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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 

 Dr. Fási Csaba tudományszervező munkatárs 

 

A hagyományoknak megfelelően a Hírlevél következő száma 2022 

szeptemberében, a 2022/2023-as tanév kezdetén jelenik meg. 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 
 

Rob Lawlor (2022): The Ethics of Automated Vehicles: Why Self-driving 

Cars Should not Swerve in Dilemma Cases 

A cikk szerzője amellett érvel, hogy az automatizált járműveknek nem szabad 

elkanyarodnia, hogy elkerüljenek egy útjukban álló személyt vagy járművet, 

kivéve, ha ezt megtehetik anélkül, hogy másokra veszélyt vagy kockázatot 

jelentenének. A szerző szerint erre a következtetésre kell jutnunk akkor is, ha a 

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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klasszikus villamos probléma (trolley problem) esetén úgy gondoljuk, hogy a 

villamost el kell terelni a pálya végén álló öt ember megmentése érdekében. 

Álláspontja védelmében a szerző az erkölcsi és jogi felelősség elosztására 

hivatkozik, kiemelve a biztonságos terek fontosságát. 

 

Megjelenés helye: Res Publica 

A Res Publica egy lektorált jog-, erkölcs- és társadalomfilozófiai folyóirat, amely 

elméleti, gyakorlati és közéleti kérdések normatív elemzésére összpontosít. A 

folyóirat elismert, illetve pályafutásuk elején álló tudósok munkáit egyaránt 

publikálja. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11158-021-09519-y  

 

 

Publikációs felhívás 

 

Pro Publico Bono 

A Pro Publico Bono tudományos folyóirat (és elődlapjainak) több évtizedes 

története napjainkban új fejezetéhez ért. A Pro Publico Bono független, lektorált, 

az MTA IX. osztály szerint minősített „A” kategóriájú, negyedévente megjelenő 

folyóirat. Célja a közigazgatás- és jogtudomány, valamint az államelméleti témájú 

tanulmányok, közlemények és recenziók közlése. A folyóirat várja azokat a 

kutatási eredményeket is, amelyek a közjog, a társadalom – és 

politikatudományok területén keresik a jövő lehetséges alternatíváit a fenntartható 

és innovatív társadalmak, a jó kormányzás és a nemzetállamok, valamint az 

európai és transzatlanti együttműködés erősítése érdekében, számolva 

technológiai, ökológiai és kulturális átrendeződés hatásaival. 

 

Pro Publico Bono is a peer-reviewed journal four-monthly published by the 

University of Public Service, Budapest. It covers researches based on public law, 

social and political sciences as well as interdisciplinary approach that explore future 

alternatives for fostering sustainable and innovative societies, good governance 

and for strengthening nation states as well as the European and transatlantic 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11158-021-09519-y
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cooperation facing technological, ecological and cultural disruption in the 

increasingly complex and ambiguous 21st century. 

 

Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények: A periodika független lap, amely 

tudományos missziójának tekinti az Európa Tanács Strasbourgi székhelyű Emberi 

Jogi Bírósága esetjogának folyamatos bemutatását, különös tekintettel a magyar 

ügyekre; az Európai Unió Bírósága emberi jogi esetjogának bemutatását, valamint 

a témában megjelenő tudományos értékű publikációkkal a közigazgatási, 

közszolgálati, illetve jogi képzőintézmények képzésének segítését. Célja, lektorált 

kutatások és szakmai tapasztalatok közlése az emberi jogi terület minden 

aspektusából, a tudományos nézetek és a gyakorlati megfontolások közötti 

kölcsönhatás erősítése. 

 

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. 

 

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

 

 

Tudományos sarok 
 

2021-ben nyertes Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok empirikus 

vizsgálata 

 

Jelen tanulmány a publikálási szokásokat vizsgálja a nyertes Bolyai János Kutatási 

Ösztöndíjasok körében. A Bolyai-ösztöndíj akadémiai támogatásként hidat képez 

a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), az MTA doktorai és a fiatal kutatói 

generáció tagjai között. 2021-ben nyertes pályázók átlagosan 1,5 évtizede aktívan 

publikáló, nemzetközi társszerzőkkel rendelkező, magasan idézett közleményekkel 

rendelkező 45 év alatti kutatók. Az ösztöndíjasok elsősorban kutatóközpontokból, 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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tudományegyetemekről kerülnek ki. Nemzetközi publikálásra elsősorban az 

Elsevier kiadó folyóiratait használják, de jelentős növekedés figyelhető meg MDPI 

kiadó esetén. Pályázók harmada már írt, ötöde két hónappal a pályázati 

eredményhirdetés után rendelkezett MDPI kiadó által megjelentetett 

közleménnyel. A közleményben szereplő leíró statisztikai adatok célértékként 

jelenhetnek meg a későbbi pályázók számára. 

