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Egyetemi hírek 
 
 
„Ha békét akarunk, készen kell állnunk a béke megőrzésére” 
A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programról szólt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
tartott előadásában Benkő Tibor.  A honvédelmi miniszter részletesen ismertette a Zrínyi 2026 
program céljait és eddig elért eredményeit, majd a nemzetközi biztonsági környezet 
alakulásáról is beszélt az egyetemi hallgatóknak. Pohl Árpád, a Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar dékánja arra hívta fel a figyelmet, hogy a Magyar Honvédség 
átalakításának, fejlesztésének ismerete rendfokozattól függetlenül hasznos minden hallgató 
számára. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/12/09/ha-beket-akarunk-keszen-kell-allnunk-a-beke-
megorzesere 
 
A digitális vízgazdálkodásé a jövő 
A globális vízválságról volt szó az NKE Professzori Klub idei évzáró rendezvényén. A témáról 
Szöllősi-Nagy András egyetemi magántanár, az MTA doktora, a világ vízszakmai elitjéhez 
tartozó hidrológus beszélt a klub tagjainak. A szakember szerint a digitális vízgazdálkodás 
jelenti a jövőt. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/12/07/a-digitalis-vizgazdalkodase-a-jovo 
 
A 2020-as amerikai elnökválasztásról vitáztak az NKE-n 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem számára kiemelt feladat a nyugat-európai tudományos 
szereplőkkel való szoros és aktív kapcsolat fenntartása annak érdekében, hogy az intézmény 
ebben a formában is tudjon új tudásanyagot és tudományos lehetőségeket biztosítani az 
egyetemi polgárok számára. Ennek jegyében került sor december elején az NKE és a The 
Centre for the Study of New Security Challenges (CSNSC) skót tudományos műhely közötti 
együttműködési megállapodás aláírására. Az esemény kapcsán szervezett 
pódiumbeszélgetésen Richard Stearns szövetségi bíró is elmondta gondolatait az amerikai 
belpolitikáról. 

https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/12/07/a-2020-as-amerikai-elnokvalasztasrol-
vitaztak-az-nke-n 
 
Hallgatóbarát, bajtársi szemléletű kart ismerhettek meg a felvételizők 
„Minden a hallgató körül forog” – ezzel a szemlélettel jellemezte a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karát (NKE HHK) Pohl Árpád dandártábornok, 
dékán az intézmény nyílt napján. Az országban máshol nem létező képzések mellett többek 
között bajtársi szemléletet, egyéni törődést, tisztességes juttatásokat és a 21. századi 
haditechnika megismerésének lehetőségét kapja az, aki csatlakozik a közösséghez. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/12/06/hallgatobarat-bajtarsi-szemleletu-kart-ismerhettek-
meg-a-felvetelizok 
 
Nyílt nap a Víztudományi Karon 



A vízügyi szakközépiskolákból és a környékbeli gimnáziumokból érkező diákokat a Kar 
dékánja, Bíró Tibor köszöntötte, aki a nyílt napok fontosságáról és az ide érkezők motivációiról 
beszélt. Véleménye szerint fontos, hogy a felvételi előtt álló diákok személyesen is 
megismerhessék az oktatási intézményt, találkozhassanak jövőbeli oktatóikkal, diáktársaikkal, 
valamint a vízügyben kimagasló eredményeket elért szakemberekkel. 
https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/12/05/nyilt-nap-a-viztudomanyi-karon 
 
Szlovén történész Közép-Európáról 
A Közép-Európa Kutatóintézet által meghívott előadó Közép-Európa politikai kultúrájának főbb 
vonalait az Osztrák-Magyar Monarchia és a királyi Jugoszlávia tapasztalatainak összevetése 
nyomán vázolta fel előadásában. A szakember hangsúlyozta az Osztrák-Magyar Monarchia 
nyugati és keleti fele közötti különbségeket, illetve az egyes itt élő nemzetek aspirációi közötti 
eltéréseket. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/12/12/szloven-tortenesz-kozep-europarol 

