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Tisztelt Olvasónk! 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézet által útjára indított, 2019 

augusztusától az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar gondozásában megjelenő 

Államtudományi Hírlevél célja az államtudományokkal kapcsolatos friss információk 

közzététele az érdeklődő szakmai közönség számára. 

 

A korábbi Hírlevelek elérhetőek az alábbi honlapon keresztül: https://antk.uni-nke.hu/kutatas-

tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok  

 

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló 
 

Lorna Woods (2019): Digital Privacy and Article 12 of the Universal Declaration of 

Human Rights 

A tanulmány a digitális technológiák magánéletre gyakorolt hatásáról, különösen a 

metaadatokkal kapcsolatos kérdésekről szól, melynek során különböző jogszabályokat, európai 

esetjogot vizsgál. A szerző bemutatja az új technológiák által létrejött adatok védelmi szintjével 

kapcsolatos dilemmákat, valamint további kérdéseket is felvet.  

 

Megjelenés helye: The Political Quarterly 

Az 1930-as alapítása óta a „The Political Quarterly” aktuális kérdésekkel könnyen érthetően és 

magas színvonalon foglalkozik. A folyóirat elkötelezett a politikai és társadalmi reformok iránt, 

gyakran forgatott kiadvány a politikai döntéshozók, valamint a tudomány művelői között. 

 

 

Tudományos sarok 
 

https://antk.uni-nke.hu/kutatas-tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok
https://antk.uni-nke.hu/kutatas-tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok
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European Studies on Society, Science and Technology hálózat bemutatása 

 

A különböző európai felsőoktatási együttműködésekről már számos esetben írtunk ajánló 

jelleggel. Ezek a programok elismert, nemzetközi szinten is jelentős tudományos hatással 

rendelkező intézmények partnerségében valósulnak meg, ezért a jelenlegi legversenyképesebb 

oklevelet adják. Természetesen az Erasmus+ és egyéb európai uniós együttműködési 

programok mellett érdemes minden intézménynek elgondolkodnia azon is, hogy milyen 

területen tudna további partnerségi kapcsolatokban részt venni, és hasznos tagjává válni. Ez 

egyfelől segítené az oktatás minőségének emelését, nemzetköziesítését, a külföldi oktatók és 

hallgatók bevonzását, másfelől pedig erősebb nemzetközi kutatási együttműködésekhez 

segítene hozzá. 

 

Az európai hálózatok újabb példája az European Studies of Society, Science and Technology 

(Európai társadalmi, tudományos és technológiai tanulmányok, ESST) Master of Art (MA) 

program (röviden: MA ESST). A program célja a tudomány- társadalom – technológia 

hármasának feltérképezése, összefüggéseinek tanítása a hallgatók számára. A képzés víziója a 

formálódó Európán, az egyre nagyobb teret követelő technológiai vívmányokon és az ezzel 

kapcsolatos növekvő szakirodalmi és szakpolitikai anyagoknak átadásán nyugszik. Céljuk 

olyan kutatók, innovációs tanácsadók, kutatási menedzserek és szakpolitikai elemzők oktatása, 

akik képesek mélységeiben látni a kutatás és innováció kapcsolatát, valamint azt a társadalmi, 

történelmi közeget, melyben ez a technológiai átalakulás végbemegy napjaink Európájában. 

 

További információk: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.27148.05766 

 

 

Konferenciafelhívás 
 

A mesterséges intelligencia alkalmazásának hatása az alapjogokra 

2020. február 27. 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

 

Az Alkotmánybíróság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint az 

NKE Információs Társadalom Kutatóintézete konferenciát hirdet „A mesterséges intelligencia 

alkalmazásának hatása az alapjogokra” címmel, amelyre várja előadók jelentkezését.  

http://doi.org/10.13140/RG.2.2.27148.05766
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A konferencia célja, hogy összegyűjtse a témában meglévő hazai tapasztalatokat, kutatási 

eredményeket és tudományos álláspontokat. A konferencia szervezői elsősorban a jog- és az 

államtudomány köréből várnak előadásokat, de befogadnak szociológiai és politikatudományi 

prezentációkat is. A konferenciára előadással 2019. november 30-ig lehet jelentkezni az 

előadás témáját röviden (legfeljebb 400 szóban) kifejtő absztrakttal az itki@uni-nke.hu e-mail 

címen. 

