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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.uninke.hu/kutatas-tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló
Nicola Belle – Paola Cantarelli (2021): Your money, your life, or your
freedom? A discrete choice experiment on trade-offs during a public
health crisis
A szerzők az olasz lakosság mintáján vizsgálják azokat az emberi élet, egyéni
szabadságjogok

és

gazdasági

hatékonyság

közötti

kompromisszumokat,

amelyekkel a kormányok és polgáraik szembesülnek egy közegészségügyi válság
leküzdése során. A tanulmány az élet statisztikai értékének vizsgálata mellett
rávilágít az erkölcsileg problémás kompromisszumokra, valamint szemlélteti, hogy

a diszkrét választáson alapuló elemzés hogyan kezelheti az eredendően
többdimenziós közigazgatási és szakpolitikai kérdéseket.
Megjelenés helye: Public Administration Review
A Public Administration Review egy kéthavonta megjelenő tudományos folyóirat,
amely több mint hatvan éves múltra tekint vissza és az elsők között volt azon
folyóiratok között, melyek közigazgatás-tudományi kutatásokkal foglalkoznak. A
PAR az egyik olyan folyóirat, amely a tudományos érdeklődés és a gyakorlati
szakemberek számára is szolgál tanulmányokkal. Széles témakört felölelő
tanulmányaival és a hozzáértő könyvismertetők révén a PAR egy nélkülözhetetlen
forrást képez.
A

tanulmány

elérhető

az

alábbi

linken

keresztül:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.13429

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
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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,
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 ragadozó folyóiratok definíciója, azonosításának kritériumai
A ragadozó folyóiratok-, és a bennük publikált cikkek számának riasztó
növekedése egyaránt veszélyt jelentenek mind a tudományra, mind a társadalom
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egészére nézve. Veszélyesek, mert minőségi szakértői értékelői eljárások
figyelmen kívül hagyásával látnak napvilágot, mellyel fenyegetést jelentenek a
ragadózó

folyóiratokban

integritásukra

és

a

publikáló

cikkeket

tudósok

olvasókra

szakmaiságára,
is.

A

ragadozó

tudományos
folyóiratok

felismerhetőségére számos erőfeszítés történt, melyek közül első és legfontosabb
az egyértelmű definíció meghatározása az azonosított kritériumok és gyanús
tételek listái felhasználásával. Alapvető fontossággal bír, hogy a kutatók helyesen
azonosítsák a ragadozó folyóiratokat annak érdekében, hogy elkerüljék mind a
súlyos személyi hátrányokat, mind a tudományt érintő következményket.
További információk: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33547.82725

Tudományos utánpótlás
Soron következő nyilvános védések:
Oltay Edith: From Status Law to Citizenship: The Redefinition of the Hungarian
Nation Concept
Témavezető: Dr. Egedy Gergely
Időpont: 2021. november 4. (csütörtök) 9:00
Helyszín: Ludovika Főépület Hunyadi Terem
Hollósy-Vadász Gábor: A közszolgálati motiváció (PSM) elmélet jelentősége és
alkalmazhatósága a magyar civil közszolgálatban
Témavezető: Dr. Szabó Szilvia (METU)
Időpont: 2021. november 10. (szerda) 13:00
Helyszín: Ludovika Főépület Hunyadi Terem
Soron következő műhelyviták:
Som Zoltán: Információbiztonsági tudatosság kérdései a közigazgatásban
Témavezető: Dr. Szádeczky Tamás (BME)
Időpont: 2021. október 11. (hétfő) 14:00
Helyszín: Oktatási Központ 510. tárgyaló
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dr. Orbán Anna: E-közigazgatási szolgáltatások hatékonyságának növelése az
infokommunikációs technológiákkal
Témavezető: Dr. Tózsa István
Időpont: 2021. október 13. (szerda) 15:00
Helyszín: Oktatási Központ 510. tárgyaló
dr. Szuhai Ilona: A migrációs igazgatás reformja Törökországban a 21. században
− lehetőségek, kihívások és eredmények
Témavezető: Dr. Halász Iván
Időpont: 2021. október 15. (péntek) 9:00
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).
A Szervezők várják az előadók jelentkezését: https://ajk.kre.hu/index.php/1604ii-ipar-4-0-online-konferencia.html

Könyvajánló
Roger Scruton – Mark Dooley (2021.): Beszélgetések Roger Scrutonnal.
Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó. ISBN: 978-963-531-487-4
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„E könyv Roger Scruton otthonában, a wiltshire-i Sunday Hill Farmon, 2015
márciusában tett háromnapos látogatásom alkalmával folytatott beszélgetéseinket
tartalmazza. A következőkben olvasható átfogó és meglehetősen személyes portré
némileg

új

színben

tünteti

fel

Scruton

életét

és

pályafutását.

