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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.uni-

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

 

 

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló 
 

Andi Hoxhaj (2021): The EU Rule of Law Initiative Towards the Western 

Balkans 

Az EU 2018-ban új bővítési stratégiát fogadott el a nyugat-balkáni országok 

számára, időkeretet biztosítva Szerbia és Montenegró számára, hogy 2025-ig 

csatlakozzon az Unióhoz, és felvázolva Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó és 

Észak-Macedónia csatlakozásának következő lépéseit. A jogállamiság 

megerősítése, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem a 2018-as EU–

Nyugat-Balkán stratégia és a 2020-as új csatlakozási tárgyalások sarokkövei. A 

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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cikk a 2018–2020-as bővítési politika legújabb fejleményeit vizsgálja, és 

felvázolja, hogy az EU új bővítési politikája hogyan mozdítja elő a jogállamiságot 

a Nyugat-Balkánon. 

 

Megjelenés helye: Hague Journal on the Rule of Law 

A Hague Journal on the Rule of Law egy multidiszciplináris folyóirat, amelynek célja 

a jogállamisággal kapcsolatos ismeretek elmélyítése és bővítése. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: https://doi.org/10.1007/s40803-

020-00148-w  

 

 

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. 

 

https://doi.org/10.1007/s40803-020-00148-w
https://doi.org/10.1007/s40803-020-00148-w
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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 
 

2021-es nyertes Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok és az MDPI kiadó 

 

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj célja az MTA doktora cím elnyerésére irányuló 

felkészülés elősegítése. 2021-ben nyertes pályázok harmada már írt, ötöde két 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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hónappal a pályázati eredményhirdetés után rendelkezett MDPI kiadó által 

megjelentett közleménnyel. Az MDPI Gold Open Access kiadó, amely 140 darab 

Scimagojr szerinti Q1-es és Q2-es, 85 darab Impakt Faktoros (IF) folyóiratot 

gondoz. Az újságok szerkesztőségeiben 318 magyar szerző található. Nagyobb 

egyetemek szerzői kedvezményesen írhatnak a folyóiratokba. Az MDPI üzleti 

gyakorlata jelentős növekedést eredményezett, de kritikát is kiváltott, a szakértői 

értékelések minőségével kapcsolatos viták és az akadémiai funkciók üzleti 

érdekeknek való alárendelésével kapcsolatos vádak mellett. 

 

További információk: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25580.28808     

 

 

Tudományos utánpótlás 
 

Soron következő nyilvános védés: 

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 műhelyvita: 

dr. Lehoczki Zóra Zsófia: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok szervezeti 

és vagyoni sajátosságai 

Témavezető: Dr. Papp Tekla 

Időpont: 2021. november 10. (szerda) 14:00 

Helyszín: Oktatási Központ 510. tárgyaló 

 

 

Konferenciafelhívás 
 

III. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság 

társadalmi és gazdasági helyzetéről 

 

Kiemelt téma: régiók, városok, nyelvhasználat 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25580.28808
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A Nemzetstratégiai Kutatóintézet Konferenciája 

2021. november 25–26. Budapest 

 

A konferencia része egy több éven átívelő rendezvénysorozatnak, amely a külhoni 

magyarságot kutatók tudományos és szakpolitika-formáló műhelyei számára kíván 

rendszeres eszmecserét biztosítani. Cél, hogy jobban megismerhessük a Kárpát-

medencében egymás mellett élő közösségek tudományos eredményeit és 

elképzeléseit. 

 

A konferencián nem előadóként való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

Kérjük, jelezze részvételi szándékát 2021. november 19-ig a 

konferencia@nski.gov.hu címen. 

 

További információk: http://nski.hu/konferencia-felhivas3.html  

 

 

Új jelenségek az Alaptörvény utáni jogvédelemben 

 

Az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszéke 2021. december 02. 16:00-tól tudományos 

műhelyvitát rendez Somody Bernadette „Új jelenségek az Alaptörvény utáni 

jogvédelemben” című kéziratáról. A műhelyvitára hibrid formában kerül sor 

(személyes: Kari Tanácsterem, Egyetem tér 1-3. fszt., online: Zoom). 

