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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
„A haza szolgálatában”

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hazánk egyik legfiatalabb és legmodernebb fel-
sőoktatási intézménye, azonban elődintézményei nagy múltra tekintenek vissza. 
Ahogy jelmondatából is kiderül, „A haza szolgálatában” a 21. század gazdasági és 
társadalmi kihívásainak megfelelően végzi a közigazgatási szakemberek, valamint  
a rendőr-, tűzoltó-, pénzügyőr- és a honvédtisztek magas színvonalú képzését; az 
államtudományi és közigazgatási, a rendészeti, a katonai, nemzetbiztonsági, illetve  
a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás területén egyedülálló képzést biz-
tosít a diákok számára. A több mint fél évszázados múltra visszatekintő bajai vízügyi 
szakemberképzés a vízügyi ágazat egyik legfontosabb utánpótlási bázisa.

Történeti háttér

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik 
legrégebbi és legpatinásabb jogelődje  
a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadé-
mia, az első magyar tisztképző intézmény, 
melyet 1808-ban alapítottak, de a tényle-
ges tisztképzés megindulása 1867-től, a ki-
egyezést követően kezdődhetett meg. Az 
intézmény nemcsak a magyar hadi szak-
irodalom megteremtését célozta meg az 
Osztrák-Magyar Monarchiában, de katonai 
nevelőintézetként az utánpótlásképzés és 
a tisztek továbbképzésének helyszínéül is 
szolgált. A hagyományok szerint – egészen 
1943-ig – a Ludovika nagyrétjén, ünne-
pélyes körülmények között avatták tisztté  
a frissen végzett hallgatókat; a hagyományt 
azonban 1944-ben a második világháború 
viszontagságai miatt meg kellett szakítani.

Ahogyan a Ludovika Akadémia, úgy a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem életének is fon-
tos része a hagyományőrzés és az emléke-
zés. A Hősök folyosóján olvasható minden 
valaha harcban elesett ludovikás neve, de 
a kiemelkedő elődök előtt tisztelegnek  
a névválasztással az egyetemi termek, 
alakulatok, valamint a Ludovika Történeti 
Kiállítás is. A hagyományőrzés egyik leg-
fontosabb megnyilvánulása a 100 napos 
ünnepség, amely a honvédtisztképzés le-
zárásának fontos mérföldköve, az utolsó 
lépcső 100 nappal az ünnepélyes tisztava-
tás előtt.
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LUDOVIKA FESZTIVÁL
Sokszínű tudomány és kultúra

Az egyetemi programsorozat, a Ludovika Fesztivál a hagyományokat megőrizve kap-
csolódik a 100 napos ünnepséghez. Célja, hogy bepillantást nyújtson a hivatásos 
szakmák életébe, családi-, gyerek- és sportprogramokkal közelebb hozza a hivatás-
rendek világát és mindennapjait a szélesebb közönséghez. A családi napon a sport-
bemutatók mellett többek között harcászati járművekkel, de a Magyar Honvédséggel, 
több rendészeti szervvel és ehhez kapacsolódóan különböző interaktív bemutatókkal 
is megismerkedhetnek a látogatók, a gyerekek pedig próbára tehetik ügyességüket 
az akadálypályákon. Az immáron több mint egy évtizedes múltra visszatekintő ese-
mény 2022-ben teljesen megújult: az NKE három napon át várta az érdeklődőket az 
Orczy-parkban, az első két nap koncertekkel és Ludovika Szabadegyetemmel, a har-
madik napon pedig a hagyományos családi nappal.
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LUDOVIKA SZABADEGYETEM
Aktuális témák, közérthetően, nemzetközi és hazai szakértőktől

A fesztivál keretében egy rendhagyó előadássorozatot is megtekinthetnek az érdek-
lődők.  A Ludovika Szabadegyetemen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tevékenysé-
gét képviselő szakterületek mellett a többi között aktuális társadalmi kérdéseket és 
izgalmas közéleti témákat is körüljárnak korunk meghatározó gondolkodói, szakértői, 
valamint ismert közszereplők és olimpikonok.

2022-ben közel 50 hazai és nemzetközi szakértő beszélt a hazánkat és a világot érintő 
aktualitásokról; mások mellett Varga Judit igazságügyi miniszter, Michael Anton,  
a Trump-kormány magas rangú nemzetbiztonsági tisztviselője, Susanne Keppler-Sch-
lesinger, a bécsi Diplomata Akadémia igazgató-helyettese, Mártonffy Balázs, az 
Amerika Kutatóintézet vezetője, Krasznay Csaba egyetemi docens, a Kiberbiztonsági 
Kutatóintézet vezetője, az OXO Cybersecurity Lab kiberbiztonsági startup inkubátor 
alapítója és Szöllősi-Nagy András egyetemi tanár, az UNESCO Nemzetközi Hidroló-
giai Programjának egykori elnöke is részt vett az eseményen. A rendezvényen olyan 
tudományos, a közéletet is érintő témák kerültek terítékre, mint például a mestersé-
ges intelligencia, a világűr vagy éppen a klímaváltozás, de szó esett a koronavírus- 
járvány, valamint a háborúk gazdasági hatásairól, a jövő harci eszközeiről, a hazánkat 
és a világot sújtó vízkrízisről, valamint a bűnügyi helyszínelés világába is bepillanthat-
tak az érdeklődők.
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LUDOVIKA FESZTIVÁL 2023-BAN IS
2023-ban május 11. és 13. között várja az NKE az érdeklődőket a Ludovika Campuson 
széles programkínálattal, hivatásrendi bemutatókkal, koncertekkel és Ludovika Sza-
badegyetemi előadásokkal.

A három napon át tartó rendezvény programkínálata a hagyományokat követi: zene, 
tánc és a hivatásrendek bemutatói mellett újra érdekes előadásokkal, beszélgetések-
kel várjuk majd a látogatókat május 11-én és 12-én.

A programterv összeállításánál továbbra is az egyetem kutatásaira, a képzések kere-
tében elérhető tudásanyagra, valamint a közéletet tematizáló fontos témákra építet-
tünk, amelyre korunk meghatározó hazai és nemzetközi szereplőit kérjük fel.
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