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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
Dr. 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
Sam Warner – David Richards – Diane Coyle – Martin J. Smith (2021):
English Devolution and the Covid-19 Pandemic: Governing Dilemmas in
the Shadow of the Treasury
A cikk az angol devolúció kérdését vizsgálja a Covid-19 világjárvány helyi
önkormányzatokra

gyakorolt

hatására

tekintettel.

A

brit

kormány

válságkezelésének kritikája általában a brit állam erősen központosított jellegére
összpontosít. A cikk szerzői a regionális és helyi járványkezelés hiányosságait
elsősorban a kincstár által kidolgozott és felügyelt pénzügyi tervezési és ellenőrzési

mechanizmusok aszimmetrikus erőviszonyainak tulajdonítják. Amellett érvelnek,
hogy a jelenlegi válság a devolúció demokratikus formájának előtérbe helyezését
teszi szükségessé a gazdaság fellendítése érdekében, ideértve a regionális és helyi
önkormányzatok további fiskális hatáskörbővítését 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://doi.org/10.1111/1467923X.12989

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 független lap, amely
tudományos missziójának tekinti az Európa Tanács Strasbourgi székhelyű Emberi
Jogi Bírósága esetjogának folyamatos bemutatását, különös tekintettel a magyar
ügyekre; az Európai Unió Bírósága emberi jogi esetjogának bemutatását, valamint
a témában megjelenő tudományos értékű publikációkkal a közigazgatási,
közszolgálati, illetve jogi képzőintézmények képzésének segítését. Célja, lektorált
kutatások és szakmai tapasztalatok közlése az emberi jogi terület minden
aspektusából, a tudományos nézetek és a gyakorlati megfontolások közötti
kölcsönhatás erősítése.

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
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Egyetemi tanári pályázatok minimális publikációs követelményeinek
változása és várható hatása a társadalomtudományok területén
Az egyetemi tanári pályázat összeállításához és értékeléséhez összeállított, a
Magyar Akkreditációs Bizottság által elfogadott módosított útmutató 2020.
szeptember 1-jétől lépett hatályba. A módosított követelményrendszer vizionálja
a jelenlegi értékmérők átalakulását. A tudományos teljesítmény súlypontjaivá a
folyóirat-publikációk váltak, azonban a hazai közlemények önmagukban nem
elegendőek, a nemzetközi láthatóság és minőségi rangsor feltétele a nemzetközi
publikálás, amely egyúttal a tudományos fokozatok elérésének is feltételévé vált.
Jelen tanulmány a gazdaságtudomány, valamint a társadalomtudományok
területén

működő

magyarországi

egyetemek

oktatóinak

publikációs

tevékenységén keresztül vizsgálja a módosított követelményrendszer hatását és
következményeit az egyetemi tanári pályázat, valamint tágabb értelemben a
nemzetközi tudományos elismertség vonatkozásában.
További

információk:

https://akjournals.com/view/journals/2063/30/2/article-

p364.xml?body=contentSummary-23887

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
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Konferenciafelhívás
Amennyiben Ön is ismer olyan színvonalas konferenciákat, melyeket meg szeretne
osztani e Hírlevél olvasóival, kéjük, küldje meg azokat az ANTK.TDH@uni-nke.hu
címre.

Könyvajánló
Ződi Zsolt – Török Bernát (szerk.) (2021): A mesterséges intelligencia
szabályozási kihívásai – Tanulmányok a mesterséges intelligencia és a jog
határterületeiről. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó. ISBN: 978-963531-483-6
A mesterséges intelligencia alkalmazásának rohamos terjedése számtalan nehéz
kérdéssel szembesíti az emberiséget, így a szabályozási kihívásokra választ kereső
kutatókat is. A jelen kötet huszonkét tanulmánya azoknak a tudományos
szempontoknak

a

számbavételére

vállalkozik,

amelyeknek

a

szerzők

meggyőződése szerint meg kell határozniuk az állam szerepvállalásáról, a
szabályozó általános megközelítéséről, illetve egyes alkalmazási területek konkrét
szabályozásáról folyó szakmai vitát. A felvetett problémákat a kötet hat tematikai
csoportban tárgyalja: társadalmi és etikai kérdések, általános szabályozási
kérdések, adatvédelmi aspektusok, a kommunikációra és a nyilvánosságra
gyakorolt hatások, a jogalkalmazás és a gazdasági szabályozás problémái.
További

információk:

https://webshop.ludovika.hu/termek/szakkonyvek/tarsadalomtudomanyszakkonyvek/a-mesterseges-intelligencia-szabalyozasi-kihivasai-3/

Q-s közlemények bemutatása
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
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az említett tanulmány könyvészeti adatait, valamint a tanulmány rövid, magyar
nyelvű leírását.

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
Society of Internet Platforms
2021.10.28. 13:00 – 2021.10.29. 16:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-28
A konferencia célja annak elősegítése, hogy Európa és az Egyesült Államok
elismert tudósai és szakértői élénk nemzetközi vitát folytassanak az online
platformokról,

amelyek

világszerte

fontos

szerepet

játszanak

napjaink

társadalmaiban. A rendezvény a platformok különböző (jogi, társadalmi, gazdasági
stb.) aspektusaival kapcsolatos fejlemények megvitatására szolgál, célja, hogy
bemutassa az online platformok széles körű használatának következményeit a
társadalom,

az

alkotmányjog,

a

szólásszabadság

védelme,

a

média/e-

kereskedelem szabályozása, valamint a szellemi tulajdon védelme szempontjából.
A Society of Internet Platforms Konferencia hibrid rendezvény, amelyen a részvétel
személyesen és online formában is lehetséges. A teljes konferenciát online, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem YouTube csatornáján közvetítik.
A konferencia weboldala: https://sipconf.uni-nke.hu/
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1279/
The Responsibility to Protect – Vision or Reality
2021.11.03. 16:00 - 17:30
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-03
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1354/
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Ludovika Zeneszalon
2021.11.03. 18:30 - 21:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-03
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1289/
Innováció az élhető jövőért
2021.11.04. 10:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-04
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1397/
Hallgatói előadások - a Nemzetközi Jogi TDK tagjainak felkészülési
eseménye az ITDK-ra
2021.11.04. 16:00 - 17:30
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-04
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1383/
Tőzsdepiaci felfutás és kriptodeviza láz – avagy mi történik az egyes
piacokon és miért?
2021.11.08. 18:00 - 20:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-08
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1352/
Módszertani workshop I. - A kérdőíves kutatás eredményeinek értékelése
statisztikai és ökonomertia módszerekkel
2021.11.09. 18:00 - 20:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-09
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1399/
Infokommunikáció 2021 - Nemzetközi Tudományos-Szakmai Konferencia
2021.11.10. 09:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-10
Regisztráció: https://comconf.hu/
III. Országos Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Konferencia
2021.11.10. 10:00 - 17:00
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https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-10
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1227/
Konferencia a magyar külpolitikáról - elméleti megközelítésben
2021.11.11. 09:00 - 18:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-11
VII. Önkormányzatiság napjainkban
2021.11.12. 10:00 - 13:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-12
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1355/
Trade policy and the art of negotiation in the EU’s decision-making
process
2021.11.15. 18:00 - 20:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-15
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1365/
Abortusz és eutanázia az EU tagállamaiban- online konferencia
2021.11.16. 16:00 - 18:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-16
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1202/
Kriptodevizák befektetői szemszögből
2021.11.16. 18:00 - 20:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-16
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1353/
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 – Válság egykor és ma
2021.11.19. 09:00 - 17:15
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https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-19
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1360/ s
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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