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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 
 

Toshihiko Ishihara (2021): Public sector reform and public management 

theory ―cases of Japan 

A tanulmány Japán közszféra reformjával foglalkozik, reflektálva az országot ért 

évtizedes kihívásokra. 

 

Megjelenés helye: Public Management Review 

A Public Management Review több évtizedes múlttal rendelkező, mértékadó 

nemzetközi folyóirat, mely a közmenedzsment fejlesztéséhez hozzájáruló 

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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tanulmányokat, kutatásokat közöl, valamint a stratégiai és az operatív 

menedzsment területével, társadalmi és közpolitikai kérdésekkel egyaránt 

foglalkozik. Küldetése a fenti témákban született új ismeretek terjesztése és a 

tudományos vita elősegítése. 

 

 

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. 

 

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 

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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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/  

 

 

Tudományos sarok 
 

Társadalomtudománnyal foglalkozó karok Scopus által indexált 

folyóiratcikkeinek vizsgálata 2016 és 2020 között 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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Magyarországon a társadalomtudományokkal foglalkozó kutatóknak egyszerre 

számos követelményrendszernek szükséges megfelelni, hiszen saját és intézményi 

előmenetelükre, versenyképességükre egyaránt írniuk kell a közleményeket. Az 

utóbbi években átrendeződő teljesítményértékelés fokozatosan a nemzetközileg 

magasan jegyzett közlemények felé tolja a publikációs tendenciákat, ezen belül is 

kiemelt jelentőséggel bírnak a világszerte két elismert citációs adatbázis által 

jegyzett közlemények köre. Ezek egyike a Clarivate Analytics (Web of Science), a 

másik a Scopus. A Scopus adatbázisra nemzetközi szinten is építenek, ennek 

legjobb példája a nemzetközi egyetemi rangsorok minősítési folyamata. Ezek közül 

két rangsort érdemes kiemelni, melyek a Quacquarelli Symonds (QS) és a Times 

Higher Education (THE). Az említett rangsorokra jelentős súllyal kerül 

figyelembevételre a kutatási (kimondottan publikációs) teljesítmény. 

 

Az elemzést 30 társadalomtudományi kar körében végeztük el, vizsgálva azok 

publikációs adatait. A Scopus által indexált publikációk 49%-a „veszteség”, vagyis 

ugyan a Scopus által indexált, de az MTA listáin nem szereplő folyóiratban 

megjelenő közlemény. Ezek ugyanis a szerzők MTA doktori fokozatszerzési 

eljárása során kizárólag méltányossági kérelemmel fogadható el, és akkor is 

legfeljebb „B” kategóriásként. 

 

További információk: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.24245.19685 

 

 

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/10.13140/RG.2.2.24245.19685
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 
 

Boda Zsolt (2020): KI DÖNT? Kormányzási stílusok és közpolitikai 

változás Magyarországon 2002–2014. Budapest, Gondolat Kiadó – 

Társadalomtudományi Kutatóközpont. ISBN 978-963-556-082-0 

 

Röviden a kötetről:  

Nem túlzás azt mondani, hogy a ’ki dönt?’ kérdés a politika legfontosabb, 

legizgalmasabb problémájára utal. A politika központi kategóriája a hatalom, és a 

hatalom legegyértelműbben a döntésben nyilvánul meg. A ’ki dönt?’ kérdés 

fókuszálja a politika ősrégi dilemmáit: kik és milyen folyamatokon keresztül 

gyakorolják a hatalmat? Kitől kaptak felhatalmazást a döntések meghozatalára? 

Kinek és hogyan kell elszámolniuk a döntéseikkel? És így tovább.  

 

A kérdés összetett implikációinak megfelelően a politikatudomány is több 

különböző metszetben foglalkozik a döntéssel. Leegyszerűsítve a politikai 

rendszerek, így a demokrácia és a diktatúra közötti különbség lényege is ez a 

probléma: ki dönt? A hatalommegosztás elve és a liberális demokrácia erre alapuló 

komplex intézményi elrendezése is a döntés kontrollálásával, elemeire szedésével 

és felosztásával foglalkozik. A „nagypolitika”, a politics jelenségei pedig a hatalom 

áramlásáról, a döntési lehetőségekért, vagyis a „politikai mozgástér” kitágításáért 

folytatott küzdelemről szólnak.  

 

A Szerző e könyvében a döntés kérdését a kormányzás és a közpolitikai változás 

fogalmai mentén értelmezi és vizsgálja Magyarország vonatkozásában. Ennek 

megfelelően a közpolitika-tudomány (policy studies) szolgáltatja az elemzési 

keretet. 

 

 

Q-s közlemények bemutatása 
 

Ezúton ajánljuk figyelmükbe az alábbi, nemrég megjelent Q1-es 

tanulmányt: 
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Hettyey András (2021): The Europeanization of Hungarian foreign policy and 

the Hungarization of European foreign policy, 2010-18, Journal of Contemporary 

European Studies, 29(1): 125-138. 