Bár

a

beszélgetéseink sora általában követi az időrendet, az életrajzi eseményekről
gyakran áttérünk a gondolatokra, majd vissza. Reményeim szerint az olvasó így
nemcsak Scruton gondolataiba nyer mélyebb betekintést, hanem az ezek
hátterében álló kevéssé szokványos életútjába is. Végezetül e könyvet azzal a
mondattal lehetne összegezni, amit Scruton szegezett nekem nem sokkal azután,
hogy megérkeztem a Sunday Hill Farmra: »Nos, Mark, tehát eljött hozzám, hogy
megmutassa a világnak, hogy végül is én is ember vagyok!« A beszélgetéseink
tanúsítják azt a tényt, hogy Roger Scruton valóban ember, és még humoros is. És
ezt nem én, hanem ő maga mutatja meg a világnak.” (Részlet a kötet előszavából)
További

információk:

https://webshop.ludovika.hu/termek/szakkonyvek/tarsadalomtudomanyszakkonyvek/beszelgetesek-roger-scrutonnal/

Q-s közlemények bemutatása
Ezúton

ajánljuk

figyelmükbe

az

alábbi,

nemrég

megjelent

Q2-es

tanulmányt:
Daragmeh Ahmad – Lentner Csaba – Sági Judit (2021): FinTech payments
in the era of COVID-19: Factors influencing behavioral intentions of “Generation
X” in Hungary to use mobile payment. Journal of Behavioral and Experimental
Finance.
A tanulmány célja, hogy értékelje a magyar X generáció viselkedési szándékát
befolyásoló tényezőket a mobil fizetési szolgáltatások területén, különösen a
pandémia idején. Elektronikus kérdőív-alapú felmérést végeztünk egy 1120 X
generációs populáció körében. Strukturális egyenlet-modellezést használtunk. A
tanulmány koncepcionális modelljéből nyerhető eredmények megerősítik, hogy a
COVID-19 kockázatok, a mobil fizetési mód kimutatható hasznossága és az
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alkalmazók szubjektív normái jelentősen befolyásolják a magyar X generációs
körében való népszerűségét, körükben e fizetési módozat gyors terjedését.
Ráadásul, a hasznosság, az igazolható könnyű használat és a viselkedési szándék
közötti erős kapcsolatot mutatható ki. Tanulmányunk hozzájárul a mobilfizetési
technológiai szélesebb körű elfogadásához, amelynek a járvány-válság idején, s
azon túlmenően is kiemelt jelentősége van.
A

tanulmány

elérhető

a

következő

linken

keresztül:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214635021001180?via%3Di
hub

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
Az idei évben online formában tartotta meg konferenciáját az International
Institute of Administrative Sciences (IIAS) regionális szervezete, az European
Group for Public Administration (EGPA), melynek egyetemünk is tagja. Az EGPA az
európai kontinens legnagyobb közigazgatás- és államtudományokkal foglalkozó
tudományos társasága, amely szakosodott kutatókat és gyakorlati szakembereket
tömörít. Konferenciáján nemcsak plenáris ülésekre, de speciális szemináriumokra
(PhD-szimpózium, francia nyelvű és tematikus szimpóziumok), valamint az állandó
tanulmányi csoportok üléseire is sor kerül. Az idei szeptemberi konferencián az
ÁNTK részéről Hazafi Zoltán, az Emberi Erőforrás Tanszék tanszékvezetője és
Gellén Márton, a Kormányzástani és Közpolitikai Tanszék adjunktusa vett részt.
Hazafi Zoltán a konferencia francia nyelvű speciális szemináriumában tartott
előadást „A tervszerű humán erőforrás gazdálkodás felé vezető úton: Az állásalapú

gazdálkodás

informatikai

rendszerének

bevezetése

a

magyar

közszolgálatban” címmel. Gellén Márton a 23 állandó tanulmányi csoport közül a
Law and Public Administration panelben a Magyarországgal szembeni 7. cikkely
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szerinti eljárás egyes elemeit igyekezett feltárni és értelmezni „Tudományos és
intézményi kritika a magyar demokrácia fejlődési útjáról az EUSZ 7. cikkel
kapcsolatban” című elődásában.
A szervezet egyes állandó tanulmányi bizottságairól és azok vezető kutatóiról itt
olvashatók részletek: https://egpa.iias-iisa.org/all_psg_withs.php

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
Fiskális politika a poszt-Covid helyreállás időszakában
2021.10.08. 09:00 - 15:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-08
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1189/
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
2021.10.08. 11:00 - 13:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-08
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1259/
Barta Judit: Kártérítési mozaikok a vadászati jog területéről
2021.10.08. 13:30 - 15:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-08
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Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1233/
Emberi

jogi

jogsértések

a

szovjet

típusú

diktatúra

éveiben

Magyarországon
2021.10.08. 15:00 - 19:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-08
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1283/
Villámárvíz és Dombvidéki Vízrendezés Konferencia
2021.10.13. 10:00 - 15:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-13
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1190/
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
2021.11.16. 16:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-16
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1202/
IV. Civilisztikai Poszterverseny
2021.11.18. 17:00 - 19:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-18
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1234/
IV. Balkán konferencia
2021.11.19. 09:00 - 17:00
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https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-19
Polgári Jogi Activity
2021.12.02. 17:00 - 19:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-12-02
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1235/
A népszavazások közjogi jelentősége a rendszerváltás óta- online
konferencia az Alkotmányjogi TDK szervezésében
2021.12.07. 16:00 - 18:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-12-07
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1294/

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
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