkutatás közigazgatási alkalmazhatóságát vizsgálja a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
működő tudományos munkacsoport, amelynek munkájában aktívan részt vesz Barabási Albert-
László professzor, nemzetközileg elismert hálózatkutató is. Az Államkutatási és Fejlesztési Intézet 
által koordinált tudományos munka eredményeiről az NKE-n tartott konferencián számoltak be a 
szakemberek. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/12/17/halozatkutatas-a-kozigazgatasban 
 
Advent a Ludovikán 
Gyermekeknek szóló programokkal, népzenei műsorral és ünnepi gondolatokkal zárult a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem adventi programsorozata a Ludovika Campuson. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/12/17/advent-a-ludovikan 
 
A hét hallgatója 
Czoka Bianka 22 éves, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar harmadéves 
hallgatója. Tanulmányait a pénzügyi nyomozói szakirányon folytatja. A HÖK Médiáért és 
kommunikációs ügyekért felelős referense, a Vám- és Pénzügyőri Tanszék Demonstrátora. Első 
helyezést ért el TDK-n. Hobbija a judo. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=iQbgp6GXuWM 
 
Félidőben a repüléstudományi kutatás 
Félidejéhez érkezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Repülő Intézet uniós pályázatának 
megvalósítása. A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó tudományos kutatások eddigi 
eredményeit egy workshopon mutatták be Szolnokon. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/12/17/felidoben-a-repulestudomanyi-kutatas 
 
„Kihívások leküzdése” – Erasmus+ International Staff Week az NKE-n 
A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda 2018. december 10-14. között „Kihívások leküzdése” 
címmel  rendezte meg az éves rendszerességű Erasmus+ International Staff Week programot, 
amelyen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem partneregyetemeiről érkező oktatók és munkatársak 
vettek részt.  
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/12/17/kihivasok-lekuzdese-erasmus-international-staff-week-
az-nke-n 
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Keresztényüldözés Ellenes Kerekasztal az NKE-n 
„Amíg egy keresztény is van a Szentföldön, ott leszünk támogatóként mi is”- mondta Magyar 
Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese a keresztényüldözésekről 
szóló kerekasztal- és munkamegbeszélésen, melynek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Széchenyi Díszterme adhatott otthont. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/12/14/keresztenyuldozes-ellenes-kerekasztal-az-nke-n 
 
Kínai delegáció az ÁKK-n 
Az 1994-ben alapított Kínai Államigazgatási Főiskola (CCPS/CAG) minisztériumi szintű intézmény, 
fő feladatai közé tartozik az állami tisztviselők, köztisztviselők képzése, illetve továbbképzése. 
Fontos kormányzati think tank, amely javaslatokat dolgoz ki a kormányzati vezetők részére az 
ország fejlesztésére vonatkozóan. Az NKE 2013-ban együttműködési megállapodást kötött a kínai 
féllel, amelynek megújításáról is tárgyaltak a vezetők. 
https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/13/kinai-delegacio-az-akk-n 
 
Karácsonyt ünnepelt az ÁKK közössége 
„Ha az ünnepek idején is adakozunk, akkor a legnagyobb örömöt élhetjük át”- mondta Kis Norbert 
az Államtudományi és Közigazgatási Kar évzáró karácsonyi ünnepségén. Az ÁKK dékánja 
bejelentette, hogy önkéntes hallgatói mozgalom létrehozását célzó szándéknyilatkozatot írt alá a 
kari hallgatói önkormányzattal a Kari Tanács nyilvánossága előtt. A szeretet ünnepének tiszteletére 
a kar hallgatói zenés műsorral is készültek. 
https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/17/karacsonyt-unnepelt-az-akk-kozossege 
 
Partneregyetemek képviselői látogattak a HHK-ra 
Partneregyetemek munkatársai látogattak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi 
Kapcsolatok Iroda szervezésében megvalósuló Erasmus+ nemzetközi hét keretében a 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Karra. A horvát, cseh és bolgár munkatársaknak lehetőségük 
volt részletesen megismerkedni az Egyetem létrehozásának körülményeivel, küldetésével és 
működési sajátosságaival, valamint betekintést nyerhettek a Karon folyó tisztképzésbe. 
https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/18/partneregyetemek-kepviseloi-latogattak-a-hhk-ra 
 
