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REKTORI 
KÖSZÖNTŐ
Nagy örömömre szolgál, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem  
nevében köszönthetem a kiadvány olvasóit. Őszintén remélem, hogy 
ez a prospektus és a benne foglaltak felkeltik érdeklődésüket Egye-
temünk élete és története iránt. Ezen gondolatok mentén invitá-
lom Önöket, hogy akár hallgatóként, akár kutatóként csatlakozzanak  
virágzó tudományos közösségünkhöz. 

A tudományos életben dolgozni egyszerre megtiszteltetés és kivált- 
ság. Egyetemünk évszázadok óta a magyar oktatás központja, amely 
odaadással szolgálta a nemzetet. A haza szolgálata nemcsak mot-
tónk, hanem mindennapi valóságunk és kötelességünk is. Büszkék 
vagyunk nemzetünk leendő katonai, kormányzati, közigazgatási és 
rendészeti vezetőinek és tisztviselőinek oktatására. Egyetemünk 
számára a szigorú oktatás mellett kiemelten fontos, hogy a Ludovi-
ka Campus falain túlmutató kötődés, bajtársiasság alakuljon ki hall-
gatóink között. Hagyományaink szerves részét képezik a ludovikás 
gondolkodásmódnak, és nagy hangsúlyt fektetünk Egyetemünk régi 
normáinak és értékeinek megtartására. Ennek jegyében nagy gondot 
fordítunk a hagyományos ludovikás tevékenységek ápolására – büsz-
kék vagyunk rá, hogy diákjaink minden eddiginél sikeresebbek egye-
temünk hagyományos sportágaiban: a vívásban és az öttusában.
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„A haza szolgálatában”. Ezeket a szavakat nemcsak zász-
lóinkra és falainkra festjük, hanem minden cselekedetünk 
során betartjuk őket. A közszolgálat nem pusztán a mun-
kánk, hanem a hivatásunk és életre szóló kötelességünk.  
Egy nemzet gyarapodásához és virágzásához elengedhe-
tetlen a magasan képzett személyzet a kulcsfontosságú 
ágazatokban. Ennek az igénynek a kielégítése Egyete-
münk legnagyobb küldetése, amely továbbra is motivál 
bennünket oktatási módszereink és infrastruktúránk to-
vábbfejlesztésére. Különösen ezekben a nehézségekkel 
és bizonytalanságokkal teli időkben kell emlékeznünk 
arra, hogy jövőnk, az európai szellem és az emberi mél-
tóságunk a szakmai minőség iránt elkötelezett fiatalok 
kezében van. Gróf Klebelsberg Kuno szavai még job-
ban megvilágítják küldetésünk fontosságát: „Hiá-
ba alkotunk mi törvényeket, hiába dolgozunk mi ki 
végrehajtási utasításokat, minden azon múlik, 
hogy lesznek-e emberek, akik azt végre is 
tudják hajtani.”

Dr. Deli Gergely
    rektor

Az egykori ludovikás szellemiség ma is él, és azt valljuk, hogy a magyar történelem zsá kutcái ellenére – 
amelyekbe oly gyakran betévedtünk a múlt században – annak bőven vannak ma is érvényes és képvi-
selhető elemei. A magyar nyelvű honvédtisztképzés ügye szorosan egybefonódott a magyar szabadság-
küzdelmekkel és függetlenség iránti törekvésekkel. A tisztképzés és az intézmény 200 éves története 
ezen törekvések hű lenyomata, annak minden felemelő és tragikus pillanatával együtt. A mi egyetemünk 
ma már a honvédtiszteken túl rendészeti tiszteket, közigazgatási szakembereket, vízügyi mérnököket is 
képez a magyar állam különböző szervei számára, ahogy a magánszféra munkáltatóinál is megtalálják 
helyüket végzett hallgatóink. De hallgatókat és oktatókat, egyetemi munkatársakat egyaránt összekötnek 
a közös szellemi és lelki alapok.

Egyetemünk szíve és lelke a Ludovika Campus. Legszebb ékköve a Ludovika Akadémia csodálatos 
neoklasszikus stílusú főépülete, amely túlélte a történelem nehézségeit, és továbbra is kitűnik környeze-
téből. A Ludovika szelleme tovább él e tiszteletre méltó falak között, így szilárd meggyőződésünk, hogy 
nemzetünk múltjának sok nehézsége és tragédiája ellenére sikerült megőriznünk értékeit és erényeit. 
A magyar katonatisztek képzése történelmileg összefonódott a szabadság- és függetlenségi harccal.  
A honvédtisztképzés és az intézmény 200 éves hagyományai hűen tükrözik ezeket a törekvéseket, a kül-
detés minden felemelő és tragikus mozzanatával együtt. A közös történelem és értékek ugyanis össze-
kötik a hallgatókat és az oktatókat egyaránt hazánk szolgálatában.
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LUDOVICEUM: 
A LUDOVIKA 
TÖRTÉNETE
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) egyik leg-
régebbi és legpatinásabb jogelődje a Magyar Királyi 
Honvéd Ludovika Akadémia. A katonai intézményt 
1808-ban alapították, de története az 1790-es 
évekig nyúlik vissza. A Ludovika név azon ban töb-
bet jelent, mint egy intézményt, hiszen nemcsak  
a nemzeti tisztképzéssel, hanem a magyar nem-
zeti törekvésekkel, valamint az önálló magyar had-
erő felállításának és korszerűsítésének igényével is 
összekapcsolódott a történelem során.
   

A LUDOVIKA ALAPÍTÁSÁTÓL  
AZ NKE LÉTREHOZÁSÁIG

A Ludovika Akadémia felállításáról szóló 1808. évi 
VII. törvénycikk szerint a katonai intézmény fő cél-
ja, hogy „benne a magyar ifjuság azon tudomá-
nyokra oktattassék és oly nevelést nyerjen, melyek 
által ugy a rendes hadseregben, mint fölkelés al-

kalmával is a haza hasznos szolgálatára 
alkalmassá és képessé legyen”. A jogal-
kotók szeme előtt tehát egy magasan 
képzett tisztikar létrehozása lebegett, 
amelynek tagjai nemcsak erővel, hanem 
tudománnyal is küzdeni tudnak a hazáért.

Az intézmény névadója Habsburg–Estei 
Mária Ludovika osztrák császárné, ma-
gyar és cseh királyné volt, aki a koronázá-
si ajándékából ötvenezer forintot ajánlott 
fel az alapításra. Emellett gróf Buttler Já-
nos kezdeményezésére a magyar rendek 
nyolcszázezer forintot adományoztak az 
akadémia létrehozására. Helyszíne végül 
az Orczy családtól megvásárolt Orczy-kert 
lett, amelyben 1830-ban került sor  
a Pollack Mihály tervezte neoklasszicista 
épület alapkőletételére. Egészen 1872-ig  
kellett várni, hogy ténylegesen megkezd-
je működését a katonai akadémia, amit 
az 1867-es osztrák–magyar kiegyezés tett 
lehetővé, ugyanis tiszteket kellett bizto-
sítani a véderőtörvény alapján felállítandó 
Magyar Királyi Honvédségnek.
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Az Akadémia épülete az 1930-as években

Az Akadémia egykori növendékei
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Az első világháború után, 1920 szeptemberében 
újraindulhatott az oktatás az Akadémia falai kö-
zött, de a trianoni tiltások miatt 1927 márciusáig 
„rejteni” kellett az intézményt. A második világ-
háborút követően elkezdődött az enyészet idősza-
ka: az épületben található értékeket széthordták,  
az egykori épületegyüttest különböző célokra 
használták. Hosszú út vezetett odáig, hogy a há-
nyatott sorsú épület 2014-től ismét eredeti funk-
ciójában működhet. 2012. január 1-jén létrejött  
az NKE, amelynek otthonául a kormány 2012  
májusában a Ludovikát jelölte ki, és döntött a tör-
ténelmi épületegyüttes újjáépítéséről, valamint 
az Orczy-kert megújításáról is. A felújított Ludo-
vika Főépületet 2014. március 31-én Orbán Viktor 
miniszterelnök adta át az egyetemi közösség-
nek. Ezt követően folyamatosan bővült a Ludovika 
Campus, amely 2018-ig a többi között új oktatási 
és kollégiumi épületekkel, valamint sportlétesít-
ményekkel gyarapodott. 

TÖRTÉNELMI 
ÉRDEKESSÉGEK 
A LUDOVIKA 
MÚLTJÁBÓL

1. Az Akadémia történetének egyik legneve-
zetesebb napja 1901. május 8. volt – ekkor 

szentelték fel a Ferenc József által a Ludovi-
kának adományozott zászlót. A zászlóavatás 
hármas fekete márványból készült emlék-
tábláit kerek két esztendővel később avatták 
fel. Az alapkőletétel századik évfordulójának 
a főépület falán 1930. október 19-én állítot-
tak emléket – ennek középpontjában Mária 
Ludovika királyné mellszobra állt, balról egy 
1848-as, jobbról egy 1930-as akadémista pus-
kával tisztelgett a királynénak.
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2. A Ludovika főépületének belső udva-
rán három itt fogva tartott 1848-as ha-

zafi, Gasparics Kili án szerzetes, Jubál Károly 
és Noszlopy Gáspár emlékét emléktábla és 
emlékhely őrzi. Emellett a belső udvar falán 
ma is láthatók Magyarország vármegyecí-
mereinek domborművei. A Hősök Folyosójá-
nak létrehozása Bartha Lajos altábornagynak,  
a Ludovika Akadémia első világháború alatti 
parancsnokának érdeme. Az itt elhelyezett 
feketemárvány emléktáblákon évfolyamon-
ként örökítették meg az elesett hősök nevét. 
A Hősök Folyosójából nyílt a gazdagon díszí-
tett katolikus kápolna, mellette a protestáns 
oratórium. Ezeket 1945 után megszüntették, 
berendezésüket elszállították. A Ludovika Fő-
épület rekonstrukciójával a kápolna is megú-
jult, és felvette a Szent László nevet. 

