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Egyetemi hírek 

 
Újjáéled a magyar hadiipar 
Indul a magyar kézifegyvergyártás. A kiskunfélegyházi gyárban, cseh licenc alapján készült 
P–07 és P–09 típusú pisztolyokra, Bren–2 gépkarabélyokra és Scorpion EVO–3 típusú 
géppisztolyokra cserélik le a rendvédelmi szervek, köztük a Magyar Honvédség fegyvereit. A 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójával, Sebők Istvánnal a magyar fegyvergyártás ezen 
szegmensének történetét és jelenét vettük végig a Bonum Publicum júliusi számában. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/08/14/ujjaeled-a-magyar-hadiipar 
 
Indonéz parlamenti delegáció az NKE-n 
Magyarországon tett látogatást a Majelis Permusyawaratan Rakyat, azaz az indonéz 
parlament magasszintű delegációja, hogy alkotmányozással kapcsolatos kérdésekről 
egyeztessen magyar szakértőkkel, kutatókkal és oktatókkal. A küldöttség – az 
Országgyűlésnél és az Igazságügyi Minisztériumban tett látogatást követően –a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen járt, ahol Kis Norbert fejlesztési rektorhelyettes fogadta őket, Smuk 
Péter dékán, Kaiser Tamás tudományos dékánhelyettes és Szabó Zsolt összehasonlító 
alkotmányjoggal foglalkozó kutató társaságában. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/08/14/indonez-parlamenti-delegacio-az-nke-n 
 
Felforgatják-e a jogi szabályozást az önvezető autók? 
Idén júliustól a közutakra is kiengedik az önvezető autókat az Egyesült Államok Florida 
államában. Mostantól tehát egy ilyen járműben ülő nyugodtan chatelhet a barátaival, vagy akár 
nézheti kedvenc sorozata aktuális részeit is. De kié a felelősség akkor, ha valamilyen baleset 
vagy egyéb szabályszegés történik? Felruházható-e önálló jogi személyiséggel egy 
„robotsofőr”? Egyáltalán alkalmas-e a jelenlegi jogi szabályozás egy olyan helyzet kezelésére, 
amely már valóság: korábban egy önvezető autó halálra gázolt egy gyalogost. Ennek jártunk 
utána a Bonum Publicum júliusi számában megjelent cikkben. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/08/12/felforgatjak-e-a-jogi-szabalyozast-az-
onvezeto-autok 
 
Egyetemi gólyatábor ötödik alkalommal 
Idén ötödször ünnepelték a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre sikeresen felvételt nyert 
hallgatókat az egyetemi gólyatáborban augusztus 8-tól 11-ig Tatán. Az V. NKE Gólyatábort az 
egyetem mind a négy karára felvételt nyert, leendő első évfolyamos hallgatók tiszteletére 
rendezték. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/08/09/egyetemi-golyatabor-otodik-alkalommal 
 
Oktat és kutat is a legfőbb ügyész 
Egy összefoglaló monográfiát készít az Európai Ügyészségről Polt Péter legfőbb ügyész, aki 
szakmai munkája mellett jelentős oktatói és tudományos tevékenységet is végez a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen. A Rendészettudományi Kar Büntetőjogi Tanszék vezetője szerint a 
büntető igazságszolgáltatás egészének minőségi emeléséhez is hozzájárul az a specializált 
képzés, amelyet az NKE nyújt. A legfőbb ügyész a Bonum Publicum áprilisi számában 
megjelent interjúban elmondta, hogy a technológiai fejlődéssel párhuzamosan a nemzetközi 
bűnügyi együttműködés szerepe is nagyban felértékelődött. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/08/09/oktat-es-kutat-is-a-legfobb-ugyesz  
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Egyetemi programok és konferenciák 

 

Orczy Summer Chill: Hippolyt, a lakáj (kertmozi) 
Időpont: 2019. augusztus 15., 20:45 
Helyszín: Orczy-park 
 
Orczy Summer Chill: Kamarás Iván „Idegenek az éjszakában”  
Időpont: 2019. augusztus 16., 20:30 
Helyszín: Orczy-park 
 
