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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 
 

David Dyzenhaus (2021): The Inevitable Social Contract 

A „politikai” ismertetőjegye Bernard Williams szerint abban rejlik, hogy a 

társadalom választ ad az „első politikai kérdésre”, vagyis arra a „hobbesi” 

kérdésre, hogy hogyan lehet biztosítani a „rendet, védelmet, biztonságot, bizalmat 

és a társadalmi együttműködés feltételeit”. Williams szerint a politikai rend abban 

különbözik a „közvetlen” kényszerítő rendtől, hogy egy olyan „alapvető 

legitimációs igényt” kíván kielégíteni, amelyet minden államnak teljesítenie kell 

ahhoz, hogy igazolja hatalmát az irányítása alá tartozók felett. A cikk szerzője 

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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amellett érvel, hogy ezek a kérdések a jogelmélet központi kérdéskörét alkotják, 

és meglepő módon Hans Kelsen, HLA Hart és Joseph Raz jogpozitivista elméletei 

segíthetnek megérteni, hogy egy politikai rend miként alkotható meg jogrendként 

még azelőtt, hogy eleget tenne az állammal szemben támasztott alapvető 

legitimációs követelménynek. Dyzenhaus szerint az ‘elfogadás’ gondolata a 

szerződéselméleti hagyomány fő összetevőit emeli át a pozitivista jogelméletekbe, 

ami szükséges, ha a jogot tekintélykérdésként értelmezzük. 

 

Megjelenés helye: Res Publica 

A Res Publica egy olyan lektorált jog-, erkölcs- és társadalomfilozófiai folyóirat, 

amely elméleti, gyakorlati és közéleti kérdések normatív elemzésére összpontosít. 

A folyóirat elismert, illetve pályafutásuk elején álló tudósok munkáit publikálja, 

‘nyugati’ és ‘nem nyugati’ környezetben egyaránt. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: https://doi.org/10.1007/s11158-

020-09467-z  

 

 

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 

https://doi.org/10.1007/s11158-020-09467-z
https://doi.org/10.1007/s11158-020-09467-z
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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 

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/  

 

 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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Tudományos sarok 
 

Sebezhetőség vizsgálata a QS listán rangsorolt magyar egyetemeken 

 

QS egyetemi rangsoron való fennmaradás, előrehaladás, valamint az alapítványi 

fenntartású intézmények finanszírozása folyamatos Scopus által indexált 

közlemény szám növekedést vár el az intézményektől. További fontos szempont 

az egyetemi rangsoroknál a hivatkozási hatás további növekedése is. Az 

egyetemeknek elsődleges céljának kell lennie, hogy egyre több nemzetközi 

társszerzőségű közleménye legyen, az intézmény legjelentősebb témaklasztere ne 

egyetlen egy oktatóhoz legyen köthető. Kockázati tényező lehet még a mentor 

oktatók magas átlagéletkora is. 

 

További információk: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16293.01761  

 

 

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 
 

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. 14:00-

15:45 

 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16293.01761
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További információk: https://jog.tk.hu/esemeny/2021/11/konyvbemutato-regi-

es-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 

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  

 

 

International Workshops on Public Policy 

 

Az International Public Policy Association főszervezésében 2022. június 28-30. 

között, Budapesten hibrid formátumban kerül megrendezésre a nemzetközi 

konferencia. 

Jelentkezni 2022. január 31-ig az alábbi linken keresztül lehet, valamint bővebb 

információk is itt találhatók: https://www.ippapublicpolicy.org/conference/iwpp3-

budapest/15  

 

 

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. 

 

 

https://jog.tk.hu/esemeny/2021/11/konyvbemutato-regi-es-uj-jogi-kihivasok
https://jog.tk.hu/esemeny/2021/11/konyvbemutato-regi-es-uj-jogi-kihivasok
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
https://www.ippapublicpolicy.org/conference/iwpp3-budapest/15
https://www.ippapublicpolicy.org/conference/iwpp3-budapest/15
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Könyvajánló 
 

Gombos Katalin – Sziebig Orsolya Johanna (2021): Az európai uniós 

környezetvédelmi szabályozás legújabb irányai. Budapest, Ludovika 

Egyetemi Kiadó. ISBN: 978-963-531-514-7 

Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozásának korpusza nem csupán 

megtöbbszöröződött az elmúlt évtizedekben, hanem a globális-regionális 

kihívásokra reagálva új területekre is kiterjedt. Az uniós környezetvédelmi 

szabályozást a folytonos megújulás jellemzi, egyre inkább középpontba állítva a 

társadalmi fenntarthatóság aspektusait. Jelen kötet szerzői arra vállalkoztak, hogy 

kaleidoszkópjellegűen rávilágítsanak az uniós környezetjog egy-egy fontos 

kihívást jelentő, új aspektusára. Ahol az elemzés megkövetelte, kitekintenek a 

történeti vonatkozásokra, többek között a környezeti akcióprogramok és a 

jogalkotási hatáskör kapcsán. A társadalmi fenntarthatóság fogalmától indulva 

megismerhetjük az uniós környezetvédelem alapvonalait, majd olyan speciális 

területek elemzése következik, mint a biodiverzitás-védelem, a vadvilágot károsító 

cselekmények köre és az uniós jog jelentős, környezetvédelmet is érintő 

szabályozási kérdései. 

