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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 osztályvezető, 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 
 

Rebecca Williams (2022): Rethinking Administrative Law for Algorithmic 

Decision Making 

Az algoritmikus döntéshozatal állami körben való növekvő elterjedése számos 

kihívást támaszt a közigazgatási joggal szemben az ilyen rendszerek értékeléséhez 

szükséges technikai döntésekkel kapcsolatban. Ahhoz, hogy a közigazgatási jog 

megadja a szükséges útmutatást az ilyen rendszerek optimális használatához, 

több szempontból is árnyaltabbá és fejlettebbé kell válnia. Ha azonban meg tud 

felelni ezeknek a kihívásoknak, a közigazgatási jognak lehetősége van nemcsak 

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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arra, hogy maga végezzen hasznos munkát az algoritmikus döntéshozatal 

ellenőrzésében, hanem útmutatást adjon az olyan, GDPR-ban megjelenő fogalmak 

értelmezéséhez, mint az „érdemi információ” vagy az „arányosság” követelménye. 

 

Megjelenés helye: Oxford Journal of Legal Studies 

Az Oxford Journal of Legal Studies az Oxfordi Egyetem Jogi Karának folyóirata, 

ami a joggal kapcsolatos legkülönfélébb kérdések megértéséhez kíván 

hozzájárulni. A folyóirat elsősorban elméleti munkákra és a jog más 

tudományágakhoz való kapcsolatából származó átfogó kérdések vizsgálatára 

helyezi a hangsúlyt, de egyetlen jogi érdeklődésre számot tartó téma és 

tudományos megközelítés sincs kizárva a publikáció köréből. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://doi.org/10.1093/ojls/gqab032  

 

 

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://doi.org/10.1093/ojls/gqab032
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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 
 

Hogyan írjunk minőségi kutatási cikket, és hogyan kerüljük el annak 

visszautasítását? 

 

A benyújtott cikkek szerkesztői elutasítása a kutató szempontjából rendkívül 

frusztráló és demotiváló folyamat lehet, de a szerkesztő számára is időigényes és 

létfontosságú lépésnek számít a folyamatban, mivel az ő feladata olyan megfelelő 

cikkek kiválasztása, amelyek megfelelnek a további felülvizsgálat és ellenőrzés 

szükséges kritériumainak. A folyóiratszerkesztőktől e szerkesztőségi cikkben 

kapott visszajelzések rávilágítanak arra, hogy sok tudós jelentős hiányosságokkal 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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bír a folyóirat értékelési folyamatának és a bírálati szakaszba való továbblépés 

elfogadási kritériumainak megértése tekintetében. Ez a szerkesztőségi cikk 

értékes, „bennfentes” nézőpontot kínál a szerkesztő szemszögéből az elutasítási 

folyamatról, kilenc vezető folyóiratszerkesztő eltérő szemszögén keresztül 

bemutatva. A szerkesztők mindegyike kifejti saját nézőpontját az elutasítás 

számos okáról, és kulcsfontosságú betekintést nyújt a kutatóknak arról, hogyan 

igazítsák beküldött anyagaikat a folyóirat konkrét követelményeihez és a 

szükséges minőségi kritériumokhoz, miközben bizonyítják a jelentőségét, illetve 

az elmélethez és a gyakorlathoz való hozzájárulását. Ez a szerkesztőségi cikk a 

szerkesztők eltérő nézőpontjaiból származó legfontosabb megállapítások tömör 

összefoglalóját tartalmazza, és ezzel rövid idő alatt jelentős értékkel és haszonnal 

járul hozzá a tudósok és az ipari kutatók munkájához egyaránt. 

 

További információk: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11883.82726  

 

 

Tudományos utánpótlás 
 

Soron következő doktori védések: 

Lehoczki Zóra Zsófia: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok szervezeti és 

vagyoni sajátosságai 

Témavezető: Dr. Papp Tekla 

Időpont: 2022. október 4. (kedd) 14:30 

Helyszín: Ludovika Főépület Zrínyi terem 

 

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

vedesek-es-muhelyvitak  

 

 

Konferenciafelhívás 
 

A Balkán a változó nemzetközi térben – V. Balkán konferencia 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok 

Kara ötödik alkalommal rendezi meg BALKÁN konferenciáját. 

