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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
Noora Arajärvi (2021): The Core Requirements of the International Rule
of Law in the Practice of States
Meghatározható-e a nemzetközi jog néhány olyan alapeleme, amelyet minden
állam általánosan elfogad? Alkothatnak-e az ilyen alapelemek egy normatív
küszöböt,

hogy

„értékek”

vagy

„erények”

helyett

inkább

alapvető

követelményekként tekintsünk rájuk? És végül, melyek a nemzetközi jogállamiság
ezen alapvető követelményei? A tanulmány szerzője az államok nemzetközi
gyakorlata

alapján

az

önkényesség

hiányát,

következetességet

és

a

kiszámíthatóságot

azonosítja

a

nemzetközi

jogállamiság

minimumkövetelményeiként.
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/s40803-021-00152-8

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 független lap, amely
tudományos missziójának tekinti az Európa Tanács Strasbourgi székhelyű Emberi
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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
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Scopus közleményeinek a száma elérte a
tavalyi értéket
A THE (World University Rankings, Times Higher Education) és a QS (Quacquarelli
Symonds World University Rankings) egyetemi rangsorok képzéséhez az adott
intézmény, adott időszakra vonatkozó Scopus által indexált közleményekre és
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hivatkozásokra támaszkodik. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) 2012 óta
– egy év kivételével – minden évben nőtt ezen közlemények száma. 2021. október
21-én az NKE-s affiliációval rendelkező közlemények száma elérte a 2020 teljes
évi publikációs számot. Az NKE oktatói és kutatói társadalomtudomány területén
a legerősebbek, főleg folyóiratokba publikálnak és szerzők által kiadott összes
közlemény 3%-a Scopus által indexált volt 2020-ban.
További információk: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24738.15042

Tudományos utánpótlás
Soron következő műhelyvita:
Maróti Dávid: Az Osztrák Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság
államépítése, alkotmány- és közigazgatás-története 1945–1955 között
Témavezető: Dr. Schweitzer Gábor
Időpont: 2021. december 7. (kedd) 14:00
Helyszín: Oktatási Központ 510. tárgyaló

Konferenciafelhívás
III. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság
társadalmi és gazdasági helyzetéről
Kiemelt téma: régiók, városok, nyelvhasználat
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 Kárpátmedencében egymás mellett élő közösségek tudományos eredményeit és
elképzeléseit.
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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.

Könyvajánló
Bajnai László (2021): Fenntartható urbanizáció – A városfejlesztés
története, elmélete és gyakorlata. Budapest, Scolar Kiadó. ISBN: 978963-509-340-3
Városaink

strukturális

problémái

hozzájárulnak

a

klímaváltozáshoz,

vagy

egyenesen következményei annak – erre világít rá Bajnai László, tavasszal
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megjelent könyvében. A városfejlesztés történetét, elméletét és gyakorlatát
vizsgáló kötet egészen gyakorlati célt is szolgál: az Európai Unió 2021–2027
fejlesztési időszakára való felkészülés szakmai támogatását.
A fenntartható urbanizáció kihívásai mindenkit érintenek. Megválaszolásuk a város
bonyolult fizikai szövetének olyan mértékű átalakítását kívánja meg, amely
elképzelhetetlen az épített környezetet alakító és az építészeti örökség integrált
védelmét biztosító, tudatos és tervszerű városfejlesztés nélkül – vallja a szerző.
A kötet történeti fejezetei látványosan bizonyítják, hogy a tervszerű urbanizáció a
kultúránk

gyökereit

meghatározó

jelentő

jelentőségű,

civilizációk
és

történetének

elválaszthatatlanul

ókori

kezdetei

óta

összefonódik

az

államszervezéssel. A történelmi tapasztalatok megismerése és megértése sokat
segíthet ma is, amikor a városfejlesztésnek korábban soha nem látott jelentőségű
kihívásokat kell megválaszolnia. Hiszen, amint a szerző könyve második nagy
szakaszának elején rámutat, urbanizációnk nem csak passzív elszenvedője a
fenntartható

