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Egyetemi hírek 
 
Megalakulásukról beszélt a Fidesz egyes számú tagkönyvének tulajdonosa 
„Úgy emlékszem vissza a ’80-as évekre, mint egy szellemileg izgalmas időszakra” – erről is 
beszélt Kövér László a Ludovika Szabadegyetemen. Az Országgyűlés elnökét alapítóként a 
Fidesz első lépéseiről kérdezték, ennek kapcsán a „világ csodájaként” jellemezte politikai 
közösségüket, amely annak idején ifjúsági szervezetként jutott be a Parlamentbe.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/22/megalakulasukrol-beszelt-a-fidesz-
egyes-szamu-tagkonyvenek-tulajdonosa 
 
1956: a szabadsága kivívása  
„Magyarországon mindig voltak és mindig is lesznek rebellisek, akik vágyják és kivívják a 
szabadságot, nemcsak maguknak, hanem másoknak is”- fogalmazott köszöntő beszédében 
Koltay András az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából tartott 
ünnepi megemlékezésen.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/22/1956-a-szabadsaga-kivivasa 
 
1956 hőseinek is köszönhetjük, hogy Magyarország jobb hely lett  
Ünnepi állománygyűlésen emlékezett az 1956-os forradalom 63. évfordulójára a Magyar 
Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság, és az NKE Hadtudományi 
és Honvédtisztképző Kar állománya. A kar a magyar hősökre emlékeztető festményt kapott 
ajándékba az emlékünnepen.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/22/1956-hoseinek-is-koszonhetjuk-hogy-
magyarorszag-jobb-hely-lett 
 
Út az európai karrier felé  
„Az Európai Unió egy érték- és érdekközösség” – hangzott el az Európai Uniós 
karrierlehetőségekről szóló rendezvényen, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A 
Nemzetközi és Európai Szakkollégium által szervezett eseményen Zupkó Gábor, az Európai 
Bizottság magyarországi képviseletvezetője tartott előadást.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/22/ut-az-europai-karrier-fele 
 
Lengyel-magyar katonai találkozó Varsóban  
A Varsói Katonai Műszaki Akadémia (WAT) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közötti 
együttműködés további erősítését szolgálta az a találkozó, amelyet múlt héten tartottak a 
lengyel fővárosban. A látogatás során az egyetemek közötti együttműködésen túl a 
kiberbiztonság és az elektronika kérdései kerültek szóba.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/21/lengyel-magyar-katonai-talalkozo-
varsoban 
 
Panelbeszélgetés a vízkrízis megoldásairól a Víz Világtalálkozón  
A Budapesti Víz Találkozó utolsó napján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi 
Karának dékánja, Bíró Tibor egy panelbeszélgetés során többek között arról is kifejtette a 
véleményét, hogy a fiatalok hogyan tudnak szerepet vállalni a vízkrízis megoldásában  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/18/panelbeszelgetes-a-vizkrizis-
megoldasairol-a-viz-vilagtalalkozon 
 
A Minszki Vízművek delegációja az NKE-n  
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre is ellátogatott a budapesti Víz Világtalálkozóra érkező 
Minszki Vízművek nyolcfős delegációja. A megbeszéléseken szó volt a közös 



csereprogramokról, a jó gyakorlatok megosztásáról és kutatási együttműködések 
lehetőségéről is.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/18/a-minszki-vizmuvek-delegacioja-az-nke-
n 
 
Ezüstérem a NATO 70 szimulációs versenyen  
Második helyezést ért el az NKE Nemzetbiztonsági Szakkollégiumának csapata a NATO 70 
Konferencia és Szimuláció versenyen. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/18/ezusterem-a-nato-70-szimulacios-
versenyen 
 
Workshop az új média szabályozásáról 
Megdőlt az a nézet, hogy az internet világa szabályozhatatlan. Az Audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló uniós irányelv elfogadása után újabb fejlődési szakaszokba 
léphet a terület szabályozása – mondta Koltay András rektor, az Információs Társadalom 
Kutatóintézet workshopján. Az új média szabályozásának aktualitásait elemző rendezvényen 
az elmúlt egy-másfél év újdonságait tekintették át a résztvevők. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/18/workshop-az-uj-media-szabalyozasarol 
 
