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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 
 

Nathan Favero – Minjung Kim (2021): Everything Is Relative: How 

Citizens Form and Use Expectations in Evaluating Services 

Az elmúlt években az állampolgárok elégedettségét vizsgáló tanulmányok egyre 

inkább az elvárások szerepére hívják fel a figyelmet a kormányzati szolgáltatások 

állampolgári értékelése során. Az elvárások és az elégedettség kapcsolatát 

vizsgáló legtöbb empirikus kutatás azonban arra a következtetésre jut, hogy az 

elvárásoknak nincs, vagy csak nagyon kevés hatása van az elégedettségre. A cikk 

szerzői szerint ez a téves következtés leginkább a meglévő mérési módszerek 

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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hiányosságaira és arra a sok tanulmányban megfigyelhető mulasztásra vezethető 

vissza, miszerint különbséget lehet tenni az olyan elvárások között, amelyek arra 

vonatkoznak, hogy mi történjen (ún. normatív elvárások), illetve, hogy mi fog 

történni (ún. prediktív elvárások). A szerzők saját empirikus vizsgálatuk alapján 

arra a következtetésre jutnak, hogy a normatív elvárások szorosan (és negatív 

előjellel), míg a prediktív elvárások szinte alig kapcsolódnak az elégedettségi 

szinthez. 

 

Megjelenés helye: Journal of Public Administration Research and Theory 

A Journal of Public Administration Research and Theory a szakterület legmagasabb 

színvonalú elméleti és empirikus munkáinak publikálásával igyekszik előmozdítani 

a közigazgatás-tudomány fejlődését. A folyóirat multidiszciplináris, és kiterjed 

minden olyan szervezeti, adminisztratív, vezetői és szakpolitikai alapú kutatásra, 

amely alkalmas a közszférával kapcsolatos ismeretek növelésére. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://doi.org/10.1093/jopart/muaa048  

 

 

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, 

https://doi.org/10.1093/jopart/muaa048


3 

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 

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 
 

A QS World University Rankings 2021 vizsgálata a Scopus-/SciVal-

adatbázisok segítségével 

 

A világ egyetemeinek rangsorai azzal a céllal jöttek létre, hogy a felsőoktatási 

intézmények teljesítményét, valamint az intézmények minőségét mérjék. Az ilyen 

listák a felsőoktatási piacra jelentkezők számára nyújtanak támpontot, de az egyes 

államok döntéshozóinak is fontos információforrása lehet arról, hogy a nemzetközi 

tudományos versenyképesség területén az országok felsőoktatási intézményei 

miként teljesítenek. Számos ilyen rangsor létezik. A szerzők célja, hogy a 

kiválasztott Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings 2021-et és a 

rangsorba felvett egyetemeket az Elsevier kiadó által létrehozott Scopus- és 

SciVal-adatbázisokból nyert statisztikai változók alapján megvizsgálják. Tehát nem 

a sorrendképzés a cél, hanem a QS-rangsorba felvett egyetemek statisztikai 

változóinak, kritériumainak többváltozós statisztikai elemzése. Az eredmények 

szerint – amelyek nagyfokú hasonlóságot mutatnak – a Scopus/SciVal adatai 

alapján nemcsak a kutatók, hanem az egyetemek teljesítményét is fel lehet mérni. 

 

További információk: https://doi.org/10.20311/stat2021.9.hu0874  

 

 

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 

 

 

A Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány Kuratóriuma – a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium támogatásával – meghirdeti a Pálfi István Ösztöndíj 

Programot a magyarországi, valamint határon túli államokban működő 

https://doi.org/10.20311/stat2021.9.hu0874
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felsőoktatási intézményekben 4. és 5., illetve MSc évfolyamon tanuló hallgatók, 

továbbá doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktori abszolutóriummal 

rendelkezők, illetve doktorjelöltek számára. 

 

A lehetséges ösztöndíjas keret 5 fő. 

 

Támogatott térségek elsődlegesen: Magyarország, Kárpátalja, Felvidék, Partium, 

Erdély, Délvidék, Drávaszög, Muraköz, Alpokalja. 

