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Egyetemi hírek 
 
Közéleti szakembereket is elismert az NKE 
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott ünnepi szenátusi ülésen az intézmény 
érdekében végzett munkájáért számos szakember kapott elismerést. Köztük olyan közéleti 
személyiségek is, mint Navracsics Tibor uniós biztos, Martonyi János volt külügyminiszter, 
Robák Ferenc volt nagykövet és Patyi András kúriai bíró, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
korábbi rektora. Velük beszélgettünk az ünnepség után. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/07/kozeleti-szakembereket-is-elismert-az-nke 
 
Doktoravatás és elismerések az ünnepi szenátusi ülésen 
Martonyi János volt külügyminiszter, Navracsics Tibor uniós biztos és Patyi András kúriai bíró, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem volt rektora is elismerést vehetett át az intézmény ünnepi 
szenátusi ülésén. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott rendezvényen PhD - és 
habilitált doktorokat avattak és elismeréseket adtak át. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/06/doktoravatas-es-elismeresek-az-unnepi-szenatusi-
ulesen 
 
Szövetség az emberi jogokért – az SZDSZ megalakulása 
Egy valódi szövetség, amely hálózatból nőtte ki magát, radikális változást követelt a 
rendszerváltozás hajnalán, később liberális párttá alakult – ezekkel a gondolatokkal jellemezte 
az SZDSZ megalakulását Hack Péter a Ludovika Szabadegyetemen. A párt egykori politikusa 
- 30 év távlatából - a rendszerváltozás legnagyobb deficitjének az átvilágítások elmaradását 
tartja, de a privatizációkat is más módon oldotta volna meg. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/06/szovetseg-az-emberi-jogokert-az-szdsz-
megalakulasa 
 
Ünnepi kötet a 65 éves Tózsa István tiszteletére 
Ünnepi tanulmánykötettel köszöntötték kollegái és barátai a születésnapját ünneplő Tózsa 
István professzort. Az NKE ÁNTK oktatója nevéhez a többi között több mint 350 közlemény és 
26 könyv fűződik. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/06/unnepi-kotet-a-65-eves-tozsa-istvan-tiszteletere 
 
Rekordszámú pályamunka a Tudomány Kapujában 
71 beérkezett pályamunkával mutathatták be tudományos kutatási eredményeiket a 
hagyományoknak megfelelően idén is megrendezett Poszterverseny pályázói. A Magyar 
Tudomány Ünnepe 2019 rendezvénysorozat nyitókonferenciájával közösen tartott rendezvény 
egy-egy szekciója az Európai Kiberbiztonsági Hónap és a NATO70 konferencia és szimulációs 
verseny részeként valósult meg a Duna Palotában. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/06/rekordszamu-palyamunka-a-tudomany-kapujaban 
 
Bizonytalan és „fáradt” Brexitről beszéltek a szakértők 
Meglepetések sorozata a Brexit, ami újabb és újabb bizonytalanságot szül gazdasági és 
politikai téren egyaránt – erről beszéltek a szakértők a Nemzetközi és Európai Szakkollégium 



kerekasztal beszélgetésén. Arról, hogyan dől majd el a kérdés számos forgatókönyv létezik, 
egyik bizarabb, mint a másik. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/05/bizonytalan-es-faradt-brexitrol-beszeltek-a-
szakertok 
 
Hálaadó istentiszteletnek adott otthont az NKE 
„A mai istentisztelet szívünk kútjának megtisztításáról és megőrzéséről szólt”- fogalmazott 
Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök a szolgálat újraindulásának 25. 
évfordulója és a Reformáció emlékünnepe alkalmából rendezett hálaadó istentiszteleten. A 
Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns Tábori Püspökség 
rendezvényének helyszíne a Ludovika Főépület Szent László kápolnája volt. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/05/halaado-istentiszteletnek-adott-otthont-az-nke 
 
Az NKE-n tartották a NATO doktrínafejlesztő tanfolyamának megnyitóját 
Először rendeznek Magyarországon úgynevezett NATO doktrínafejlesztő tanfolyamot. A 
rendezvény november 4-i megnyitóján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen beszédet mondott 
Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/05/az-nke-n-tartottak-a-nato-doktrinafejleszto-
tanfolyamanak-megnyitojat 
 
