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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 
 

Jethro Butler – Tom Sorell (2022): Does Libertarianism Provide a 

Justification for Vaccine Hesitancy? 

Az oltási programokról és az oltatlanok szabadságkorlátozásának indokoltságáról 

folyó politikai vitákban központi szerepet kap az egyéni önrendelkezés eszméje. A 

cikk a közelmúlt jobboldali-libertárius irodalmát tekinti át annak bemutatására, 

hogy jelentős különbség van az ‘akadémiai’ libertáriusok konzisztens libertárius 

elveket alkalmazó gondolkodása és a magukat libertáriusnak valló, a vakcinákkal 

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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és oltási programokkal szemben éles ellenállást tanúsító személyek álláspontja 

között. 

 

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.13136  

 

 

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.13136
https://doi.org/10.1111/1467-923X.13136
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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 
 

Intézményi és egyéb e-mail-címek: melyiket használjuk a 

publikációinkban? 

 

A hamis szakértői értékelések – amelyek során a csalók a valódi kutatók nevében, 

de hamis, nem intézményi e-mail-címekről nyújtottak be bírálatokat – fokozták a 

kíváncsiságot a kutatók publikációkban használt e-mail-címei iránt. Ronald 

Rousseau cikkében beszámol egy kutatásról, amely a tudományos cikkekben 

vizsgálja a nem intézményi e-mail-címek elterjedtségét, azok országonkénti 

megoszlását, valamint, hogy van-e különbség az intézményi és nem intézményi e-

mail-címekkel rendelkező cikkek láthatósága között, az idézések alapján mérve. A 

nem intézményi e-mailek használata növekszik, különösen a brazil, orosz, indiai 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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és kínai kutatók körében, de az intézményi e-maileket tartalmazó cikkekre több 

mint kétszer annyi hivatkozás történik. 

 

További információk: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15388.97924  

 

 

Tudományos utánpótlás 
 

Dr. Farkas Johanna habilitációs eljárásának előadása és nyilvános vitája 

 

Nyilvános habilitációs előadás - 2022. november 14. 14:00  

(„A radikalizálódás és a vallási szélsőségesség pszichológiai jelenségvilága”)  

 

Nyilvános habilitációs vita - 2022. november 14. 16:00  

(„Radikalizálódás az ismert kockázatok és a potenciális vulnerabilitás tükrében”)  

 

Helyszíne: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 

Ludovika Főépület, Zrínyi Miklós terem 

 

További információk: https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-

elet/habilitacio/habilitacios-eljarasok/folyamatban-levo-eljarasok  

 

 

Konferenciafelhívás 
 

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 mellékelt dokumentumban. 

 

 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15388.97924
https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/habilitacio/habilitacios-eljarasok/folyamatban-levo-eljarasok
https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/habilitacio/habilitacios-eljarasok/folyamatban-levo-eljarasok
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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 
 

Háda Béla (2022): Dél-Ázsia a poszthidegháborús korban. Ludovika 

Egyetemi Kiadó. ISBN: 978 963 531 720 2 

Dél-Ázsia a világ nagyon különleges térsége. Amellett, hogy minden előrejelzés 

szerint egyre nagyobb gazdasági, népesedési és katonai súlya lesz a 21. század 

előttünk álló évtizedeiben, belső társadalmi feszültségek, sőt akár államközi 

konfliktusok terhelhetik majd népeinek életét. Központi elhelyezkedésű 

országának, Indiának felemelkedésével pedig a globális hatalmi játszmák 

főszereplője lett. 

 

Ez a könyv azt az utat ismerteti meg olvasójával, amelyet Dél-Ázsia nyolc országa, 

Afganisztán, Pakisztán, India, Nepál, Bhután, Banglades, Srí Lanka és a Maldív-

szigetek tett meg a poszthidegháborús időszaknak nevezhető közelmúltban, 

nagyjából 1989 és 2019 között. Ennek során éppúgy bemutatja a regionális szintű 

tendenciákat, mint az egyes országok politikatörténetét, illetve társadalmi és 

gazdasági adottságait. Külön figyelmet szentel emellett a Dél-Ázsiát érintő 

nagyhatalmi törekvéseknek is. 

 

 

További információk: 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/hadtudomany/del-azsia-a-

poszthideghaborus-korban/  

 

 

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 

mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/hadtudomany/del-azsia-a-poszthideghaborus-korban/
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/hadtudomany/del-azsia-a-poszthideghaborus-korban/
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu


6 

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

nyelvű leírását. 

 

 

Nemzetközi kapcsolatok 
 

Szakmai műhely és diplomáciai mesterkurzus a Ludovika Scholars 

program keretében 

 

Az egyetem által meghirdetett Ludovika Scholars program keretében tartott 

szakmai programokat Nina Sajić, Bosznia-Hercegovina korábbi franciaországi és 

romániai nagykövete, a Banja Lukai Egyetem Politikatudományi Intézetének 

professzora az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon. A tudományos 

workshopról és a Nemzetközi tanulmányok mesterszakos hallgatókkal végzett 

munkáról itt olvashatnak: https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/10/27/szakmai-

muhely-es-diplomaciai-mesterkurzus-a-ludovika-scholars-program-kereteben  

 

Modern válságszimuláció az amerikai nagykövetség segítségével 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik stratégiai célkitűzése egy olyan 

pedagógiai, módszertani fordulat megvalósítása, amely alapján az oktatás 

fókuszába többek között a hallgatói képességek hatékony fejlesztése, az egyéni 

tanulási utak mentorálása kerül. A kreatív tanulási célkitűzéshez illeszkedően 

tartott angol nyelvű diplomáciai szimulációt az ÁNTK vendégeként az Amerikai 

Egyesült Államok nagykövetségének non-formális oktatási koordinátora. 

 

További információk: https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/10/27/modern-

valsagszimulacio-az-amerikai-nagykovetseg-segitsegevel  

 

 

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. 

https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/10/27/szakmai-muhely-es-diplomaciai-mesterkurzus-a-ludovika-scholars-program-kereteben
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/10/27/szakmai-muhely-es-diplomaciai-mesterkurzus-a-ludovika-scholars-program-kereteben
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/10/27/modern-valsagszimulacio-az-amerikai-nagykovetseg-segitsegevel
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/10/27/modern-valsagszimulacio-az-amerikai-nagykovetseg-segitsegevel
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Rendezvényajánló 
 

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/  

 

A siker útjai – Történetek az innováció világából 

2022.11.09. 10:00 - 14:45 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-09  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2387/  

 

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://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-09
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2387/
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Beyond Financial Reporting – Integrált gondolkodás és integrált vállalati 

jelentés: Fenntarthatósági kockázatok a gazdasági és energetikai válság 

árnyékában 

2022.11.10. 08:30 - 13:00 

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/  

 

Az orosz-ukrán háború és a nemzetközi büntetőjog c. kerekasztal-

beszélgetés 

2022.11.17. 16:00 - 17:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-17  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2430/  

 

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://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#2022-11-17
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2430/
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#2022-11-24  

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/  

 

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://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/
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

