2021/21.

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
Yuval Feldman – Yotam Kaplan (2021): Preference Change and Behavioral
Ethics: Can States Create Ethical People?
A jog közgazdaságtani elemzése azt sugallja, hogy a jog bizonyos esetekben a
preferenciák megváltoztatásával javíthatja az emberek viselkedését. A cikk célja,
hogy némi mélységet adjon ennek az ismerős állításnak azáltal, hogy bevezeti a
viselkedésetika

meglátásait

a

preferenciaváltozással

foglalkozó

jog

és

közgazdaságtani irodalomba. A viselkedésetikai kutatások azt mutatják, hogy a
helytelen cselekvések gyakran félig deliberatív vagy nem deliberatív kognitív

folyamatokból erednek. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a preferenciák jogi
úton való megváltoztatása lényegesen bonyolultabb és árnyaltabb folyamat, mint
azt korábban gondolták.
Megjelenés helye: Theoretical Inquiries in Law
A Theoretical Inquiries in Law célja, hogy különböző tudományágak, például a
filozófia, a szociológia, a közgazdaságtan, a történelem és a pszichológia
eredményeit a jog területére alkalmazza. A folyóirat arra törekszik, hogy fórumot
biztosítson mindazok számára, akik több elméleti perspektívából is érdeklődnek a
jog iránt, és osztják azt a nézetet, hogy csak egy multidiszciplináris elemzés képes
átfogó

képet

adni a

jog,

a

társadalom

és

az

egyén

közötti összetett

összefüggésekről.
A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: https://doi.org/10.1515/til-20210018

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
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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
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

3

A visegrádi négyek, Ausztria és Románia gazdaságtudományi publikációs
teljesítményének összehasonlító elemzése
A tanulmány hat ország (Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország,
Románia és Szlovákia) gazdaságtudományi kutatóinak Scopus-adatbázisban
megtalálható publikációs teljesítményét és az általuk kiváltott számszerűsített
hatásokat (például hivatkozásokat) elemzi. Empirikus kutatásunk eredményeként
megállapítható, hogy a hat ország gazdaságtudományi kutatói világos publikációs
stratégiával rendelkeznek, a publikációk számának növelésére koncentrálnak,
miközben
társszerzős

intenzíven

törekszenek

közleményekként

is

arra,

hogy

közreadják.

tudományos
A

eredményeiket

hivatkozások

számát

a

közlemények számával és a társszerzőszám növelésével bővítik, amely a Hirschindexüket is kedvezően befolyásolja. A publikációs teljesítmény alapján a visegrádi
négyek, valamint Ausztria és Románia vezető gazdaságtudományi kutatói nem
sorolhatóak tipikus csoportokba, az eredmények szóródását vizsgálva ugyanis
viszonylag homogén közösséget alkotnak. A kutatói rangsorok élmezőnyében az
osztrák, a lengyel és a cseh gazdaságtudományi kutatók találhatók, míg a
magyarok stabilan a második vonalban vannak, addig a szlovákok és a románok
leszakadva követik őket.
További

információk:

https://www.ksh.hu/statszemle_archive/terstat/2021/2021_06/ts610603.pdf

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
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Kutatóműhelyek
Széll Kálmán Állampénzügyi Kutatóműhely alakult az ÁNTK-n
A dualizmus kiemelkedő állampénzügyi tudósának, egykori pénzügyminiszterének
és

miniszterelnökének

nevével

fémjelzett

Széll

Kálmán

Állampénzügyi

Kutatóműhely alakult az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon.
A magyar állampénzügyeket komplexitásában, sőt nemzetközi és történelmi
dimenziókban is elemző Kutatóműhely célja, hogy az államtudományon belül
pozícionált állampénzügyek területén nemzetközi kooperációra épülő kutatásokat
végezzen, s eredményeit WoS, Scopus besorolású folyóiratokban tegye közzé,
hozzájárulva a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetköziesítési törekvéseihez.
Az állampénzügyi kutatóműhely munkájában a Bécsi Egyetem Jogi Karának, a
Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetgazdasági Karának oktatói,
továbbá orosz-ukrán és erdélyi kutatók is részt vesznek.
A Kutatóműhely tagjainak társadalmi felelősségvállalása, hogy eredményeiket az
egyetemi hallgatói közösséggel is megosszák. A magyar állami gazdálkodás
múltja, jelene és jövője címmel az Ostrakon Szakkollégium tagjai részére már az
őszi szemeszterben előadásokat szerveznek, melynek első alkalma 2021.
november 15-én volt, a következőre november 22-én kerül sor.
A kutatóműhely vezetésére, öt éves időtartamra Prof. Dr. Lentner Csaba egyetemi
tanár kapott megbízást. Bővebben a Széll Kálmán Állampénzügyi Kutatóműhelyről
alábbi

linken

olvashatnak:

https://antk.uni-nke.hu/kutatas-tudomanyos-

elet/kutatointezetek-szakmai-muhelyek/szell-kalman-allampenzugyikutatomuhely/az-intezet-kuldetese-tarsadalmi-felelossegvallalasa
A Ludovika TV-n a témában adott interjút az alábbi linken keresztül tekinthetik
meg: https://www.youtube.com/watch?v=l6V9pR5fQ5c