 
Az NKE-n végzetteknek is jut hely a Paks II. projektben 
Egyre inkább nő Magyarország energiaigénye, a lakosság és az ide települt nagyvállalatok 
számára pedig garantálni kell az ellátásbiztonságot, amihez szükség van az Atomerőműre, 
ezen belül az új blokkokra is – erről beszélt Kovács Pál, a Paksi Atomerőmű kapacitásának 
fenntartásáért felelős államtitkár az NKE Nemzetbiztonsági Szakkollégiumának előadásán. 
Szó volt az erőmű kibervédelméről és az Egyetemen végzettek elhelyezkedési esélyeiről is a 
Paks II. projektben. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/12/11/az-nke-n-vegzetteknek-is-jut-hely-a-paks-ii-
projektben 

 
 
Egyetemi programok és konferenciák 
 
Szentegyházi Gyermekfilharmonikusok koncertje 
Időpont: 2019.12.16. 17:00 - 18:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület, Szent László Kápolna 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-16 
 
Könyvbemutató 
Időpont: 2019.12.17. 09:30 - 12:30 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Zrínyi terem 
Bővebben: https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-17 
 
Egyetemi Központi Könyvtár teremavató ünnepsége 
Időpont: 2019.12.19. 10:00 - 12:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület, Egyetemi Központi Könyvtár 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-19 
 
A hallgatói és a tudományos siker képlete című előadás 
Időpont: 2019.12.19. 13:30 - 15:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Központ II. előadó 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-19 
 
Kínai TDK Karácsony - Kulturális Est 



Időpont: 2019.12.19. 18:00 - 19:30 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Központ 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-19 
 
Advent a Ludovikán 
Időpont: 2019.12.21. 13:00 - 19:00 
Helyszín: Ludovika Vívóterem 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-12-21 
 
Szenátusi hírek 

2019. december 11-én tartotta ülését az Egyetem Szenátusa, melyen az alábbi döntéseket 
hozta: 

1. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással Dr. Smuk Péter az Államtudományi és 
Nemzetközi Tanulmányok Kar dékáni (magasabb vezetői) beosztásra benyújtott pályázatát 
szakmailag megfelelőnek értékelte, és támogatta a Fenntartó elé terjesztését. 
 

2. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással Dr. Pohl Árpád a Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar dékáni (magasabb vezetői) beosztásra benyújtott pályázatát 
szakmailag megfelelőnek értékelte, és támogatta a Fenntartó elé terjesztését. 

 
3. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással Dr. Nászné Brózsely Tünde a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem gazdasági főigazgatói (magasabb vezetői) beosztásra benyújtott 
pályázatát szakmailag megfelelőnek értékelte, és támogatta a Fenntartó elé terjesztését.  

 
4. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Török Bernát 

pályázatát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont kutatóközpont-
vezetői pozíciójára vonatkozóan. 

 
5. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Rósa Henrik Ottó 

pályázatát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Campus Igazgatóság campus főigazgató-
helyettesi pozíciójára vonatkozóan. 

 
6. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Mátrai Ildikó  

pályázatát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar Vízellátási és Csatornázási 
Tanszék egyetemi docensi pozíciójára vonatkozóan. 

 
7. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Tamás Enikő 

Anna pályázatát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar Területi 
Vízgazdálkodási Tanszék egyetemi docensi pozíciójára vonatkozóan. 

 
8. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Karches Tamás 

pályázatát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar Vízépítési Tanszék egyetemi 
docensi pályázatát pozíciójára vonatkozóan. 

 
9. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Kajtár Edit Gitta 

pályázatát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok 
Kar Emberi Erőforrás Tanszék egyetemi docensi pozíciójára vonatkozóan. 
 

10. napirendi pont: A Szenátus titkos szavazással első helyre rangsorolta Dr. Négyesi Lajos 
pályázatát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék 
egyetemi docensi pozíciójára vonatkozóan. 



 
 
Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
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 
 
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 
 
 
 


