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Tisztelt Olvasónk! 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok 

Kar gondozásában megjelenő Államtudományi Hírlevél célja az 

államtudományokkal kapcsolatos friss információk közzététele az érdeklődő 

szakmai közönség számára. E félévtől megújult és bővített tartalommal, az 

államtudományi kutatások eredményeinek hazai és nemzetközi megismertetését, 

láthatóságát elősegítő szakanyagokkal, felhívásokkal várják régi és új olvasóikat a 

szerkesztők:  

 Dr. Kaiser Tamás tudományos dékánhelyettes 

 Dr. Sasvári Péter egyetemi docens 

 Fási Csaba tudományszervező munkatárs 

 

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 
 

David McCrone – Michael Keating (2021): Questions of Sovereignty: 

Redefining Politics in Scotland? 

A tanulmány a skót szuverenitás problémakörét járja körül a 2014-es 

függetlenségi népszavazás és a 2016-os Brexit-népszavazás tükrében. A szerzők, 

2019-es felmérésük alapján a skót választókat a ‘szuverenisták’, az ‘unionisták’ és 

a ‘szemi-szuverenisták’ csoportjaiba sorolják. Konklúziójuk szerint a skót népesség 

egyre inkább polarizálódik a szuverenitás problémája körül, amely a mai skót 

politika egyik központi kérdésévé vált. 

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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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://doi.org/10.1111/1467-

923X.12958  

 

 

Publikációs felhívás 

 

Pro Publico Bono 

A Pro Publico Bono tudományos folyóirat (és elődlapjainak) több évtizedes 

története napjainkban új fejezetéhez ért. A Pro Publico Bono független, lektorált, 

az MTA IX. osztály szerint minősített „A” kategóriájú, negyedévente megjelenő 

folyóirat. Célja a közigazgatás- és jogtudomány, valamint az államelméleti témájú 

tanulmányok, közlemények és recenziók közlése. A folyóirat várja azokat a 

kutatási eredményeket is, amelyek a közjog, a társadalom – és 

politikatudományok területén keresik a jövő lehetséges alternatíváit a fenntartható 

és innovatív társadalmak, a jó kormányzás és a nemzetállamok, valamint az 

európai és transzatlanti együttműködés erősítése érdekében, számolva 

technológiai, ökológiai és kulturális átrendeződés hatásaival. 

 

Pro Publico Bono is a peer-reviewed journal four-monthly published by the 

University of Public Service, Budapest. It covers researches based on public law, 

social and political sciences as well as interdisciplinary approach that explore future 

alternatives for fostering sustainable and innovative societies, good governance 

and for strengthening nation states as well as the European and transatlantic 

cooperation facing technological, ecological and cultural disruption in the 

increasingly complex and ambiguous 21st century. 

 

Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények: A periodika alapítása óta 

missziójának tekinti azon tudományos értékű publikációk megjelentetését, 

https://doi.org/10.1111/1467-923X.12958
https://doi.org/10.1111/1467-923X.12958
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amelyek az emberi jogok témakörében születnek és elhivatott az 

Alkotmánybíróság, a Kúria, az Európai Unió Bírósága és az Európa Tanács 

strasbourgi székhelyű Emberi Jogi Bírósága esetjogának folyamatos bemutatására 

is. 

 

Európai Tükör: Az Európai Tükör a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos 

online folyóirata, melynek elsődleges célja, hogy valós képet adjon az európai 

integrációs folyamatokról és azok kihívásairól a harmadik évezred elején. A lap 

földrajzi fókusza az Európai Unió és ezen belül Kelet- Közép Európa, illetve 

Magyarország. A tárgyalt tudományterületek között kiemelt szerepet kapnak a 

közgazdaság-tudomány, a jogtudomány, a politikatudomány és ezek 

határterületeinek legfontosabb kérdései és aktualitásai. 

 

Public Governance, Administration and Finances: Public Governance, 

Administration and Finances Law Review (PGAF LR) is a peer-reviewed journal 

committed to the facilitation of an interdisciplinary discourse on matters 

appertaining to Central and Eastern European public administration, public policy, 

and political sciences broadly conceived. The Journal publishes articles on all facets 

of public administration, public policy, and public management both within the 

region and with other parts of the world. 

 

További információk: https://folyoirat.ludovika.hu/  

 

 

Tudományos sarok 
 

A QS-rangsor előrejelezhetősége a Scopus és a SciVal adatai alapján a 

hazai intézmények tükrében 

 

A felsőoktatási rendszerek és a felsőoktatási intézmények értékelésének 

nemzetközileg elismert módja a nemzetközi egyetemminősítő rangsorok 

használata. Ezek közül az egyik legismertebb a QS-rangsor, ami hat indikátor 

mentén minősíti az intézményeket. Jelen tanulmányunk két célt fogalmazott meg. 

