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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 

 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 
 

Federica Fusi (2021): When Local Governments Request Access to Data: 

Power and Coordination Mechanisms across Stakeholders 

A tanulmány az adatalapú kormányzás egy aspektusát vizsgálja, nevezetesen az 

adatokhoz való hozzáférés problémakörét: hogyan lehet hatékonyabbá, gyorsabbá 

tenni azt. A tanulmány formális és informális koordinációs mechanizmusokat 

vizsgál a fentiekkel összefüggésben. A szerző az USA-ban, 2016-ban végzett 

országos reprezentatív kutatást is felhasznált hipotézisei tesztelésére. 

 

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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Megjelenés helye: Public Administration Review 

A Public Administration Review egy kéthavonta megjelenő tudományos folyóirat, 

amely több mint hatvan éves múltra tekint vissza és az elsők között volt azon 

folyóiratok között, melyek közigazgatás-tudományi kutatásokkal foglalkoznak. A 

PAR az egyik olyan folyóirat, amely a tudományos érdeklődés és a gyakorlati 

szakemberek számára is szolgál tanulmányokkal. Széles témakört felölelő 

tanulmányaival és a hozzáértő könyvismertetők révén a PAR egy nélkülözhetetlen 

forrást képez. 

 

 

Regional Studies Association  
 

A Regional Studies Association (RSA) regionális kérdések és régiók elemzésével 

foglalkozó szervezet. Kutatási eredményeiket több folyóiratukban publikálják, 

melyekhez a szervezet tagjaként lehet teljeskörűen hozzáférni.  

 

A következő linken keresztül 2020 legolvasottabb tanulmányai érhetőek el 

mindenki számára: https://www.regionalstudies.org/news/most-read-rsa-

journal-articles-of-2020/  

 

 

Publikációs felhívás 

 

Pro Publico Bono – Journal for Understanding Societies 

Pro Publico Bono – Journal for Understanding Societies is a peer-reviewed journal 

three-monthly published by the University of Public Service, Budapest. It covers 

researches based on public law, social and political sciences and interdisciplinary 

approach that learn from the past experience, 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 an increasingly complex, 

volatile, uncertain and ambiguous 21st century. 

 

The first issue will be published in 2021 and we look forward to receiving articles. 

 

https://www.regionalstudies.org/news/most-read-rsa-journal-articles-of-2020/
https://www.regionalstudies.org/news/most-read-rsa-journal-articles-of-2020/
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Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények: A periodika alapítása óta 

missziójának tekinti azon tudományos értékű publikációk megjelentetését, 

amelyek az emberi jogok témakörében születnek és elhivatott az 

Alkotmánybíróság, a Kúria, az Európai Unió Bírósága és az Európa Tanács 

strasbourgi székhelyű Emberi Jogi Bírósága esetjogának folyamatos bemutatására 

is. 

 

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: The journal’s upmost aim 

is to become both a top quartile international journal and, based on its CEE 

collaboration, a dominant scholarly forum for the concerned disciplines; a forum 

which is open to high-quality scientific publications, professional discourse and 

discussion, synthesising scientific opinions, and comparative researches coming 

from all over the world. Although the journal is international, some special 

emphasis is being placed on the development and strengthening of the scientific, 

educational and research relations of the Visegrád countries. From a thematical 

and topical perspective, the journal contributes mainly to the theoretically and 

scientific discussion, at the same time, it is equally open to case-studies and 

analyses, scientific forums, discussions about public policy and book reviews. As 

the journal’s title indicates, it operates as a journal of public administration, 

governance, administrative and financial law. It covers the areas of public 

governance, public services (together with their organisation), public policy, public 

management and financial law, especially public finances, economical 

management and economic competition. 

