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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 
 

Miles Taylor (2019): Brexit and the British Constitution: a Long View 

A tanulmány a 2016. évi Brexit-népszavazás hatásait vizsgálja a parlamenti szuverenitással 

összefüggésben. A szerző rávilágít arra, hogy a népszavazás eszköze viszonylag új jelenség, de 

a Parlament feletti, nép által gyakorolt kontroll már régóta része a brit politikának. A tanulmány 

ennek alátámasztására az elmúlt két évszázad gyakorlatát vizsgálja meg, többek között ilyen a 

képviselők visszahívása, különböző petíciók köre is. 

 

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. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-923X.12774 

 

https://antk.uni-nke.hu/kutatas-tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok
https://antk.uni-nke.hu/kutatas-tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-923X.12774
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Periodika 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelent a Repüléstudományi 

Közlemények című időszaki elektronikus (on-line) folyóirat 2019. évi 2. száma, amely az alább 

linken keresztül érhető el: http://www.repulestudomany.hu/folyoirat/2019_2_index.html 

 

 

Tudományos sarok 
 

Jogtudománnyal is foglalkozó egyetemek publikációs témáinak vizsgálata a nemzetközi 

hatásuk alapján 2009 és 2018 között 

 

Napjainkban sokféle nemzetközi egyetemi rangsor létezik. Némelyek csak egyes 

tudományterületeket, mások képzéstípusokat értékelnek. Nemzetközi táblás értékelést ad 

például a QS-, a THE-, az ARWU- és a Leiden-rangsor is. A Times ranglistamellékletét (Times 

Higher Education – THE) először 2004-ben publikálták a britek. A THE több indikátorra épülő 

eljárással készül, 5 kategóriába rendezve összesen 13 mutatót használ, az objektív adatokat 

kiegészítették közvélemény-kutatási eredményekkel is. 

 

A jogtudományi tématerületi vizsgálathoz 10 intézményt vontunk be, amelyek THE listán 

szerepelnek: 

- kettőt Belgiumból (KU Leuven, Ghent University), 

- egyet Franciaországból (CNRS, amely tudományos központ), 

- hármat az Egyesült Királyságból (The London School of Economics and Political 

Science, University of Edinburgh, King's College London), 

- és négyet Hollandiából (University of Amsterdam, Leiden University, Utrecht 

University, Tilburg University). 

 

Mindegyik intézményről elmondható, hogy 2009 és 2018 között, a jogtudomány területén több 

mint 500 Scopus által indexált közleményt írtak az intézmény kutatói. 

 

További információk: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.22184.52480 

 

http://www.repulestudomany.hu/folyoirat/2019_2_index.html
http://doi.org/10.13140/RG.2.2.22184.52480
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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.  

 

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 
 

Közép-európai kora esték II. – Szabó Dezső és a népi írók Közép-Európája 

2019. november 11. 17:00 - 19:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ I. emelet 125. 

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

 

Ludovika Zeneszalon 

2019. november 11. 18:30 - 19:30 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Széchenyi Díszterem 

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

 

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#2019-11-11
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-11
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30 éve szabadon előadássorozat - Kónya Imre: Független Jogász Fórum, Ellenzéki 

Kerekasztal-megállapodás és a négyigenes népszavazás 

2019. november 12. 18:00 - 19:30 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-12 

 

Volt egyszer egy rendszerváltozás - A sztálini birodalmi "nemzetiségi" politikának vége 

Előadó: Kun Miklós 

2019. november 13. 18:00 - 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület II. előadó 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-13 

 

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 

 

"Megelőzni a vízválságot" - Országos VÍZÉRTÉK Konferencia 

2019. november 14. 10:00 - 17:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület 

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

 

Honvédelmi jog és igazgatás aktuális kérdései 

2019. november 19. 09:00 - 15:00 

1101 Budapest, Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus Zrínyi terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-19 

 

II. Országos Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Konferencia 

2019. november 21. 09:00 - 18:00 

6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 12-14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar 

Aula 

https://vtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-21 

 

Az online platformok felelősségéről 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-12
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-13
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-14
https://vtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-14
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-19
https://vtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-21
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2019. november 21. 17:00 - 19:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Hunyadi terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-21 

 

Rendészeti Szakmai Műhelytalálkozó 

2019. november 25. 12:30 - 15:40 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ III. em. 316.  

https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-25 

 

 

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#2019-11-21
https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-25
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