 

Az ösztöndíjas feladatai:  

1. kutatási terv összeállítása területfejlesztési, EGTC/ETT témában;  

2. kutatási terv alapján területfejlesztési, EGTC/ETT tárgyú tanulmány, kutatási 

munka elkészítése;  

3. gyakorlati idő során: háttéranyagok előkészítésében való közreműködés;  

4. EU-s pályázati anyagok előkészítése;  

5. az ösztöndíjjal összefüggő adminisztrációs feladatok elvégzése. 

 

Amit kínálnak:  

1. nettó 120.000,- Ft/hó ösztöndíj 4 hónapos időtartamra /2022. február 1. – 

2022. május 31./;  

2. brüsszeli /európai parlamenti/ és térségi szakmai gyakorlat biztosítása;  

3. a gyakorlat idejére szállás és utazás biztosítása;  

4. térségi gyakorlat idejére szállás biztosítása;  

5. tutori szakmai támogatás;  

6. „Pálfi Ösztöndíjas klub” tagság. 

 

Pályázatok benyújtásának határideje: 2021. december 31. 

 

Pálfi István Ösztöndíj Program 2021/2022-es tanév: 

https://www.edutus.hu/szolgaltatasaink/osztondij/palfi-istvan-osztondij-

program/  

 

 

Konferenciafelhívás 
 

https://www.edutus.hu/szolgaltatasaink/osztondij/palfi-istvan-osztondij-program/
https://www.edutus.hu/szolgaltatasaink/osztondij/palfi-istvan-osztondij-program/
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Évfordulók a területfejlesztésben - Szakmai konferencia a 

területfejlesztési törvény 25., a Balaton Fejlesztési Tanács 25. és a 

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség 20. éves jubileumára 

 

Mint az a területfejlesztésben jártas politikusok, szakpolitikusok, szakértők, 

kutatók számára közismert, 2021-ben esedékes a magyarországi területfejlesztés 

alapdokumentumának, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi 

XXI. törvény elfogadásának 25 éves jubileuma. Ezen túlmenően a törvény alapján 

működő szervezetek közül a Balaton Fejlesztési Tanács 2022-ben ünnepli 

fennállásának 25. évfordulóját, munkaszervezete, a Balatoni Integrációs 

Közhasznú Nonprofit Kft. pedig a 2020-as évben érkezett el 20 éves jubileumához. 

Ezen ünnepi alkalomból a Balaton Fejlesztési Tanács és a Magyar Tudományos 

Akadémia Regionális Tudományok Bizottságának Területpolitikai Albizottsága 

szakmai konferenciát szervez a területfejlesztés szakmai, tudományos szereplői 

számára „Évfordulók a területfejlesztésben” címmel. 

 

Időpont: 2021. december 10. péntek 9:00 – 17:00 

Helyszín: Prémium Hotel Panoráma, 8600 Siófok, Beszédes József sétány 80. 

 

A konferenciát a járványügyi helyzet alakulása miatt hibrid módon tervezik 

megtartani, ezért a rendezvényen való részvétel online formában, a Zoom 

felületen keresztül is lehetséges. 

 

A konferencia tervezett programját a Hírlevél melléklete tartalmazza. 

 

A részvételi szándékot 2021. december 1-ig szükséges jelezni 

tarsadalomkutato@balatonregion.hu e-mail címen, ahogy azt is, hogy online vagy 

személyesen tervez részt venni a konferencián. A jelentkezés befogadásáról 

minden esetben visszajelzést küldenek a szervezők. Az online részvételi szándékot 

jelzőknek a visszaigazolást követően küldik meg a részvételhez szükséges 

csatlakozási linket. 

 

A rendezvényen való részvétel védettségi igazolványhoz kötött, emellett kérik a 

jelenlévőktől a szájat és orrot eltakaró maszk viselését. A rendezvényhelyszín 

méretei lehetőséget adnak a szükséges 1,5 méteres védőtávolság megtartására. 

mailto:tarsadalomkutato@balatonregion.hu
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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. 