3. A főépülethez a zárt északi folyosóval 
kapcsolódott az emeletes lovarda, amely 

kétszintes megoldásával országos és világvi-
szonylatban egyaránt ritkaságszámba ment. 
Az alagsorban harminc férőhelyes istálló ka-
pott helyet, ahonnan rézsútos felhajtón ve-
zették a lovakat a felső szintre, a lovardába. 
Ez az épületrész jelenleg a Magyar Termé-
szettudományi Múzeum otthona. A Ludo-
vika Campus-projekt révén a másik, fedeles 
lovarda is megújulhatott: az épületegyüttes 
2018-ra modern istállókat, díjlovagló és ug-
rópályákat, valamint kiszolgáló helyiségeket 
kapott. E lovarda jelenleg a Ludovika Huszár 
Díszszakasz otthona. 
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A Ludovika Akadémia plakettje
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AZ EGYETEM 
KARAINAK 
TÖRTÉNETE
Az NKE létesítéséről szóló 2011. évi XXXVI. törvényt március 28-án 
hirdették ki, ez azóta az Egyetem Napja. Az NKE 2012. január 1-jén 
kezdte meg működését a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
(ZMNE) és a Rendőrtiszti Főiskola (RTF), valamint a Budapesti Cor-
vinus Egyetemből (BCE) kiváló Közigazgatás-tudományi Kar össze-
vonásával az érintett intézmények általános jogutódjaként. A haza 
szolgálatának, védelmének, szeretetének és a közjó iránti elkötele-
zettségnek eme emblematikus intézményéhez 2017-ben csatlako-
zott a Víztudományi Kar. 

Az Államigazgatási Főiskola egykori épülete

14
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ÁLLAMTUDOMÁNYI 
ÉS NEMZETKÖZI 
TANULMÁNYOK KAR

A magyar közigazgatásiszakember-képzés 
évszázados múltú, már a 18. században ok-
tatták a politico-camerális tudományokat. 
A közigazgatási képzések és továbbképzé-
sek fokozatosan váltak el a jogtudományi 
és a gazdasági felsőoktatástól. Az államtu-
dományi képzések a két világháború között 
már önálló képesítést adtak, megszűnésük 
után 2016-tól a Nemzeti Közszolgálati Egye-
temen indult újra az államtudományi mes-
terszintű, rerum politicarum doktorátust adó 
képzés. Ennek gyökerei az 1977-ben meg-
alakult Államigazgatási Főiskoláig nyúlnak 
vissza, amely az Egyetem elődintézménye. 
A főiskola 2000-ben a Budapesti Közgazda-
ságtudományi és Államigazgatási Egyetem 
Államigazgatási Kara lett, 2004–től pedig 
Közigazgatástudományi Karként működött. 
A kar 2012-től az NKE részeként működött 
tovább. Neve 2016-tól Államtudományi és 
Közigazgatási Kar volt, a 2015-ben alapított 
Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karral 
történt 2019-es egyesülésekor pedig Állam-
tudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar 
lett. 
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HADTUDOMÁNYI ÉS 
HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR 
 
A katonai vezetők felkészítésének hagyományai  
a magyar államiság kezdetétől eredeztethetők 
– akkoriban a nemesifjakat lovagi szellemben 
képezték. Később a költő és hadvezér Zrínyi 
Miklós foglalkozott a „hadak vezetésével”. Mária 
Terézia óta nagy jelentősége volt a minőségi 
tisztképzésnek, de a Magyar Ludoviceum Hadi 
Académia terve a reformkorban született meg 
– alapítását az 1808. évi országgyűlés iktatta 
törvénybe. Az 1920. szeptember 27-én megalakult 
Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémia már a 
Hungária körúti bázison végezte a tisztképzést, 
és lett a 2000 és 2012 között működő ZMNE 
szellemi elődje. Az NKE alapításakor jött létre a 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, amely az 
egykori Ludovika Akadémia szellemiségét élteti 
tovább.
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RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

A modern rendőrtisztképzés az 1867-es kiegyezést 
követő időszakban indult el, és a térség 
rendvédelmi hagyományain, valamint a nyugat-
európai tapasztalatokon alapult. A képzés a 
kezdeti tanfolyamjelleg után egyre szervezettebb 
formát öltött – a trianoni békediktátum után, 
1920-ban megkezdődött a rendőri szakoktatás 
teljes körű kiépítése. A békeparancs aláírása előtt 
az 5047/1919. ME sz. rendelettel államosították 
a rendőrséget. A következő évtizedekben 
többféle rendvédelmi iskola működött. A 
Belügyminisztérium 1970. május 28-án határozott 
a Rendőrtiszti Főiskola létrehozásáról, az 
intézmény 1971. szeptember 1-jén kezdte meg 
működését. A képzés később katasztrófa- és 
gazdaságvédelmi, valamint a civil biztonságra 
is kiterjedő szakokkal bővült, és megalapozta a 
jogutód, az NKE Rendészettudományi Karának 
képzési portfólióját. 
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VÍZTUDOMÁNYI KAR

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 1962. szeptem-
ber 1-jén bajai székhellyel megalapította a Felső-
fokú Vízgazdálkodási Technikumot. Az 1970/1971-es 
tanévtől kezdődően a képzés a Budapesti Műszaki 
Egyetem új, Vízgazdálkodási Főiskolai Karán folyta-
tódott. A tanulmányaikat eredményesen befejező 
hallgatók ekkor már nem szaktechnikusi, hanem 
üzemmérnöki diplomát vehettek át. A felsőok-
tatás korszerűsítésének következő lépcsőjeként 
a kar 1979. január 1-jétől a Pollack Mihály Műsza-
ki Főiskola (PMMF) oktatási szervezeti egységévé 
vált Vízgazdálkodási Intézet néven, majd 1994. jú-
lius 1-jétől a PMMF Vízgazdálkodási Tagozataként 
működött tovább a pécsi Janus Pannonius Tudo-
mányegyetem szervezeti egységeként, ahonnan 
1996. június 1-jén kivált. Az integrációs törekvések 
eredményeként Baja két felsőoktatási intézménye, 
a PMMF Vízgazdálkodási Tagozata és az akkor már 
125 éves múlttal rendelkező Eötvös József Tanító-
képző Főiskola egyesült, és Eötvös József Főiskola 
néven közös szervezeti keretek között működött 
tovább. Az NKE Víztudományi Kara 2017. február 
1-jén jött létre.
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Az Országgyűlés felismerve, hogy a 
közszolgálaton belül a polgári közigazgatás, 
a rendvédelem, a honvédelem és a 
nemzetbiztonsági szolgálatok személyi 
állományában a hivatástudat és a szakértelem 
erősítése összehangolt és tervezett 
utánpótlásképzést tesz szükségessé, 
továbbá a pályaelhagyás helyett a társadalom 
számára hatékony munkavégzés biztosítására 
a közszolgálati életpályamodellt támogató 
továbbképzési rendszert kell működtetni, a 
közszolgálati felsőfokú szakemberképzést 
egységes intézményi alapokra kívánja helyezni.

 
(A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítéséről szóló  
2011. évi XXXVI. törvény preambuluma)
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OKTATÁS ÉS 
KUTATÁS –  
A JÖVŐ 
VEZETŐIT 
KÉPEZZÜK

Oklevélátadó ünnepség (2019)

4 az országban 
egyedülálló kar

4 doktori 
iskola

9 szakkollégium

11 kutatóintézet

Mintegy 6000 hallgató

Több mint 1400 oktató

Magas színvonalú tehetséggondozás 

Kimagasló nemzetközi  
kapcsolatrendszer világszerte  
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ÁLLAMTUDOMÁNYI ÉS NEMZETKÖZI 
TANULMÁNYOK KAR
A hazai és a nemzetközi közszolgálatra felkészítő versenyképes tudás mű-
helye, a hazai közigazgatási és a nemzetközi közmenedzsment-szakem-
berek képzésének bázisintézménye. A kar magyar és angol nyelvű képzé-
si kínálata egyedülálló, a külföldi ösztöndíj-lehetőségek és a potenciális 
munkáltatók igényei szerint kialakított gyakorlatorientált kurzusai pedig 
versenyképes tudást nyújtanak a diákoknak. A kar legfőbb célkitűzése olyan 
szakemberek képzése, akik a tanulmányaik során megszerzett ismeretek 
és készségek birtokában magas színvonalon helytállnak a magyar közigaz-
gatási, valamint a külképviseleti és az európai uniós intézményekben vál-
lalt diplomáciai és más nemzetközi feladatok ellátása során is.

Pro publico 
bono!
A közjóért!

Szabados Boglárka (NKE ÁNTK) 

„Az Egyetemre való jelentkezésemben a kar szerteágazó képzési területei, a nyelvi 
képzési lehetőségek és a közéleti programok is fontos szerepet játszottak. Ha egy jó 
közösség tagjává szeretnél válni, válaszd te is az NKE-t!”
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HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR
A katonai felsőoktatás egyetlen képzés- és tudáscentruma Magyarországon, amely a fenntartó igényei-
nek megfelelően a Magyar Honvédség haderőnemei számára képez katonai vezetőket. A kar a több mint 
kétszáz éves magyar nyelvű tisztképzés hagyományait megőrizve, ugyanakkor a 21. század kihívásainak 
eleget téve végzi a honvédtisztjelöltek szakmai felkészítését, a Magyar Honvédség személyi állományá-
nak át- és továbbképzését. A honvédtisztjelöltek a Magyar Honvédség tényleges állományú tagjaiként a 
Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj állományában teljesítenek katonai szolgálatot.