A konferencia témája: A Balkán a változó nemzetközi térben 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11883.82726
https://antk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/doktori-vedesek-es-muhelyvitak
https://antk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/doktori-vedesek-es-muhelyvitak
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A konferencia ideje: 2022. november 18. (péntek) 

A konferencia helye: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusa 

 

A kutatási eredmények bemutatására előadás formájában nyílik lehetőség. A 

konferencia nyelve magyar. A jelentkezés feltétele egy 1000-2000 karakter 

terjedelmű magyar nyelvű absztrakt elküldése 2022. szeptember 30-ig. A 

jelentkezőket válaszlevélben értesítjük, a szekciók összetételének meghatározása 

a beérkezett jelentkezések alapján történik a program összeállításával. 

 

További információ: https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-18  

 

 

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 
 

Ződi Zsolt (szerk.) (2022): Jogi technológiák. Ludovika Egyetemi Kiadó. 

ISBN: 9789635318193 

E kötet másfél év munkájának a gyümölcse. Még 2020 végén határozta el néhány 

lelkes szakember, hogy megalapítja a Digitális Jogalkalmazás Munkacsoportot 

azzal a céllal, hogy a korszerű jogi technológiákat tanulmányozza. Ők a kötet 

szerzői. Van közöttük doktorandusz és professzor, fogalmazó és kúriai bíró, 

programozó és ügyvéd. Már a megalakuláskor megszületett az ötlet, hogy kötetbe 

kellene foglalni azokat a gondolatokat és kutatásokat, amelyek a csoport körül 

összesűrűsödtek. A tizenöt fejezet így vegyesen tartalmaz jogi informatikai 

helyzetértékeléseket, a legkorszerűbb jogi technológiák ismertetését a 

mesterségesintelligencia-alapú szoftverektől a szöveggeneráló alkalmazásokon 

keresztül a legal designig, de a szabályozási kihívásokat taglaló tanulmányokat is. 

A könyvet haszonnal forgathatja gyakorló jogász, a jogi informatika iránt 

érdeklődő szakember – és mindenki, aki szeretne egy kicsit jobban belelátni a jog 

jövőjébe. 

 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-18
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu


6 

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

jogtudomany/jogi-technologiak/  

 

 

Q-s közlemények bemutatása 
 

Ezúton ajánljuk figyelmükbe az alábbi, nemrég megjelent Q2-es 

tanulmányokat: 

 

Gombos Katalin – Orbán Endre: The Hungarian and German constitutional 

courts refused the ratification of the agreement on a Unified Patent Court. 

What’s next? JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW & PRACTICE 

17: 1 pp. 35-44. 

Az Egységes Szabadalmi Bíróság [ESZB] olyan nemzetek feletti bírói fórum, amely 

európai szabadalmak bitorlásával és érvényességével kapcsolatos jogvitákban jár 

el, és amelyet az uniós tagállamok egy csoportja ún. megerősített együttműködés 

keretében kíván létrehozni. Az ESZB Megállapodás hatálybalépéséhez – amelytől 

két kapcsolódó uniós rendelet hatálybalépése is függ – az szükséges, hogy 

legalább 13 tagállam ratifikálja, köztük azon három tagállam, amelyben 2012-ben 

a legtöbb európai szabadalom volt hatályban. A magyar alkotmánybírósági eljárás 

megindításának indokát a ratifikáció képezte; a Kormány ugyanis azt a kérdést 

tette fel az Alkotmánybíróságnak, hogy az ESZB Megállapodást az Alaptörvény E) 

vagy a Q) cikke alapján kell kihirdetni. Az Alkotmánybíróság 2018-ban 

megszületett válasza értelmében magánjogi jogviták egy csoportjának elbírálására 

vonatkozó joghatóságot – uniós jogalap híján – nemzetközi intézményre ruházni 

csak az alkotmány módosításával lehetséges. E döntést követően 2019-ben a 

Német Szövetségi Alkotmánybíróságnak (BVerfG) is döntenie kellett az ESZB-t 

kihirdető német törvény alkotmányosságáról. Az alkotmányellenességet 

megállapító döntés 17. bekezdése röviden ismertette a magyar Alkotmánybíróság 

Európai Szabadalmi Bíróság határozatát is, a 2022-ben megjelent tanulmány pedig 

e két határozat összehasonlító elemzését végzi el. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://academic.oup.com/jiplp/article/17/1/35/6516025?login=true  

 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/allam-es-jogtudomany/jogi-technologiak/
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/allam-es-jogtudomany/jogi-technologiak/
https://academic.oup.com/jiplp/article/17/1/35/6516025?login=true
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Bajnok Andrea – Kriskó Edina – Tari András – Demeter Márton (2022): 

Habitus formation and perceived academic norms of Hungarian 

communication scholars. KOME − An International Journal of Pure 

Communication Inquiry 10(1), 59-79. 

