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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 
 

Valentina Gentile – Megan Foster (2022): Towards a minimal conception 

of Transitional Justice 

Az átmeneti igazságszolgáltatás (transitional justice) tudományterülete a múltbeli 

visszaélések hagyatékának kezelésére összpontosít azzal a céllal, hogy 

hozzájáruljon egy országon belüli igazságosabb rend és fenntartható béke 

kialakításához. Az átmeneti igazságszolgáltatás azonban magában foglalja azt a 

problémát is, hogy egy szétszakadt társadalom hogyan válhat egy igazságos 

nemzetközi rend önrendelkező tagjává. Ez a tanulmány az átmeneti 

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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igazságszolgáltatás egy minimális felfogását mutatja be, eltérve Rawls 

felfogásától, ami azt sugallja, hogy az átmeneti igazságszolgáltatás problémáját el 

kell választani a demokrácia előmozdítására irányuló törekvésektől. 

 

Megjelenés helye: International Theory 

Az International Theory egy lektorált folyóirat, ami a világpolitika tényleges, jogi 

és normatív vonatkozásainak elméleti kérdéseivel foglalkozik. A folyóirat minden 

tudományág számára nyitott, feltéve, hogy a közölni kívánt tanulmány nemzetközi 

vonatkozású politikai kérdésekkel foglalkozik. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://doi.org/10.1017/S1752971921000269  

 

 

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/10.1017/S1752971921000269
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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 
 

Publikációs teher: Az Index Copernicus International folyóiratok segítik 

(?) a tudósokat 

 

Az Index Copernicus International (ICI) Journal Master List a tudományos 

folyóiratok nemzetközi indexelő adatbázisa, amelyben a benyújtott folyóiratokat 

már közel 20 éve értékelik. Az indexelés feltétele a pozitív többdimenziós 

értékelés, amely több mint 100 szemponton alapul. Az értékelési folyamat 

ingyenes, és minden olyan folyóirat számára elérhető, amely regisztrálva van az 

ICI World of Journals adatbázisában. Azok a folyóiratok, amelyek a formai 

kritériumoknak és a kezdeti indexelési feltételeknek is megfelelnek, egy évig 

érvényes ICV (Index Copernicus Value) indexet kapnak, amely tükrözi a folyóirat 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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fejlődési szintjét és a tudomány világára gyakorolt hatását. Az indexált folyóiratok 

hatása az ISI Web of Science és a Scopus adatbázisokban indexált folyóiratok 

idézettségi trendjeinek elemzésével határozzák meg. Az ICI-t számos bírálója 

aggályos indexelő ügynökségnek nevezte, és folyamatos vita zajlik a 

hitelességének kérdéséről. 

 

További információk: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28003.02083  

 

 

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 

Helyszín: Oktatási Központ Oktatási Központ 125. terem 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) 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28003.02083
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 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, kérjük, küldje meg azokat az ANTK.TDH@uni-nke.hu 

címre. 

 

 

Könyvajánló 
 

Belényesi Emese (2022): Közmenedzsment a kontingenciaelmélet 

mentén. Ludovika Egyetemi Kiadó. ISBN: 978-963-531-741-7 

Különbözik-e a közmenedzsment, azaz a közérdek-orientált szervezetek vezetése 

az üzleti menedzsmenttől, azaz profitorientált szervezetek vezetésétől, és ha igen, 

vajon miben? E kérdésre keres és ad lehetséges válaszokat a tankönyv, amelyet 

kezében tart a kedves olvasó. 

 

A vizsgálathoz a kontingenciaelmélet ad keretet, amely abból indul ki, hogy nincs 

minden körülmények között egyaránt használható egyetlen legjobb megoldás és 

módszer; az alkalmazandó módszereket illetően rugalmasnak kell lenni; és az 

adott helyzetben alkalmazandó módszereket a körülményekhez kell alakítani. A 

Közmenedzsment a kontingenciaelmélet mentén a közigazgatási szervezetek 

szituatív vezetésének kérdéskörével foglalkozik, mivel sajátos környezetük – 

annak komplexitása, dinamikája, illetve változása – a vezetőik számára is 

alkalmazkodási kényszert jelent. Ennek egyik lehetséges eszköze a 

kontingenciaelmélet adaptív alkalmazása. 