 

Opponensek: Pozsár-Szentmiklósy Zoltán; Török Bernát (NKE ITKI) 

A vitát vezeti: Dezső Márta 

A tudományos műhelyvita-sorozat szakmai vezetője Dezső Márta professzor 

emerita. 

 

További információk: https://www.ajk.elte.hu/content/uj-jelensegek-az-

alaptorveny-utani-jogvedelemben.e.1237  

 

 

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. 

mailto:konferencia@nski.gov.hu
http://nski.hu/konferencia-felhivas3.html
https://www.ajk.elte.hu/content/uj-jelensegek-az-alaptorveny-utani-jogvedelemben.e.1237
https://www.ajk.elte.hu/content/uj-jelensegek-az-alaptorveny-utani-jogvedelemben.e.1237
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Könyvajánló 
 

Lengyel Imre (2021): Regionális és városgazdaságtan. Szeged, Szegedi 

Egyetemi Kiadó. ISBN: 978-963-306-816-8 (online) 

A közelmúltban a regionális és városgazdaságtan egyaránt megújult, összhangban 

a közgazdaságtan felemelkedő irányzataival, a gazdaság és társadalom térbeli 

működésének átalakulásával. A Regionális és városgazdaságtan című könyv célja, 

hogy az utóbbi években megjelent nemzetközi ismeretanyag áttekintésével 

bemutassa a regionális és városgazdaságtan alapvető témaköreit, fogalmait és 

modelljeit.  

 

Nemrégiben megjelent több olyan meghatározó munka, amelyet széles körben 

oktatnak, mint például Roberta Capello (’Regional economics’, 2016, második 

átdolgozott kiadás), Philip McCann (’Modern urban and regional economics’, 2013, 

második átdolgozott kiadás) vagy Manfred Fischer és Peter Nijkamp 

szerkesztésében (’Handbook of regional science’, 2014). Ezekben a munkákban 

összegződnek a regionális és városgazdaságtan konszenzussal elfogadottnak 

tekinthető eredményei, megállapításai, amelyeket a szerző igyekezett beépíteni 

könyvébe.  

 

A könyv huszonkét fejezetet tartalmaz, amelyek felöleik az alapoktól kezdve az 

alkalmazott témakörökig a regionális és városgazdaságtan lényeges 

ismeretanyagát. A könyv szerzője elsősorban a felsőoktatásban tanulók számára 

szánja munkáját, éppen ezért a fejezeteket két részre osztotta. Ezzel a módszerrel 

érheti el egyszerre az alapképzésben tanulókat és a mesterszakos hallgatókat, 

ugyanis a második felében emelt szintű ismeretanyag található. 

 

A könyv öt nagy részre tagolható. Első része ’Bevezetés a regionális és 

városgazdaságtanba” címet viseli, amelyen belül négy fejezet található. Fő 

témaköre a városfejlődés, globalizációs folyamatok és a lokalizáció. A második 

része a ’Regionális mikroökonómia’, amelyben a klasszikus regionális gazdaságtani 

ismeretkörök, a szállítási költségek, piacterületek és térbeli koncentrálódások 

szerepelnek, de szó van benne a vállalati versenyelőnyökről, transznacionális 
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társaságokról és az innovációs folyamatokról is. A harmadik része a ’Regionális 

makroökonómia’, amelyben a szerző a keynesi keresletorientált és a neoklasszikus 

gyökerű kínálatorientált regionális növekedési irányzatokat tárgyalja. A negyedik 

része a ’Városgazdaságtan, amelynek témakörei a hagyományos 

városgazdaságtan kérdéskörei, várostérségi munkaerőpiacok és a közlekedés, új 

gazdaságföldrajz és az új városgazdaságtan. A könyv ötödik része pedig az 

’Alkalmazott regionális és városgazdaságtan’, amelyben a regionális politika, a 

regionális városfejlesztés és a fenntartható, integrált városfejlesztés szerepelnek. 

