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Köszöntő            

Kedves Egyetemi Polgárok! 

A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda szerkesztésében útjára indított Nemzetközi Hírlevél célja, 

hogy havi rendszerességgel, új információkkal szolgáljon a nemzetközi pályázati lehetőségek, 

ösztöndíjak, együttműködések, jó gyakorlatok és az egyetemünket érintő nemzetközi programok 

tekintetében. Elsősorban az NKE hallgatóinak, oktatóinak, de valamennyi munkavállalójának 

is szeretnénk folyamatos tájékoztatást nyújtani az itt megjelenő információkkal, hogy ezáltal is 

segítsük Egyetemünk nemzetközi láthatóságát és Egyetemünk polgárainak nemzetközi 

lehetőségekbe történő bekapcsolódását.  
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Nemzetközi Hírek          

Erasmus + munkatársi mobilitási program őszi pótpályázati időszak 2018. november 

23-ig! 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora 2018. 

november 23. 12:00-ig bezáróan Erasmus+ pályázati 

felhívást tett közzé külföldi oktatási és képzési célú 

mobilitás megvalósítása céljából, az Egyetem minden 

dolgozója számára. 

 

Jelentkezni az Egyetem online rendszerén történő 

regisztrációt követően lehet:  https://app.uni-

nke.hu/erasmus  

 

A pályázati felhívás elérhető az Egyetem honlapján: 

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-

kapcsolatok/erasmus/munkatarsi-mobilitas 

 

 

 

Nemzetközi cserediákjaink Egerben 

Október 13-14-ére az ESN Egerbe szervezett kirándulást az Egyetemen tanuló külföldi 

diákjainknak. Az alábbiakban Percze Márton ESN tag élménybeszámolójának részleteit 

ajánljuk Olvasóink figyelmébe: 

„Október 13-a volt: az a bizonyos szombati nap, amikor is terv szerint 

jómagam, ESN Board „kollégáim” és az általunk mentorált külföldi 

hallgatóink közösen Egerbe utaztunk országlátásra. Vonatunk a Keleti 

pályaudvarból indult reggel, és délre értünk Egerbe, ahol nemzetközi 

csapatunk elfoglalta szobáit a Lokomotiv Motel névre keresztelt 

turistaszállóban, ami egyébként az állomásépület része volt – innen a név. 

Talán nem túl meglepő, ha azt mondom, nem számítottunk luxusszállodára, 

a szállásunk azonban pozitív meglepetés volt kényelmes matracaival és 

otthonos hangulatával. Egy gyors, azonban laktató ebéd után, amit a motel 

partneréttermében fogyaszthattunk el, megkezdődött a kirándulásunk érdemi 

része.  

Délután 2 óra körül gyalogosan indultunk el Eger belvárosa és a Dobó tér 

felé. Út közben több látnivalónál is volt alkalmunk megállni, úgy, mint az 

Egri Bazilika és az Egri Érseki Palota, majd a Dobó tér. Hogy ne sokalljanak be külföldi barátaink a 

méretes dózisban kapott magyar kultúrától, úgy döntöttünk, eljött a szabad időtöltés ideje.  

https://app.uni-nke.hu/erasmus
https://app.uni-nke.hu/erasmus
https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/munkatarsi-mobilitas
https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/munkatarsi-mobilitas


Este a Szépasszony-völgyben található Kiss Pincészethez utaztunk; úgy hiszem, nem nagy talány az, 

mi várt ránk itt: a családi pincészet fiatal tulajdonosa 7 regionális borkülönlegességből álló borkóstolóval 

várt minket. Vendéglátóink azonban nem csak szomjunkról gondoskodtak – a pincében töltött időnk 

során sorra kerültek elénk az újabb és újabb bográcsnyi hagyományos gulyáslevesek. Legnagyobb 

örömünkre külföldi barátaink rajongtak a borok és a gulyás iránt egyaránt, hangulatunk és nyüzsgésünk 

pedig – nem kis részt az alkoholnak is köszönhetően – kezdett a tetőfokára hágni. Az estét végül Eger 

belvárosában zártuk. 