A tömeges mentésről és sérültellátásról tanácskoztak 
Nemzetközi konferencián vitatták meg a tömeges mentés és sérültellátás aktuális kérdéseit a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az esemény célja a témához kapcsolódó feladatok 
tudományos szintű megtárgyalása, az együtt gondolkodás és a tapasztalatcsere. A magyar 
mellett osztrák, cseh és az izraeli perspektívákból is hangzottak el előadások. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/11/04/a-tomeges-mentesrol-es-serultellatasrol-
tanacskoztak 
 
A Kiberbiztonság nem gyerekjáték - Lego okosváros a Hacktivity konferencián 
A Hacktivity konferencián a kiberbiztonság elmélete mellett a szervezők lehetőséget 
biztosítanak az informatikai biztonság területén jártas szakértőknek, hogy tudásukat próbára 
tegyék technikai kihívásokkal, valósághű környezetben.  
https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/11/06/a-kiberbiztonsag-nem-gyerekjatek-lego-okosvaros-a-
hacktivity-konferencian 
 
Honvédtisztjelöltjeink sikere a Magyar Honvédség úszóbajnokságán 
Október 25.-én került megrendezésre a Magyar Honvédség 2019. évi amatőr úszóbajnoksága 
a Budapesti Honvéd uszodájában. 
https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/11/01/honvedtisztjeloltjeink-sikere-a-magyar-honvedseg-
uszobajnoksagan 
 
Karunk díjazottja a XXXIV. OTDK-n 
A díjakat Lovász László, az MTA elnöke, Csányi Sándor, az OTP Bank Nyrt. elnök-
vezérigazgatója, valamint Szendrő Péter, az OTDT elnöke adta át. 
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/11/05/karunk-dijazottja-a-xxxiv-otdk-n 
 
Hallgatói Pályázati Felhívás 



A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány ösztöndíjprogramokat hirdetett a 2019/2020-as tanév 
II. félévére, illetve a 2020/2021-es tanév I. félévére. 
https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/11/04/hallgatoi-palyazati-felhivas 
 
 

Egyetemi programok és konferenciák 
 
Honvédelmi jog és igazgatás aktuális kérdései c. konferencia 
Időpont: 2019.11.19. 09:00 - 15:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi 
Campus, Zrínyi terem 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-19 
 
Közép-európai kora esték II. – Szabó Dezső és a népi írók Közép-Európája 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Központ, I. emelet 125.  
Időpont: 2019. 11. 11. 17:00 - 19:00 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-11 
 
Ludovika Zeneszalon 
Időpont: 2019.11.11. 18:30 - 19:30 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-11 
 
30 éve szabadon előadássorozat - Kónya Imre: Független Jogász Fórum, Ellenzéki 
Kerekasztal-megállapodás és a négyigenes népszavazás 
Időpont: 2019.11.12. 18:00 - 19:30 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Központ II. előadó 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-12 
 
Volt egyszer egy rendszerváltozás - A sztálini birodalmi "nemzetiségi" politikának 
vége Előadó: Kun Miklós 
Időpont: 2019.11.13. 18:00 - 20:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-13 
 
KOMMUNIKÁCIÓ 2019 (Nemzetközi Tudományos-Szakmai Konferencia) 
Időpont: 2019.11.14. 09:00 - 16:00 
Helyszín: STEFÁNIA PALOTA - Honvéd Kulturális Központ 
Bővebben: http://www.comconf.hu/ 
 
"Megelőzni a vízválságot" - Országos VÍZÉRTÉK Konferencia 
Időpont: 2019.11.14. 10:00 - 17:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Főépület 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-14 
 
Honvédelmi jog és igazgatás aktuális kérdései c. konferencia 
Időpont: 2019.11.19. 09:00 - 15:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Zrinyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-19 
 
 



 
Az online platformok felelősségéről c. műhelykonferencia 
Időpont: 2019.11.21. 17:00 - 19:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület, Hunyadi terem 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-21 

 

Legújabb minőségi publikációk az NKE-n 

A jövőben meg kívánjuk osztani Önökkel a mindenkori legfrissebb, nemzetközileg magasan 
jegyzett folyóiratokban, könyvekben, könyvsorozatokban vagy konferencia kötetekben – a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóinak, kutatóinak és hallgatóinak tollából – megjelenő 
közleményeket.  

Ezen kezdeményezés tovább erősíti az SJR (Scimago Journal Ranking) és a Web of Science 
(Clarivate Analytics) Q-s nemzetközi minősítéssel rendelkező közlemények láthatóságát, 
ösztönözni kívánja Egyetemünk szerzőit ilyen minőségű publikációk írására. Az Egyetem nagy 
hangsúlyt fektet a nemzetközi kutatói kiválóság építésére, valamint a nemzetközi láthatóság 
és versenyképesség mind intézményi, mind egyéni növelésére. A „Publikációs Projektek 
Támogatása” című, 2019 őszén első alkalommal meghirdetett program is e célkitűzés 
jegyében jutalmazza a Q-s közleményeket.  