 

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


6 

További információk: 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/gazdasagtudomany/kozmenedzsm

ent-a-kontingenciaelmelet-menten/  

 

 

Q-s közlemények bemutatása 
 

Ezúton ajánljuk figyelmükbe az alábbi, nemrég megjelent Q4-es 

tanulmányt: 

 

Szabó Zsolt (2022): Ethnic conciliation in parliaments: Western Balkans 

v. Western Europe. Hungarian Journal of Legal Studies, Volume 62: Issue 

3 

A tanulmány a Nyugat-Balkán mai alkotmányainak közös jellemzőjeként rögzíti, 

hogy az etnikai jellegű konfliktusokat jobbára parlament eljárások útján oldják 

meg. A szerző azonban ezek gyakorlatát is vizsgálva azt mutatja ki, hogy az ilyen 

multietnikus, azaz több domináns etnikai csoportból álló államokban az ilyen 

eljárások leginkább a demokráciaelv rovására alakíthatók ki. A demokrácia és az 

etnikai hatalommegosztás a többnemzetiségű államokban ütközhetnek. A 

jogállamiság alapú modellek ugyanis csak akkor működhetnek megfelelően, ha a 

felek kölcsönösen bíznak egymásban, és egymás közötti kompromisszumokkal 

tudják megoldani belső konfliktusaikat. A kölcsönös bizalmon alapuló politikai 

megállapodások hosszú távon hatékonyabbak, mint a jogi eszközök, példádul az 

etnikai alapú vétójogok. Nyugat-Európa többnemzetiségű államaiban 

(Belgiumban, Észak-Írországban és Svájcban) vannak példák ilyen 

megállapodásokra. A nyugat-balkáni országok megoldásainak elemzése és e 

nyugati példákkal való összehasonlítása egyértelműen azt mutatja, hogy a kemény 

jogi eszközök (vétók) nem tompítják, hanem élesítik a konfliktusokat, a kölcsönös 

bizalmon alapuló informális megállapodások pedig eredményesebbek. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://akjournals.com/view/journals/2052/62/3/article-p236.xml  

 

 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/gazdasagtudomany/kozmenedzsment-a-kontingenciaelmelet-menten/
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/gazdasagtudomany/kozmenedzsment-a-kontingenciaelmelet-menten/
https://akjournals.com/view/journals/2052/62/3/article-p236.xml
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Amennyiben Önnek is született olyan Q-s közleménye, melyet meg szeretne 

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

az említett tanulmány könyvészeti adatait, valamint a tanulmány rövid, magyar 

nyelvű leírását. 

 

 

Webinárium-vadászat 
 

Amennyiben Ön is ismer olyan színvonalas és ingyenes webináriumokat vagy 

konferenciákat, melyeket meg szeretne osztani e Hírlevél olvasóival, kérjük, küldje 

meg azokat az ANTK.TDH@uni-nke.hu címre. 

 

 

Rendezvényajánló 
 

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/  

mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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/
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A kalózkodás megítélése a nemzetközi jogban 

2022.10.20. 16:00 - 17:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-20  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2313/  

 

Hallgatói innovációs és startup programsorozat 

2022.10.25. 16:00 - 17:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-25 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2322/  

 

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 

 

A társadalomelmélet alapkérdései I. 

2022.11.03. 09:00 - 2022.11.04. 15:00 

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

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2344/  

 

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/  

 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-20
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2313/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-25
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2322/
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
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-03
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2344/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-04
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2303/
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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 Big Data elemzés lehetőségei - Az adatok jövője? 

2022.11.16. 18:00 - 20:00 

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

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2359/  

 

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 

2022.11.29. 18:00 - 20:00 

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#2022-11-16
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2359/
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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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

