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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 
 

David A. Spencer (2022): A Four-Day Working Week: its Role in a Politics 

of Work 

A négynapos munkahét gondolata az utóbbi időben a politikai viták középpontjába 

került, és egyre több cég vállalja a négynapos munkahét kísérleti bevezetését. A 

cikk szerzője szkeptikus a tekintetben, hogy a négynapos munkahét, a jelenlegi 

elképzelések szerint, szükségszerűen jobbá tenné a munkakörülményeket. 

Ehelyett egy olyan alternatív menetrendet javasol, amely kevesebb munkaórát 

tesz lehetővé magasabb színvonalú munkavégzés mellett. E menetrend 

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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megvalósításának akadályai megerősítik azt a tényt, hogy a radikális társadalmi 

változáshoz mélyebb intézményi reformra van szükség, többek között a 

munkahelyeken belül is. 

 

Megjelenés helye: The Political Quarterly 

Az 1930-as alapítása óta a „The Political Quarterly” aktuális kérdésekkel 

közérthetően és magas színvonalon foglalkozik. A folyóirat elkötelezett a politikai 

és társadalmi reformok iránt, gyakran forgatott kiadvány a politikai döntéshozók, 

valamint a tudomány művelői között. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: https://doi.org/10.1111/1467-

923X.13173  

 

 

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 

cooperation facing technological, ecological and cultural disruption in the 

increasingly complex and ambiguous 21st century. 

https://doi.org/10.1111/1467-923X.13173
https://doi.org/10.1111/1467-923X.13173
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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 
 

ERIH PLUS – Eszköz a társadalom- és bölcsészettudományok láthatóvá, 

kereshetővé és elérhetővé tételéhez 

 

A bölcsészet- és társadalomtudományok európai referenciaindexe (ERIH PLUS) 

biztosíthatja a nemzeti és intézményi rendszerek számára a társadalom- és 

bölcsészettudományok tudományos periodikáknak és folyóiratainak jól 

meghatározott, szabványosított és dinamikus nyilvántartását. A nyilvántartás 

túlmutat a kereskedelmi indexelési szolgáltatások biztosításán, és alapot szolgáltat 

a bibliográfiai adatok szabványosításához, valamint a különböző CRIS-

rendszerekben (Current Research Information Systems, CRIS) való 

elérhetőségükhöz és összehasonlíthatóságukhoz. A nyilvántartás jelenleg mintegy 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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10213 folyóiratot és könyv sorozatot tartalmaz. Az ERIH PLUS-ban csak 

tudományos periodikák/folyóiratok szerepelhetnek. A könyvek, monográfiai 

sorozatok és konferencia-kiadványok jelenleg nem tartoznak ide. 

 

További információk: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17032.29444  

 

 

Akadémiai székfoglaló 
 

A Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 

tisztelettel meghívja Önt Halmai Péter, az MTA rendes tagja Mélyintegráció 

paradigma címmel tartandó székfoglaló előadására. 

 

A rendezvény időpontja: 2022. október 13. (csütörtök), 13:00 óra 

A rendezvény helyszíne: MTA Székház Felolvasóterem (1051 Budapest, Széchenyi 

István tér 9. I. emelet) 

 

További információk a mellékletben és az alábbi honlapon: 

https://mta.hu/esemenynaptar/2022-10-13-halmai-peter-melyintegracio-

paradigma-4432  

 

 

Tudományos utánpótlás 
 

Soron következő doktori védések: 

Maróti Dávid: Az Osztrák Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság 

államépítése, alkotmány- és közigazgatás-története 1945-1955 között 

Témavezető: Dr. Schweitzer Gábor 

Időpont: 2022. október 14. (péntek) 11:30 

Helyszín: Oktatási Központ 510. tárgyaló 

 

Soron következő műhelyviták: 

Szakos Judit: Az állam innovációt ösztönző szerepe: az üzleti inkubátorok példája 

Témavezető: Dr. Makó Csaba 

Időpont: 2022. október 25. 14:00 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17032.29444
https://mta.hu/esemenynaptar/2022-10-13-halmai-peter-melyintegracio-paradigma-4432
https://mta.hu/esemenynaptar/2022-10-13-halmai-peter-melyintegracio-paradigma-4432
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Helyszín: Oktatási Központ 509. tárgyaló és online 

 

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 

terjedelmű magyar nyelvű absztrakt elküldése 2022. október 15-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 – Török Bernát (szerk.) (2022): Az internetes platformok kora. 