 

További információk a https://itki.uni-nke.hu/hirek/2019/09/26/konferenciafelhivas-a-

mesterseges-intelligencia-alkalmazasanak-hatasa-az-alapjogokra weboldalon találhatóak. 

 

 

Rendezvényajánló 
 

E-ügyintézési Szakmai Nap 

2019. október 07. 08:00 - 16:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-07 

 

Közép-európai kora esték I. - Teleki Pál és Bajcsy-Zsilinszky Endre Közép-Európája 

2019. október 07. 17:00 - 18:30 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-07 

 

Zétényi Zsolt: „Göröngyös úton..." című kötetének bemutatójá 

2019. október 08. 16:30 - 18:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ Aula 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-08 

 

Európai Kiberbiztonsági Hónap - első alkalom: "Megtévesztés és vagyoni kár a 

kibertérből" 

2019. október 08. 17:00 - 19:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ 415. terem 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-08 

mailto:itki@uni-nke.hu
https://itki.uni-nke.hu/hirek/2019/09/26/konferenciafelhivas-a-mesterseges-intelligencia-alkalmazasanak-hatasa-az-alapjogokra
https://itki.uni-nke.hu/hirek/2019/09/26/konferenciafelhivas-a-mesterseges-intelligencia-alkalmazasanak-hatasa-az-alapjogokra
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-07
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-07
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-08
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-08
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Ludovika Szabadegyetem - A Páneurópai Piknik és az 1989-es határnyitás - Előadó: 

Balog Zoltán 

2019. október 08. 18:00 - 19:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ II. előadó 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-08 

 

Kell-e félni Németországtól? - előadás és nyilvános műhelyvita 

2019. október 09. 15:00 - 17:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Zrínyi terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-09 

 

A klasszikus magyar politikai gondolkodás tanulmányozásának módszertani kérdései 

2019. október 10. 14:00 - október 11. 17:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Hunyadi terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-10 

 

NATO70 - Konferencia és szimulációs verseny 

2019. október 11. 08:00 - október 12. 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-11 

 

Európai Kiberbiztonsági Hónap - második alkalom: „Így írtok ti! - Tehetséggondozás és 

kiberbiztonság” 

2019. október 15. 17:00 - 19:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ 415. terem 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-15 

 

Ludovika Szabadegyetem - A lakiteleki találkozó és az MDF megalakulása - Előadó: 

Lezsák Sándor 

2019. október 15. 18:00 - 19:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ II. előadó 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-15 

 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-08
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-09
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-10
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-11
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-15
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-15
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Európai Kiberbiztonsági Hónap - harmadik alkalom: „Kiberbiztonság és a NATO” 

2019. október 22. 17:00 - 19:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ 415. terem 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-22 

 

Ludovika Szabadegyetem - Harminc éve szabadon előadássorozat - A Fidesz 

megalakulása - Előadó: Kövér László 

2019. október 22. 18:00 - 19:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ II. előadó 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-22 

 

EIVOK Konferencia Délután 

2019. október 24. 15:00 - 18:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ O 212-213 MULTI terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-24 

 

Ludovika Szabadegyetem - Az MDF külpolitikája - Előadó: Kodolányi Gyula 

2019. október 29. 18:00 - 19:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ II. előadó 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-29 

 

KOMMUNIKÁCIÓ 2019 (Nemzetközi Tudományos-Szakmai Konferencia) 

2019. november 14. 09:00 - 16:00 

1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Stefánia Palota és Honvéd Kulturális Központ 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-14 

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-22
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-22
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-24
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-29
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-14
https://antk-dl.uni-nke.hu/at-newsletter-confirm/confirm/leiratkozas.php
https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-hu/Adatv%C3%A9delmi%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%81llamtudom%C3%A1nyi%20H%C3%ADrlev%C3%A9l%20v2.pdf