 

 

Könyvajánló 
 

Koltay András – Török Bernát (2021): Járvány sújtotta társadalom. A 

koronavírus a társadalomtudományok szemüvegén keresztül. Budapest, 

Ludovika Egyetemi Kiadó. ISBN: 978-963-531-477-5 

A járvány társadalomtudományi vizsgálata többszörösen is összetett feladat. 

Egyrészt mivel a koronavírus társadalmi életünk minden szegmensében érezteti 

hatását, valamennyi tudományterület szakértelmére és szempontjaira szükségünk 

van a hatások azonosításához és a következtetések levonásához. Másrészt a 

világjárvány terjedése, a leküzdéséért vívott küzdelem és következményeinek 

kezelése globális szinten zajlik, ezért a nemzetállami folyamatok értékelését 

regionális és nemzetközi kitekintéssel kell teljessé tennünk. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóinak és kutatóinak szerzői 

közreműködésével készült kötet ebben az összetettségben elemzi a járvánnyal 

összefüggő társadalmi folyamatokat. A könyv tükrözi és visszaigazolja az egyetem 

közszolgálati életpályákra integráns módon tekintő filozófiáját: a koronavírus 

szerteágazó hatásait együtt elemzik az állam-, a politika-, a rendészet-, a 

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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hadtudomány és a katasztrófavédelem szakemberei. Mindemellett e rendkívüli 

időszak magyar tapasztalatain túl számba veszi a számunkra releváns európai és 

nemzetközi következményeket is. Ma már azt is tudjuk, hogy a világjárvánnyal 

kapcsolatos tapasztalatainkat a második és a harmadik hullám is elmélyítette. A 

kötetben közölt tanulmányok kéziratai az első hullám után készültek, de 

következtetéseik érvényét a későbbi történések csak erősítették. 

 

További információk: 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/gazdasagtudomany/jarvany-

sujtotta-tarsadalom/  

 

 

Q-s közlemények bemutatása 
 

Ezúton ajánljuk figyelmükbe az alábbi, nemrég megjelent Q4-es 

tanulmányt: 

 

Marton Gellen (2021): Development through intervention? Revisiting criticism 

of Hungarian democracy. Public Administration Issues. No. 6. P. 84–102 

 

A cikk azt a kérdést vizsgálja, hogy szankcionálás útján volt-e valaha sikeres 

demokratizáció vagy egyáltalán a demokratizáció abban az értelemben, amikor 

külső szereplő vagy szereplők végezték, sikeres, eredményes volt-e valaha. A mű 

elemzi Huntington, Rustow és Payne klasszikus vitáját a témában, illetőleg 

részletesen bemutatja a mai Magyarországra vonatkozó demokratizációs 

kritikákat, amelyek a klasszikus tranzakciós demokratizáció talaján állnak. Ezek 

közös jellemzője, hogy nem lehet ok-okozati kapcsolatot feltárni sikeres 

demokratizáció és külső hatás között sem, a káros mellékhatások száma, 

kiterjedése azonban szembeötlő. 

 

A tanulmány elérhető a következő linken keresztül: https://vgmu.hse.ru/en/2021-

-6/530397467.html  

 

 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/gazdasagtudomany/jarvany-sujtotta-tarsadalom/
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/gazdasagtudomany/jarvany-sujtotta-tarsadalom/
https://vgmu.hse.ru/en/2021--6/530397467.html
https://vgmu.hse.ru/en/2021--6/530397467.html
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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 
 

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 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/  

 

Köz-szerződési jogi koncepciók című tudományos konferencia 

2021.12.10. 09:00 - 14:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-12-10  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1477/  

 

Trónfosztás 100 – A monarchia kihívásai 

2021.12.10. 09:00 - 18:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-12-10  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1509/  

 

Tőzsdepiaci felfutás és kriptodeviza láz – avagy mi történik az egyes 

piacokon és miért? 

2021.12.13. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-12-13 

mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-12-07
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1294/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-12-10
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1477/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-12-10
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1509/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-12-13
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Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1510/  

 

 

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://ludevent.uni-nke.hu/event/1510/
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