 

A tanulmány a 2010-18 közötti magyar kormányok külpolitikájának 

európaizálódását vizsgálja. A politológiai szakirodalom alapvetően egyetért abban, 

hogy a magyar politikai rendszer 2010 óta de-európaizálódott. A cikk a vélt vagy 

valós de-európaizációt a magyar külpolitikára vonatkoztatva vizsgálja, és arra a 

megállapításra jut, hogy néhány kivételtől eltekintve a magyar külpolitika továbbra 

is európaizáltnak tekinthető, még ha alacsony mértékben is. De-európaizáció 

helyett fontosabb az uniós külpolitika „hungarizációjának” a folyamata, vagyis az, 

ahogy Budapest 2010-18 között igyekezett elfogadtatni saját pozíciót az uniós 

partnerekkel, így „magyarizálva” az uniós külpolitikát. 

 

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. 

 

 

Pályázati felhívás 
 

A Külügyi Műhely Alapítvány (www.kulugyimuhelyalapitvany.hu) pályázatot 

hirdetett egyetemi hallgatók részére rövid elemzések elkészítésére. A téma: a 

nyugat-európai országok gazdasági és politikai válságkezelése a COVID-19 

pandémia árnyékában. A 3 legjobb elemzés szerzője könyvutalvány 

nyereményben részesül, míg a 10 legjobb írásnak megjelenési lehetőséget 

biztosítanak kiadványaikban vagy partnereiknél. 

 

A teljes felhívás az alábbi hivatkozáson érhető el: 

http://kulugyimuhelyalapitvany.hu/2021/03/01/palyazati-felhivas/  

 

 

mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
http://www.kulugyimuhelyalapitvany.hu/
http://kulugyimuhelyalapitvany.hu/2021/03/01/palyazati-felhivas/
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A Dr. Bárczi Zoltán EU Közösségi Jog Alapítvány az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának (ELTE ÁJK) egykori, fiatalon 

elhunyt tanítványa emlékére pályázatot hirdet a róla elnevezett díj és az azzal járó 

pénzjutalom elnyerésére. Pályázhat valamennyi magyarországi állam- és 

jogtudományi karon jelenleg tanuló, illetve 2020 tavaszán végzett joghallgató – 

ideértve a szakjogászi képzésben, jogi továbbképzésben részt vevő hallgatókat is 

–, aki kiemelkedő eredményt ért el az uniós jog elsajátításában. 

 

A teljes felhívás a Hírlevél mellékletében érhető el. 

 

 

Webinárium-vadászat 
 

Which Kant? Approaching Kant on race and racism 

2021.03.30., 14:00 GMT/15:00 CET 

Organised by our Standing Group on Kantian Political Thought 

Home - ECPR Standing Group Conference 2021, Standing Group on Kantian 

Political Thought Seminar Series 

 

The paradox of sortition 

2021.03.31., 16:00 GMT/17:00 CET 

Organised by our Standing Group on Political Theory 

Home - ECPR Standing Group Conference 2020, Standing Group on Political Theory 

Seminar Series 

 

Playing for peace and justice: Introducing serious games for TJ 

2021.03.31., 09:00 GMT/10:00 CET 

Organised by our Standing Group on Human Rights and Transitional Justice 

Home - ECPR Standing Group Conference 2021, Standing Group on Human Rights 

and Transitional Justice Seminar Series 

 

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. 

 

https://ecpr.eu/Events/172
https://ecpr.eu/Events/172
https://ecpr.eu/Events/159
https://ecpr.eu/Events/159
https://ecpr.eu/Events/177
https://ecpr.eu/Events/177
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Rendezvényajánló 
 

A változás állandóssága - Fiskális politika és államadósság a Covid érában 

és a poszt-Covid világgazdaságban 

2021.03.30. 18:00 - 20:00 

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

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

 

Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Európai Jogi TDK virtuális 

intézménylátogatása az Európai Parlament Budapesti képviseletén 

2021.03.31. 16:00 - 17:30 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-31 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/811/  

 

A 20. sz. története politikai viccekben elmesélve - Állam- és Jogtörténeti 

TDK előadásai 2021 tavasz 

2021.03.31. 18:00 - 20:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-31 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/813/  

 

Kína-India határvita – kerekasztal-beszélgetés 

2021.04.01. 17:00 - 18:30 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-01  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/786/  

 

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/  

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-30
https://ludevent.uni-nke.hu/event/801/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-30
https://ludevent.uni-nke.hu/event/805/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-31
https://ludevent.uni-nke.hu/event/811/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-31
https://ludevent.uni-nke.hu/event/813/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-01
https://ludevent.uni-nke.hu/event/786/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-07
https://ludevent.uni-nke.hu/event/806/
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A magánszféra védelméhez való jog a technológiai fejlődés kihívásainak 

tükrében - magánszféra, közösségi platformok, adatvédelem, fake news… 

2021.04.20. 16:00 - 17:45 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-20  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/824/  

 

Itt az idő! – avagy hogyan gazdálkodjunk vele okosan? 

2021.04.21. 17:00 - 18:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-21 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/827/  

 

Puccs, emberi jogok és emberiesség elleni bűncselekmények – a mianmari 

helyzet megítélése a nemzetközi jog lencséjén keresztül 

2021.04.26. 18:00 - 19:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-26  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/829/  

 

 

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 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-20
https://ludevent.uni-nke.hu/event/824/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-21
https://ludevent.uni-nke.hu/event/827/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-26
https://ludevent.uni-nke.hu/event/829/
https://ludovikawebinar.uni-nke.hu/
https://antk-dl.uni-nke.hu/at-newsletter-confirm/confirm/leiratkozas.php
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Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi 

tájékoztató 

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

