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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 
 

Emily Rose Tangsgaard (2021): How Do Public Service Professionals 

Behave in Risky Situations? The Importance of Organizational Culture 

A cikk a szervezeti kultúra lehetséges szerepét vizsgálja a frontvonalban dolgozó 

szakemberek kockázatészlelésével és kockázatos helyzetekben tanúsított 

magatartásával kapcsolatban. A szerző átfogó kvalitatív vizsgálatot végzett 

résztvevő megfigyelés és interjúk segítségével öt állami kórházi osztályon. Az 

eredmények a szervezeti kultúra fontosságát támasztják alá mind a 

kockázatészlelés, mind a kockázatos helyzetekben való viselkedés tekintetében. 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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szerző következtetése szerint a szervezeti kultúra a kockázatcsökkentő és 

kockázatkereső magatartás motorja is lehet a frontvonalban dolgozó szakemberek 

körében. 

 

Megjelenés helye: The American Review of Public Administration 

Az American Review of Public Administration a tág értelemben vett közigazgatásra 

összpontosít, ideértve a vezetés- és szervezéstudományt, a program- és 

teljesítményértékelést, valamint a költségvetés-tervezés, a pénzügyi 

menedzsment, a hálózatirányítás és a közszolgálati motiváció területeit is. A 

folyóirat elsősorban az Egyesült Államok közigazgatására fókuszál, de nemzetközi 

és összehasonlító jellegű kutatásokat is közöl. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://doi.org/10.1177/02750740211010348  

 

 

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 

https://doi.org/10.1177/02750740211010348
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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 
 

Tudományos láthatóság vizsgálata a rendészettudomány esetében 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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Jelen tanulmány a nemzetközi tudományos versenyképességet méri a 

rendészettudományi profillal rendelkező intézmények körében. A nemzetközi 

tudományos szemléletváltásba jól illeszkedik az egyre kiéleződő verseny, mind a 

kutatók egyéni, mind az intézmények és országok szintjén. A nemzetközi 

tudományos szemléletváltás legjelentősebb folyamata a tudományos munka 

„piacosodása”, melynek keretében a szerzők megélhetésüket kötik a 

kutatómunkához. A folyamat jelentős eleme a nemzetközi rangsorok, különösen a 

jelen tanulmányunk vizsgálati kereteit adó nemzetközi egyetemi rangsorok 

felértékelődése a tudományos teljesítmény mérhetővé válásával. A vizsgálatba hat 

intézményt vontunk be: Central Police University, College of Policing, Israel Police, 

National Research Institute of Police Science, Royal Canadian Mounted Police, 

Shandong Police College. Eredményeink azt mutatják, hogy a vizsgált intézmények 

összes publikációinak 79%-a folyóiratközleményként jelenik meg, ezt a 

konferenciaközlemények és review típusú közlemények követik. A 

társadalomtudományi közlemények 266 darabbal a hatodik legaktívabb 

tudományterületként jelennek meg a publikációs tevékenységben, melyet az 

orvostudományi közlemények vezetnek 1088 közleménnyel. A publikációs 

aktivitást tekintve megállapíthatók a bevont szerzők körében legnépszerűbb 

tématerületek is, melyet a „Gyilkosság; Sorozatgyilkos; Gyilkosok” tématerület 

vezet. A társszerzői hálózat elemzésekor egy igen aktív és erőteljes tudományos 

együttműködés rajzolódik ki a vizsgált intézmények szerzői körében. Az ehhez a 

társszerzői hálózathoz való csatlakozás a hazai, főleg Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem központú rendészettudományi kutatók számára prioritás a nemzetközi 

versenyképesség eléréséhez. 

 

További információk: 

https://ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/article/view/7752/6379  

 

 

Tudományos utánpótlás 
 

Ősszel is Tudományos Diákköri Konferencia 

 

https://ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/article/view/7752/6379
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok 

Karon a 2021/2022-es tanév őszi félévében is megrendezték az Intézményi 

Tudományos Diákköri Konferenciát (ITDK). A 2021. évi őszi szemeszterében 

három tagozatban tizenkilenc pályamunkát értékelhettek a bírálok, és már 

hagyománnyá váltan az opponensek. A járványhelyzet ellenére, az előírásokat 

szigorúan betartva a szóbeli előadásokat jelenléti formában hallgathatták meg a 

zsűri tagjai, akik a kutatott területek szakértőiből, az egyetem oktatói közül 

kerültek ki. 

 

További információk: https://antk.uni-nke.hu/hirek/2021/12/02/osszel-is-

tudomanyos-diakkori-konferencia  

 

 

Pro Scientia oklevelet kapott többek között Dr. Orbán Endre, az Államtudományi 

és Nemzetközi Tanulmányok Kar Európai Köz- és Magánjogi Tanszékének 

adjunktusa az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 35. Országos 

Tudományos Diákköri Konferenciájának (OTDK) záróünnepségén a Magyar 

Tudományos Akadémia dísztermében november 24-én.  

 

Valamennyi díjazottnak ezúton is gratulálunk! 

 

További információk: https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/11/25/nke-s-oktatok-

munkajat-dijaztak  

 

 

A Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány Kuratóriuma – a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium támogatásával – meghirdeti a Pálfi István Ösztöndíj 

Programot a magyarországi, valamint határon túli államokban működő 

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. 

