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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
Paula Surridge (2021): Britain’s Choice: Polarisation or Cohesion
A Jelentés átfogóan elemzi a Brexit utáni Nagy-Britannia helyzetét és lehetőségeit.
Alapvetően hét szegmens alkotta a vizsgálat tárgyát. Az elkészült munka igyekszik
hozzájárulni a brit közvélemény jobb megértéséhez is.
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

Alkotmánybíróság, a Kúria, az Európai Unió Bírósága és az Európa Tanács
strasbourgi székhelyű Emberi Jogi Bírósága esetjogának folyamatos bemutatására
is.
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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
Doktori képzés 2.0: a hazai tudományos utánpótlás-nevelés
verzióváltásának mezsgyéjén
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A doktori képzés magyarországi rendszerében 2016-ban bekövetkezett változások
alapvetően módosították az addigi paradigmát. Az időkényszer bevezetése
(intenzifikálás), a képzési időszak első felét lezáró komplex vizsga szűrő, kizáró
jellegének erősítése (szelektálás) és az ösztöndíjas helyek számának emelése
(volumenizálás) a nemzetközi versenyképesség erősítését kívánták szorgalmazni.
Annak ellenére, hogy ezen oktatáspolitikai intézkedések első eredményei csak kéthárom éven belül látnak majd napvilágot, az új típusú doktori képzés első négy
évének

tapasztalatai

bőséges

munícióval

szolgálnak

a

hallgatói,

oktatói

értékelések vizsgálatára. A tanulmány a társadalomtudományi doktori képzések
sorában élenjáró Budapesti Corvinus Egyetem doktori iskoláinak hallgatói és
oktatói között lebonyolított kérdőíves vizsgálat alapján arra a kérdésre keresi a
választ, hogy az érintett csoportok a megreformált tudományos utánpótlásnevelés mely tényezőiben látják a minőség garanciáját.
További
információk:
https://mersz.hu/mod/object.php?objazonosito=matud202104_f57029_i1

Könyvajánló
Csath Magdolna – Fási Csaba – Nagy Balázs – Pálfi Nóra – Vinogradov
Szergej (2020): Versenyképességi dilemmák a digitalizáció és robotizáció
korában.

Budapest,

Dialóg

Campus

Kiadó.

ISBN

978-963-531-067-8

(nyomtatott) / ISBN 978-963-531-068-5 (PDF) / ISBN 978-963-531-069-2 (ePub)
Röviden a kötetről:
Könyvünk részletesen elemzi és példákon mutatja be a versenyképesség
értelmezésének változását a digitalizáció és robotizáció, vagyis a negyedik ipari
forradalom korában. Kiemelten foglalkozik az állam változó szerepével a digitális
átalakulási folyamatban. Kutatásokra alapozva bizonyítja, hogy a digitalizáció és
robotizáció sikeréhez nem elegendők a technológiai és gépi beruházások, hanem
jelentős szintet kell lépni a tudás és a társadalmi bizalom, a társadalmi tőke
szintjének erősítésében is. Egy érdekes, a külföldön dolgozó magyarok körében
végzett nemzetközi elemzés eredményeit is bemutatja a könyv, felhívva a
figyelmet arra, hogy a jól felkészült, külföldön dolgozó szakemberek megfelelő
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lehetőségekkel történő hazacsábítása javíthatná a digitális átalakulás tudásbázisát
és ezzel felgyorsíthatná ezt a versenyképesség növelése szempontjából fontos
folyamatot. A könyvet döntéshozóknak, kutatóknak, egyetemi oktatóknak és
hallgatóknak egyaránt ajánljuk.
A

kiadvány

elérhető

az

alábbi

linken

keresztül:

https://tudasportal.uni-

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/16024

Csath Magdolna – Fási Csaba – Nagy Balázs – Taksás Balázs – Vinogradov
Szergej (2020): Versenyképesség: új elméleti és módszertani közelítések.
Budapest, Dialóg Campus Kiadó. ISBN 978-963-531-249-8 (nyomtatott) / ISBN
978-963-531-250-4 (PDF) / ISBN 978-963-531-251-1 (ePub)
Röviden a kötetről:
Könyvünk a gazdasági rendszer jellemzőiből kiindulva rendszerszemléletben
mutatja be a versenyképesség korszerű értelmezését, szintjeit, mérési módszereit
és hazánk eredményeit nemzetközi összehasonlításban. Különösen fontos és új
elemei a versenyképesség puha tényezőinek bemutatása bizonyítva, hogy ezek a
tényezők – bár nehezen mérhetők – gyakran sokkal nagyobb hatással vannak a
gazdasági eredményekre, mint például a mérhető pénzügyi források nagysága.
Figyelemre méltó része a könyvnek az innováció és a versenyképesség
összefüggésrendszerének

elemzése

és

a

kisvállalkozások

versenyképesség

javításban játszott szerepének megvilágítása. Ajánlják a szerzők a könyvet
elsősorban a kormányzati és a vállalati szektorban a versenyképességet a maga
teljességében

vizsgálni

akaró

szakembereknek.