 

További információk: https://folyoirat.ludovika.hu/  

 

 

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

A párhuzamosok csak a végtelenben találkoznak 

 

Az írásban azt vizsgáljuk, hogy valóban a minőséget szolgálja-e az akadémiai 

doktori cím és az egyetemi tanári kinevezés összekapcsolása, illetve hogy valóban 

célszerű-e összekapcsolni az egyetemi tanári kinevezést az akadémiai doktori cím 

megszerzésével. Az írás először bemutatja az akadémiai doktori cím 

államszocializmusbeli előzményeit, majd rámutat arra, hogy az ilyen fokozatok 

ismeretlenek a fejlett világban. Rövid elemzéssel rávilágít azokra az aggályokra, 

amelyek az akadémiai doktori cím és az egyetemi tanári cím összekapcsolásából 

adódhatnak, s arra, hogy az egyetemi tanári kinevezés nem csupán tudományos 

kérdés, hanem intézménypolitika is. Összegzésként megállapítja, hogy az 

egyetemek és az egyetemi tanárok minőségi heterogenitása természetes jelenség, 

amin aligha lehet segíteni az egyetemi tanárok kinevezéséhez újabb tudományos 

cím előírásával. Az akadémiai doktori cím és az egyetemi tanári kinevezés 

összekötése tehát a felsőoktatás fejlődésének akadálya lehet. 

 

További információk: http://doi.org/10.1556/2065.182.2021.1.14  

 

 

Doktori képzés 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet 

doktori képzésen való részvételre. Az Egyetem a hadtudományok, a katonai 

műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, valamint a 

rendészettudományok tudományágakban rendelkezik önálló, akkreditált doktori 

iskolával, így lehetőség nyílik jelentkezni többek között a Közigazgatás-tudományi 

Doktori Iskola kutatási témáira is. 

 

További információk: https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/doktori-iskolak-

es-kepzesek/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/20212022  

 

 

http://doi.org/10.1556/2065.182.2021.1.14
https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/doktori-iskolak-es-kepzesek/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/20212022
https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/doktori-iskolak-es-kepzesek/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/20212022
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Könyvajánló 
 

Orbán Balázs (2020): A magyar stratégiai gondolkodás egyszeregye. 

Budapest, Mathias Corvinus Collegium Alapítvány. ISBN: 978-615-6221-01-8 

 

Röviden a kötetről:  

Ahogy a Szerző a könyv előszavában is megjegyzi: sajátos műfajú könyv születik, 

amikor egy politikus adja írásra a fejét. A könyv alapvetően elméleti műfaj, a 

politika viszont többnyire a mindennapi cselekvés helye. Egy közszereplő ezért 

mindig ingoványos terepre téved, ha a napi eseményektől hátralépve, tágabb 

kontextusban gondolkodik a világ dolgairól és az országa helyzetéről. Egy ilyen 

munka ráadásul szükségképpen nem teljes, nem csak leíró, és nem is feltétlenül 

objektív. Nem teljes, hiszen a valóságot sosem ismerhetjük meg egészen - ahogy 

mondani szokás: "tükör által homályosan látunk". Nem csak leíró, hiszen a 

politikában dolgozva nemcsak az a feladat, hogy megpróbáljuk megérteni a 

körülöttünk lévő világot, hanem hogy mindenhol, ahol lehetőség van rá, "hass, 

alkoss és gyarapíts". Nem is feltétlenül objektív, hiszen az események sodrában 

nincs mód tudományosan összevetni a tényszerűt az ideálissal. Azt sem szabad 

szem elől téveszteni, hogy a politikus írása és tevékenysége fölött végső ítéletet 

majd a történelem mond; a jelenben pedig szükségképpen vitát vált ki. 

 

A Szerző felhívja a figyelmet arra, hogy a mában élő és alkotó magyarok 

generációjának lehetősége – és ezért kutya kötelessége is –, hogy stratégiát 

alkosson. Ehhez azonban ismerni kell múltunkat, jelenünket, gondolkodásunkat, 

az államunk karakterét, a minket körülvevő világot, a szellemi térben uralkodó 

paradigmákat és még oly sok minden mást. S a megalkotott stratégiát, az 

elkészült sorvezetőt – mint az EGYSZEREGYET – betéve kell tudni ahhoz, hogy a 

szembejövő helyzetek, kihívások, válságok forgatagában helyesen tudjunk 

cselekedni. 

 

A könyvről és szerzőjéről bővebben a Bonum Publicum legutóbbi számában 

olvashatnak, mely elérhető a következő linken keresztül: https://cmsadmin-

pub.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/2021_01_BonumPublicum_04v.pdf  

 

 

https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/2021_01_BonumPublicum_04v.pdf
https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/2021_01_BonumPublicum_04v.pdf
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Q-s közlemények bemutatása 
 

Ezúton ajánljuk figyelmükbe az alábbi, nemrég megjelent Q2-es 

tanulmányt: 

 

Vasa László – Hegedűs Szilárd – Lentner Csaba (2021): Debt Dynamics 

Among European Municipalities and Their Organizations: Comparative Analysis 

with Focus on Hungary. European Research Studies Journal 24 : 1. 622-645. 