 

További információk: 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/termeszettudomany/az-europai-

unios-kornyezetvedelmi-szabalyozas-legujabb-iranyai-2/   

 

 

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 
 

A Magyar Diplomácia Napját ünnepeltük 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/termeszettudomany/az-europai-unios-kornyezetvedelmi-szabalyozas-legujabb-iranyai-2/
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/termeszettudomany/az-europai-unios-kornyezetvedelmi-szabalyozas-legujabb-iranyai-2/
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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2012 óta november 19-e a Magyar Diplomácia Napja. Immár hagyományosnak 

tekinthető, hogy az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar e naphoz 

kapcsolódóan konferenciát szervez, mely lehetőséget teremt arra, hogy az 

Egyetem hallgatói naprakész, első kézből származó információk révén 

ismerkedjenek meg a magyar külpolitika fejleményeivel. Ahogy Koltay András 

rektor a rendezvényen elhangzott köszöntőjében is fogalmazott: a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem feladata, hogy a „Magyar Állam számára önálló 

döntéshozatalra képes, művelt, a hazai és nemzetközi ügyekben eligazodni tudó” 

szakembereket képezzen. Erre már csak azért is szükség van, mivel „a diplomácia 

olyan eszköz, amelynek segítségével feloldhatóvá válnak az államközi ellentétek, 

ezzel is elősegítve egy adott régió jólétét, biztonságát” – fogalmazott Pacsay-

Tomassich Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) Magyar 

Diplomáciai Akadémiáért és a Stipendium Hungaricum Programért felelős 

államtitkára. A résztvevők Martonyi János korábbi külügyminiszter előadása 

mellett két panelbeszélgetésben ismerkedhettek meg a pandémia okozta 

diplomáciai kihívásokkal. A beszélgetésekben Sztáray Péter András, a KKM 

biztonságpolitikáért felelős államtitkára, Zupkó Gábor, az Európai Bizottság 

Magyarországi Képviseletének vezetője, Tibor Bial, Csehország budapesti 

nagykövete, Szilágyi Péter a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri 

biztosa, Riskó-Nagy László, a KKM Konzuli és Állampolgársági Főosztályának 

vezetője, valamint Schőberl Márton, a KKM kulturális diplomáciáért felelős 

helyettes államtitkára vettek részt. 

 

A rendezvényről részletesebb beszámoló olvasható honlapunkon: 

https://www.uni-nke.huc/hirek/2021/11/19/a-magyar-diplomacia-napjat-

unnepeltek  

 

 

Újra Koller Boglárka a CEPSA alelnöke 

 

2021. november 17 és 19 között tartotta jelenléti formában éves konferenciáját a 

Central European Political Association a lengyelországi Olsztyn-ban, a „University 

of Warmia and Mazury” egyetemi kampuszán. A konferencián Karunkat Dr. Koller 

Boglárka rektorhelyettes, egyetemi tanár és Dr. Hettyey András, az ÁNTK docense 

https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/11/19/a-magyar-diplomacia-napjat-unnepeltek
https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/11/19/a-magyar-diplomacia-napjat-unnepeltek
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képviselte. A rendezvény egyben a CEPSA tisztújító taggyűlésének is kereteként 

szolgált: a szervezet újraválasztotta Dr. Koller Boglárkát, az NKE egyetemi tanárát 

a CEPSA alelnökévé a 2021-24-es időszakra. 

 

Részletek honlapunkon olvashatók: https://antk.uni-

nke.hu/hirek/2021/11/23/ujra-koller-boglarka-a-cepsa-alelnoke  

 

 

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  

 

RSA Professional Development Webinar Series  

1 December 2021 

Publishing: Publishing ethics and what NOT to do 

https://lounge.regionalstudies.org/Meetings/Meeting?ID=334  

 

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 
 

https://antk.uni-nke.hu/hirek/2021/11/23/ujra-koller-boglarka-a-cepsa-alelnoke
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2021/11/23/ujra-koller-boglarka-a-cepsa-alelnoke
http://www.mrtt.hu/konferenciak/2021/Pecs_szeminarium_20211129_EP.pdf
http://www.mrtt.hu/konferenciak/2021/Pecs_szeminarium_20211129_Duna.pdf
https://lounge.regionalstudies.org/Meetings/Meeting?ID=334
https://www.espon.eu/quality-life
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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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-

kormányzás és az elektronikus ügyintézés területén dolgozó, azt kutató, vagy a 

téma iránt érdeklődő kollégát várnak. 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1451/  

 

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/ 

 

Parliament v. courts: who has the final word? – Conference on the 

jucticiability of parliamentary procedures 

2021.11.29. 14:00 - 16:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-29 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1495/  

 

NKE ÁNTK ITDK 2021 ősz 

2021.12.01. 13:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-12-01  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1489/  

 

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/  

 

A médiamunka a digitális korban 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/1451/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-26
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1432/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-29
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1495/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-12-01
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1489/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-12-01
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1290/
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2021.12.02. 15:00 - 18:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-12-02  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1442/  

 

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 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-12-02
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1442/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-12-02
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1235/
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