Vasárnapra három hivatalos program volt kitűzve, ezek közül az első 

az egri vár meglátogatása volt. Furcsa érzés volt számomra a 

várkapun át betérni, elhaladni az évszázados falak előtt, majd a 

falakról körbenézve letekinteni az alattunk elterülő városra. Ki tudja… 

talán egy bizonyos Dobó kapitány is így állhatott, pont ezen a helyen, 

és feszületen a horizontot figyelve azon merenghetett, vajon mit 

tartogat számára és várnépe számára a jövő. Miután közösen 

körbejártuk a várfalakat a Dobó bástya körül, meglátogattuk a Dobó 

István Vármúzeumot is. A kiállítás végén még arra is volt 

lehetőségünk, hogy külföldi diáktársaink számára megmutathassunk 

pár jelenetet az Egri Csillagok örökéletű magyar klasszikusából. A 

Vármúzeum után következő állomásunk a vár árnyékában, a minaret 

közvetlen közelében álló Marcipán Múzeum volt. 

A hétvégét végül pár óra kikapcsolódással és ellazulással zártuk Eger 

híres Török Fürdőjében. Miután mindannyian átöltöztünk fürdőruháinkba, szó szerint elmerültünk egri 

élményeink utolsó szeletében. 

19:04-kor vonatunk, rajta 18 fő fáradt, de teljesen elégedett egyetemistával megindult hazafelé, ugyanazt 

az útvonaltervet követve, mint egy nappal ezelőtt. Sokakat már az első vonaton, vagy legkésőbb 

Füzesabony után elnyomott az álom, a Keleti pályaudvarra érve pedig alig vártuk, hogy mindannyian 

a saját ágyainkba zuhanhassunk. Kiruccanásunk Egerbe így aztán kicsivel este 9 után hivatalosan is 

véget ért.” 



Ingyenes EU-angol webinárium  

A Tempus Közalapítvány egyedülálló lehetőséget kínál: olyan ingyenes EU-angol 

webináriumsorozatot, amelyre az EU English – Using English in EU Contexts című kiváló 

nyelvkönyv szerzői, Trebits Anna és Fischer Márta várják nagy szeretettel a szaknyelv iránt 

érdeklődőket! Néhány példa a webináriumok témáiból: Mit jelent az, hogy EU-angol? Miért 

érdemes EU-szaknyelvet tanulniuk azoknak, akik középfoknál magasabb szinten beszélik az 

angol nyelvet? Nyelvi buktatók az EU-ban. 

Időpont: 2018. november 19. 18-19:00  

Regisztráció és bővebb információ az alábbi honlapon: 

https://tka.hu/rendezveny/10667/ingyenes-eu-angol-webinarium-2 

 

#ErasmusDays - Erasmus-nap az ÁKK-n – 2018. október 12. 

A 2017 óta megrendezésre kerülő nemzetközi 

Erasmus-nap célja az Erasmus-program 

népszerűsítése, részvételi lehetőségeinek 

ismertetése, valamint az érdeklődők 

tájékoztatása az Erasmus+ program szakmai 

eredményeiről.  

A Celebrating Diversity – Kultúrák 

találkozása” című interkulturális rendezvény 

az ÁKK-n tanuló külföldi és magyar hallgatók 

részére találkozási lehetőséget teremtett, ezáltal 

segítve a külföldi hallgatók beilleszkedését az Egyetem közegébe. Az információs 

napon az érdeklődők tájékozódhattak az elért eredményekről, kérdéseket tehettek fel 

az Erasmus+ programmal kapcsolatban, illetve a részvételi lehetőségekről. EU-

Erasmus kvízt tölthettek ki és a kar Nemzetközi Osztálya ekkor indította el az 

Erasmus+ tízpróbát is, melynek 

célja, hogy a pályázni szándékozó 

hallgatók felkészüljenek a külföldi 

részképzésre vagy szakmai 

gyakorlatra. A napot dr. Jenei Ágnes 

jóvoltából egy interkulturális 

tréning zárta.  

