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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 
 

Mark Bevir (2022): What is the decentered state? 

A cikk bevezetést nyújt a decentralizált állammal kapcsolatos viták megértéséhez. 

A tanulmány első része a decentralizált állam fogalmának történeti eredetét követi 

nyomon. A második rész bemutatja, hogy a decentralizált elmélet 

posztfundamentalizmusa hogyan alakítja át a hálózati kormányzásról és a 

pluralista demokráciáról szóló korábbi vitákat. Az utolsó rész azt sugallja, hogy a 

decentralizált elmélet előnyben részesíti az állam nélküli állapot empirikus 

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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tanulmányozását, különös tekintettel a narratívákra, a racionalitásokra és az 

ellenállásra. 

 

Megjelenés helye: Public Policy and Administration 

A Public Policy and Administration az Egyesült Királyság Közös Egyetemi 

Tanácsának (Joint University Council) folyóirata. Célja, hogy eredeti, lektorált 

anyagokat tegyen közzé a közpolitika és közigazgatás területein. A folyóirat 

szerepel a Clarivate Analytics Social Sciences citációs indexében. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://doi.org/10.1177/0952076720904993 

 

 

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/10.1177/0952076720904993
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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 
 

Új összehasonlító idézettségi elemzés: a Google Scholar, a Microsoft 

Academic, a Scopus és a Web of Science 

 

E tanulmány összehasonlítja a Google Scholar (GS), a Microsoft Academic (MA), a 

Scopus és a Web of Science (WoS) keresési eredményeit tizenöt üzleti és 

közgazdasági folyóirat esetében, amelyek közül tíz rendelkezett impakt faktorral, 

öt pedig nem. Az eredményeket elemeztük, hogy értékeljük, az egyes adatbázisok 

milyen relatív teljesítményt nyújtanak a cikkek idézettségének meghatározásában, 

és eldöntsük, hogy az egyik forrás előnyösebb-e a másikhoz képest különböző 

körülmények esetén. Az eredmények azt mutatták, hogy a Google Scholar és a 

Microsoft Academic közel azonos átlagos idézettséggel rendelkezik, a GS csak 

valamivel magasabbal, és mindkettő kétszer annyival, mint a Web of Science vagy 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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a Scopus. A magasabb számok még így sem vezettek automatikusan határozott 

ajánláshoz az adott adatbázisok használatára vonatkozóan anélkül, hogy azok 

egyéb szempontjait – például az egyes forrásokban szereplő hivatkozások 

bemutatásának módját és a díjköteles adatbázisok átláthatóságát – ne vettük 

volna figyelembe. 

 

További információk: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30234.52160  

 

 

Konferenciafelhívás 
 

Konferenciafelhívás - IRSPM 

 

Conference of The International Research Society for Public Management 

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 

Időpont: 2023. április 3-5. 

Előadásjavaslattal (absztrakttal) jelentkezni 2022. november 1-ig lehet. 

Részletek a mellékelt dokumentumban. 

 

Konferenciafelhívás - Politikai rezsimek 

 

Politikai rezsimek: Demokrácia, autokrácia, diktatúra - Politikaelméleti és 

Eszmetörténeti Éves Konferencia 2022 

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Időpont: 2022. december 7. 

Előadásjavaslattal (absztrakttal) jelentkezni 2022. november 25-ig lehet. 

Részletek a csatolt dokumentumban. 

 

 

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. 

 

 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30234.52160
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Könyvajánló 
 

Nyikos Györgyi (2022): Fenntartható finanszírozás és fejlesztés. Stratégia 

és szabályozás: átállás a fenntartható finanszírozási modellekre. 

Akadémiai Kiadó. ISBN: 978 963 454 820 1 

Azt a tényt, miszerint a klímaváltozás hatásainak mérséklésére intézkedésekre van 

szükség, a világ országai és a gazdasági élet szereplői széles körben felismerték. 

A pénzügyi terület helye és szerepe ebben a folyamatban még tisztázásra szorul. 

Míg a hagyományos pénzügyek és finanszírozási megoldások a pénzügyi 

megtérülésre összpontosítanak, addig a fenntartható finanszírozás a pénzügyi, 

gazdasági, társadalmi és környezeti megtérülést együttesen veszi figyelembe. 

A pénzügyi szektor vezető szerepet játszhat a fenntartható vállalatok, projektek 

és beruházások finanszírozásában és ezáltal felgyorsíthatja az alacsony szén-

dioxid-kibocsátású, körforgásos gazdaságra való átállást. Az elmúlt években a köz- 

és magánbefektetők egyre több lépést tettek az éghajlatváltozás és a szélesebb 

körű fenntarthatósági kérdések fejlesztési, befektetési döntéseikbe és 

portfólióallokációikba való integrálása érdekében, egyidejűleg beindult a 

fenntartható finanszírozás hivatalos meghatározásáról szóló jogalkotás is. A 

taxonómiák a fenntartható finanszírozás definícióit tartalmazzák, átfogó 

osztályozási rendszert biztosítva a fenntartható finanszírozás feltételeinek 

beazonosításához. 