A kommunikációs területen folyó felsőfokú képzésnek hosszú története van a 

legtöbb nyugati társadalomban, de csak néhány évtizedes múltra tekint vissza 

Közép- és Kelet-Európában. Magyarországot esettanulmányként felmutatva, ez a 

tanulmány azt vizsgálja, hogy a fiatal kommunikációkutatók hogyan érzékelik 

szakmai képzésük minőségét, kutatási területük normáit és jövőbeli 

karrierkilátásaikat. 15 félig strukturált interjúra alapozva tanulmányunk 

megállapította, hogy a fiatal magyar kutatók súlyos ellentmondásokat érzékelnek 

a kommunikációtudomány területén melyek közül a legfontosabbak a nemzetközi 

és regionális habitusok és normák között feszülő ellentétek. A küzdelem a 

nemzetközi és regionális normák és habitusokat osztó kutatók között ambivalens 

mezőt alkot, amelyben családi háttér, nemzetközi mobilitás, anyagi körülmények 

és jövőbeli karriertervek döntőbb szerepet játszanak, mint a formális oktatás. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

http://komejournal.com/files/KOME_of_Bajnoknetal.pdf  

 

Tóth Róbert – Kása Richárd – Lentner Csaba (2022): The Impact of 

Financial Culture on the Operation of Hungarian SMEs Before and During 

Covid-19. Risks 10 : 7  Paper: 135, 18 p. 

A magyar kis- és középvállalkozások pénzügyi kultúráját vizsgálta a svájci Risks 

Q2-es (WoS, Scopus) folyóiratban megjelent „The Impact of Financial Culture on 

the Operation of Hungarian SMEs before and during Covid-19” című tanulmány. A 

szerzők Dr. Tóth Róbert a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa, Dr. habil 

Kása Richárd a BGE tudományos főmunkatársa, az NKE Széll Kálmán 

Állampénzügyi Kutatóműhely külső munkatársa, és Prof. Dr. Lentner Csaba 

egyetemi tanár, az NKE ÁNTK Széll Kálmán Állampénzügyi Kutatóműhelyének 

vezetője. A kutatói konzorcium legfontosabb célja volt, hogy feltárja a vállalati 

pénzügyi kultúra értelmezési kereteit és annak hazai gyakorlati jelentőségét, s 

nemzetközi keretek között értelmezze az eredményeket.  A szerzők rávilágítanak 

a vállalati pénzügyi kultúra egyes dimenzióra, fókuszálva a létrehozott vállalati 

pénzügyi kultúra indexre, és azon belül külön vizsgálják a „Financial management 

http://komejournal.com/files/KOME_of_Bajnoknetal.pdf
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elements” részindex és a „Risk and insurance” részindex jelentőségét, s a rajtuk 

keresztül kapott értékeket. Ezen túlmenően logikai, kauzális, és statisztikailag is 

igazolható összefüggéseket kerestek a pénzügyi kultúra és a vállalatok pénzügyi 

döntései között. Az elemzésben két évre lebontva kerültek meghatározásra a 

tényezők. A 2019-es mintában mintegy 2167, a 2021-es mintában pedig 3281 

vállalat válaszai kerültek kiértékelésre.   A kutatás tehát két különböző időszakot 

érint, s unikuma, hogy a koronavírus válság előtt és az az alatti időszakban is 

végeztek felmérést, így időbeli összehasonlító elemzést végezhettek. A tanulmány 

eredményei felhívják a vállalatvezetők figyelmét a pénzügyi kultúra gyakorlati 

elemeire, az eredményesség, a jövedelmezőség, illetve a stabilitás pénzügyi 

tudatosság fejlesztésén keresztül történő fenntartására, fejlesztésére. Az 

államigazgatás figyelmét pedig a pénzügyi tudatosság állami intézményi, 

szabályozási eszközökkel és költségvetési források terhére történő támogatására. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://www.researchgate.net/publication/361666648_The_Impact_of_Financial