fejlődést

veszélyeztető

környezeti,

gazdasági

és

társadalmi

folyamatoknak, hanem egyik kiváltója is. Ezért választási lehetőségünk van, hogy
hagyjuk-e korlátozás nélkül érvényesülni azokat a spontán tendenciákat, amelyek
magának az urbanizációnknak, és ezáltal civilizációnknak a fennmaradását
veszélyeztetik, vagy tervszerű, összehangolt beavatkozásokkal fenntartható
pályára állítjuk az urbanizáció alakulását. Ennek jegyében részletesen tárgyalja a
fenntartható városfejlesztés környezeti, gazdasági és társadalmi szempontjait,
kitérve a településfejlesztés törvényi szabályozására, feltételrendszerére is.
A könyv hasznos olvasmány lehet egyetemi oktatóknak, hallgatóknak. A záró
fejezetek

azonban

városfejlesztőknek

már

kifejezetten

szólnak,

hiszen

a

fejlesztéspolitikai

azok

mind

döntéshozóknak,

elméleti,

mind

–

a

stratégiaalkotástól a pénzügyi koncepcióig – gyakorlati szempontból bemutatják a
komplex városfejlesztési akciók jellegzetességeit.
A szerzőről:
Dr. Bajnai László PhD az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
Közszervezési és Infotechnológiai Tanszékének tudományos főmunkatársa, három
évtizedes, elismert hazai, illetve nemzetközi városfejlesztési szakmai, kutatási,
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vezetői tapasztalattal rendelkezik, és több mint tíz éve folytat eredményes
egyetemi oktatói tevékenységet.
Recenzió: Borsos Roland
További információk: https://www.scolar.hu/fenntarthato-urbanizacio

Q-s közlemények bemutatása
Ezúton

ajánljuk

figyelmükbe

az

alábbi,

nemrég

megjelent

Q2-es

tanulmányt:
Viktor Dénes Huszár – Vamsi Kiran Adhikarla (2021): Live Spoofing
Detection for Automatic Human Activity Recognition Applications. Sensors. 21(21),
7339
A Human Activity Recognition (HAR) egyre fontosabbá vált számos alkalmazásban,
kezdve a mozgásvezérelt virtuális játékoktól az automatizált videofelügyeleti
rendszerekig. Ezekben az alkalmazásokban olyan érzékelőket használnak, mint az
okostelefonok kamerái, webkamerák vagy CCTV kamerák a felhasználók fizikai
tevékenységeinek észlelésére és nyomon követésére. A hamisítások észlelése a
HAR-ban elkerülhetetlen az anomáliák és a téves riasztások megelőzéséhez. Ennek
érdekében egy mély tanuláson alapuló megközelítést dolgoztunk ki, amely
alkalmas

a

hamisítás

észlelésére

különböző

területeken,

mint

például

a

határellenőrzés, az intézménybiztonság és a térfigyelő kamerákkal megerősített
közbiztonság. Ebben a munkában konkrétan a videó-visszajátszási támadásokból
származó hamisítás észlelésének problémájával foglalkozunk, ami gyakoribb az
ilyen

alkalmazásokban.

Kísérleti

eredményeink

azt

mutatják,

hogy

megközelítésünk pontosan észleli a videóvisszajátszási hamisítási támadásokat, és
más alkalmazásokra is kiterjeszthető, mint például a hamisítás észlelése egy arc
biometrikus hitelesítésekor. Az eredmények azt mutatják, hogy megközelítésünk
még a távoli szerverkapcsolatokat használó HAR-alkalmazásokban gyakorta
alkalmazott átméretezési és videó tömörítési kísérletek esetén is hatékony.
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A tanulmány elérhető a következő linken keresztül: https://www.mdpi.com/14248220/21/21/7339

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.

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
VII. Önkormányzatiság napjainkban
2021.11.12. 10:00 - 13:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-12
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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/
NKE Kína-kutatási kerekasztal – Merre tart a kínai gazdaság?
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/
Magyar Diplomácia Napja 2021
2021.11.18. 09:00 - 16:30
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-18
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1424/
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
"Vízhiány" Konferencia
2021.11.23. 09:30 - 16:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-23
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1387/
Az alapjogok és más alkotmányos rendelkezések érvényesülése a
magánjogban
2021.11.26. 15:00 - 17:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-26
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1432/
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.
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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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