Hadijáték az egyetemen  
Először rendezett történelmi hadijátékot az NKE HHK Hadtörténelmi, Filozófiai és 
Kultúrtörténeti Tanszéke. A hadijátékon a Hadtörténelem Tudományos Diákkör tagjai mellett 
azok a honvédtisztjelöltek is részt vettek, akik az új fakultációs rendszerben ezt a témát 
választották.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/18/hadijatek-az-egyetemen 
 
100 éves Ludovikást köszöntöttek 
Zafíroklevéllel és emlékplakettel köszöntötte Hodobay Andor ny. tü. főhadnagyot, az egykori 
Ludovika Akadémia 1940-ben végzett kiválóságát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/17/100-eves-ludovikast-koszontottek 
 
Kötetbemutató a Ménesi úti Campuson 
Bemutatták az Innováció & Identitás települési, vidéki és regionális dimenzióban című 
konferencia kötetét az NKE Ménesi úti Campusán. Az esemény a Magyar Település- és 
Területfejlesztők Szövetségének és az NKE Közigazgatási Továbbképzési Intézet 
Kutatásmódszertani és Mérésügyi Irodájának együttműködésben valósult meg. 
Bővebben: https://antk.uni-nke.hu/hirek/2019/10/22/kotetbemutato-a-menesi-uti-campuson 
 
Tudomány mindenekfelett 
Tudományos Diákköri Börzét tartott az ÁNTK Kari Tudományos Diákköri Tanácsa 2019. 
október 15-én az NKE Oktatási Központjának aulájában.  
Bővebben: https://antk.uni-nke.hu/hirek/2019/10/21/tudomany-mindenekfelett 
 
1956 hőseinek is köszönhetjük, hogy Magyarország jobb hely lett 
Ünnepi állománygyűlésen emlékezett az 1956-os forradalom 63. évfordulójára a Magyar 
Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság, és az NKE Hadtudományi 
és Honvédtisztképző Kar állománya. A kar a magyar hősökre emlékeztető festményt kapott 
ajándékba az emlékünnepen. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/10/22/1956-hoseinek-is-koszonhetjuk-hogy-
magyarorszag-jobb-hely-lett 
 
Az 1956-os forradalmi események emlékezete 



A huszadik századi magyar történelem bővelkedett tragédiákban. A második világháború 
után az ország a Szovjetunió érdekszférájába került, amely az élet minden szegmensét 
évtizedekre meghatározta. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/10/22/az-1956-os-forradalmi-esemenyek-
emlekezete 
 
Harci ösvényen 
A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar szolnoki kampuszán tanuló, harmad-negyed 
évfolyamos, repülésirányító és repülő műszaki hallgatóknak nyílt lehetőségük arra, hogy az 
MH 86. Szolnok Helikopterbázison lévő harci ösvényt teljesítsék.  
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/10/18/harci-osvenyen 
 
A „fogolyszökés” Budapesten – rendőrszemmel 
A 2019. február 15-i fővárosi fogolyszökés eseményeit mutatták be a szökött fogoly elfogását 
végrehajtó és közben lőfegyvert alkalmazó rendőrök a rendőrtisztjelölt hallgatóknak az NKE 
RTK Közbiztonsági Tanszékének Tudományos Diákköre által szervezett kerekasztal-
beszélgetésen. A szervezők célja a hallgatók felkészítése és az oktatott tananyag gyakorlati 
alkalmazásának elősegítése volt. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/10/17/a-fogolyszokes-budapesten-
rendorszemmel 
 
 
Egyetemi programok és konferenciák 
 
Ludovika Szabadegyetem - Az MDF külpolitikája - Előadó: Kodolányi Gyula  
Időpont: 2019.10.29. (kedd) 18:00 - 19:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Központ, II. előadó 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-29 
 