 

https://tka.hu/rendezveny/10667/ingyenes-eu-angol-webinarium-2


Akadémiai hét a Lomonoszov Egyetem és az NKE együttműködésében 

Az ÁKK és a világhírű Lomonoszov 

Egyetem közös akadémiai hetet tartott, 

melynek keretében előadásokat szerveztek 

a magyar, az orosz és az európai 

közigazgatásról, valamint tudományos 

workshop megrendezésére is sor került. A 

két intézmény közötti együttműködés - 

amely többek között diák- és oktatócserére 

is ad lehetőséget- 2016-ban indult el. A 2 

napos konferencia első napján tudományos 

előadásokat hallgathattak meg a résztvevők az ÁKK és NETK dékánja, illetve 

Evgenya Andryushina, a Lomonoszov Egyetem professzora jóvoltából, míg a 

második napon workshopra került sor többek között a Közigazgatás-tudományi 

Doktori Iskola nemzetközi hallgatóinak részvételével. 

Tovább a teljes cikkre: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/10/akademiai-het-a-

lomonoszov-egyetem-es-az-nke-egyuttmukodeseben 

 

 

Közös lengyel-magyar közigazgatási képzés 

Egyetemünk volt díszvendége a Varsóban működő 

Lengyel Közigazgatási Főiskolán (KSAP) szervezett 

centenáriumi konferenciának. A konferencia főelőadója Kis 

Norbert, az NKE ÁKK tanára és dékánja volt. A KSAP és az 

NKE évek óta folyamatos párbeszédet és közös programtervezést folytat, 2019-től 

pedig közös lengyel-magyar közigazgatási program megvalósítását tervezi a két 

intézmény, az EU támogatásával.  

  

https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/10/akademiai-het-a-lomonoszov-egyetem-es-az-nke-egyuttmukodeseben
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/10/10/akademiai-het-a-lomonoszov-egyetem-es-az-nke-egyuttmukodeseben


Bemutatkoznak az Erasmus+ partneregyetemek 

  



 

  



Erasmus+ élménybeszámoló        

„Elsősorban azért pályáztam 

a programra, mivel előtte még nem 

voltam Erasmuson, így mindenképp 

szerettem volna kipróbálni. Egy 

barátom másfél évvel korábban volt 

kinn Berlinben, ezért az Ő tanácsai 

nagy segítséget jelentettek a 

felkészülést tekintve.  
Repülővel utaztam oda és 

vissza. Egyedül a poggyászra kell 

figyelni, hogy az ember ne lépje túl az előírt súlyt. Visszafele úton késett egy órát a gép, ami elvileg 

gyakori a Berlin-Budapest vonalon, de ez volt a legnagyobb negatívum. Szerencsére a lakhatás 

kérdése az elsők között rendeződött nálam, ezért egy jelentős tehertől mentesülve tudtam a 

kiutazáshoz szükséges dolgokkal foglalkozni. A tömegközlekedéshez bérletet vettem, ehhez a 

munkahelyen igazolást is adtak, amivel kedvezményesen tudtam megvásárolni. Az étkezést magam 

oldottam meg. Az árak nagyjából azonosak a hazaival, így az átváltással nem kellett bajlódni. Fontos 

még, hogy a németeknél vasárnap nincsenek nyitva a nagyobb boltok, így erre is figyelemmel kellett 

lennem vásárlás esetén. 

Összefoglalókat készítettem, újságcikkekből írtam anyagokat, és szemléket. Pár alkalommal 

elküldtek ide-oda előadásokra is. Így például voltam a helyi Külügyminisztériumban egy diplomata 

klub előadáson, illetve néhány elemzéseket készítő intézetben is. A nagykövetség által először 

megtartott nyílt napon is részt vettem. Ezek mind érdekesek voltak. A nyelv kapcsán voltak kisebb 

nehézségeim, de ezért is mentem ki, mivel szerettem volna fejleszteni a némettudásomat. 