24

Honvédtisztavatás a Kossuth téren (2019)

Benkő Zoltán (NKE HHK)

„A katonai hivatástudat már régóta vezérelt, így érettségi után egyből az NKE-re jelentkeztem. 
Szerettem volna a katonai technológiákban elmélyülni, hogy a világ bármely pontján naprakész 
és versenyképes tudással rendelkezhessek. Az NKE hazánkban egyedülálló képzéseket nyújt!”

A Hazáért mindhalálig!

25
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Petz Dávid (NKE RTK)

„Tizenhat évesen döntöttem úgy, hogy az NKE-re jelentkezem. Ekkoriban ugyanis egy 
internetes csalás sértettjévé váltam, amelynek következményeként feljelentést tettem a helyi 
rendőrkapitányságon. Az ott lévő miliő és az emberek segítőkészsége vezetett el odáig, hogy az 
NKE bűnügyi nyomozói szakirányára jelentkezzek.”

26

RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR
A hazai felsőoktatás egyetlen rendészeti képzést folytató kara. Az intéz-
ményben eltöltött évek alatt nemcsak a hivatástudat és a szakértelem 
erősödik a hallgatókban, hanem magas színvonalú tudásra is szert te-
hetnek. Az itt végzettek a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, 
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Idegenren-
dészeti Főigazgatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a polgári nemzet-
biztonsági szolgálatok, valamint a magánbiztonsági és az önkormányzati 
rendészeti szféra állományában helyezkedhetnek el.

KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szak-
mai felügyelete mellett működő intézmény, amely a Rendészettu-
dományi Kar részeként kínál egyedülálló felsőoktatási lehetőségeket.  
A Katasztrófavédelmi Intézet az alaptól a doktori képzésig a hivatásos ka-
tasztrófavédelmi szervezetek és a gazdasági szereplők igényeinek megfele-
lően biztosítja a szakemberek utánpótlását.
 

Sub lege 
libertas!
Szabadság  
a törvény által!

27

Ünnepi eskütétel és tisztavatás a budai várban
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VÍZTUDOMÁNYI KAR
A vízügyi ágazat egyik legfontosabb utánpótlási 
bázisa Baján található. Az országos hírű és jelen-
tőségű karon a 21. század legnagyobb környezeti 
és társadalmi kihívására, a globális éghajlatválto-
zásból eredő vízhiány és a vízgazdálkodás egyéb 
problémáinak kezelésére képeznek szakembereket.  
Az NKE korszerű oktatási infrastruktúrával – a víz-
ügyi technológiai eljárások megismerésére alkalmas 
oktatóhelyekkel, laboratóriumokkal, mérőműsze-
rekkel – és jól felszerelt, modern kollégiummal ren-
delkezik. A VTK-hoz tartoznak a Kelet-Mecsekben, 
Magyaregregyen és a Duna partján, Érsekcsanádon 
található mérőtelepek, amelyek a vízgyűjtőfeltá-
rás és a nagyvízi mérések oktatásának helyszínei. 

Cum 
scientia 
pro aquis 
Hungariae!
Tudománnyal  
a magyar vízügyért!
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Nagy Ákos (NKE VTK)

„A környezetvédelem fontos 
szerepet játszik az életemben, 
ezért még a győri tanulmányaim 
alatt elvégeztem a vízgazdálkodási 
technikumot, majd szaktanáraim 
javaslatára a bajai karra 
jelentkeztem, ahol az ország 
legjobb, gyakorlatias képzése 
van, és kiváló referenciákkal 
rendelkezik.”

29
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NEMZETBIZTONSÁGI  
INTÉZET
Az intézet küldetése, hogy Magyarország érdekei-
nek megfelelően alap- és mesterfokú nemzetbiz-
tonsági képzést biztosítson a nemzetbiztonsági 
szolgálatok és a titkos információgyűjtést folytató 
szervezetek részére, a fenntartó minisztériumok 
követelményei szerint. Az alap- és mesterképzés 
döntően levelező tagozaton zajlik, azokon a ka-
tonai és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, 
illetve a titkos információgyűjtésre feljogosított 
rendvédelmi szervek munkatársai vehetnek részt.

30 31

Szmolnik Laura (NKE HHK)

„Már gimnáziumi tanulmányaim során is 
rendkívül érdekeltek a műszaki tudományok, 
azonban szerettem volna  »különlegesebb« 
területtel foglalkozni, így a katonai üzemeltetés 
szakon kezdtem meg tanulmányaimat.” 
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DOKTORI KÉPZÉSEK 

Az Egyetemen folyó doktori képzések a tudományos utánpótlásnak, valamint a közigazgatási, a hon- és 
a rendvédelmi területeken kutató szakembereknek biztosít lehetőséget arra, hogy tudományos fokoza-
tot szerezzenek. Az Egyetem a hadtudományi, a katonai műszaki, a közigazgatási, valamint a rendészeti 
tudományágakban jogosult tudományos fokozat (PhD) kiadására.

HADTUDOMÁNYI DOKTORI 
ISKOLA

A védelmi és közszolgálati szféra tevékenységét 
érintő, hadtudományi jellegű kérdésekre fóku-
szálva, különböző képzési formákban biztosítja  
a doktoranduszhallgatók tudományos pályára 
való felkészítését. A hivatásrendi hagyományok 
ápolása és kutatása mellett a doktori iskola cél-
ja, hogy növelje az alapkutatások nemzetközi be-
ágyazottságát az európai kutatási hálózatokba  
a nemzetközi programokban való nagyarányú 
részvétellel, valamint a hazai és az európai kato-
nai felsőoktatási intézmények közötti kapcsola-
tok intenzitásának növelésével.
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Pro Patria
A Haza 
szolgálatában

Doktoravatás
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KATONAI MŰSZAKI DOKTORI 
ISKOLA

A műszaki tudományágak speciálisan katonai és tágab-
ban vett védelmi célú alkalmazásával kapcsolatosan 
kínál doktori képzést és tudományos kutatómunkára 
való felkészítést. A doktori iskola céljai közé tartozik  
a PhD-hallgatók magas színvonalú oktatása, továbbá 
kutatói elit nevelése egyebek mellett a katonai mű-
szaki kutatások, a hazánk és a NATO nemzetközi ha-
ditechnikai fejlesztői, szervezői és vezető üzemeltetői 
feladatainak magas színvonalú ellátására, valamint  
a nemzetközi összehasonlításban is mérhető kutatási 
eredmények produkálása.
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KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

Hazánk első és egyetlen közigazgatási profilú doktori iskolája. Kutatási területei átfogják az állam- és 
közigazgatás-történetet, a jogtudományt, a közigazgatási szervezéstant és a szociológiát, a gazdaság- 
és az államtudományokat, a kormányzástant, valamint a nemzetközi és az európai tanulmányokat.

35

RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

Az itt folyó képzés célja a tudásalapú rendészeti kultúra elterjesztése. Kutatási területei közé tartozik 
az általános rendészetelmélet és -történet, a nemzetbiztonság és a rendészet, a szakrendészetek,  
a rendészet európai uniós és nemzetközi vonatkozásai, a rendészet jogi, kriminológiai, kriminalisztikai 
és társadalomtudományi aspektusai.
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PROFESSZIONÁLIS TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS 
KARRIERPROGRAMOK 

Közigazgatási Továbbképzési Intézet
A kormány 2014-ben új alapokra helyezte a közszolgálati továbbképzés rendszerét. A képzések fejlesztését, 
szervezését, megvalósítását az NKE Közigazgatási Továbbképzési Intézete (KTI) végzi. A tisztviselőket korsze-
rű és gazdag programkínálat, megújult tudástartalmak és korszerű oktatási módszerek várják. Az Egyetem 
szerepköre a közigazgatási vizsgarendszer működtetésében két pillérre épül: a kormányzati igazgatási szer-
vek tisztviselői számára vizsgaszervezői feladatokat is ellát, valamint a vizsgarendszer tartalmi, módszertani 
és képzésmenedzsment-funkcióinak fejlesztését országosan biztosítja. Az NKE a KTI működésének is kö-
szönhetően évente több tízezer tisztviselő továbbképzésében játszik meghatározó szerepet. 

Nemzetek Európája Karrierprogram
Az NKE és az Igazságügyi Minisztérium együttműködésében megvalósuló, legalább másfél évtizedes hiányt 
pótló program célja az európai uniós intézményeknél sikeresen pályázó és elhelyezkedő, megfelelő szakpoli-
tikai ismeretekkel rendelkező magyar szakemberek számának növelése. A karrierprogram információnyújtás-
sal és szakmai képzéssel segíti, hogy minél többen tudjanak megfelelni az Európai Személyzeti Hivatal nyílt 
versenyvizsga-követelményeinek. A résztvevők számára a sikeres versenyvizsga élethosszig tartó, biztos 
karrierutat jelenthet az Európai Unió intézményeiben. A program azok számára is nélkülözhetetlen  
ismereteket nyújt, akik európai uniós fókusszal a hazai államigazgatásban dolgoznak.
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Magyar Diplomáciai Akadémia
Az első olyan magyar diplomataképző intézmény, amely biztosítani tudja a magyar diplomáciai szol-

gálat egységes, magas szintű elméleti és gyakorlati képzését és az utánpótlás-nevelést. Az NKE 
és a Külgazdasági és Külügyminisztérium együttműködésében létrejött akadémia nemzetközi 

 szinten is versenyképes képzést nyújt a külügyi szolgálat jelenlegi és leendő tagjai,  
valamint a gazdasági szféra nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szakemberei számára.  

Az utánpótlás-nevelést biztosító Diplomataképző Program, valamint a diplomáciai 
továbbképzést szolgáló Diplomáciai Vezetőképző Program szakmai támogatását  

az NKE adja. 