Volt egyszer egy rendszerváltozás - Színeváltozások Kelet-Európa és Balkán 
térségében Előadó: Kun Miklós 
Időpont: 2019.10.30. 18:00 - 20:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-30 
 
CSODA VAGY SZÜKSÉGSZERŰSÉG? Konferencia a berlini fal leomlásának 30. 
évfordulója alkalmából 
Időpont: 2019.11.07. 15:00 - 2019.11.08. 12:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-07 
 
Új dimenziók és generációs ugrás a hadviselésben - nemzetközi tudományos 
konferencia  
Időpont: 2019. november 07-08. 
Helyszín: Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központ 
Bővebben: https://konferencia.magyarhonvedseg.hu 

 
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) 

Document Title Authors Year Source 

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. 

Adjustment of reactor model 
in organic matter removal 
from wastewater applying 
numerical residence time 

distribution analysis 

Karches, T. 2019 International Journal of 
Sustainable 

Development and 
Planning, 14(4), pp. 

347-355. 

 

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. 

 
Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
Belügyi Tudományos Tanács pályázatai 
Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos 
Tanács elnöke pályázatot hirdet: 

- az állomány tagjai szakmai ismereteinek és értékes gyakorlati tapasztalatainak 
felhasználása, a téma iránt érdeklődő szakemberek véleményének és javaslatainak a 
megismerése és felhasználása érdekében – "A mesterséges intelligencia megoldások 
alkalmazásának gyakorlati lehetőségei a Belügyminisztériumban és az irányítása alá 
tartozó szervezeteknél" címmel tanulmányok megírására. 

 



Az alábbi linkeken bővebb információt találnak a pályázatokról:  
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai/palyazati-
felhivas-tanulmany-irasara 
 
Pályázati felhívás Publikációs Nívódíj elnyerésére 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora a „Publikációs Projektek Támogatása” (PPT) 
fejlesztési program keretében pályázatot hirdet Publikációs Nívódíj elnyerésére.  
A pályázat benyújtására jogosult minden olyan természetes személy, aki oktatói, kutatói vagy 
adminisztratív munkakörben, foglalkoztatási jogviszonyban áll a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemmel. 
A pályázat elektronikus és papír alapú benyújtásának határideje 2019. október 31. 14.00 óra. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Görbe Attiláné dr. Zán Krisztina r. ezredes, 
a Tudományos Ügyek Iroda vezetője (zan.krisztina@uni-nke.hu, (1) 432 9000/29-799-es 
mellék) nyújt.  
Részletek: https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/publikacios-nivodij-palyazati-felhivas 
 
Pályázati felhívás nemzetközileg jegyzett, Q-s közlemények szerzőinek anyagi 
motiválására 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora a „Publikációs Projektek Támogatása” (PPT) 
fejlesztési program keretébenpályázatot hirdet nemzetközileg jegyzett, Q-s közlemények 
szerzőinek anyagi motiválására, megjelent publikációkkal történő pályázat útján. 
A pályázni az NKE hallgatóinak és munkatársainak egyaránt lehetséges.  
A pályázat elektronikus és papír alapú benyújtása 2019. október 31-ig, folyamatosan történik. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Görbe Attiláné dr. Zán Krisztina r. ezredes, 
a Tudományos Ügyek Iroda vezetője (zan.krisztina@uni-nke.hu, (1) 432 9000/29-799-es 
mellék) nyújt. 
A hallgatói pályázati kiírás internetes elérhetősége:  
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/palyazati-felhivas-nemzetkozileg-jegyzett-q-s-
kozlemenyek-szerzoinek-anyagi-motivalasara/nke-hallgatoi-palyazat 
A munkatársi pályázati kiírás internetes elérhetősége:  
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/palyazati-felhivas-nemzetkozileg-jegyzett-q-s-
kozlemenyek-szerzoinek-anyagi-motivalasara/nke-munkatarsi-palyazat 
 
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 
 
 
 


