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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 
 

Sarah Poolman – Richard Wilshaw – Jamie Grace (2019): Human Rights in Policing: The 

Past, Present and Future 

A tanulmány az emberi jogi normák és a rendészet összefüggéseit vizsgálja. A szerzők 

megállapítása alapján a 2000-es évek elejéhez képest az emberi jogokkal kapcsolatos 

gondolkodás fejlődést mutat az Egyesült Királyságban. Jelenleg e jogok hangsúlyosabban 

jelennek meg, a tanulmány szerzői e folyamatot és annak eredményeit mutatják be. 

 

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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Publikálj vagy szegény leszel: Egy vizsgálat a tudomány pénzbeli jutalmazási 

rendszeréről Kínában 

 

Már a XVIII. század óta a tudományos teljesítmények elismeréséért pénzbeli jutalmazást 

alkalmaztak, mégsem tekinthető a legfőbb jutalmazási rendszernek a tudományban, ahol a 

tudósok megpróbálják publikálni a munkáikat és elnyerni társaik elismerését. A pénzjutalmat 

tartalmazó akadémiai díjakat csak egy nagyon szűk tudományos elit kapja, inkább egy 

presztízsformáló jutalomnak tartják, mintsem egy nagyobb összegű pénzjutalomnak. 

Akárhogyan is, a jutalmazási rendszer a tudományban megváltozott, amikor a pénzbeli 

motiválást vezették be az 1980-as években. Ez az ösztönzés elősegítheti a kutatási 

produktivitást, de létrehozhat egy olyan hatást, ami negatívan is hat a kutatók céljaira. 

 

A korai 1990-es évek óta, kínai kutatóintézetek bevezették a pénz-per-publikáció 

jutalomrendszert, így a kínai tudósok pénzt kaphattak minden megfelelő minőségű 

publikációért. A munkáik közzétételének célja nemcsak a tudás előmozdítása és az elismerés 

megszerzése, hanem a jövedelemszerzés. Mivel ezek a pénz-per-publikáció 

jutalomrendszerek intézményenként változnak, néhány irányelv csak az intézmény tagjai által 

ismert vagy titkos. Az alábbi tanulmánynak a célja, hogy megmutassa a pénz-per- publikáció 

jutalomrendszer helyzetét Kínában és felfedje ennek a trendjét az 1990-es évek végétől. 

 

További információk: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.21819.98080 

 

 

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.2.2.21819.98080
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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 
 

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 

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://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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Az új média szabályozása workshop 

2019. október 17. 15:00 - 17:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Hunyadi terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-17 

 

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://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-17
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