Ünnepi hangulat a HHK-n 
„Büszkén tekinthetünk vissza az idei év eseményeire, hisz a kitűzött céljainkat eredményesen 
megvalósítottuk” – hangzott el Pohl Árpád dékán beszédében a Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar karácsonyi ünnepségén. A közös ünneplésen és az évértékelésen túl 
elismerő díjak kerültek átadásra. 
https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/19/unnepi-hangulat-a-hhk-n 
 
International Cadet Week 2018 
A University of North Georgia idén újra megtartotta a Nemzetközi Kadét Hetet, melyre 13 ország 
tisztjelöltjei kaptak meghívást. Idén nekem adatott meg az a lehetőség, hogy Magyarországot és a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, azon belül is a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai 
Vezetőképző Intézet, Műveleti Támogató Tanszék, Felderítő szakcsoportját képviselhettem 
multinacionális környezetben. 
https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/20/international-cadet-week-2018 
 
Kari karácsony a NETK-n 
Ebben az évben tovább erősödött a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar – hangzott el a kar 
immáron hagyományos évzáró ünnepi állományülésén, a Ludovika Főépület Zrínyi termében. 
https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/18/kari-karacsony-a-netk-n 
 
Újabb támogató együttműködési megállapodás 
Az RTK-nak az S-group Közép-európai Zrt.-vel, legutóbb kötött együttműködési megállapodásával, 
20 fölé emelkedett a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék biztonsági 
szakirányát támogató vállalkozások és szakmai szervezetek száma. 
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Megalakult az új kari Hallgatói Önkormányzat 
2018.12.10-én megalakult a 2018/19. évi RTK Hallgatói Önkormányzat, majd megválasztották az 
elnököt, alelnököt, illetve az irodavezetőt és a különféle referensek egy részét. 
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/14/megalakult-az-uj-kari-hallgatoi-onkormanyzat 
 
Mesteroktatói, tanársegédi átsorolások 
Dr. Koltay András rektor elfogadta az érintettek szakmai tevékenysége, oktatói munkássága, 
gyakorlati tapasztalatai és az NKE Foglalkoztatási szabályzata alapján született, RTK dékáni 
előterjesztéseket mesteroktatói, tanársegédi átsorolásokra. 
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/14/mesteroktatoi-tanarsegedi-atsorolasok 
 
Uniós dobogón a magyar bűnmegelőzési projekt 
Karunk oktatója is tagja a szakember-teamnek, amely az EU tagállamok idei bűnmegelőzési 
versenyén, a zuglói „Szomszédom a rendőr!” közösségi bűnmegelőzési projektjével a rangos 3. 
díjat és a vele járó 5 000 eurós pénzjutalmat nyerte. 
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/19/unios-dobogon-a-magyar-bunmegelozesi-projekt 
 
Kriminalisztikai gyakorlat szegedi hallgatókkal 
A Szent György Szakkollégium kriminalisztikai gyakorlaton vendégül látta a Szegedi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar bűnügyi moduljának hallgatóit. 
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/19/kriminalisztikai-gyakorlat-szegedi-hallgatokkal 
 
Kari karácsony 
A Rendészettudományi Kar Oktatási épületének multifunkcionális termében szép karácsonyi 
ünnepség koronázta a kar minden munkatársa számára az idei évet. 
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/19/kari-karacsony 
 
Börtönügyi aktualitások Európában – az elektronikus felügyelet 
A Magyar Börtönügyi Társaság jogi szekciója december 10-én az Emberi Jogok Világnapja előtt 
tisztelegve tartotta meg ülését a Rendészettudományi Karon. 
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/19/bortonugyi-aktualitasok-europaban-az-elektronikus-
felugyelet 
 
Kari karácsonyváró ökumenikus istentisztelet 
Csiba Tibor isaszegi plébános, kerületi esperes, valamint Balogh Dávid, Budapest Mátyásföld, 
Cinkota Református Egyházközség segédlelkésze foglalta össze karácsony üzenetét karunkon a 
megjelent érdeklődőknek; az ünnep nem rólunk, nekünk szól… 
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/12/19/kari-karacsonyvaro-okumenikus-istentisztelet 
 
 

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/) 
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- 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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