 

További információk: 

https://www.researchgate.net/publication/360652240_2021-

ben_nyertes_Bolyai_Janos_Kutatasi_Osztondijasok_empirikus_vizsgalata  

 

 

Tudományos utánpótlás 
 

Soron következő műhelyviták: 

Szakács Édua: Kompetencialapú karrierindítás a közszolgálatban – avagy a 

pályamotiváció, a kompetenciamegfelelés és a mentorálás összefüggései a 

közigazgatási karrierindítással 

Témavezető: Dr. Szabó Szilvia (METU) 

Időpont: 2022. május 25. (szerda) 14:00 

Helyszín: Oktatási Központ 510. tárgyaló 

 

További információk: https://antk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/doktori-

vedesek-es-muhelyvitak  

 

 

Konferenciafelhívás 
 

Amennyiben Ön is ismer olyan színvonalas konferenciákat, melyeket meg szeretne 

osztani e Hírlevél olvasóival, kéjük, küldje meg azokat az ANTK.TDH@uni-nke.hu 

címre. 

 

 

Könyvajánló 
 

https://www.researchgate.net/publication/360652240_2021-ben_nyertes_Bolyai_Janos_Kutatasi_Osztondijasok_empirikus_vizsgalata
https://www.researchgate.net/publication/360652240_2021-ben_nyertes_Bolyai_Janos_Kutatasi_Osztondijasok_empirikus_vizsgalata
https://antk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/doktori-vedesek-es-muhelyvitak
https://antk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/doktori-vedesek-es-muhelyvitak
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu


5 

Koltay András – Gellér Balázs (szerk.) (2022): Jó kormányzás és 

büntetőjog. Ünnepi tanulmányok Kis Norbert egyetemi tanár 50. 

születésnapjára. Ludovika Egyetemi Kiadó. ISBN: 978-963-531-758-5 

Kis Norbert jogász, egyetemi tanár oktatóként és vezetőként is szolgálta, szolgálja 

a felsőoktatást. Az ELTE, a Széchenyi István Egyetem, majd a Corvinus tanára 

volt, és a kezdetektől részt vett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem építésében, 

dékánként, illetve rektorhelyettesként is. 

 

Kormányzati pozíciókat töltött be felsőoktatási területen, és az ügyvédvilágban 

szintén megmérettette magát. Nemzetközi kapcsolatait kutatóként, oktatóként és 

vezetőként sikerrel fordította intézményei javára. 

 

Egykori és jelenlegi egyetemi kollégái úgy döntöttek, hogy 50. születésnapjára egy 

ünnepi kötettel kedveskednek neki. A kötet szerzői és szerkesztői azt remélik, 

hogy az ünnepelt szakmai érdeklődéséhez közel álló tárgyú tanulmányokat 

egybegyűjtő kötet a közigazgatás, az állambölcselet, a kormányzástan és a 

büntetőjog iránt érdeklődőknek is élvezetes olvasmány lesz. 

 

A szakmai eredményein túl Kis Norbert ugyanakkor férj, családapa, futballrajongó, 

magyar patrióta, az igazságot kereső, sorskérdéseken töprengő és nemzetközi 

perspektívákban gondolkodó ember. A kötet tanulmányain keresztül kollégái 

segítségével talán személyiségének egy-egy vonása is kirajzolódhat az olvasó 

előtt. 

 

További információk: https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/allam-es-

jogtudomany/jo-kormanyzas-es-buntetojog/  

 

 

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. 

 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/allam-es-jogtudomany/jo-kormanyzas-es-buntetojog/
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/allam-es-jogtudomany/jo-kormanyzas-es-buntetojog/
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Nemzetközi kapcsolatok 
 

Nemzetközi szervezetek testközelből 

 

Az NKE ÁNTK Nemzetközi Jogi Tudományos Diákkör tagjai tanulmányi 

kiránduláson vettek részt Bécsben az ENSZ központjában, valamint meglátogatták 

az EU Alapjogi Ügynökségét és Magyarország Nagykövetségét is. A látogatás során 

a résztvevők első kézből szerezhettek információkat az intézmények működésével 

kapcsolatban, így a gyakorlati tapasztalatokkal tudták kiegészíteni eddigi elméleti 

ismereteiket. 