HHK oklevélátadó ünnepség 
Időpont: 2019. augusztus 17., 10:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Szent László Kápolna (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
 
Orczy Summer Chill: Felysa - zongora akusztik Tzumo Árpáddal 
Időpont: 2019. augusztus 17., 20:30 
Helyszín: Orczy-park 
 
Orczy Summer Chill: Opera Standup 
Időpont: 2019. augusztus 18., 20:30 
Helyszín: Orczy-park 
 
Honvéd Tisztavatás 
Időpont: 2019. augusztus 20., 8:00 
Helyszín: Kossuth tér 
 

Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  

 
Felhívás konferencia-előadás tartására 
A HVK Tudományos Kutatóhely konferenciát szervez „Új dimenziók és generációs ugrás a 
hadviselésben” címmel, amelyre olyan elméleti és gyakorlati szakembereket vár előadóként, 
akiknek szakterülete, kutatásai, ismeretei, tapasztalatai és eredményei érintik a konferencia 
témáját. 
A konferencia az alábbi három főbb témakörre fókuszál: 

1. A nemzetközi biztonságpolitikai rendszer átalakulásának aktuális irányai 
2. A technológiai fejlődés hatásai a hadviselésre 
3. A jövő katonagenerációja 

Előadás tartására a szerzők egy 300-500 szavas magyar és angol nyelvű absztrakt, egy rövid 
CV és a regisztrációs lap benyújtásával jelentkezhetnek, legkésőbb 2019. szeptember 1-ig. 
Az absztraktokat a hvk.tkh@hm.gov.hu e-mail címre kérjük elküldeni. 
További információk: https://www.uni-nke.hu//document/uni-nke-
hu/HVK%20konferencia%20felhivas.pdf 
 
2019/2020. tanévi Új Nemzeti Kiválóság Program Bolyai+ pályázat pótmeghirdetése 
Az Új Nemzeti Kiválóság Program célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi 
utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint 
a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2019. 
évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói 
kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben 
részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a 
felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A 
program minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a 
tudományos kutatásokat és az innovációt. 
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A 2019/2020. tanévre kiírt Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj célja, a 
kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató, a Magyar Tudományos 
Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatók, kutatók támogatása, 
amelynek eredménye, a kutatási tervben vállaltak fogadó felsőoktatási intézményen belüli 
hasznosítása, a kutatói utánpótlást elősegítő témavezetői tevékenység ellátása, tevékeny 
részvétel az intézményi tudományos iskola építésében, továbbá az MTA kutatócsoportjai és a 
felsőoktatási intézmények közötti tudományos együttműködés elősegítése. 
 
Fontos információk: 
A pályázatokat 2019. július 30. - 2019. augusztus 30. között lehet benyújtani. 
A pályázattal kapcsolatos további információkat az unkp@uni-nke.hu e-mail címen kaphatnak. 
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/uj-nemzeti-kivalosag-program/bolyai-
potmeghirdetes/altalanos-informaciok 
A pályázati kiírást, valamint a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat az alábbi 
linken érheti el: http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/bolyai-felsooktatasi-fiatal-oktatoi-kutatoi-
osztondij-potmeghirdetes 
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
ösztöndíjpályázata 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal 
együttműködésben – a hírközlési és infokommunikációs területtel foglalkozó szakemberek 
képzésének elősegítése érdekében ösztöndíj-pályázati felhívást tesz közzé a 2019/2020-as 
tanév I. szemeszterére. 
A pályázatok fizikai beérkezésének határideje: 2019. szeptember 4.  
Az alábbi linkeken bővebb információt találnak a pályázatról:  
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/az-nke-es-az-nmhh-osztondondijpalyazata 
 

Belügyi Tudományos Tanács pályázatai 

Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos 

Tanács elnöke pályázatot hirdet: 

- a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára doktori képzési díj, 

illetve doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2019/2020. tanévre; 

- 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/doktorandusz-palyazat 

https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai/palyazati-

felhivas-tanulmany-irasara 

 

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) 
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- 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 
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