
 

 

     

Az NKE Alumni Közösség 

Tanulmányi kirándulást 

szervez Egerbe 

Az NKE Alumni Közösség 2019. október 23-án 

tanulmányi és közösségépítő kirándulást szervez 

Egerbe. A kirándulás aktualitása „Tisztelgés az Egri 

Hősök Emléke előtt”. Az időpontválasztást az 

indokolja, hogy a törökök többszörös próbálkozás 

után 1552. október 17-én adták fel az egri ostromot. E 

jeles eseményt az NKE Alumni Közösség Eger 

főtéren a Dobó szobor koszorúzásával ünnepeli. A 

kirándulásra az alumni tagok jelentkezését vártuk egy 

fő kísérővel. A Közösség által szervezett további 

programokról hírlevélben és a honlapon adunk 

tájékoztatást. Az alumni regisztráció elérhető itt: 

https://www.uni-nke.hu/szolgaltatasok/alumni-

kozosseg/alumni-regisztracio 

 

Színes programok a Ludovika 

Szabadegyetem keretében 

Idén is folytatódik a Ludovika Szabadegyetem. 

Meghívott előadóink ezúttal a rendszerváltozás 

harminc évvel ezelőtti fontos történéseit járják körbe. 

A programok ingyenesek, amelyre minden egyetemi 

polgárt és külsős érdeklődőt szeretettel várunk. A 

részletes programok az alábbi linken találhatóak: 

https://www.uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-

szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-30-eve-

szabadon-20192020-i-szemeszter 

 
Az NKE Alumni 

Közösségének 

hírlevele 

azzal a céllal jött létre, hogy tájékoztatást 

adjon a legfrissebb hírekről az NKE Alumni 

Közösség minden tagjának  
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Jubileumi díszoklevél átadó ünnepség a HHK-n 

 

  

   

  

 

NKE Alumni 

Közösség 

https://www.uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-30-eve-szabadon-20192020-i-szemeszter
https://www.uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-30-eve-szabadon-20192020-i-szemeszter
https://www.uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-30-eve-szabadon-20192020-i-szemeszter


Tudta? Az NKE Alumni 

Közösség már Facebookon is 

elérhető! 

Amennyiben szeretne naprakész lenni, 

és elsőként értesülni az Alumni Közösség 

számára szervezett programokról, 

kövessen minket itt is: 

https://www.facebook.com/nkealumni/ 

 A sikeres nyelvvizsgázást 

segíti az NKE 

Ingyenes, angol nyelvi, nyelvvizsgára felkészítő 

tanfolyamot indított a kadétprogramban részt vevő, 11-

12. évfolyamos diákok számára a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Kara. Az intézmény nem titkolt 

szándéka, hogy még a felvételi előtt segítse 

nyelvvizsgához jutni azokat, akik szeretnének részt 

venni a honvédtisztképzésben. Jövőre ugyanis már csak 

nyelvvizsga birtokában lehet bejutni a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem képzéseire is.  

 

Jubileumi díszoklevél átadó 

ünnepség keretében 

köszöntötte idén Jubilánsait a 

HHK 

Az NKE Alumni Közösség valamint a Hadtudományi 

és Honvédtisztképző Kar Jubileumi díszoklevél- és 

díszemléklap átadó ünnepséget rendezett a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Szent László kápolnájában és az 

intézmény Hungária körúti campusán. Az ünnepség 

három napos volt, ezalatt összesen mintegy 260-an 

jubiláns vehetett át díszoklevelet és emléklapot az 

ötven, hatvan, hatvanöt, hetven és hetvenöt évvel 

ezelőtti tisztavatásuk emlékére. Köztük volt Boross 

Péter volt kormányfő is, aki 75 évvel ezelőtt végzett a 

m. kir. Zrínyi Miklós Honvéd Gyalogsági 

Hadapródiskolán. 

 

 

Koszorúzással és 

szentmisével emlékeztek az 

aradi vértanúkra a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemen 

A megemlékezések sora az NKE Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Karán kezdődött. A Zrínyi Miklós 

Laktanya és Egyetemi Campuson felállított 

emléktábálánál Németh Balázs hadtörténész arról 

beszélt, hogy az aradi vértanúk koncepciós pere után 

szeptember 27-én hirdették ki az ítéletet, amely a 13 

főtisztre kötél általi halált szabott ki. Ilyen ítéletet 

akkoriban köztörvényes bűnözőkre hoztak. Közben 

Pesten is kivégzésre készültek: gróf Batthyány Lajos 

első miniszterelnök életének, 6-án este hat órakor 

golyó által vetett véget az önkény. Azt is kiemelte, 

hogy bár nemzeti emlékezetünk fontos napja nemzeti 

gyásznap, mégis ünnepeljük is őket, azt a tisztes 

katonai helytállást, amely szinte azonnal nemzeti 

panteonunkba emelte mindnyájukat. 

Az NKE-n tartott előadást a NATO 

kiberharcosainak parancsnoka 

A NATO kibervédelmi terveiről, a kibertérben történő 

események következményeiről és egy kiberháború 

kitörésének lehetséges forgatókönyveiről is beszélt a 

szövetség kibervédelmi csoportfőnökségének parancsnoka a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Vass Sándor, mk. 

dandártábornok, kiberműveleti igazgató a Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Karon tartott előadást a Magyar 

Hadtudományi Társaság felkérésére.  

Pályázatok hallgatóknak, 

oktatóknak és az NKE 

munkatársainak 

Jelentős díjazásban részesülhet az a szerző, aki indul a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektorának pályázati 

felhívásán. A „Publikációs Projektek Támogatása” fejlesztési 

program keretében indított pályázatról további információk itt: 

https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/10/04/palyazatok-

hallgatoknak-oktatoknak-es-az-nke-munkatarsainak. 
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