Ludovika Egyetemi Kiadó. ISBN: 978-963-531-816-2 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézete idén is 

tanulmánykötetben dolgozza fel a digitális világ társadalmi hatásaival és 

szabályozási kihívásaival kapcsolatos egyik fontos kérdéskört. A mesterséges 

https://antk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/doktori-vedesek-es-muhelyvitak
https://antk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/doktori-vedesek-es-muhelyvitak
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-18
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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intelligencia alapjogi összefüggéseit elemző korábbi kötet után ezúttal az 

internetes platformok meghatározóvá váló szerepe és annak sokrétű 

következményei jelentik a vizsgálat tárgyát. 

 

Az információs társadalom működési mechanizmusainak és szabályozási 

lehetőségeinek megértésében a kutatóintézet ezúttal sem csak saját kutatói 

csapatára számíthat, hanem azokra a kiváló kollégákra is, akik mind – a már 

hagyománnyá váló – éves konferenciáján, mind pedig tanulmányköteteiben társul 

szegődnek a közös gondolkodáshoz. A jelen kötet négy részben, összesen húsz 

tanulmánnyal tárja föl, milyen társadalmi és szabályozási kérdésekkel 

szembesítenek minket digitális életünk megkerülhetetlen szolgáltatói, az online 

platformok. Az első rész a platformoknak az információs társadalomban és a 

közigazgatásban játszott sajátos szerepét, a második a gazdaság működésére 

gyakorolt hatásukat, a harmadik a társadalmi nyilvánosságot egyre jobban 

meghatározó befolyásukat járja körül, a negyedik rész pedig egyes fontos 

kockázatokat, kihívásokat elemez egy-egy tanulmánnyal. 

 

További információk: 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/tarsadalomtudomany/az-

internetes-platformok-kora/  

 

 

Q-s közlemények bemutatása 
 

Ezúton ajánljuk figyelmükbe az alábbi, nemrég megjelent Q4-es 

tanulmányt: 

 

Orbán Endre (2022): Constitutional identity in the jurisprudence of the 

Court of Justice of the European Union. Hungarian Journal of Legal 

Studies, online first.  

A Lisszaboni Szerződés 2009-es hatálybalépése óta egyre szaporodnak az 

alkotmányos identitással kapcsolatos bírósági ítéletek és tudományos 

közlemények. Ennek megfelelően számos írás elemzi a fogalom lehetséges 

forrásait és a használatával járó kockázatokat. Ez alapján két eltérő álláspont 

különböztethető meg az alkotmányos identitás klauzula funkcióját és annak 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/tarsadalomtudomany/az-internetes-platformok-kora/
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/tarsadalomtudomany/az-internetes-platformok-kora/
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tartalmi elemeinek meghatározását illetően. Az első az identitás fogalmát az 

euroszkepticizmus megnyilvánulásának tekinti, amely szerint az identitás klauzula 

az európai integrációból eredő kötelezettségek alóli kivétel egyik lehetséges 

formája. Ezzel szemben a második perspektíva az identitás fogalmának kooperatív 

értelmezését hangsúlyozza, a szuverenitás fogalmának integrációbarát feloldását 

az identitás egyfajta posztvesztfáliai jelentésében. Ehhez kapcsolódva a tanulmány 

az Európai Unióról szóló Szerződés 4. cikkének (2) bekezdését az együttműködő 

alkotmányosság eszméjének megtestesítőjeként vizsgálja, és bemutatja az összes 

olyan releváns ügyet 2020-ig, amelyben felmerült az identitás klauzula 

értelmezése az Európai Unió Bírósága előtt.  

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://doi.org/10.1556/2052.2022.00374  

 

 

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. 

 

 

Nemzetközi kapcsolatok 
 

Erasmus+ munkatársi pályázat 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet oktatói és képzési célú 

mobilitásra az Egyetem minden munkatársa számára Európán belül és Európán 

kívül elérhető oktatói és képzési célú mobilitásra. Oktatási célú mobilitásra az 

Egyetem oktatói, képzési célú mobilitásra pedig az Egyetem minden munkatársa 

jelentkezhet. 

 

Pályázási időszak: 2022. szeptember 28 - október 10. 00:00 óráig (éjfélig) 

A pályázat megvalósításának határideje: 2024. július 31. 