 

A tanulmány 2013-2018 között vizsgálja az Európai Uniós tagországok 

önkormányzati alrendszereinek és az általuk birtokolt gazdasági szervezetek GDP 

arányos kötelezettségállományát. A tanulmány fő célkitűzése, hogy tipizálja az EU 

tagországait a vizsgált két terület vonatkozásában. Ezen túlmenően elemeztük 

kötelezettségállományaik közötti statisztikai kapcsolatot, összehasonlítottuk az 

értékeiket, illetve az önkormányzati rendszermodellek és a geopolitikai 

elhelyezkedés összefüggéseit az adósságállományra. A kutatás során három 

hipotézis került megfogalmazásra, amelyek mindegyike elfogadásra került. 

Statisztikai kapcsolat mutatható ki a lokális alrendszer két gazdálkodási egysége 

között, továbbá megállapításra került, hogy a lokális szint által birtokolt 

szervezetek GDP arányos kötelezettség-állománya, főként a skandináv 

országokban, valamint Németországban, jelentős. Ugyanakkor meg kell jegyezni, 

hogy az elméleti lehatárolás és a statisztikai vizsgálatok eredményei egymástól 

eltérnek. A tanulmány végén esettanulmány formájában vizsgáltuk a két változó 

időbeli alakulását, valamint a szabályozási környezet hatását a 

kötelezettségállomány értékére. Mindezek mellett kitértünk a 2010 utáni átfogó 

közpénzügyi reformon átesett magyar települési önkormányzatok és gazdálkodó 

szervezeteik adósság-dinamikájára is, amely a tanulmány újabb unikumát 

adhatja. 

 

A tanulmány elérhető a következő linken keresztül: 

https://www.ersj.eu/journal/1984 

 

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 

https://www.ersj.eu/journal/1984
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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az említett tanulmány könyvészeti adatait, valamint a tanulmány rövid, magyar 

nyelvű leírását. 

 

 

Rendezvényajánló 
 

Miről írjak? Hogyan írjak? – TDK Információs Est Közgazdaságtani és 

Nemzetközi Gazdaságtani Tanszék 

2021.03.17. 18:00 - 20:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-17 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/797/  

 

Tudománymetria és publikációs stratégia I. tréning doktoranduszok 

számára 

2021.03.19. 14:00 - 19:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-19  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/771/  

 

Napóleon államszervező tevékenysége - Állam- és Jogtörténeti TDK 

előadásai 2021 tavasz 

2021.03.22. 18:00 - 20:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-22 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/785/ 

 

Empirikus jogi kutatások c. könyv bemutatása 

2021.03.24. 16:00 - 17:30 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-24  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/748/  

 

A külügyi életpálya rejtelmei 

2021.03.24. 16:00 - 18:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-24  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/804/  

 

Dúl János: A családi vállalkozásokról jogi szemüveggel 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-17
https://ludevent.uni-nke.hu/event/797/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-19
https://ludevent.uni-nke.hu/event/771/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/785/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-24
https://ludevent.uni-nke.hu/event/748/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-24
https://ludevent.uni-nke.hu/event/804/
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2021.03.25. 17:00 - 19:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-25  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/799/  

 

A változás állandóssága - Fiskális politika és államadósság a Covid érában 

és a poszt-Covid világgazdaságban 

2021.03.30. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-30  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/801/ 

 

Egy közszolgálati életpálya Brüsszelben 

2021.03.30. 18:00 - 19:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-30  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/805/  

 

A közgazdaságtan után - Nincs praktikusabb, mint egy jó elmélet? 

2021.04.07. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-07 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/806/  

 

 

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. 

 

 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-25
https://ludevent.uni-nke.hu/event/799/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-30
https://ludevent.uni-nke.hu/event/801/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-30
https://ludevent.uni-nke.hu/event/805/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-07
https://ludevent.uni-nke.hu/event/806/
https://ludovikawebinar.uni-nke.hu/
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A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: 

Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi 

tájékoztató 

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