 

https://antk.uni-nke.hu/hirek/2021/12/02/osszel-is-tudomanyos-diakkori-konferencia
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2021/12/02/osszel-is-tudomanyos-diakkori-konferencia
https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/11/25/nke-s-oktatok-munkajat-dijaztak
https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/11/25/nke-s-oktatok-munkajat-dijaztak
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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 
 

International Workshops on Public Policy 

 

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

között, Budapesten hibrid formátumban kerül megrendezésre a nemzetközi 

konferencia. 

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

Pongrácz Alex (szerk.) (2021): Ünnepi tanulmányok a 65 éves Cs. Kiss 

Lajos tiszteletére. Ut vocatio scientia. Budapest, Ludovika Egyetemi 

Kiadó. ISBN: 978-963-531-466-9 

Az ünnepi kötetben olvasható tanulmányok szerzői Cs. Kiss Lajos jogász, 

szociológus, filozófus professzort köszöntik 65. születésnapja és négy évtizedes 

pályafutásának jubileuma alkalmából. Az ünnepelt az ELTE és a Széchenyi István 

Egyetem korábbi, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jelenlegi tanára, Georg 

Jellinek, Max Weber, Mannheim Károly, Hans Kelsen, Carl Schmitt, Martin 

Heidegger, Edmund Husserl, valamint Horváth Barna munkásságának jeles 

kutatója, azt MTA köztestülete, a Magyar Politikatudományi Társaság és a Német–

Magyar Filozófiai Társaság tagja, a Jog – Állam – Politika folyóirat alapító 

főszerkesztője, a Horváth Barna-életműkiadás és az Államértelmezések című 

tudományos könyvsorozat szerkesztője. 

 

További információk: 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/tarsadalomtudomany/unnepi-

tanulmanyok-a-65-eves-cs-kiss-lajos-tiszteletere/  

 

 

A Stratégiai Védelmi Kutatóintézet és a Konrad-Adenauer-Stiftung 

együttműködésének eredményeként elkészült az első German-Hungarian 

Security Policy Dialogue kiadvány, melynek célja, hogy teret biztosítson a két 

ország kutatói és szakpolitikai elemzői közti párbeszéd számára, ezzel is elősegítve 

https://www.ippapublicpolicy.org/conference/iwpp3-budapest/15
https://www.ippapublicpolicy.org/conference/iwpp3-budapest/15
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/tarsadalomtudomany/unnepi-tanulmanyok-a-65-eves-cs-kiss-lajos-tiszteletere/
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/tarsadalomtudomany/unnepi-tanulmanyok-a-65-eves-cs-kiss-lajos-tiszteletere/
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a kölcsönös megértést, és a biztonság- és védelempolitikai kapcsolatok 

megerősítését. 

 

A tartalomból: 

Dr. Kai-Olaf Lang: German-Hungarian Relations: Summing Up the Last Three 

Decades, Looking to the Future 

Dr. László Kiss J.: Historical Lessons of Hungarian-German Relation from the 

Regime Change to Present Day 

Dr. Ronja Scheler: The Years of Living Tactically. Angela Merkel’s Foreign Policy 

Legacy. 

Dr. András Hettyey: Assessing Angela Merkel’s Foreign Policy Legacy 

Dr. Anna-Lena Kirch: German-Hungarian Cooperation in Foreign and Security 

Policy – a Rocky Boat in Stormy Waters 

Gergely Prőhle: Getting Out of the Negative Spiral – The Future of Hungarian-

German Relations 

Torben Schütz: The Strategic Situation of the EU – A View from Berlin 

Tamás Levente Molnár: Europe’s Strategic Void 

Dr. Alex Etl – Dr. Tamás Csiki Varga: German–Hungarian Defence Policy 

Cooperation 

 

További információk: https://isds.uni-nke.hu/publications/studies-on-central-

europe/german-hungarian-security-policy-dialogue  

 

 

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 
 

Planet21 - képzések a fenntarthatóbb jövőért 

https://isds.uni-nke.hu/publications/studies-on-central-europe/german-hungarian-security-policy-dialogue
https://isds.uni-nke.hu/publications/studies-on-central-europe/german-hungarian-security-policy-dialogue
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Az ÁNTK képzései és kutatási eredményei is bemutatkozhattak a Planet Budapest 

2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó keretében. Miközben a 

rendezvényen kiemelten az NKE Víztudományi Kara tudott megjelenni, az NKE 

szakmai standjánál az érdeklődők találkozhattak az ÁNTK keretében folytatott 

speciális kutatási irányokkal és új oktatási tartalmakkal, valamint a kar által kínált 

angol nyelvű képzésekkel is. Így az egyetem bemutatkozásánál az e-kormányzás 

témakör, az okos város-fejlesztések és a fenntarthatósággal kapcsolatos új 

nemzetközi oktatási tartalmak is komoly szerepet kaptak. Az expó ideje alatt az 

NKE-re látogatott Petteri Talas, a Meteorológiai Világszervezet (WMO) főtitkára is. 

 

További információk: https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/12/01/az-emberi-let-a-

tet  

https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/12/05/az-nke-re-latogatott-a-meteorologiai-

vilagszervezet-fotitkara  

 

 

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 
 

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/  

https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/12/01/az-emberi-let-a-tet
https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/12/01/az-emberi-let-a-tet
https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/12/05/az-nke-re-latogatott-a-meteorologiai-vilagszervezet-fotitkara
https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/12/05/az-nke-re-latogatott-a-meteorologiai-vilagszervezet-fotitkara
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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/
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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 

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

 

You Májt Win jogtörténeti vetélkedő 

2021.12.15. 17:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-12-15  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1532/  

 

 

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#2021-12-13
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1510/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-12-15
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1532/
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