Először azt vizsgáljuk meg, hogy a QS-rangsor és a Scopus/SciVal-adatbázisból 

nyerhető változókból TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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Ideal Solution) rangsoroló eljárással nyert egyetemi rangsorok hogyan 

viszonyulnak egymáshoz. Az eredmény nagyfokú egyezést mutat. A második 

célunk az volt, hogy ezen a QS egyetemi listán szereplő magyar egyetemeket 

megvizsgáljuk a régi és új rangsorok szerint. Egy egyetem kivételével a magyar 

egyetemek rangsora is nagyfokú stabilitást mutatott. 

 

További információk: https://doi.org/10.1556/2065.182.2021.9.9  

 

 

Tudományos utánpótlás 
 

Immár a kilencedik évfolyam kezdte meg tanulmányait a Közigazgatás-tudományi 

Doktori Iskolában. A 2021/2022. tanévre 28 doktorandusz – köztük hat külföldi 

hallgató – nyert felvételt, de a pályázók száma jóval több, közel 50 fő volt. A 

kutatási területek közül ezúttal is az Államtudomány és kormányzástan valamint 

a Nemzetközi és Európa-tanulmányok bizonyult a legnépszerűbbnek. 

 

Soron következő műhelyvita:  

Som Zoltán: Információbiztonsági tudatosság kérdései a közigazgatásban 

Témavezető: Dr. Szádeczky Tamás  

Időpont: 2021. október 11. (hétfő) 14:00 

Helyszín: Oktatási Központ 510. tárgyaló (Bp. Üllői út 82.) 

 

 

Konferenciafelhívás 
 

A Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK Gazdaság és Vezetéstudományi Intézete 

II. Ipar 4.0 online konferenciája 5 tematikus szekcióval 2021. október 12-én 

„Ember és technológia a vírus árnyékában” címmel online konferenciát 

rendez. 

 

Előadók lesznek többek között: Prof. Dr. Csepeli György (ELTE), Prof. Dr. Poór 

József (Sellye János Egyetem), Prof. Dr. Kurucz György (rektorhelyettes, KRE), 

Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter (dékán, KRE ÁJK), Dr. habil. Homicskó Árpád 

Olivér (dékánhelyettes, KRE ÁJK), valamint Prof. Dr. Lentner Csaba (KRE ÁJK GVI). 

https://doi.org/10.1556/2065.182.2021.9.9
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A Szervezők várják az előadók jelentkezését: https://ajk.kre.hu/index.php/1604-

ii-ipar-4-0-online-konferencia.html  

 

 

Könyvajánló 
 

Peres Zsuzsanna - Bathó Gábor (szerk.): Ünnepi tanulmányok a 80. éves 

Máthé Gábor tiszteletére: Labor est etiam ipse voluptas. Budapest, Ludovika 

Egyetemi Kiadó, 2021. 1085 oldal ISBN: 9789635315680 ISBN: 9789635315703 

ISBN: 9789635315697 

 

Máthé Gábor a hazai jogtudomány egyik legkiemelkedőbb alakja, a magyar 

alkotmány- és jogtörténet területén kifejtett kutatói, oktatói munkássága 

joghallgatók, gyakorló jogászok, tudományos kutatók és érdeklődők számára 

egyaránt megkerülhetetlen. Elméleti és tanári munkáján felül többek között az 

Államigazgatási Főiskola és jogutódjai, a Károli Gáspár Református Egyetem, 

valamint a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezetői, dékáni pozícióit is 

betöltötte, vezetőként elért eredményei szintén jelentős mértékben hozzájárultak 

a magyarországi jogász- és közigazgatásiszakember-képzés fejlődéséhez. 

 

A kötet szerzői 84 tanulmánnyal tisztelegnek Máthé Gábor professzor előtt, 80. 

születésnapja alkalmából. 