De

világos

elemzései,

meghatározásai és gyakorlati példái miatt kiválóan alkalmazható a könyv a
gazdasági témakörök egyetemi oktatásában is.
A

kiadvány

elérhető

az

alábbi

linken

keresztül:

https://tudasportal.uni-

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/16023
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.
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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
RSA Professional Development Webinar Series
2021. április 14. Policy Making: Making a difference – how to respond impactfully
to consultations
2021. április 21. Grants and Funding: An Introduction to the Small Grant Scheme
by the RSA
https://www.regionalstudies.org/events/professional-development-webinarseries/
V4+WB Network of Research Managers and Administrators (RMAs)
Webinar series
2021. április 28. Boosting Excellence – strategies to highlight experiences and
expertise in your proposal
https://hetfa.eu/international-projects/v4wb-rmas/webinar-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.

Konferencia felhívás
Válság – politika – tudomány
A MAGYAR POLITIKATUDOMÁNY TÁRSASÁG XXVI. VÁNDORGYŰLÉSE
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(online konferencia)
2021. június 03 – 04. (csütörtök, péntek)
Debreceni Egyetem
A 2020. év kétségkívül a COVID-19 járványról szólt. A pandémia érintette a
társdalom

minden

rétegét,

alapvetően

változtatta

meg

nem

csak

a

mindennapokat, hanem a politika, az intézmények, a kormányzás és a
kommunikáció működését is. A világjárvány kihívásai és a nyomában megszülető
politikai döntések azt az érzést keltik, hogy visszavonhatatlanul valamilyen
választóvonalhoz érkeztünk, és valami radikálisan újnak kell következnie. A mai
kor jellemző értelmezése ennek megfelelően a válság, amely eredeti görög
értelmében is azt a helyzetet jelölte, amikor az alternatívák kiéleződnek, a korábbi
állapot már nem fenntartható, így vagy úgy el kell dőlnie a kérdéseknek. A mai
válság sajátossága, hogy az élet minden területén érezteti hatását, ezért
következményeit általános összefüggéseiben kell újragondolni.
Az online konferencia keretében megrendezendő 14 szekció előadásai részletesen
járják

körül

a

témát,

és

igyekszenek

reflektálni

a

pandémia

politikai,

politikatudományi következményeire.
Jelentkezési határidő: 2021. április 25-ig a tervezett előadás rövid (legfeljebb 250
szavas) összefoglalójával (absztraktjával) a választott szekció vezetőjénél.
A szekciókat, leírásukat és a szekcióvezetőket lásd a részletes felhívás
szövegében. https://fb.me/e/12AN1gnLR

Rendezvényajánló
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/
35. OTDK Állam- és jogtudományi Szekció
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2021.04.12. 09:00 - 2021.04.15. 14:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-12
Hadtörténelem időszerű kérdései
2021.04.12. 09:00 - 12:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-12
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/585/
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 szocialista haza koncepciója a Kádár-korszakban
2021.04.13. 16:30 - 18:30
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-13
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/852/
35. OTDK Társadalomtudományi Szekció
2021.04.14. 09:00 - 2021.04.16. 13:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-14
A BREXIT hatása a Magyarország és Nagy-Britannia közötti migrációs
mozgásokra, valamint a kapcsolódó idegenrendészeti szabályok változása
hazánkban
2021.04.15. 12:00 - 15:30
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-15
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/830/
Dél-Amerika, Dél-Európa - Nemzetközi Konferencia
2021.04.17. 08:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-17
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/763/
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35. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció
2021.04.19. 09:00 - 2021.04.23. 12:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-19
Párkapcsolati formák jogi védelme és vagyonjogi következménye c.
előadás - Állam- és Jogtörténeti TDK előadásai 2021 tavasz
2021.04.19. 17:00 - 19:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-19
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/859/
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/
35. OTDK Közgazdaságtudományi Szekció
2021.04.22. 09:00 - 2021.04.24. 14:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-22
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
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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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