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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.uninke.hu/kutatas-tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló
Andrew Gamble (2021): The Brexit Negotiations and the Anglosphere
A Brexit folyamat ismét rávilágított arra a kérdésre, hogy Nagy-Britannia milyen
szerepet tölthet be a világban. Felerősödtek azok a hangok, melyek az
„Anglosphere” kapcsán különböző forgatókönyveket vázolnak fel. Egy ezek közül
az EU tagság alternatívája, azonban Nagy-Britannia partnerei inkább csak a
biztonságpolitika kapcsán szorgalmaznak szorosabb kapcsolatokat, más területen
kevésbé.

Megjelenés helye: The Political Quarterly
Az 1930-as alapítása óta a „The Political Quarterly” aktuális kérdésekkel könnyen
érthetően és magas színvonalon foglalkozik. A folyóirat elkötelezett a politikai és
társadalmi reformok iránt, gyakran forgatott kiadvány a politikai döntéshozók,
valamint a tudomány művelői között.

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
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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/

Tudományos sarok
Az MTA elnökének kérése az MTMT adatok frissítésével kapcsolatban
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A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 2015. július 21én hatályba lépett módosításával a nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis, a
Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) működtetése a Magyar Tudományos
Akadémia közfeladatává vált. Az adatbázisnak minden közpénzből készült
tudományos publikáció bibliográfiai adatát tartalmaznia kell. Az MTMT adatainak
karbantartása minden magyar kutató érdeke, mivel az egyéni tudományos
teljesítmény mellett az intézményi összteljesítményről is zen adatok alapján lehet
megbízható képe a hazai kutatásfinanszírozó, pályázatkiíró szervezeteknek.
Az MTA elnöke arra kéri a kutatókat, hogy szíveskedjenek áttekinteni, de
legkésőbb 2021. április 15-ig frissíteni vagy pótolni az MTMT adatbázisában
feltüntetni a következő adatokat:
1. a tudományok doktora/MTA doktora cím megszerzésének időpontját (ha
van),
2. a kutató tudományterületi besorolását (Segédlet 1-es és 2-es ponthoz, link:
https://www.mtmt.hu/sites/default/files/adatlap.pdf),
3. a kutató minden egyes cikkének tudományterületi besorolását (Jogosultság
kidolgozása fejlesztés alatt van!),
4. amennyiben releváns a Web of Science azonosítók feltüntetését (Segédlet
4-es ponthoz, link: https://www.mtmt.hu/sites/default/files/wos.pdf),
5. a kutató első tudományos művének (amely nem konferencia absztrakt)
rögzítését,
továbbá,

hogy

a

kutató

újonnan

megjelenő

tudományos

publikációinak

bibliográfiai adatait lehetőség szerint a megjelenést követően töltse fel az MTMTbe, illetve rendszeresen tartsa karban hivatkozásait is.

Könyvajánló
Kaiser Tamás (szerk.) (2019): A modern kormányzás koncepcionális és
közpolitikai keretei - Hazai és nemzetközi dimenziók. Budapest, Dialóg
Campus Kiadó. ISBN 978-615-5945-92-2 (nyomtatott) / ISBN 978-615-5945-939 (elektronikus)
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Röviden a kötetről:
A kormányzástan (governance studies) mint alkalmazott társadalomtudomány
világszerte egyre

nagyobb szerepet játszik

a kormányzás természetének

leírásában és megértésében, valamint a felsőfokú oktatásban. A kormányzás
összetett és többrétegű fogalom, amelynek értelmezése sokoldalú, árnyalt
megközelítést és több diszciplína bevonását teszi szükségessé. Mivel az egyes
tudományterületek mást és mást értenek a „kormányzás” alatt, ezért szükséges a
fogalmak, módszertanok összehangolása, és egy új tudástartalom létrehozása. A
jelen tankönyv nem törekszik arra, hogy a kormányzástannak saját definíciót
adjon. Helyette a különböző tudományos és gyakorlatorientált megközelítések
áttekintésével értelmezési és alkalmazási kereteket alakít ki az alábbi kérdések
mentén: kik a szereplők a kormányzásban; milyen tevékenységekkel és
gyakorlatokkal

kapcsolható

össze

a

kormányzás;

melyek

a

kormányzás

legfontosabb technikái és mechanizmusai; melyek a kormányzás területei, milyen
értékeken és értékdilemmákon alapul; miként válnak a kormányzás eredményei
mérhetővé és megítélhetővé.
A

kiadvány

elérhető

az

alábbi

linken

keresztül:

https://tudasportal.uni-

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/12762
A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást
megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.

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.

Webinárium-vadászat
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Mesterséges intelligencia és blokklánc: két új technológia az adatvédelmi
megfelelés kapujában
Eszteri Dániel (NAIH osztályvezető)
2021. április 6. 14.00
Regisztráció: https://forms.gle/BAHDiAnYuedPSySD7
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
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

NATO

és

az

Amerikai

Egyesült

Államok

kapcsolata

a

Biden-

adminisztráció tükrében – kerekasztal-beszélgetés
2021.04.06. 17:00 - 18:30
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-06
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/826/
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/
Fake news a politika világában
2021.04.07. 18:00 - 20:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-07
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/838/
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Repüléstudományi Konferencia 2021 / Aeronautical Science Conference
2021
2021.04.08. 09:00 - 17:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-08
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/723/
Critical Rethinking of Public Administration
2021.04.10. 08:00 - 17:30
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-10
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/773/
The protection of indigenous peoples’ rights – The Ogiek’s long journey to
justice
2021.04.12. 16:00 - 18:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-12
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/856/
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/
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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
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