 

További információk: https://webshop.ludovika.hu/termek/egyeb/unnepi-

tanulmanyok-a-80-eves-mathe-gabor-tiszteletere/ 

 

 

Q-s közlemények bemutatása 
 

Ezúton ajánljuk figyelmükbe az alábbi, nemrég megjelent Q1-es 

tanulmányt: 

 

https://ajk.kre.hu/index.php/1604-ii-ipar-4-0-online-konferencia.html
https://ajk.kre.hu/index.php/1604-ii-ipar-4-0-online-konferencia.html
https://webshop.ludovika.hu/termek/egyeb/unnepi-tanulmanyok-a-80-eves-mathe-gabor-tiszteletere/
https://webshop.ludovika.hu/termek/egyeb/unnepi-tanulmanyok-a-80-eves-mathe-gabor-tiszteletere/
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Lóránd Ujházi (2021): El papel de los legados pontificios en la promoción de la 

paz (The Role of Pontifical Legates in Facilitating Peace) IUS CANONICUM Vol. 61 

Núm 122  

 

A tanulmány elérhető a következő linken keresztül: 

https://revistas.unav.edu/index.php/ius-canonicum/article/view/41189  

 

 

Amennyiben Önnek is született olyan Q-s közleménye, melyet meg szeretne 

osztani e Hírlevél olvasóival, kéjük, küldje meg az ANTK.TDH@uni-nke.hu címre 

az említett tanulmány könyvészeti adatait, valamint a tanulmány rövid, magyar 

nyelvű leírását. 

 

 

Nemzetközi kapcsolatok 
 

A 2021-2022-es tanév őszi félévében teljes jelenléti mobilitási formában indult az 

Európai Unió egyik legsikeresebb kezdeményezése, az Erasmus+ program az NKE 

ÁNTK-n is. Több mint ötven beérkező hallgató kezdte meg tanulmányait a Karon 

és harminc magyar hallgató utazott ki tanulmányi és szakmai gyakorlati 

mobilitásra. Hasonlóan aktív az oktatói és munkatársi mobilitási kedv is a félév 

során ki- és beutazás terén. Mindeközben lezárult a program őszi pályázata, amely 

során 52 hallgatói, valamint 44 oktatói és munkatársi pályázat érkezett be a Karon.  

 

 

Webinárium-vadászat 
 

Amennyiben Ön is ismer olyan színvonalas és ingyenes webináriumokat vagy 

konferenciákat, melyeket meg szeretne osztani e Hírlevél olvasóival, kéjük, küldje 

meg azokat az ANTK.TDH@uni-nke.hu címre. 

 

 

Rendezvényajánló 
 

A XXI. század Budapestje 

https://revistas.unav.edu/index.php/ius-canonicum/article/view/41189
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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2021.10.01. 10:00 - 15:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-01 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1187/ 

 

Merre tart Európa? - online konferencia 

2021.10.05. 16:00 - 18:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-05  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1203/  

 

Industry 4.0, V4 challenges – Visegrad Fund 

2021.10.07. 09: 00 - 17:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-07  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1188/  

 

Nemzet és Tudomány – Húsz éves a Magyary Zoltán Szakkollégium 

2021.10.08. 09:00 - 16:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-08  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1251/  

 

Vékás Lajos: A magánjog funkciója és eszköztára c. tudományos előadás 

2021.10.08. 11:00 - 13:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-08  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1259/  

 

Egy soha véget nem érő történet? – Menekültválság és kudarcba fulladt 

dekolonizáció Nyugat-Szaharában 

2021.10.19. 16:00 - 17:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-19  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1284/  

 

Konferencia a magyar külpolitikáról - elméleti megközelítésben 

2021.11.11. 09:00 - 18:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-11 

 

Abortusz és eutanázia az EU tagállamaiban- online konferencia 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-01
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1187/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-05
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1203/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-07
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1188/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-08
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1251/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-08
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1259/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-19
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1284/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-11


8 

2021.11.16. 16:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-16 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1202/  

 

IV. Balkán konferencia 

2021.11.19. 09:00 - 17:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-19  

 

Online / Digitális megoldások 
 

A koronavírus-járvány felgyorsította a felsőoktatásban is a digitális megoldások 

bevezetését mind az értekezletek, mind az oktatás támogatása terén. A Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem a https://ludovikawebinar.uni-nke.hu/ oldalra gyűjti és 

kommunikálja azokat a tananyagokat, tudományos eredményeket, melyek 

megismerésére mind a hallgatóknak, mind a további érdeklődőknek egyaránt 

hasznára válik. 

 

A koronavírus-járvány továbbá átrendezte a rendezvények megvalósítását is, így 

számos megoldás nyílt arra, hogy tanórákat, konferenciákat, vagy éppen 

könyvbemutatókat rendezzenek például a Microsoft Teams felületen keresztül. 

 

 

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#2021-11-16
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1202/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-19
https://ludovikawebinar.uni-nke.hu/
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
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

