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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
Sangmook Kim (2021): Education and Public Service Motivation: A
Longitudinal Study of High School Graduates
A tanulmány a középiskolai oktatás különböző összetevőit vizsgálja, amelyek
befolyásolhatják a diplomások PSM (közszolgálati motiváció)-szintjét Koreában. A
szerző számos tényezőt azonosít, melyek kedvező hatással vannak a PSM
szintjére.
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.
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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/

3

Tudományos sarok
A "nagy ugrás" a felsőoktatásban - Kína a nemzetközi verseny
élmezőnyében?
Kína előretörése erősen megkérdőjelezi a nyugati felsőoktatási intézmények
egyeduralmát a globális egyetemi piacon. A legnépszerűbb kínai egyetemek
jelentősen javítottak nemzetközi ranglista-pozícióikon. Amikor azonban az
egyetemek külföldi hallgatókat és oktatókat vonzó képességéről van szó, a kínai
felsőoktatási intézmények teljesítményének megítélése kérdésessé válik. Bár
növekvő tendenciát mutatnak ezen egyetemek International Outlook-pontszámai,
még mindig jelentős lemaradásban vannak az Egyesült Államok vagy NyugatEurópa legfontosabb egyetemeihez képest. Kína elsősorban "diákexportőr". Az
ázsiai vagy afrikai hallgatók számára ugyanakkor vezető célország lett, de még
mindig messze van attól, hogy elérje az Egyesült Államok vagy az Egyesült
Királyság egyetemeinek "nemzetközi nyitottsági" szintjét. A legnépszerűbb kínai
felsőoktatási intézmények publikációs teljesítménye és publikációs hálózatai is azt
mutatják, hogy ezek a felsőoktatási intézmények szívesebben publikálnak más
kínai intézményekkel vagy az Egyesült Államok egyetemeivel, mint más országok
intézményeivel.
További információk: http://doi.org/10.18414/KSZ.2021.4.375

Kari tudományos élet
Eredményesen zárult az XXXV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciója
Egyetemünk és Karunk szempontjából. Az eseményre a rendkívüli körülményekre
tekintettel online térben került sor. A Kar oktatói és hallgatói aktívan részt vettek
a

rendezvénysorozaton,

versenyzőként,

opponensként,

a

bírálóbizottságok

tagjaiként, témavezetőként, a tehetséggondozás támogatóiként. Az eredményes
részvételt négy helyezés és egy legjobb opponensi díj mutatja, melyhez ezúton is
gratulálunk!
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További információk: https://antk.uni-nke.hu/hirek/2021/04/15/35-otdk-allames-jogtudomanyi-szekcio

Könyvajánló
Barzó Tímea – Papp Tekla (szerk.) (2018): Civilisztika I. Budapest, Dialóg
Campus Kiadó. ISBN 978-615-5920-04-2 (nyomtatott) / ISBN 978-615-5920-059 (elektronikus)
Röviden a kötetről:
A tankönyv az államtudományi mesterképzési szakon tanított Civilisztika I. tárgy
kötelező tananyagaként minden lényeges elméleti és gyakorlati kérdésre
kiterjedően, magas színvonalon mutatja be az általános tanok, a személyek joga
és a szellemi alkotások joga jogterületeket. A neves szerzőgárda nemcsak a tételes
jog ismertetésére vállalkozott sikerrel, hanem a folyamatosan változó joggyakorlat
és az újszerű problémák sokasága által képzett útvesztőkben is ügyesen kalauzolja
el az olvasót. A könyv a dogmatikai kérdések fejtegetése mellett a bírói gyakorlat
bemutatásán keresztül a szerteágazó joganyagból mindenütt a szükségeset és a
lehető legtöbbet adva segíti az ismeretek megszerzését és a tanulást. A tankönyv
nemcsak az egyetemi hallgatók számára nyújt hasznos információkat, hanem a
polgári jog iránt érdeklődő oktatóknak és kutatóknak is egyaránt.
A

kiadvány

elérhető

az

alábbi

linken

keresztül:

https://tudasportal.uni-

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/12642

Barzó Tímea – Papp Tekla (szerk.) (2019): Civilisztika II. Budapest, Dialóg
Campus Kiadó. ISBN 978-615-5920-06-6 (nyomtatott) / ISBN 978-615-5920-073 (elektronikus)
Röviden a kötetről:
Jelen tankönyv az államtudományi mesterképzési szakon oktatott Civilisztika II.
tantárgy kötelező tananyagaként minden lényeges elméleti és gyakorlati kérdést
tárgyal, magas színvonalon mutatva be a dologi jogi és a felelősségtani
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jogterületeket. A mű elismert oktatók munkájának eredményeként született, és
nem csupán a tételesjogi szabályokat ismerteti sikerrel, hanem a folyamatosan
változó joggyakorlatba és a jogfejlődés nóvumaiba is betekintést nyújt. A szerzők
– a szükséges dogmatikai kérdések taglalásán és a bírói gyakorlat bemutatásán
keresztül – hatékonyan valósították meg a szerteágazó joganyag rendszerezését
és mélyreható elemzését, a legnagyobb igyekezettel segítve ezzel az új ismeretek
elsajátítását. A tankönyv nemcsak az egyetemi hallgatók számára nyújt hasznos
információkat, hanem a polgári jogi ismereteket megismerni vágyó oktatók és
kutatók is sikerrel forgathatják.
A

kiadvány

elérhető

az

alábbi

linken

keresztül:

https://tudasportal.uni-

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/12659
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
RSA Regions Cities Industry Webinar Series
2021. április 21. Grants and Funding: An Introduction to the Small Grant
Scheme by the RSA
https://www.regionalstudies.org/events/professional-development-webinarseries/
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2021. április 28. Back to the Essentials of Life in Society? Covid-19
Recovery and Social Transformation
https://www.regionalstudies.org/events/regions-cities-industry-series/#!
2021. május 19-20. The urban dimensions of EU Cohesion Policy
https://www.regionalstudies.org/events/the-urban-dimensions-of-eu-cohesionpolicy/
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.

Konferenciafelhívás
Internetes platformok kora – társadalmi hatások és szabályozási
kihívások
Az Alkotmánybíróság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézete
online konferenciát hirdet „Internetes platformok kora – társadalmi hatások és
szabályozási kihívások” címmel, amelyre várja előadók jelentkezését.
Az online konferencia fő célkitűzése, hogy összegyűjtse az online platformok
működésének társadalmi hatásaival, az alapjogok érvényesülésére gyakorolt
befolyásával

és

tapasztalatokat,

a

felmerülő

kutatási

szabályozási

eredményeket

és

kérdésekkel
tudományos

kapcsolatos

hazai

álláspontokat.

A

konferencia szervezői a jog- és az államtudomány, a szociológia és a
politikatudomány köréből egyaránt befogadnak előadásokat. A konferenciára
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előadással 2021. április 23-ig lehet jelentkezni az előadás témáját röviden
(legfeljebb 400 szóban) kifejtő absztrakttal az itki@uni-nke.hu e-mail címen.
A konferencia időpontja: 2021. május 27.

További

információk:

https://itki.uni-

nke.hu/hirek/2021/03/23/konferenciafelhivas-internetes-platformok-koratarsadalmi-hatasok-es-szabalyozasi-kihivasok

Válság – politika – tudomány
A MAGYAR POLITIKATUDOMÁNY TÁRSASÁG XXVI. VÁNDORGYŰLÉSE
(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.
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A szekciókat, leírásukat és a szekcióvezetőket lásd a részletes felhívás
szövegében. https://fb.me/e/12AN1gnLR

Rendezvényajánló
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/
35. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció
2021.04.19. 09:00 - 2021.04.23. 12:00
https://www.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://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-19
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/859/
A magyar Alkotmánybíróság döntéseinek hálózattudományi elemzése
2021.04.19. 17:00 - 18:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-19
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/858/
Modern város - Budapest - zászlóshajó vagy vízfej?
2021.04.19. 18:00 - 19:30
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-19
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/767/
A magánszféra védelméhez való jog a technológiai fejlődés kihívásainak
tükrében - magánszféra, közösségi platformok, adatvédelem, fake news…
2021.04.20. 16:00 - 17:45
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https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-20
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/824/
COVID-19 gazdasági hatásai – mikor állhat talpra a magyar gazdaság?
2021.04.20. 16:00 - 18:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-20
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/908/
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
A gyakorlatias rendészeti képzések megvalósításának tapasztalatai a
Rendészettudományi Karon
2021.04.22. 14:00 - 17:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-22
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/843/
Rendészet-Tudomány-Aktualitások. A rendészettudomány a fiatal kutatók
szemével 2021
2021.04.23. 09:30 - 14:30
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-23
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/800/
A mentális zavarok kezelésének történeti háttere - Állam- és Jogtörténeti
TDK előadásai 2021 tavasz
2021.04.26. 17:00 - 19:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-26
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/902/
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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/
Dr. Szalai György online kerekasztal beszélgetés
2021.04.28. 10:00 - 12:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-04-28
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/862/
Legyen a gazdaságföldrajz hangsúlyosabb a globális és a regionális
folyamatok megértésében!
2021.05.04. 18:00 - 20:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-04
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/904/

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
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Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi
tájékoztató
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