Célunk, hogy a jövőben ezek a tudományos eredmények még nagyobb elismerést kapjanak, 
melynek egyik elemeként rendszeresen közzétesszük a legfrissebb ilyen közleményeket, hogy 
olvashassák azokat. 

1. Lentner Csaba (ÁNTK) 
2. Karches Tamás (VTK) 
3. Ács Éva (VTK) 
4. Korponai János László (VTK) 
5. Pántya Péter (RTK) 
6. Csurgai József (HHK), Pátzay György (RTK), Vass Gyula (RTK) 
7. Bíró Tibor (VTK) 
8. Lentner Csaba (ÁNTK) 
9. Gyulai Attila (Eötvös József Kutatóközpont) 
10. Szádeczky Tamás (ÁNTK) 

 Document Title Authors Year Source 

1. 
New dimensions of internal 

controls in banking after the GFC 

Lentner, C., Vasa, 
L., Kolozsi, P.P., 

Zéman, Z. 
2019 

Economic Annals-
XXI, 176(3-4), pp. 38-

48. 

2. 
Adjustment of reactor model in 
organic matter removal from 

wastewater applying numerical 

Karches, T. 2019 
International Journal 

of Sustainable 
Development and 



residence time distribution 
analysis  

Planning, 14(4), pp. 
347-355. 

 

3. 

Heterogeneity and anthropogenic 
impacts on a small lowland 

stream 

 

Somlyai, I., Berta, 
C., Nagy, S.A., (...), 

Nagy, J., Grigorszky, 
I. 

 

2019 
Water (Switzerland), 
11(10), art. no. 2002. 

4. 

Warm Younger Dryas summers 
and early late glacial spread of 

temperate deciduous trees in the 
Pannonian Basin during the last 
glacial termination (20-9 kyr cal 

BP) 

Magyari, E.K., Pál, 
I., Vincze, I., (...), 

Szabó, Z., Korponai, 
J. 

2019 
Quaternary Science 

Reviews, 225, art. no. 
105980. 

5. 

Survey questionnaire for the study 
on occupational safety culture in a 
production plant. construction and 

statistical verification of data 
correctness 

Krupa, P., 
Gabryelewicz, I., 

Edl, M., Pantya, P., 
Patalas-

Maliszewska, J. 

2019 

Management and 
Production 

Engineering Review, 
10(2), pp. 101-108. 

6. 
Accelerated leach test for low-
level radioactive waste forms in 

the Hungarian NPP Paks 

Pátzay, G., Zsille, 
O., Csurgai, J., 

Vass, G., Feil, F. 
2019 

International Journal 
of Environment and 

Waste Management, 
24(3), pp. 302-312. 

7. 
Spatial analysis of changes and 
anomalies of intense rainfalls in 

Hungary 

Jakab, G., Bíró, T., 
Kovács, Z., (...), 
Madarász, B., 

Szabó, S. 

2019 

Hungarian 
Geographical 

Bulletin, 68(3), pp. 
241-253. 

8. 
Post-crisis trends in household 

credit market behavior: Evidence 
from Hungary (Literature review) 

Sági, J., Lentner, C. 2019 Banks and Bank 
Systems, 14(3), pp. 

162-174. 

9. 
It’s a fact: the buribunks are the 

enemies of the political 
Gyulai, A. 2019 Griffith Law Review. 



 

 
 
Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
A New York-i Magyar Tudományos Társaság pályázata 
„Szent-Györgyi Young Investigator Award” felhívás 

- a díjra 35 év alatti magyar tudósok, PhD hallgatók pályázhatnak, akik Magyarországon, 
vagy a szomszédos országokban végzik tevékenységüket.  

A jelentkezés határideje 2019. november 15. 
Bővebb információ az alábbi elérhetőségen található:  
https://www.nyhungarianscientificsociety.org/awards  

 
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 2019-ben 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 

10. 
Cyber espionage through Botnets Bederna, Z., 

Szadeczky, T. 
2019 Security Journal. 



 
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: 
https://www.pallasalapitvanyok.hu// 
Pályázatok és ösztöndíjak: https://www.pallasalapitvanyok.hu/palyazatok 
 
 
 