37
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TEHETSÉGGONDOZÁS –  
FÓKUSZBAN AZ ÖNKIFEJEZÉS

Stratégiai Tanulmányok Intézete
Célja, hogy az NKE presztízsére és infrastrukturális lehetőségeire 
építve előmozdítsa azoknak az egyetemi hallgatóknak, fiatal pá-
lyakezdőknek a magas színvonalú képzését és hálózatba szervező-
dését, akik a jövőben a magyarországi közigazgatásban, a határon 
túli magyarság körében, a közép-európai – elsősorban visegrádi – 
vonatkozású szakterületeken és az európai uniós intézményekben 
vezető tisztségeket tölthetnek be. Az intézet kiemelt feladata, hogy 
a képzéseket az államigazgatás valós igényeihez igazítsa, erősítse 
a nemzeti elkötelezettséget és a közszolgálat fontosságába vetett 
hitet, ugyanakkor olyan horizontot nyisson a fiatalok előtt, amelyen 
kirajzolódik a nemzeti érdekérvényesítés eredményes útja a modern 
kommunikáció eszközei által is alakított nemzetközi térben. 

Ludovika Collegium
A Ludovika Collegiumon belül egy komplex tehetséggondozó tanulmányi program 
valósul meg, amelynek célja olyan, egyetemi hallgatókból és oktatókból álló kö-
zösség építése, amely az ország jövőjét felelősen akarja és képes formálni, 
valamint komplexen látja Magyarország belső kihívásait és helyzetét a 
nemzetközi közösségben. A tagok olyan kérdésekre keresik a választ, 
mint például hogyan lehetnénk versenyképesebbek az innováció te-
rületén, hogyan fogjunk hozzá az oktatás és az egészségügy re-
formjához, milyen szociálpolitika illeszkedik a jövő munkaerő-
piacához, merre halad az európai integráció, milyen a 21. 
század igényeihez illeszkedő védelmi stratégia, mi kell 
ahhoz, hogy a klímaváltozás elleni harc a gazdasá-
gunk előnyére váljon. A kollégium olyan képzést 
és közösséget nyújt, amelyben NKE-s, illetve 
más egyetemekről érkező egyetemisták 
gyűlnek össze, akiket inspirálnak a nagy 
és összetett kérdések.
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College of Visegrád+
Magyarország történelmének legsikeresebb és legtartósabb regionális programja a Visegrádi 
Együttműködés (V4), amely a közép-európai együttműködés korántsem egyetlen, de legfonto-
sabb fóruma, ahol uniós tagállamokként a regionális érdekérvényesítés jegyében folyik a közös 
munka. A kollégiumban a régió országainak fiataljai egyetemi tanulmányaik vége felé vagy pá-
lyakezdőként közös képzésen vehetnek részt, amelynek során nemcsak a közös múlt és a kultu-
rális gyökerek fontosságával, hanem a közép-európai együttműködés lehetőségein kívül a leg-
modernebb gazdaságfejlesztési egyeztető mechanizmusokkal is megismerkedhetnek, emellett 
különböző készségeket is elsajátíthatnak.

39

21. századi tudás  
és technológia

Biztos állás és karrier  
az állami intézményeknél
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Szakkollégiumok
Az NKE kiemelkedően fontosnak tartja a tehetsé-
ges hallgatók szakmai közösségeinek támogatá-
sát. Ennek sajátos terepe a maga nemében egye-
dülálló szakkollégiumi rendszer, amely a hazai 
tehetséggondozási hálózat eleme, emellett sa-
játos jogintézmény és öntevékeny személyegye-
sülés is. Az Egyetem igyekszik megteremteni a 
szakkollégistáknak a nemzetközi viszonylatban 
is magas szakmai színvonal eléréséhez szüksé-
ges környezetet. 

Magyary Zoltán Szakkollégium 
Az ÁNTK-n működő, széles látókörű közigaz-
gatási értelmiség képzésére hivatott szelle-
mi és közösségi műhely. A névadó Magyary 
Zoltán munkássága, a közigazgatás moder-
nizációja érdekében kifejtett tevékenysége 
a saját korában – a 20. század első felétől 
kezdve – úttörőnek számított. Máig ható 
érvénnyel alapozta meg a magyar köz-
igazgatás tudományos igényű újjászer-
vezését. A szakkollégium a lehetőségek 
és a „legek” fellegvára.

Biztonságpolitikai Szakkollégium 
A HHK jogelőd intézménye, a ZMNE 
civil hallgatói 2003 októberében 
hozták létre a Biztonságpolitikai 
Szakkollégiumot (BSZK). Az ala-
pítók már ekkor lefektették te-
vékenységük fő elveit, amelyek 
célja, hogy az egyetemi okta-
tás törzsanyagát előadásokkal, 
helyzetgyakorlatokkal egészít-
sék ki, és azt gyakorlatiasab-
bá tegyék, emellett olyan 
közösséget hozzanak létre, 
amely összefogja és egyesí-
ti a biztonságpolitika iránt 
érdeklődő önképző, a saját 
szakmai és emberi fejlő-
désükért tenni akaró hall-
gatókat.

Zsuffa István Szakkollégium 
A VTK jogelődje, az Eötvös József Főiskola egyet-
len szakkollégiumaként jött létre Baján. A szer-
vezet 2015-ben vette fel Zsuffa István nevét, aki 
a hidrológia tudományának professzoraként el-
hivatott munkával oktatta diákjait, és személye 

megtestesítője volt annak a műszaki értel-
miségi embernek, aki azon túl, hogy 

saját szakmájában nemzetközileg 
elismertté vált, mindig nyi-

tott volt a társtudomá-
nyok iránt is.

Szent György Szakkollégium 
A rendészettudományok területén a legelső szak-
kollégiumi formában működő elitképző műhely. 
A „Sárkányölő” Szent Györgyként is emlegetett 
római katonára és keresztény mártírra nem vé-
letlenül esett a választás – neve a rendvédelem 
mindenkori célját fejezi ki: a rossz és gonosz le-
győzését, bármilyen formában is legyen az jelen 
a világunkban. A szakkollégium fő tevékenységét 
a bűnügyi tudományok, például a kriminalisz-
tika, a kriminológia és a büntetőjog, továbbá a 
társadalomtudományok rendvédelemhez erősen 
kapcsolódó ágazatainak, így a szociológiának és 
a pszichológiának művelése alkotja. 
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Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium 
A HHK had- és biztonságtechnikai mérnöki, gépészmérnöki és közlekedésmérnöki szakos hallgatói hoz-
ták létre. A szervezet a műszaki tudományok hallgatói számára kínál interdiszciplináris képzéseket, ame-
lyekben megjelennek a tanrendben nem szereplő, de a tananyaggal összefüggő témakörök, például  
az információbiztonság, a vagyonvédelem és a hobbielektronika.

Ostrakon Szakkollégium 
A politika- és államelméleti fókuszú szakkollégium tagjai közelebbről is megismerkedhetnek az államtu-
dományokkal, a menedzsment rejtelmeivel, vagy éppen elindulhatnak nemzetközi vonalon is. Kurzusaik 
között volt szó egyebek mellett a világgazdaság működésének nagy mozgató folyamatairól, a politikai 
kommunikáció, a közszereplés, a pályázatkezelés és a tárgyalástechnika kérdéseiről, de a jó kormányzás 
eszközeiről és az európai közszolgálati rendszerekről is.

Nemzetbiztonsági Szakkollégium 
Tagjai a védelmi szektor széles szegmensével foglalkoznak, fő kutatási irányuk a nemzetbiztonsági és  
a stratégiai tanulmányok, illetve a hadtudományból álló multidiszciplináris ismeretek. Ezek elsajátításá-
val olyan speciális tudás szerezhető, amellyel a jövőben nagyobb eséllyel lehet elhelyezkedni a védelmi 
szférában és a közszolgálatban. 

Nemzetközi és Európai Szakkollégium
A hallgatók szakmai előmenetelének támogatására, tudományos célkitűzéseik megvalósításának előse-
gítésére, az egyetemi kötelezettségek teljesítésén túlmenő egyéni vagy közös alkotó- és kutatómunkára, 
publikációs tevékenységre, illetve a tagok nyelvi kompetenciájának fejlesztésére ad lehetőséget. A szak-
kollégiumban a hallgatók tudományos részletességgel ismerhetik meg egyebek mellett a nemzetközi 
kapcsolatok és a diplomácia, az Európai Unió, az európai integráció, illetve a nemzetközi biztonság- és 
védelempolitika témáit.