 

https://doi.org/10.1556/2052.2022.00374
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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A pályázatot az Erasmus+ pályázati portálon kell benyújtani és véglegesíteni: 

https://erasmus.uni-nke.hu/  

 

További információ: https://antk.uni-nke.hu/nemzetkozi-

kapcsolatok/osztondijak/erasmus/munkatarsi-mobilitas/palyazati-felhivas  

 

 

Webinárium-vadászat 
 

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 
 

Warring for the Nation. Armed conflicts, mass mobilization and nation-

building in East-Central Europe between 1789 and 1922 

2022.10.10. 16:00 

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

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2319/  

 

Ludovika Zeneszalon 

2022.10.11. 18:30 - 21:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-11  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2311/  

 

EUROPEAN SPACE POLICY - Ambitions, autonomy and security 

2022.10.13. 09:00 - 16:30 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-13  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2237/  

 

Felhő és mesterséges intelligencia biztonsági nap 

2022.10.13-14. 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-13  

https://erasmus.uni-nke.hu/
https://antk.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/osztondijak/erasmus/munkatarsi-mobilitas/palyazati-felhivas
https://antk.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/osztondijak/erasmus/munkatarsi-mobilitas/palyazati-felhivas
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-10
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2319/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-11
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2311/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-13
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2237/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-13
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I. KÖZIGAZGATÁS 2022 KONFERENCIA 

2022.10.14. 10:00 - 15:00 

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

Regisztráció: https://kozigazgatas2022.uni-nke.hu/  

 

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/  

 

Az orosz-ukrán háború hatása Oroszország és az EU gazdaságára 

2022.10.17. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-17  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2295/  

 

Módszertani workshop - Kérdőíves kutatás összeállításának lehetőségei 

és kihívásai 

2022.10.18. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-18  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2296/  

 

TDK Börze 2022 

2022.10.26. 09:00 - 14:00 

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

 

A város politikai és esztétikai megjelenítései ‒ Irodalom, történelem, 

építészet 

2022.10.27‒28. 

https://ejkk.uni-nke.hu/hirek/2022/08/30/a-varos-politikai-es-esztetikai-

megjelenitesei-irodalom-tortenelem-epiteszet  

 

ITDK 2022 ősz 

2022.11.03. 08:00 - 17:00  

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-14
https://kozigazgatas2022.uni-nke.hu/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-14
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2210/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-17
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2295/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-18
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2296/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-26
https://ejkk.uni-nke.hu/hirek/2022/08/30/a-varos-politikai-es-esztetikai-megjelenitesei-irodalom-tortenelem-epiteszet
https://ejkk.uni-nke.hu/hirek/2022/08/30/a-varos-politikai-es-esztetikai-megjelenitesei-irodalom-tortenelem-epiteszet
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-03
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VIII. Önkormányzatiság napjainkban 

2022.11.04. 10:00 - 14:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-04  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2303/  

 

Módszertani workshop - Változók közötti kapcsolatok vizsgálata 

2022.11.08. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-08  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2297/  

 

Beyond Financial Reporting – Integrált gondolkodás és integrált vállalati 

jelentés: Fenntarthatósági kockázatok a gazdasági és energetikai válság 

árnyékában 

2022.11.10.  

Regisztráció: https://uni-bge.hu/hu/tudomanyoselet/hirek/magyar-tudomany-

unnepe-2022 

 

Vezetőképzési gyakorlat és innovációs tendenciák a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemen 

2022.11.16. 10:00 - 16:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-16  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2336/  

 

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  

 

Család és házasság – Új tendenciák a XXI. században 

2022.11.22. 16:00 - 18:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-22  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2258/  

 

Módszertani workshop - Idősorelemzés alapjai - Trendek, szezonalitás, 

szűrés 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-04
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2303/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-08
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2297/
https://uni-bge.hu/hu/tudomanyoselet/hirek/magyar-tudomany-unnepe-2022
https://uni-bge.hu/hu/tudomanyoselet/hirek/magyar-tudomany-unnepe-2022
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-16
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2336/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-18
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-22
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2258/
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2022.11.29. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-29  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2298/  

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: 

Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi 

tájékoztató 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-29
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2298/
https://antk-dl.uni-nke.hu/at-newsletter-confirm/confirm/leiratkozas.php
https://antk.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-hu/Adatkezel%C3%A9si_T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_%C3%81llamtudom%C3%A1nyi%20H%C3%ADrlev%C3%A9l_2022.pdf
https://antk.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-hu/Adatkezel%C3%A9si_T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_%C3%81llamtudom%C3%A1nyi%20H%C3%ADrlev%C3%A9l_2022.pdf