Hétvégenként volt időm turistáskodni. A berlini közlekedés elég jó, így a város nagy részét 

bejártam, hol busszal, hol metróval, de a legtöbbet sétálva. 

Összességében jól éreztem magam kinn. A munka során biztos, hogy javult a hallott német 

szövegértésem. Általánosságban véve pedig adott egyfajta magabiztosságot és erősíti az ember 

önállóságát. Mindenkinek tudom javasolni, hogy menjen ilyen programra, mivel garantált 

élményekben lesz része. 

/Csonka István Norbert – 

Szakmai gyakorlat Berlinben/   



Felhívások: Ösztöndíjak és pályázati lehetőségek     

Izlandi állami ösztöndíj részképzésre: 2019/2020 

Az Izlandi Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet 

izlandi nyelvi stúdiumokra a 2019/20-as akadémiai évben. 

Az ösztöndíj célja a 35 év alatti, az izlandi nyelvet idegen 

nyelvként tanulók támogatása, amely keretében nemcsak 

a University of Iceland „Icelandic as a second language” 

szakján tudnak ingyenesen tanulni, hanem havi 

ösztöndíjra is jogosultak a pályázat nyertesei. 

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. december 1. 

Részletes információk: 

http://www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en 

 

 

 

 

Izrael Állam ösztöndíjprogramja 

Izrael Állam ösztöndíjat ajánl fel magyar diákok részére egyéves akadémiai 

tanulmányok és kutatás céljából a 2019/2020-as tanévre, valamint nyári 

egyetemi ösztöndíjat a héber nyelv elsajátítása céljából. 

Pályázati feltételek: 

 Aktív hallgatói jogviszony MA vagy PhD képzési szinten 

 35 év alatti életkor 

 Folyékony angol nyelvtudás 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 30. 

Részletes információk és jelentkezéshez szükséges dokumentumok: 

http://mfa.gov.il/MFA/MFA-

Archive/2003/Pages/Scholarships%20offered%20by%20the%20Israeli%20government%20to.a

spx 
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Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 

A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet 

legtehetségesebb fiatal szakembereinek külföldi résztovábbképzését, kutatói, illetve 

művészeti munkában való részvételét teszi lehetővé. Az ösztöndíj teljes időtartama kizárólag 

külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben tölthető el. 

Pályázati feltételek: 

 40 évesnél nem idősebb (1979. január 1. után született), felsőoktatási intézményben 

mesterfokú (vagy azzal egyenértékű) diplomát szerzett magyar állampolgár 

 lehetőleg a PhD vagy DLA fokozat megszerzésével, rangos publikációkkal, egyéb 

alkotásaival és eredményeivel - már bizonyította kiemelkedő képességét.  

 

Az elbírálás két kategóriában történik: 

 posztdoktori kategória (a kiutazás időpontjában PhD fokozatot szerzett fiatal kutatók 

vagy DLA fokozatot szerzett művészek számára); 

 predoktori kategória, melyben előnyt élveznek a posztgraduális képzésben részt vevő, 

disszertációjukon dolgozó PhD-hallgatók. 

Az ösztöndíjas utak 2019. szeptembertől - 2020. július 31-ig tervezhetőek. 

A teljes pályázati felhívás: 

https://tka.hu/docs/palyazatok/01palyazati_felhivas_maeo_2019_20.pdf 

  

https://tka.hu/docs/palyazatok/01palyazati_felhivas_maeo_2019_20.pdf


Nemzetközi konferenciák         

IPSA FALL 2018 SYMPOSIUM 

Washington DC, Egyesült Amerikai Államok; 2018. november 14-15. 

Rendvédelmi és katasztrófa védelmi konferencia a Nemzetközi Közbiztonsági Szövetség 

szervezésében. 
Bővebb információ: https://www.joinipsa.org/Fall-2018-Symposium 

 

 

Perspectives of Local Governments in CEE – Common Learning and Innovations 

Budapesti Kongresszusi Központ; 2018. november 15-16. 

