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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 
 

Leonor Camarena – Federica Fusi (2022): Always Connected: Technology 

Use Increases Technostress Among Public Managers 

Annak ellenére, hogy az információs és kommunikációs technológiákat 

(information and communication technologies, ICT-k) egyre nagyobb mértékben 

használják és alkalmazzák a kormányzati szektorban, kevés tanulmány vizsgálja, 

hogy az ICT-k hogyan befolyásolják az állami vezetők jólétét a munkahelyen. A 

pszichológia a „technostressz”-t a stressz egy formájaként határozza meg, amely 

az ICT-használat által előidézett társadalmi és technikai változásokból ered. 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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tanulmány konklúziója szerint az ICT-k professzionális felhasználása növeli a 

technostresszt, ami azonban csökkenthető az ICT-használatra vonatkozó 

irányelvek és iránymutatások kidolgozásával. 

 

Megjelenés helye: The American Review of Public Administration 

Az American Review of Public Administration a tág értelemben vett közigazgatásra 

összpontosít, ideértve a vezetés- és szervezéstudományt, a program- és 

teljesítményértékelést, valamint a költségvetés-tervezés, a pénzügyi 

menedzsment, a hálózatirányítás és a közszolgálati motiváció területeit is. A 

folyóirat elsősorban az Egyesült Államok közigazgatására fókuszál, de nemzetközi 

és összehasonlító jellegű kutatásokat is közöl. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://doi.org/10.1177/02750740211050387  

 

 

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/10.1177/02750740211050387
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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 
 

A Web of Science folyóiratértékelési folyamata és kiválasztási 

kritériumai 

 

A Web of Science-nél a folyóiratok értékeléséhez egyetlen, 28 elemből álló 

kritériumrendszert használnak. Ez tartalmaz 24 minőségi kritériumot, amely célja 

a szerkesztői szigor és az ajánlott eljárások kiválasztása folyóiratszinten, valamint 

4 hatáskritériumot, amelyek célja a saját területükön a legnagyobb hatású 

folyóiratok kiválasztása, a hatás elsődleges mutatójaként az idézettségi aktivitást 

használva. 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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A minőségi kritériumoknak megfelelő lapokat folyóirat-adatbázisba teszik, az 

Emerging Sources Citation Index™-be (ESCI). A további hatáskritériumoknak 

megfelelő folyóiratok a Science Citation Index Expanded™ (SCIE), a Social 

Sciences Citation Index™ (SSCI) vagy az Arts & Humanities Citation Index (AHCI) 

adatbázisába kerülnek be, a szakterületüktől függően. A „legnagyobb presztízsű” 

kifejezést a SCIE, az SSCI és az AHCI adatbázisokra egyaránt használjuk. 

 

További információk: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12929.12640  

 

 

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 

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 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12929.12640
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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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 
 

Gombos Katalin (szerk.) (2022): Az európai jog 21. századi kihívásai. 

Ludovika Egyetemi Kiadó. ISBN: 978-963-531-717-2 

A 21. század számos új kihívás elé állítja az Európai Uniót, amelyek megoldásához 

globális gondolkodás szükséges. A tanulmánykötet színes példákat szolgáltat és 

egyfajta mozaikot ad e kihívásokból, a modern európai jog összefüggéseire építve 

mutat be néhány alapvető fontosságú kérdést a demokratikus jogérvényesülés 

témaköréből (bírói függetlenség, vallásszabadság), a jelenlegi pandémiás helyzet 

nyomán előtérbe került kérdésekből (betegjogok, a pandémiára adott gazdasági 

és versenyjogi hatások). 

 

A beruházásvédelem kihívásai, továbbá a környezet- és klímavédelem örökzöld 

kérdései mellett szóba kerülnek a dízelbotrányra adott jogi válaszok, valamint a 

digitalizáció közigazgatásra gyakorolt hatásai, továbbá az uniós tisztviselői pályára 

lépéshez szükséges felvételi eljárási rend lehetséges reformja is. 

 

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

jogtudomany/az-europai-jog-21-szazadi-kihivasai/  

 

 

Q-s közlemények bemutatása 
 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-18
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/allam-es-jogtudomany/az-europai-jog-21-szazadi-kihivasai/
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/allam-es-jogtudomany/az-europai-jog-21-szazadi-kihivasai/
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Ezúton ajánljuk figyelmükbe az alábbi, nemrég megjelent Q3-as 

tanulmányt: 

 

Orbán Endre: The EU-Member State Relationship as a Principal-Agent 

Problem. Perspectives on Federalism, Vol. 13, issue 1, 2021, pp. 61-90. 

Az Európai Unió létrejötte óta számos elmélet foglalkozik az európai integráció 

szerkezetével, illetve működésével. A tanulmány egy újabb értelmezést próbál 

nyújtani az ún. principal-agent koncepcióra építve. A kiindulópontot az a dilemma 

képezi, hogy vajon az EU kizárólag a tagállamok ügynökének tekintendő, vagy a 

helyzet összetettsége nyomán e viszony kétirányú. A tanulmány a megbízási 

viszonyok három típusát tárja fel az uniós konstrukción belül, és bemutatja az 

alapító szerződések jogi és politikai megoldásait, amelyek e viszonyokból eredő 

kérdések kezelésére irányulnak. A kapcsolatrendszer összetettsége körében a 

tanulmány két alapvető okot elemez: az uniós közvetlen végrehajtás 

hiányosságát, illetve az Európai Unió értékközösségként való posztulálását. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: https://www.on-

federalism.eu/component/jdownloads/?task=download.send&id=47&catid=5&m

=0&Itemid=101  

 

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 
 

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. 

 

https://www.on-federalism.eu/component/jdownloads/?task=download.send&id=47&catid=5&m=0&Itemid=101
https://www.on-federalism.eu/component/jdownloads/?task=download.send&id=47&catid=5&m=0&Itemid=101
https://www.on-federalism.eu/component/jdownloads/?task=download.send&id=47&catid=5&m=0&Itemid=101
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://www.ceps.eu/ceps-events/are-we-ready-for-the-digital-euro/
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Rendezvényajánló 
 

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

Conflicts, nemzetközi konferencia 

2022.09.23. 10:00 - 16:30 

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 hálózattudomány aktuális kérdései 

2022.10.05. 09:00 - 14:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-05  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2232/  

 

A családi vállalkozások differenciált jog(politika) megközelítése c. online 

konferencia 

2022.10.05. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-05  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2261/  

 

A családtagok közötti jogviszonyok sokszínűsége 

2022.10.14. 10:00 - 13:00 

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

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#2022-10-05
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2232/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-05
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2261/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-14
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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 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi 

tájékoztató 

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
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