 

A részletekről itt olvashat: https://antk.uni-

nke.hu/hirek/2022/05/13/nemzetkozi-intezmenyek-es-kulkapcsolatok-

testkozelbol  

 

Tudományos tanácskozás középpontjában álltak a "szélsőségek és 

szélsőségesek" 

 

Az NKE ÁNTK, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete és az Eötvös Loránd 

Kutatási Hálózat Moravcsik Gyula Intézete közösen szervezte meg immár negyedik 

alkalommal "A vallás szerepe a politika alakításában" konferenciát, amelynek 

fókusza ezúttal a szélsőségek és szélsőségesek témaköre volt. Az előadók sorában 

volt többek között Maróth Miklós, Magyar Corvin-lánccal kitüntetett, Széchenyi-

díjas klasszika-filológus, orientalista az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) 

elnöke, Szovák Kornél, Széchenyi-díjas történész, az ELKH Moravcsik Gyula 

Intézet igazgatója, N. Rózsa Erzsébet egyetemi tanár, Marsai Viktor és Kaló József 

egyetemi docensek, valamint Petruska Ferenc, a Honvédelmi Jogi és Igazgatási 

Tanszék vezetője is. 

 

További információk: https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/05/18/vallasbol-

ideologia  

 

 

https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/05/13/nemzetkozi-intezmenyek-es-kulkapcsolatok-testkozelbol
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/05/13/nemzetkozi-intezmenyek-es-kulkapcsolatok-testkozelbol
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/05/13/nemzetkozi-intezmenyek-es-kulkapcsolatok-testkozelbol
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/05/18/vallasbol-ideologia
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/05/18/vallasbol-ideologia
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Webinárium-vadászat 
 

Szeretnénk minden érdeklődő kolléga figyelmébe ajánlani az Egyesült Királyság 

egyik legbefolyásosabb think-tank szervezete, az Institute for Government 

portfólióját, különös tekintettel a regisztráció és feliratkozást követően élőben, 

résztvevőként, vagy akár utólag is megtekinthető, webinárium "műfajú" szakmai 

programokra. Az Institute for Government elérhetősége: 

https://www.instituteforgovernment.org.uk/about-us 

 

 

Az University of Cambridge keretein belül működő, 2018-ban alapított Bennett 

Institute for Public Policy rövid időn belül a legbefolyásosabb európai közpolitikai 

kutatóintézetek sorába emelkedett. Az intézet által szervezett online konferenciák, 

webináriumok szabadon hozzáférhetők és visszanézhetők. Elérhetőség: 

https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/events/  

 

 

Az 1983-ban Brüsszelben alapított Centre for European Policy Studies (CEPS) az 

európai integrációval foglalkozó kutatások meghatározó, széleskörű nemzetközi 

partnerségi hálózattal rendelkező közpolitikai intézete. A CEPS saját kutatási 

eredményei, publikációi, szakanyagai, az általa szervezett konferenciák, 

webináriumok felvételei az intézmény honlapján szabadon hozzáférhetők, 

letölthetők, illetve visszanézhetők. Elérhetőség: www.ceps.eu  

 

 

A SIEPS (Swedish Institute for European Policy Studies) Svédország 

legbefolyásosabb, független közpolitikai intézete. Multidiszciplináris kutatásokat 

folytat az Európai Unió és a tagállamok alkotmányos, politikai, közpolitikai és 

gazdasági kérdéseihez kapcsolódva. A kutatások eredményeit összefoglaló 

publikációk, valamint az aktuális eseményeket naprakész rendszerességgel 

elemző és megvitató angol nyelvű webináriumok szabadon hozzáférhetők az 

intézmény weboldalán: https://sieps.se/en/seminars/?page=2  

 

 

https://www.instituteforgovernment.org.uk/about-us
https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/events/
http://www.ceps.eu/
https://sieps.se/en/seminars/?page=2
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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 
 

Ludovika Piknik és Egyetemi Sportnap 

2022.05.20. 08:00 - 16:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-20  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1986/  

 

Innovációs Menedzser Tréning 

2022.05.24. 14:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-24  

Regisztráció: https://iti.uni-nke.hu/hirek/2022/05/09/innovacios-menedzser-

treningre-varjuk-az-egyetemi-polgarokat  

 

Mozgás, művészet, kibontakozás: kreatív eszközök a 

kompetenciafejlesztésben 

2022.05.31. 09:00 - 14:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-31  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2015/  

 

 

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. 

 

mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-20
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1986/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-24
https://iti.uni-nke.hu/hirek/2022/05/09/innovacios-menedzser-treningre-varjuk-az-egyetemi-polgarokat
https://iti.uni-nke.hu/hirek/2022/05/09/innovacios-menedzser-treningre-varjuk-az-egyetemi-polgarokat
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-31
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2015/
https://ludovikawebinar.uni-nke.hu/
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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 

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