_Culture_on_the_Operation_of_Hungarian_SMEs_before_and_during_COVID-19  

 

Ezúton ajánljuk figyelmükbe az alábbi, nemrég megjelent Q3-as 

tanulmányt: 

 

David M. Wineroither – Gilg U. H. Seeber: A New Chapter in the Evolution 

of Right-wing Populist Electoral Winning Formulas: The Implementation 

and Impact of Portfolio Diversification in Austria. Czech Journal of 

Political Science 2/22. 

A tanulmány az osztrák jobboldali populista pártokkal, a millenium óta megtartott 

választásokon elért eredményeikkel, szavazóbázisainak összetételével foglalkozik 

tudományos igényességgel. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1052311  

 

 

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 

https://www.researchgate.net/publication/361666648_The_Impact_of_Financial_Culture_on_the_Operation_of_Hungarian_SMEs_before_and_during_COVID-19
https://www.researchgate.net/publication/361666648_The_Impact_of_Financial_Culture_on_the_Operation_of_Hungarian_SMEs_before_and_during_COVID-19
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1052311
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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az említett tanulmány könyvészeti adatait, valamint a tanulmány rövid, magyar 

nyelvű leírását. 

 

 

Webinárium-vadászat 
 

2022. szeptember 16. – Crisis management: preparedness and response 

https://www.eipa.eu/event/crisis-management/  

 

2022. szeptember 22. – Strategic Foresight 

https://www.eipa.eu/event/strategic-foresight/  

 

2022. szeptember 22. – Italy goes to the polls: what will it mean for the 

EU 

https://sieps.se/en/seminars/?page=2,#4233a311-92b4-445c-baec-

f42785433671  

 

2022. szeptember 22. – Towards a final and sustainable Iranian nuclear 

agreement? 

https://www.ceps.eu/ceps-events/towards-a-final-and-sustainable-iranian-

nuclear-agreement-2/  

 

2022. szeptember 29.– Are we ready for the digital euro? 

https://www.ceps.eu/ceps-events/are-we-ready-for-the-digital-euro/  

 

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 
 

War and Peace in the 21st Century – The Lifecycle of Modern Armed 

Conflicts, nemzetközi konferencia 

2022.09.23. 10:00 - 16:30 

https://www.eipa.eu/event/crisis-management/
https://www.eipa.eu/event/strategic-foresight/
https://sieps.se/en/seminars/?page=2,#4233a311-92b4-445c-baec-f42785433671
https://sieps.se/en/seminars/?page=2,#4233a311-92b4-445c-baec-f42785433671
https://www.ceps.eu/ceps-events/towards-a-final-and-sustainable-iranian-nuclear-agreement-2/
https://www.ceps.eu/ceps-events/towards-a-final-and-sustainable-iranian-nuclear-agreement-2/
https://www.ceps.eu/ceps-events/are-we-ready-for-the-digital-euro/
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-09-23 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2226/  

 

Innovációs Kiállítás és Szakmai Napok 

2022.09.26. 09:00 - 2022.09.27. 16:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-09-26  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2188/ és https://ludevent.uni-

nke.hu/event/2189/  

 

A világ jogi kultúrái – konvergenciák és divergenciák a világ jogi 

kultúráiban című online konferenciára. 

2022.10.04. 16:00 - 18:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-04  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2196/  

 

A családtagok közötti jogviszonyok sokszínűsége 

2022.10.14. 10:00 - 13:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-14  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2210/  

 

TDK Börze 2022 

2022.10.26. 09:00 - 14:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-26 

 

ITDK 2022 ősz 

2022.11.03. 08:00 - 17:00  

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-03 

 

A Balkán a változó nemzetközi térben – V. Balkán konferencia 

2022.11.18. 09:00 - 17:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-18  

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: 

Leiratkozás 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-09-23
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2226/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-09-26
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2188/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2189/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2189/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-04
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2196/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-14
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2210/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-26
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-03
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-18
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