Katasztrófavédelmi Szakkollégium
Feladata a társdalom iránt elkötelezett, a felsőfokú képzésben részt vevő tehetséges hallgatók gondo-
zása, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek iránti elkötelezettség további erősítése, valamint az egyéni 
kutatási programok szakmai és lehetőség szerinti anyagi támogatása. A szakkollégiumba nem csak  
a katasztrófavédelmi szakon tanuló hallgatókat várják, hanem a többi kar diákjait is, akik érdeklődnek  
a katasztrófavédelem feladatrendszere vagy az ehhez kapcsolódó kutatási területek iránt.
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Tudományos diákkörök
A szakkollégiumok mellett a hazai tehetséggondozás 
legmagasabb szintű szervezetei a tudományos diák-
körök. Segítségükkel a hallgatók bekapcsolódhatnak  
az NKE tanszéki és intézeti kutatóműhelyeinek mun-
kájába, illetve az intézmény által elnyert pályázatok 
megvalósításába. A hallgatók dolgozataikkal nevez-
hetnek az egyes karok tudományos diákköri tanácsai 
által szemeszterenként rendezett TDK-kra, ahol a zsűri 
döntése alapján jogot nyerhetnek a kétévente esedé-
kes Országos Tudományos Diákköri (OTDK) konferenci-
án való részvételre.
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Frankó Dániel (NKE ÁNTK)

„Mindig is érdekelt a nemzetközi kapcsolatok és a diplomácia területe, ezért ellátogattam az 
Egyetem nyílt napjára, ahol a dékáni beszédet hallgatva és konzultálva az akkori hallgatókkal 
úgy éreztem, ez az irány ideális számomra. Nemzetközi igazgatási alapszakos hallgatóként 
úgy gondolom, hogy a megfelelő szakmai tudás birtokában az elhelyezkedési esély nagy lesz a 
külkapcsolati, minisztériumi területen.”
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A kutatóközpontról

Az NKE kiemelt stratégiai kutatásainak központi szintű 
szervezését ellátó, kutatóintézeteket működtető kutatá-
si szervezeti egysége. A társadalomtudományok széles 
spektrumával foglalkozó, összesen kilenc intézetében 
meghatározott területeken stratégiai, multidiszciplináris 
kutatásokat folytatnak, amelyek tudományos eredmé-
nyei beépülnek a karok oktatási tevékenységébe, álta-
lában véve gazdagítják az NKE kutatási portfólióját, va-
lamint erősítik az együttműködést más felsőoktatási és 
tudományos intézmények kutatóival.
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Amerika Tanulmányok Kutatóintézet

Az Amerikai Egyesült Államok, illetve az észak-amerikai kontinens bel- és 
külpolitikai viszonyaihoz, társadalmi, gazdasági vetületeihez, a kontinens 
geopolitikai folyamataihoz, az amerikai–magyar kapcsolatokhoz, az alkot-
mányossághoz és a közigazgatáshoz kapcsolódó, multidiszciplináris ku-
tatások színhelye.

Európa Stratégia Kutatóintézet

Munkatársai Magyarország Európa-politikájának kialakításával, a magyar-
országi és az európai folyamatok elemzésével foglalkoznak. Emellett az 
Európai Unió történetével, működésével, jövőjével, az európai egysége-
sülést megalapozó, az európai államok által közösen vallott értékekkel,  
az Európa-eszmével, valamint az európai államok közötti integráció kér-
déseivel kapcsolatos multidiszciplináris kutatások is a tevékenységük ré-
szét képezik.
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 „Hiába várják a 
tudományok növekedését 

attól, hogy újakat raknak 
a régiek fölé, a megújulást 

maguknál az alapoknál 
kell kezdeni, hacsak nem 
akarunk a végtelenségig 

körben forogni minden 
haladás híján, sőt azt 

megvetve.”

(Részlet báró Eötvös József A XIX. század 
uralkodó eszméinek befolyása az államra 

című művéből)

„A FILOZÓFIÁTÓL 
A MESTERSÉGES 
INTELLIGENCIÁIG”
EÖTVÖS JÓZSEF KUTATÓKÖZPONT – IRÁNYTŰ A NEMZET ÜGYÉT 
SZOLGÁLÓ KUTATÁSOKHOZ

A névadóról
Báró Eötvös József az Országgyűlés tagjaként már a pol-
gári fejlődést előmozdító reformkorban is aktív közéle-
ti szerepet vállalt, a Batthyány Lajos által vezetett első 
független, felelős magyar polgári kormányban pedig  
a vallás- és közoktatásügyi miniszteri pozíciót töltötte 
be (akárcsak később, a kiegyezést követően megalakult, 
Andrássy Gyula elnökölte kormányban is). Közéleti sze-
repvállalása során Eötvös mindvégig a nemzetterem-
tést, valamint a társadalom és az állam modernizációját,  
a polgárosodás előmozdítását tartotta szem előtt. A hazai 
államtudományok fejlődéséhez leginkább A XIX. század 
uralkodó eszméinek befolyása az államra című kétkötetes, 
klasszikus munkájával járult hozzá. A nemzet ügye iránti 
mély elköteleződése, a hazánk polgári fejlődéséért vég-
zett áldozatos munkája, az oktatás és a művelődés ere-
jébe vetett hite, valamint az általa is formált 19. századi 
szabadelvűség legnemesebb magyar hagyományai ma is 
iránytűként szolgálnak az arra fogékony tudósok munká-
jához, és a kutatóközpont számára kijelölik az itt folyta-
tott tevékenység alapvető szellemi és minőségi kereteit.
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Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet

A nemzeti versenyképesség feltételrendszerét, nemzetközi módszerta-
nát, trendjeit, kiemelten azok gazdaságpolitikai és közpénzügyi feltételeit 
kutatja és elemzi. Fontos feladata a kapcsolatépítés a versenyképesség 
mérésével, illetve fejlesztésével foglalkozó nemzetközi és hazai szerveze-
tekkel, továbbá az NKE gazdaságtudományi tanszékei és más hazai köz-
gazdasági kutatóhelyek közötti együttműködések erősítése.

Információs Társadalom Kutatóintézet

Kutatói az infokommunikációs szolgáltatások 
és az új technológiák emberre, társadalom-
ra, az alapjogok érvényesülésére és a demok-
ratikus nyilvánosságra gyakorolt hatásait és 
szabályozási kérdéseit vizsgálják. Az intézet 
hazai és nemzetközi vonatkozásban is hang-
súlyos, az információs társadalommal kap-
csolatos témákban végzi tevékenységét, így 
például a szólásszabadság, a demokratikus 
nyilvánosság, az adatvédelem és az informá-
ciószabadság, a magánélet védelme, az in-
ternetes újságírás, a szerzői jog, a versenyjog, 
az informatikai bűncselekmények, a mes-
terséges intelligencia alkalmazása, valamint  
a digitális kultúra területén. 

48

Kiberbiztonsági Kutatóintézet

A kiberbiztonság minden témájának, de kü-
lönösen az információbiztonság, a kiberbű-
nözés, a kiberhadviselés és a kibervédelem, 
valamint a kapcsolódó infotechnológiai 
kutatások műhelye. A területen releváns 
felsőoktatási, kormányzati és nemzetközi 
kutatási kapcsolatok előmozdítása érdeké-
ben is tevékenykedik.

Közép-Európa Kutatóintézet

Az intézet kutatói a közép-európai álla-
mok és nemzetek közös történelmi és 
kulturális örökségét, politikai és igazga-
tási hagyományait és jövőbeni együttmű-
ködési lehetőségeit, valamint Európa más 
államaihoz és eltérő hagyományaihoz 
való viszonyrendszerét vizsgálják. Céljuk 
a közép-európai jelenségek tudományos 
elemzése, emellett azokat a tapaszta-
latokat próbálják hasznosítani, amelyek  
az elmúlt száz év igen viharos történel-
mében ezt a régiót és benne a külön-
böző országok történelmét formálták.  
A kutatás kiterjed azokra a jelenben is 
ható magatartásbeli, mentális, politikai 
és társadalmi mintázatokra, lélektani és 
gazdasági kondíciókra, amelyek a régiót 
Közép-Európává teszik. 
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Molnár Tamás Kutatóintézet

Feladata a 19–21. századi magyar politikai és szellemi élet 
szempontjából meghatározó jelentőségű tudományos 
munkák, a téma kortárs gyűjteményei és egyéb államtu-
dományi anyagok kutatásával és megőrzésével kapcsola-
tos tevékenység ellátása. Az intézet munkatársai végzik 
Molnár Tamás (Thomas Molnar) hagyatékának és szellemi 
örökségének kutatását, feldolgozását is. 

Politika- és Államelméleti Kutatóintézet

Az intézetben az államtudományokon és a politikafilozófia tudományán 
belül politika- és államelméleti kutatásokat folytatnak, publikálnak a 
tudományterület meghatározó hazai és nemzetközi fórumain, konfe-
renciákat szerveznek itthon és külföldön, valamint bekapcsolódnak a 
szakterület vezető magyar és nemzetközi kutatási hálózatába. Az in-
tézet egyaránt fontos feladatának tekinti a magyar nyelvű tudomá-
nyosság ápolását és a nemzetközi együttműködést. Célja mindenféle 
aktuálpolitikai elfogultságtól vagy feladatvállalástól el-
zárkózó, de a közvetlen oktatási és a közvetett 
társadalmi hasznosulás igényével végzett, 
magas színvonalú elméleti munka. 

Stratégiai Védelmi Kutatóintézet

Az NKE-n 2012 óta működik az 1992-ben alapított 
Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet jogutódjaként. 
Jelenleg az egyetlen állami finanszírozású, bizton-
ságpolitikával foglalkozó kutatóintézet Magyaror-
szágon, amely a magyar biztonság- és védelempoli-
tikai döntések előkészítésének érdekében stratégiai, 
biztonság-, védelem- és katonapolitikai kutatásokat 
folytat, elemzéseket és értékeléseket készít. A kuta-
tók tevékenysége globális kitekintéssel az európai 
biztonsági architektúra fejlődésére, a kelet-közép- 
európai biztonság fejleményeire, valamint a magyar 
biztonságpolitikára – így a Magyar Honvédség fejlesz-
tésére, a nemzetközi stabilizációs szerepvállalására,  
a magyar társadalom és a fegyveres erők kapcsola-
tára – fókuszál.
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Vallás és Társadalom Kutatóintézet

Az intézet célkitűzése, hogy a vallás és a társadalom 
viszonyának kutatásához új szempontokkal járuljon 
hozzá. Ennek érdekében ösztönzi a vallástudomány és 
a társadalomtudományok magyar és külföldi képvise-
lőinek együttműködését, konferenciákat és műhelyta-

lálkozókat szervez, támogatja az új 
kutatási eredmények megjelené-
sét a tudományos élet fórumain 
és a közéleti diskurzusban egy-
aránt.