Konferenciafelhívás
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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.
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

Régi és új jogi kihívások összehasonlító perspektívában
Az

Eötvös

Loránd

Kutatási

Hálózat

Társadalomtudományi

Kutatóközpont

Jogtudományi Intézete könyvbemutatója. Helyszíne: ELKH TK JTI tanácsterem
(Budapest, 1097 Tóth Kálmán utca 2-4), időpontja: 2021. november 30. 14:0015:45
További információk: https://jog.tk.hu/esemeny/2021/11/konyvbemutato-regies-uj-jogi-kihivasok

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
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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
Ördögh Tibor (szerk.) (2021): Autonómia és önrendelkezés a Balkánon –
III. Balkán-konferencia. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó. ISBN: 789635-314-15-7
A Balkánon az elmúlt harminc évben számos változás történt, melyek az
autonómia és az önrendelkezés témakörébe tartoztak. A 2019. április 5-én a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megrendezett III. Balkán Konferencián azokat a
jelenségeket

járták

körül

előadóink,

melyek

a

történések

láncolatában

kiemelkedőnek számítottak.
A témák között megjelent az önrendelkezési jog és a személyi elvű autonómiák
balkáni példái, a szuverenitási problémák értelmezése, a különböző közjogi
kihívások értelmezése és a hágai Nemzetközi Törvényszék szerepe. Hashim Thaçi
szerepének vizsgálata egyik fontos feladatot jelent az új állam működésének jobb
megértésében,

csakúgy,

mint

Kína

regionális

szerepének

erősödése,

a

montenegrói identitás válsága és a térség államai közötti határviták visszássága.
Kötetünk szerzői rávilágítanak arra is, hogy Koszovóban hogyan zajlott a gazdaság
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rendbetétele a háború után, a korrupció miként hat Szerbiára, BoszniaHercegovina választási rendszere miért teszi működésképtelenné az államot,
illetve a vérbosszú intézménye mit is jelent az albánok körében.
További

információk:

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/gazdasagtudomany/autonomiaes-onrendelkezes-a-balkanon/

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
ÁNTK hallgatói részvétel a Climate of Change brüsszeli vitaversenyen
2021. november 9-13. között Brüsszelben került megrendezésre a Climate of
Change

elnevezésű

uniós

vitaverseny

nemzetközi

döntője.

A

13

ország

részvételével zajló eseményen hazánkat Kiss Fanni, az ÁNTK hallgatója képviselte.
Tavasszal a verseny magyar nemzeti döntőjében az ÁNTK hallgatói (Kiss Fanni,
Horváth Luca, Frankó Dániel), a Nemzetközi és Európai Szakkollégium tagjaiból
álló

csapattal

kimagasló

teljesítménnyel

első

helyezést

értek

el.

Így

felkészítőtanáraik, az ÁNTK két adjunktusa, dr. Szegedi László és dr. Varga András
segítségével a belgiumi döntőben is képviselni tudták kialakított magyar
álláspontjukat. Brüsszelben a viták mellett lehetőség volt arra is, hogy egyes
kiválasztott diákok, köztük hallgatónk, Kiss Fanni is, parlamenti képviselőkkel
beszélgessenek

a

klímaváltozásról,

illetve

az

ehhez

kapcsolódó

uniós

intézkedésekről.
A verseny további kérdéseiről és a tervezett folytatásról honlapunkon olvashatnak:
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https://antk.uni-nke.hu/hirek/2021/11/17/antk-hallgatoi-reszvetel-a-climate-ofchange-brusszeli-vitaversenyen

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
A digitális transzformáció és a közigazgatási szolgáltatások
2021.11.30. 09:30 - 13:00
A rendezvény az Innovációs és Technológia Iroda, Társadalomkutatási Program
munkatársai által szervezett, Közszolgáltatások a digitális társadalomban című
konferenciasorozatának keretében valósul meg. A Program munkatársai 2020
során több empirikus kutatást végeztek a digitális közszolgáltatások témakörében.
A konferencián a publikálás előtt álló első kutatási eredményeket mutatják be
online konferencián, amelyre minden, a közszolgáltatások digitalizációja, az e-
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kormányzás és az elektronikus ügyintézés területén dolgozó, azt kutató, vagy a
téma iránt érdeklődő kollégát várnak.
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1451/
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
A

Választás

és

Képviselet

kutatóműhely

kutatási

eredményeinek

megvitatása
2021.11.19. 14:00 - 16:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-19
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1445/
"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/
Filmklub: A tanú
2021.11.23. 18:00 - 21:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-23
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1493/
Módszertani Workshop II.: Adatredukciós és csoportosító eljárások
módszertani alapjai
2021.11.23. 18:00 - 20:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-23
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1474/
Kínai szépíró szemle II.
2021.11.24. 16:00 - 20:30
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-24
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1467/
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Karrierlehetőségek az EU-ban
2021.11.25. 17:00 - 19:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-25
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1418/
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/
Ludovika Zeneszalon
2021.12.01. 18:30 - 21:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-12-01
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1290/
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
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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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