Konferencia a helyi önkormányzatok hatékonyságnöveléséről és az innovációról. 
Bővebb információ: www.perspectiveslg.com 

 

 

Comparative Civil Service Network Constitutive Conference 

NKE Ludovika Campus; 2018. november 21-23. 

Konferencia a közszolgálat nemzetközi trendjeiről és az Összehasonlító Közszolgálati 

Hálózatról 
Bővebb információ: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-

hu/Comparative%20Civil%20Service%20Network%20-%20Program.pdf 

 

 

International Conference on Research Methodology for Business Economics, Social Sciences 

and Entrepreneurial Studies 

Bali, Indonézia; 2018. november 27-28. 
Absztrakt leadási határidő: 2018. november 5. 

Bővebb információ: http://gissf.com/upcoming-conferences/rbese-2018/ 

Email elérhetőség: rbese@gissf.com 

 

 

International Conference ont he Security of Radioactive Material: The Way Forward for 

Prevention and Detection 

Bécs, Ausztria; 2018. december 3-7.  
Bővebb információ: https://www.iaea.org/events/security-of-radioactive-material-conference-2018 

 

 

Horizont 2020 Infokommunikációs Technológiák - ICT Event 2018 

A Horizont 2020 kétévente megrendezésre kerülő infokommunikációs technológiai (IKT) 

konferenciája 

Bécs, Ausztria (EU Osztrák Elnöksége); 2018. december. 4-6. 
Regisztráció megnyitása: 2018. május 16. 

Bővebb információ: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-2018-imagine-digital-

connect-europe  

Forduljon bizalommal a Horizont 2020 ICT és FET programok nemzeti kapcsolattartójához: 

Németh Edina 

Email: edina.nemeth@ist.hu 

Tel.: 06-70-221-0387 

https://www.joinipsa.org/Fall-2018-Symposium
http://www.perspectiveslg.com/
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Comparative%20Civil%20Service%20Network%20-%20Program.pdf
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Comparative%20Civil%20Service%20Network%20-%20Program.pdf
mailto:rbese@gissf.com
tel://06702210387/


ISDF2018 – 4th  International Conference on Information Security and Digital Forensic  

Thessaloniki, Görögország; 2018. december 7-9. 

Nemzetközi konferencia az információbiztonság területén. 

Regisztrációs határidő: 2018. november 27. 

Bővebb információ: http://sdiwc.net/conferences/4th-international-conference-on-information-

security-and-digital-forensics/ 

 

 

The 27thNISPAcee Annual Conference - "From Policy Design to Policy Practice” 

Prága, Csehország; 2019. május 24-26. 
Regisztrációs határidő: 2019. április 4. 

Bővebb információ: www.nispa.org/conference2019 

 

6th International Conference on eBusiness, eCommerce, eManagement, eLearning and 

eGovernance 2019  

London, Egyesült Királyság; 2019. július 25-26. 

Nemzetközi konferencia és publikációs lehetőség elektronikus közigazgatás, oktatás és gazdaság 

témakörben. 

Absztrakt leadási határidő: 2019. június 15. 

Regisztrációs határidő: 2019. június 30. 

Bővebb információ: http://ic5e.org/cfp.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Nemzetközi Kapcsolatok Iroda 

1082 Budapest Ludovika tér 2. 

Web: www.uni-nke.hu 

Email cím: Hirlevel.NKI@uni-nke.hu 

Kérjük, észrevételeiket juttassák el a szerkesztő munkatársaknak:  

Anda Krisztina (Anda.Krisztina@uni-nke.hu), Győri Zita (Gyori.Zita@uni-nke.hu), Gróf Gréta 

(Grof.Greta@uni-nke.hu) 

http://sdiwc.net/conferences/4th-international-conference-on-information-security-and-digital-forensics/
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