A kutatás elméleti kiindulópontja  
a világi és a vallási szféra újkor-
ból ismert elkülönítésének egyre 
inkább problematikus volta. Ez-
zel kapcsolatban külön hangsúlyt 
kapnak az állam és az egyház el-
választásának nyugati gyökerei, 
a modern államszerveződés ke-
resztény alapjai, a szekularizációs 
elméletek, illetve az állam/egyház 
viszony különböző modelljei nap-
jaink társadalmaiban. Globális ér-
telemben a kutatás kiterjed a világ 
nagy kulturális hagyományainak el-
térő elméleti és gyakorlati modell-
jeire, illetve olyan, ezzel összefüggő 
témákra is, mint a vallásszabad-
ság, a vallási megkülönböztetés és  
a vallási kisebbségek helyzete.

Világűrjog és -politika Kutatóintézet 

Módszertani szempontból az intézet kutatásai 
interdiszciplináris megközelítést alkalmaznak, 
beleértve ebbe a teológiai és filozófiai elemzést,  
a fogalomtörténeti, politika- és társadalomelmé-
leti, valamint az empirikus vizsgálódást is. A hosz-
szú távú cél egy olyan, egyedi tudományos profil 
kialakítása, amely a legfrissebb kritikai elméletek-
re alapozva beilleszthető a vallás- és társadalom-
tudományok napjainkban is dinamikusan fejlődő 
nemzetközi kapcsolatrendszerébe.

A  világűr felhasználása és kutatása mára az 
egyik legdinamikusabban fejlődő terület, amely-
nek eredményei a mindennapjaink részévé válnak.  
Miközben hazánkban a világűrrel kapcsolatos ter-
mészettudományi kutatások régóta magas szin-
tűek, addig a társadalomtudományok területén  
a világűr felhasználásának kérdései alig tárgyaltak 
tudományos igénnyel.

Mindeközben kibontakozóban egy „második űrver-
seny”, amelynek hajtóereje többek között, hogy  
a technológiai fejlődés hatására belátható közel-
ségbe került a Hold ásványi kincseinek kitermelése, 
a katonai képességek egyre fejlettebbek, illetve az 
államok helyett és velük együttműködésben egyre 
több magánvállalat folytat űrtevékenységet.

Mindezen problémák egyre inkább sürgetik a tár-
sadalomtudományi válaszokat is mind nemzet-
közi, mind nemzeti szinten, különös tekintettel 
arra, hogy Magyarország űrképességeinek jelentős 
fejlesztésére készül ebben az évtizedben. Hazánk 
azonban jelentős elmaradásban van az európai ál-
lamok többségétől a társadalomtudományi (első-
sorban jog- és hadtudományi) kutatások területén.

A kutatóműhely célja megkísérelni e hazai tudomá-
nyos hiátus megszüntetését azáltal, hogy az egye-
temet, együttműködve más hazai egyetemekkel, 
bekapcsolja a nemzetközi tudományos vérkerin-
gésbe együttműködések, közös kutatások és konfe-
renciák által; tananyagfejlesztéssel elősegíti a jövő 
gyakorlati szakembereinek és kutatóinak képzését, 
valamint összefogva a hazai tudományos élet meg-
határozó kutatóit, szakértőit kutatja a világűr fel-
használásával kapcsolatos kérdésköröket.
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LUDOVIKA EGYETEMI KIADÓ

A Ludovika Egyetemi Kiadó magas szakmai kö-
vetelményeknek megfelelő kiadói tevékenységet 
folytat különböző, a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem stratégiai céljaiba illeszkedő tudományterü-
leteken és könyvtípusokban papír alapon és elekt-
ronikusan az ország jeles tudós szakembereinek 
együttműködésével. Évente átlagosan 150 tan- és 
szakkönyvet, illetve jegyzetet jelentet meg, ma-
gyar és angol mellett német, spanyol, orosz és 
kínai nyelven, elsősorban az állam- és jogtudo-
mány, közigazgatás-tudomány, nemzetközi és 
európai tanulmányok, nemzetbiztonság, hadtu-
domány és rendészettudomány, regionális tudo-
mányok és médiatudomány témákban. A kiadó je-
lenleg tizenkét szakfolyóiratot is gondoz, amelyek  
a https://folyoirat.ludovika.hu/ oldalon olvashatók. 
Az átlagosan évi 45 szakfolyóirat-lapszám kezelésé-
nek strukturált és összehangolt működését az Open 
Journal System felület használata segíti. A kiadó 
könyveit országosan terjesztik, a Ludovika Könyves-
bolt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Campusán 
található, online pedig a ludovika.hu portál felüle-
tén is megvásárolhatók, továbbá megtalálhatók az 
ismert hazai könyvkereskedőknél. 
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A ludovika.hu nem csak a kiadó hivatalos web-
oldala, hanem az egyetem tudománykom-
munikációs platformja, tudományos és köz-
politikai kérdéseket mutat be izgalmasan és 
közérthetően. A portál ad otthont a Ludovika 
Blogtérnek, amely a tudományos-közéleti vita 
fóruma. Az NKE kutatóintézetei, illetve mun-
katársai által jegyzett blogok egyebek mellett 
a társadalom, a gazdaság, a kormányzás és 
a technológia aktuális kérdéseit járják körül, 
helyet adva szélesebb körű tudományos dis-
kurzusnak is. A kiadó a kilenc blogból álló blog-
térrel és ismeretterjesztő magazinnal támo-
gatja az Egyetem tudománykommunikációját 
annak érdekében, hogy a portálon megjelent 
írások a szélesebb társadalmi párbeszédet is 
gazdagítsák.

A KÖNYVEKTŐL A DIGITÁLIS 
TUDÁSPORTÁLOKIG
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AZ NKE A 
NEMZETKÖZI 
TÉRBEN
NEMZETKÖZI KAPCSOLATRENDSZER

Az NKE nagy hangsúlyt fektet a hazai és a nemzetközi kapcsolatrendszere fejlesztésére. Az intézmény 
több mint tíz nemzetközi szervezet tagja, köztük a Magna Charta Universitatumé. Az NKE számára kü-
lönösen fontos a közép-európai régió, benne a határon túli magyar intézmények és a Visegrádi Négyek,  
az európai uniós tagállamok, az észak-amerikai térség, Kína és Oroszország.

SZAKMAI KÉPZÉSEK, PROGRAMOK, ESEMÉNYEK

Nemzetközi diploma 
Az NKE számos angol nyelvű alap- és mesterképzéssel várja a magyar és a külföldi hallgatókat: a 2021-
ben indult angol nyelvű International Public Management alapszak nemzetközi szinten is egyedülállóan 
korszerű tudást nyújt a közszolgálati intézményrendszer nemzetközi kapcsolataira vonatkozóan. A hall-
gatókat többek között az Európai Unió és annak tagországai, de más harmadik országok szerveivel való
együttműködés során is végzendő nemzetközi ügyintézői, szervezői, kapcsolattartói vagy nemzetközi  
szervezetekben való menedzseri feladatokra készíti fel a szak.  Az International Public Service Relations  
mesterképzés a nemzetközi karrierre készülő fiatalokat és a közszolgálatban dolgozókat készíti fel töb-
bek között a nemzetközi szervezetek és az uniós intézmények, a külügyi, továbbá a közigazgatási szer-
vek nemzetközi feladatainak ellátására. A VTK 2020 szeptemberében indította el a világviszonylatban is  
ritkaságnak számító International Water Governance and Diplomacy kurzust, amelynek célja, hogy olyan 
szakértőket képezzen, akik a megszerzett ismereteik birtokában képesek a nemzetközi, az európai uniós 
és a hazai vízügyi szervezeteknél nemzetközi vonatkozású feladatok ellátására. 

Ludovika Nagyköveti Fórum
A rendezvénysorozat célja, hogy az egyetemi közösség megismerkedjen a Magyarországra akkreditált 
nagykövetekkel és az általuk képviselt nemzetek politikájával, kultúrájával, életszemléletével. A fórum 
vendégeként Portugáliától Írországig, Kanadától a Fülöp-szigetekig számos ország nagykövete láto-
gatott már el a Ludovikára. 

Mobilitási programok 
Az NKE szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszerének köszönhetően számos külföldi partner-
intézménnyel rendelkezik Európában és másutt. A több mint harmincéves Erasmus-program 
a hallgatók és a munkatársak külföldi tapasztalatszerzését támogatja Európa-szerte és az 
azon kívüli országokban is. 

A Campus Mundi ösztöndíjprogramban a hallgatók a világ bármely országában tanul-
hatnak, ezáltal bekapcsolódhatnak a nemzetközi tudományos életbe, új országokat 
fedezhetnek fel, külföldi szakemberekkel ismerkedhetnek meg, szakmai tapaszta-
latot szerezhetnek, és bővíthetik kapcsolati tőkéjüket. A Stipendium Hungaricum 
program keretében pedig számos külföldi hallgató érkezik az Egyetemre, és 
vesz részt doktori képzésben az NKE-n.
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Az Egyetem fő partnerszervezetei 
Közigazgatás-tudomány: European Group 
of Public Administration, International Insti-
tute of Administrative Sciences, The Network 
of Institutes and Schools of Public Adminis-
tration in Central and Eastern Europe, OECD 
Network of Schools of Government, Europe-
an Institute of Public Administration 

Rendészettudomány: European Union 
Agency for Law Enforcement Training (CE-
POL), Európai Határ- és Partvédelmi Ügy-
nökség (FRONTEX), International College of 
Financial Investigation, International Law 
Enforcement Academy, Mitteleuropäische 
Polizeiakademie

Hadtudomány: Baltic Defence College, 
Central European Forum on Military Educa-
tion, George C. Marshall European Center for 
Security Studies Garmisch-Partenkirchen, 
NATO Defense College, International Military 
Academic Forum, European Security and De-
fence College Executive Academic Board

Az NKE számos intézményközi együttmű-
ködési megállapodást is kötött az Egyesült 
Államoktól Európán át az ázsiai és afrikai 
országokig. Jelenleg több mint 110 felsőok-
tatási intézménnyel van érvényes Erasmus+ 
megállapodása, és a partnerek köre folya-
matosan bővül. 
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Ludovika Fellowship  
A program azzal a céllal jött létre, hogy olyan nemzetkö-
zileg jegyzett oktatókat fogadjon, akik képesek az egye-
tem nemzetközi hírnevét és kapcsolatrendszerét fejlesz-
teni, valamint a későbbiekben az NKE nagyköveteiként 
tovább vinni az intézmény jóhírét a nemzetközi akadémi-
ai világban. A program keretében a „Ludovika Fellow” 1-4 
hónapot tölt az NKE-n, amely időszakban bekapcsolódik 
az alap-, a mester- és a PhD-képzésekbe mind oktató-
ként, mind pedig szakértőként. Részt vesz meglévő ku-
tatási projektekben, illetve újakat kezdeményez. Továbbá 
az egyetem konferenciáin és szakmai beszélgetésein, vi-
táin nemcsak részt vesz, hanem segít olyan nemzetközi 
előadókat és partnereket beazonosítani, akik az egyetem 
hírnevét és kapcsolatrendszerét képesek tovább bővíteni. 