 

A kötet ingyen letölthető: http://eco.u-szeged.hu/kutatas-

tudomany/tudomanyos-kozlemenyek/regionalis-es-varosgazdasagtan  

 

 

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 

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

nyelvű leírását. 

 

 

Nemzetközi kapcsolatok 
 

Román szakmai delegáció az ÁNTK-n 

 

Magasrangú, húsz fős román delegáció látogatott az Államtudományi és 

Nemzetközi Tanulmányok Karra a héten, mely kiemelten érdeklődött karunk 

oktatási és kutatási irányai iránt, különösen a közigazgatási jog egyes aktuális 

fejleményei, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény jogalkotási 

folyamata és a jogalkalmazói tapasztalatok iránt. 

 

A küldöttséget, melynek vezetését a Román Fejlesztési, Közigazgatási és 

Közmunkálatokért Felelős Minisztérium látta el, és amelyben a román igazságügyi 

tárca képviselői mellett önkormányzatok és több egyetem vezetői is jelen voltak, 

Dr. Deli Gergely, a kar dékánja köszöntette. Ezt követően a nemzetközi 

http://eco.u-szeged.hu/kutatas-tudomany/tudomanyos-kozlemenyek/regionalis-es-varosgazdasagtan
http://eco.u-szeged.hu/kutatas-tudomany/tudomanyos-kozlemenyek/regionalis-es-varosgazdasagtan
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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dékánhelyettes által vezetett, több tanszék munkatársaiból összeállított szakmai 

bizottság fogadta a delegáció tagjait. A megbeszélések során a résztvevők a kar 

és a tanszékek oktatási tevékenységéről, fő kutatási irányairól, az aktuális magyar 

közigazgatáshoz kapcsolódó feladatokról és tapasztalatokról számoltak be. 

 

További információk: https://antk.uni-nke.hu/hirek/2021/11/04/roman-

kozigazgatasi-delegacio-az-antk-n  

 

 

Webinárium-vadászat 
 

DTI szeminárium 

Pécs/online, 2021. november 29. (A részvétel ingyenes, regisztráció szükséges.) 

Brucker Balázs: Az Európai Parlament szerepe a szubnacionális érdekek 

képviseletében 

http://www.mrtt.hu/konferenciak/2021/Pecs_szeminarium_20211129_EP.pdf  

Nagy Dávid: A Duna Régió Stratégia – Duna szerepe a teherszállításban 

http://www.mrtt.hu/konferenciak/2021/Pecs_szeminarium_20211129_Duna.pdf  

 

ESPON week 

Bled/Online 2021. november 29 – december 2. 

https://www.espon.eu/quality-life  

 

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 
 

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/  

https://antk.uni-nke.hu/hirek/2021/11/04/roman-kozigazgatasi-delegacio-az-antk-n
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2021/11/04/roman-kozigazgatasi-delegacio-az-antk-n
http://www.mrtt.hu/konferenciak/2021/Pecs_szeminarium_20211129_EP.pdf
http://www.mrtt.hu/konferenciak/2021/Pecs_szeminarium_20211129_Duna.pdf
https://www.espon.eu/quality-life
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-08
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1352/
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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 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-10  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1227/  

 

Az Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszék könyvbemutatója 

2021.11.10. 15:00 - 17:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-10  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1377/  

 

A rendszerváltás utáni magyar külpolitika elméleti megközelítésben 

2021.11.11. 09:00 - 16:30 

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

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1416/  

 

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#2021-11-09
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1399/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-10
https://comconf.hu/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-10
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1227/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-10
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1377/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-11
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1416/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-12
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1355/
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https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-15  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1365/  

 

NKE Kína-kutatási kerekasztal – A kínai külpolitika aktuális kérdései 

2021.11.15. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-15  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1401/  

 

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 

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 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-15
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1365/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-15
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1401/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-16
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1202/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-16
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1353/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-18
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1234/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-19
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1360/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-12-02
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1235/
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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 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-12-07
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1294/
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