 

Az Európai Unió 2020 júniusában rendeletet fogadott el a fenntartható 

befektetések beazonosítását szolgáló keretszabályok létrehozásáról. Ez a rendelet, 

amelyet gyakran „EU taxonómiai rendeletként” is emlegetnek, az EU fenntartható 

pénzügyi cselekvési tervének sarokköve és egy szabályozási keretrendszer 

meghatározó eleme, mivel számos hatályos szabályozást módosít, illetve jövőbeni 

szabályozási kezdeményezésbe is bekerül; úgymint az EU zöld kötvény standardja, 

a lakossági befektetési alapok uniós ökocímkéje vagy akár a helyreállítási és 

rezilienciaerősítő eszköz forrásainak szabályai. Horizontálisan a teljes európai 

gazdaságot átalakítja az Európai Zöld Megállapodási stratégiai célkitűzéseinek 

eléréséhez. A zöldítési folyamat és átalakítás mind a közszférát, mind a 

magánszférát érinti, és a szakpolitikák és ösztönző eszközök, valamint a 

magánfinanszírozás átalakítása és reformja szükséges a célok eléréséhez. A 

jelenlegi piaci gyakorlatok − a minősítésektől kezdve a közzétételekig és az egyes 
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mérőszámokig − azonban még széttagolt és következetlen képet mutatnak az 

ESG-kockázatokról és teljesítményről. 

 

A könyv a profitmaximalizálásról vagy a pénzügyi érték maximalizálásától az 

integrált érték felé, a pénzügyi, társadalmi és környezeti értékek egyesítése felé 

mutató utat, a fenntartható pénzügyek stratégiai, szabályozási és szakpolitikai 

kérdéseit kívánja bemutatni és a legújabb irodalmakat és nemzetközi 

dokumentumokat feldolgozva. 

 

További információk: https://akademiai.hu/ptudx00365-fenntarthato-

finanszirozas-es-fejlesztes.html  

 

 

Q-s közlemények bemutatása 
 

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. 

 

 

Nemzetközi kapcsolatok 
 

Ludovika Scholar program az ÁNTK keretében 

 

A föderalizmus válságkezelésben betöltött lehetséges szerepéről, a belga, kanadai 

és bosznia-hercegovinai minta különbségeiről és problémáiról tartott előadást a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Scholars vendégelőadói 

programjának keretein belül az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar 

meghívottjaként Nina Sajić, a nemzetközi tanulmányok professzora, Bosznia-

Hercegovina korábbi, többszörös nagykövete. 

 

További információk: https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/10/25/a-foderalizmus-

mint-valsagkezelo-eszkoz  

 

https://akademiai.hu/ptudx00365-fenntarthato-finanszirozas-es-fejlesztes.html
https://akademiai.hu/ptudx00365-fenntarthato-finanszirozas-es-fejlesztes.html
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/10/25/a-foderalizmus-mint-valsagkezelo-eszkoz
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/10/25/a-foderalizmus-mint-valsagkezelo-eszkoz
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Stratégiai partnerséget kötött az ÁNTK az Újvidéki Egyetem 

Jogtudományi Karával 

 

Az új intézményközi megállapodás megteremti a lehetőséget a két egyetem közötti 

oktatói, kutatói, majd hallgatói szintű szakmai kapcsolatok kialakítására, illetve a 

meglévő kapcsolatok ápolására, elmélyítésére, erősítve ezzel is a két intézmény 

közötti partneri kapcsolatot. 

 

További információk: https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/10/25/strategiai-

partnerseget-kotott-az-antk-az-ujvideki-egyetem-jogtudomanyi-karaval  

 

 

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 
 

A kereszténység helye Európában ma 

2022.10.28. 09:00 - 16:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-28  

Regisztráció: https://habsburgottoalapitvany.hu/a-keresztenyseg-helye-

europaban-ma/  

 

Ludovika Zeneszalon 2022.11.02. 

2022.11.02. 18:30 - 21:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-02  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2362/  

 

ITDK 2022 ősz 

2022.11.03. 08:00 - 17:00  

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

https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/10/25/strategiai-partnerseget-kotott-az-antk-az-ujvideki-egyetem-jogtudomanyi-karaval
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/10/25/strategiai-partnerseget-kotott-az-antk-az-ujvideki-egyetem-jogtudomanyi-karaval
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-28
https://habsburgottoalapitvany.hu/a-keresztenyseg-helye-europaban-ma/
https://habsburgottoalapitvany.hu/a-keresztenyseg-helye-europaban-ma/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-02
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2362/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-03
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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/  

 

Politikai gondolkodás és rendszerválság a nyolcvanas években 

2022.11.04. 09:45 - 16:30 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2388/  

 

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/  

 

John Mearsheimer - amerikai Geopolitikus „A nagy téveszme. Liberális 

álmok és nemzetközi realitás” 

2022.11.08. 16:00 - 20:00 

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

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2369/  

 

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 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-03
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2344/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2388/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-04
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2303/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-08
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2369/
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


9 

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/  

 

Őszi könyvszüret 

2022.11.24. 17:00 - 19:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-24  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2201/  

 

Módszertani workshop - Idősorelemzés alapjai - Trendek, szezonalitás, 

szűrés 

2022.11.29. 18:00 - 20:00 

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

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

 

Kiből lesz a vezető? avagy közszolgálati vezetők kiválasztása a 

gyakorlatban 

2022.11.30. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-30  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2405/  

 

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/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-24
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2201/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-29
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2298/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-30
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2405/
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Az európai jog 21. századi kihívásai 

2022.12.02. 09:30 - 15:30 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-02  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2200/  

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: 

Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi 

tájékoztató 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-02
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2200/
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