A Ludovika Scholars Program 
A program azzal a céllal indul útjára, hogy az egyetem 
polgárainak lehetőséget biztosítson közép-kelet-európai 
oktatókkal, kutatókkal és szakértőkkel való eszmecserére, 
valamint, hogy a vendégelőadók megismerkedjenek az 
egyetemen folyó oktatói, kutatói és szakértői munká-
val, és kapcsolatot építsenek ki partnereikkel. A pályázat 
nyertesei egy-egy hét időtartam alatt nyilvános előadá-
sokat tartanak, műhelymegbeszéléseken és szakmai be-
szélgetéseken vesznek részt a fogadó karok, illetve ku-
tatóintézetek szervezésében, megalapozva ezzel a küldő 
intézményekkel való szorosabb együttműködéseket, és 
lehetővé téve a jövőben joint vagy double degree progra-
mok kiépítésének lehetőségét, valamint a közös kutatá-
sok és publikációs lehetőségek feltérképezését.
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LUDOVIKA CAMPUS 
– TÖBB MINT 
EGYETEM 
Az NKE Ludovika Campusa klasszikus egyetemváros és modern közpark is egyben, amely kormány-
zati fejlesztés keretében jött létre. Minden megtalálható itt, ami a hallgatók képzését és az egye-
temi közösség, valamint a városlakók kikapcsolódását segíti. A főváros 8. kerületében megvalósult 
fejlesztés olyan összetett rehabilitációs program volt, amely az oktatási-képzési épületek mellett  
a mintegy 330 ezer négyzetméteres parkterület fejlesztését is jelentette.

A parkban és annak környékén találhatók a campus épületei, például a Ludovika Főépület, amelyben 
az egyetemi vezetés mellett oktatók és dolgozók számára kialakított irodák, előadótermek is helyet 
kaptak, de itt található az intézmény központi könyvtára is. Az Oktatási Központban és a Rendésze-
ti Oktatási Épületben és Kollégiumban előadók, tantermek, szaktermek, laborok mellett tanszéki 
irodákat és rendezvények tartására szolgáló területeket is kialakítottak. A Ludovika Campuson két 
kollégium várja a hallgatókat és a vendégoktatókat. Az irodai funkciókat ellátó Tóparti Épület felújí-
tása mellett az oktatási igényekhez kapcsolódva épültek fel az Egyetem kültéri sportpályái, valamint  

a Ludovika Lövészklub. A meglévő épületek átalakításával újjáépült a fedeles lovarda és az istálló épülete, 
amelyekhez lovas út és díjugrató pálya kapcsolódik. Kifejezetten lakossági használatra készült a Sport-
park, de a Ludovika Aréna is nyitva áll – uszodával és sportcsarnokkal – az érdeklődők előtt.

NÍVÓDÍJAS BERUHÁZÁS  
A Ludovika Campus-projekt számos hazai és nemzetközi elismerést kapott az elmúlt években – ta-
valy például a Nemzetközi Ingatlanszövetség (FIABCI) Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázatán  
a speciális létesítmények kategóriában második díjat nyert. A nemzetközi zsűri nagyra értékelte, hogy 
a műemlék épületek felújítása és az újak építése, valamint a közönség számára is megnyitott park 
rekonstrukciója magas színvonalon, korszerű technológiával és anyaghasználattal valósult meg, és új, 
országos jelentőségű felsőoktatási központ jött létre. A campust ma már több ezer hallgató, valamint  
1400 oktató és más egyetemi dolgozó használja nap mint nap.

2015     Építőipari nívódíj  
(Ludovika Főépület)

2017 Építőipari nívódíj  
(Orczy Úti Kollégium)

2019       Nemzetközi ingatlanfejlesztési Nívódíj  
(Ludovika Campus-projekt)
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A Ludovika parkját 1885-
ig mindenki szaba-
don használhatta: Pest 
egyik kedvelt sétatere 
és szórakozóhelye volt 
évszázados fáival, szob-
raival, közel félhektáros 
tavával, mintha nem is 
egy szigorú katonai ok-
tatási intézethez tarto-
zott volna. Fokozatosan 
jelentek meg a park-
ban a képzőművészeti 
alkotások: a millenni-
um évében, 1896-ban  

I. Ferenc József királynak és Erzsébet király-
nénak állítottak mellszobrot, 1903-ban pedig 
elkészült a Ludovika alapítását ábrázoló szo-
borcsoport-emlékmű. Még ebben az évben 
adták át a park keleti részében, közel a tóhoz 
párdányi gróf Buttler János bronz mellszob-
rát is, amelyet a második világháborút köve-
tő időszakban eltávolítottak, majd a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem öt-
éves évfordulóján, 2017-
ben helyeztek el újra  
a Ludovika Főépület-
ben. A Ludovika Aka-
démia vértanúinak 
nevét megörökítő 
ellenforradalmi 
emlékoszlopot 
a Ludovika-fel-

kelés egyéves évfordulóján, 
1920. június 24-én avatták fel 

a kert északi részében, Horthy 
Miklós kormányzó, a kormány és a 
nemzetgyűlés tagjainak jelenlété-
ben. Az emlékoszlop 1945 után el-
tűnt – az NKE a 100 évvel ezelőtti ese-
ményekre emlékezve elkészíttette annak 
hiteles másolatát, amelyet 2019-ben avat-
tak újra. Ma a park közparkként működik, 
reggel hat és este hat óra között tart nyitva.

AZ ORCZY-PARK  
– EGY KIS TÖRTÉNELEM
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ZÖLD CAMPUS EGY ÚJJÁSZÜLETETT VÁROSRÉSZBEN
A Ludovika Campus-beruházás révén újjászületett Budapest egyik legnagyobb köz-
parkja, az Orczy-park. A fejlesztés eredményeként Józsefvárosban egy hektárral nőtt 
a zöldfelület. Megújult, gondozott, biztonságos parkkal bővültek a budapestiek kultu-
rális-szabadidős lehetőségei, ami ráadásul egy hanyatló városrész megújulását hozta 
magával. Az NKE messzemenőkig szem előtt tartja az Orczy-park történeti és termé-
szeti értékeit, és hosszú távú parkápolási cselekvési terve alapján folyamatosan gon-
dozza azt, átörökítve értékeit a jövő nemzedékeinek. 

330 ezer négyzetméteres 
parkterület

23 ezer négyzetméteres 
sportközpont

Korszerű campus  
a belváros szívében

Budapest egyik  
legnagyobb 
közparkja

Számos 
kikapcsolódási  
lehetőség
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A CAMPUS MINT KULTURÁLIS 
ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT
Az NKE igazi kulturális központ, ahol egész évben 
izgalmas programok várják az egyetemi és a váro-
si polgárokat, legyen szó művészetről, tudomány-
ról, sportról vagy akár zenéről. Az intézmény hall-
gatói önkormányzatai révén is számos kulturális 
és szabadidős rendezvénnyel színesíti a hallgatók 
mindennapjait, ilyen például a gólyatábor és a gó-
lyabál, a végzősök számára szervezett gyűrűava-
tó bál, de kollégiumi hét és sportnap is található  
a palettán, valamint számos tudományos rendez-
vény is látogatható az Egyetemen. Ezeken felül  
a nagyközönség számára is nyitott események ren-
geteg látogatót vonzanak az intézmény területére 
– ilyen például a hagyományos Ludovika Fesztivál,  
valamint a Ludovika Zeneszalon programsorozat, 
ahol különböző műfajú zenéké, a zenetörténeté és  
a személyes élményeké a főszerep. Sport

Tudom
ány

M
űvészet

Zene

Hallgatói programok

A campus külső és belső terei kedvelt rendezvény- 
és konferenciahelyszínek is, évente közel ezer, 
egyetemi és külsős szervezésben megvalósuló tu-
dományos, szakmai rendezvénynek adnak otthont. 

Évente közel  
ezer rendezvény
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SPORTOS EGYETEM, SPORTOS KÖZSZOLGÁLAT
Az Egyetem az egyetemi sportegyesülettel, a Ludovika SE-vel közösen nagy hangsúlyt fektet a rendszeres

testmozgásra, a sportközösség építésére és az egyetemi sportélet támogatására, de a versenyek és  
a különböző sport- és egészségnapok szervezése is kiemelten fontos tevékenysége. 

Az Orczy-park remek lehetőséget nyújt a sportolni, felfrissülni és kikapcsolódni vágyóknak. 
A Ludovika Aréna az elmúlt időkben a hazai és nemzetközi versenysport helyszínévé is 

vált: itt rendezték meg például a 2019-es ülőröplabda-Európa-bajnokságot, a Mac-
cabi világjátékokat és a 2020-as WestEnd férfi és női párbajtőr Grand Prix-t is. 

Az 1200 nézőt befogadni képes sportcsarnok küzdőtere az egyetemi testne-
velésórák mellett különböző labdajátékok, küzdő- és tornasportok, vívás, 

asztalitenisz, valamint alkalmi rendezvények megtartására is alkalmas. 
Az Egyetem területén helyezkedik el a nagy múltú Ludovika Huszár 

Lovarda, ahol bárki megtanulhat lovagolni.
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HALLGATÓK A 
HALLGATÓKÉRT
EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

Az EHÖK és a kari hallgatói önkormányzatok (HÖK) a lehető legjobb szolgáltatást szeretnék nyúj-
tani a hallgatók számára, ezért elsődleges céljuk és egyben feladatuk az érdekképviselet és -véde-
lem különféle ügyekben. A képviselők egyfajta hidat képeznek a hallgatók és az egyetemi oktatók 
között, aktív szerepet vállalnak az Egyetem döntéshozó testületeiben. 

Évente számos hallgatói 
program és rendezvény

Egymást segítő, összetartó 
hallgatói közösség
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ALUMNIKÖZÖSSÉG 
Az intézményben eltöltött évek, az itt szerzett tudás és rengeteg élmény alapjaiban határozzák meg 
életünket. Az NKE számára fontos, hogy tartsa a kapcsolatot egykori hallgatóival, ezért is hozta létre 
alumniközösségét.

Jogelőd intézmények:
• Ludovika Akadémia 
• Honvéd Kossuth Akadémia 
• Kossuth Lajos Katonai Főiskola
• Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola
• Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola
• Kilián György Repülő Műszaki Főiskola
• Honvéd Akadémia
• Zrínyi Miklós Katonai Akadémia
• Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

• Rendőrtiszti Főiskola
• Államigazgatási Főiskola 
• Budapesti Közgazdaságtudományi és  

Államigazgatási Egyetem
• Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-

tudományi Kar
• Pollack Mihály Műszaki Főiskola
• Eötvös József Főiskola
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NKE – A biztos jövő egyeteme

Hazánkban egyedülállóan modern egyetemi infrastruktúra
Az NKE elkötelezett amellett, hogy a hivatásként megélt közszol-
gálati életpályákra olyan fiatalokat képezzen, akik a legmagasabb 
szintű szakmai tudásanyaggal rendelkeznek, és képesek az ön-
álló döntéshozatalra. A több mint két évszázados hagyomány és  
a modern megoldások ötvözése megfelelő alapot nyújt ahhoz, hogy  
az intézmény a közszolgálati elitképzésben élen járjon Európában.  

Többcélú és többszintű misszió
Az intézmény mindennap a hallgatói, a munkatársai, a közszolgá-
latban dolgozók, a magyarság, Magyarország és tágabb értelemben 
Európa jövőjéért tevékenykedik.

KARRIERTÁMOGATÁS – 
HÍD A HALLGATÓK  
ÉS A MUNKÁLTATÓK 
KÖZÖTT
Az NKE kiemelten kezeli a végzett hallgatói sorsát – többek között ebben segít a karrierportál, ahol  
a regisztrált diplomások megadhatják önéletrajzi adataikat, és válogathatnak a közszolgálati álláshe-
lyekre kiírt pályázatok közül. A karrierportal.uni-nke.hu oldalon pedig egyebek mellett praktikus taná-
csokkal is ellátják az állást kereső frissdiplomásokat.
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Mentori szerep
Az NKE célja, hogy mentorálja 
és orientálja az alkotó, művelt, kö-
zösségépítő ambíciókkal tanulni vágyó 
hallgatókat, akiknek fontos a nemzeti értékek 
képviselete, és a jövőért is felelősséget vállalnak.  
Az NKE kiemelt feladatának tekinti a magyar nemzeti iden-
titás és kulturális örökség védelme mellett a nemzetek Euró-
pájának építését, a keresztény értékek és más nemzetek kulturális 
hagyományainak tiszteletét, valamint a tolerancia, az egyéni szabadság és 
az emberi méltóság védelmét. 

A magyar nemzeti identitás 
és kulturális örökség védelme 

fontos hallgatóink számára.
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Kiemelt stratégiai partner: a Magyar Állam
Az itt folyó képzések jellegéből fakadóan kiemelt stratégiai partner a Magyar Állam – az NKE a nemzet-
stratégiai-kormányzati célok és az egyetemi autonómia összehangolásának modelljeként fontos szere-
pet kíván betölteni a felsőoktatás hazai és nemzetközi területén egyaránt. 

Határok nélküli tudomány
Az NKE hosszú távú célja a határok nélküli tudomány, 
a társadalmi fejlődés, a fenntarthatóság és a nemze-
ti kultúrák közötti hidak és értékközösségek építése, 
mint ahogy stratégiai feladatának tekinti a többi kö-
zött a társadalmi innovációk, a globális kihívások és  
a környezeti fenntarthatóság kutatását is. 
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FEJLESZTÉSEK 
AZ OKTATÁSBAN 
– KREATÍV 
TANULÁS 
PROGRAM

Az NKE-n a jövő vezetőit képezik,  
de sem a kormányzást, sem a veze-
tői munkát nem lehet a régi megkö-
zelítéssel és módszerekkel végezni.  
A tervezés, a változáskezelés,  
a digi talizáció és a növekvő komp-
lexitás egyre összetettebb vezetői 
képességeket és nagy határozott-
ságot követel. Az intézmény képzé-
seiben részt vevők egymástól és egy-
másért is tanulva, a legelismertebb 
szakértők segítségével a jövő kor-
mányzati és közigazgatási feladataira 

készülnek. A Kreatív Tanulás Program  
alapelve, hogy az oktatás lényege a hall-

gató képességeinek hatékony fejleszté-
se, az egyéni tanulási utak mentorálása és  

a személyességen alapuló, alkotó szakmai 
közösségek segítése.
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Az európai társadalmak fejlesztéséhez nélkülözhetetlenek a társadalom új 
kihívásaira választ adó alapkutatások, interdiszciplináris kutatások, innova-

tív megoldások és technológiák felé törekvő alkalmazott kutatások, valamint  
az innovációs ökoszisztéma építése. E fejlesztések egyik központi eleme az in-

tézményben a közösségi teljesítmény növelése, amelynek alapja a hallgatók, az ok-
tatók, a kutatók és a vezetők egyéni eredménye. Az NKE folyamatosan bővíti kutatási 

kapacitását, az oktatói és kutatói kar minőségi fejlődését is szem előtt tartva.

FEJLESZTÉSEK 
A KUTATÁSBAN – 

ÚJ INNOVÁCIÓS 
IRÁNYOK



ELÉRHETŐSÉGEK

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Ludovika Campus
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Központi telefonszám: +36 (1) 432-9000

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Államtudományi és Nemzetközi 
Tanulmányok Kar
Ludovika Campus
Cím: 1083 Budapest, Üllői út 82.
Központi telefonszám: +36 (1) 432-9000
Web: antk.uni-nke.hu
E-mail: antk@uni-nke.hu

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus
Cím: 1101 Budapest, Hungária körút 9-11.
Központi telefonszám: +36 (1) 432-9000
Web: hhk.uni-nke.hu
E-mail: hhk@uni-nke.hu

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
MH 86� Szolnok Helikopter Bázis
Telefonszám: +36 (56) 512-530

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kar
Ludovika Campus
Cím: 1083 Budapest, Üllői út 82.
Központi telefonszám: +36 (1) 432-9000
Web: rtk.uni-nke.hu
E-mail: rtk@uni-nke.hu

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Víztudományi Kar
Bajai Campus
Cím: 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.
Telefonszám: +36 (79) 523-900
Web: vtk.uni-nke.hu
E-mail: vtk@uni-nke.hu

uni.nke   UNI_NKE

NKEUNI   UNI-NKE

IMPRESSZUM

Szerkesztő:  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem  
Kommunikációs és Program Igazgatóság

Tördelés és grafika:
Albert Máté Tibor

Fotó: 
Szilágyi Dénes, Hlinka Zsolt, Albert Máté TIbor, Horváth László, Bojtor Bálint, Halápi Katinka, Nagy 
Ádám, Nagy Dániel

Internetes képek:
Ave Calvar, Luca Bravo, Patryk Gauza, David Leveque, Daryan Shamkhali, Tim Mossholder, Oláh Dániel, 
Jakob Braun, Alex Favale, Lochlan Gowen, Andrik Langfield, Sudhith Xavier, Alexander Andrews, Victoria 
Heath, Jolan Wathelet, Joshua Sukoff, Aaron Burden, Boris Boblov, Louis Maniquet, Tommy Boudreau, 
Ella Christenson, Meritt Thomas, Efe Kurnaz, Meric Dagli, Yanny Mishchuk, Nicolas Hoizey

Archív képek: 
MH Hadtörténeti Intézet és Múzeum, NKE archívum, fortepan.hu 




	Rektori köszöntő
	Ludoviceum: a Ludovika története
	Történelmi érdekességek a Ludovika múltjából
	Az Egyetem karainak története
	Oktatás és kutatás – 
a jövő vezetőit képezzük
	„A filozófiától a mesterséges intelligenciáig”
	A könyvektől a digitális tudásportálokig
	Az NKE a nemzetközi térben
	Ludovika Campus – több mint egyetem 
	Hallgatók a hallgatókért
	Karriertámogatás – híd a hallgatók 
és a munkáltatók között
	Fejlesztések az oktatásban – Kreatív Tanulás Program
	Fejlesztések a kutatásban – új innovációs irányok

