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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 
 

Michelle T. Clarke (2022): Curing Virtue: Epicureanism and Erotic Fantasy 

in Machiavelli’s Mandragola 

Ki Lucrezia, a titokzatos nő Machiavelli Mandragóra című vígjátékának 

középpontjában? És miért tartják „alkalmasnak egy királyság kormányzására”? A 

tanulmány ezeket a kérdéseket vizsgálja, különös tekintettel a Mandragóra 

kifinomult, római forrásokra vonatkozó utalásaira. Bár régóta ismert, hogy 

Machiavelli vígjátéka a római történelemből és drámából merít, a lucretiusi és 

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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ovidiusi költészettel való kapcsolata eddig nagyrészt észrevétlen maradt. A szerző 

ezeket az utalásokat követi nyomon a tanulmányban. 

 

Megjelenés helye: Political Theory 

A kéthavonta megjelenő, lektorált folyóirat a politikaelmélet egyik meghatározó 

fórumaként szolgál. A cikkek a kortárs politikai gondolkodással, normatív és 

kulturális elméletekkel, eszmetörténettel és kortárs munkák kritikai értékelésével 

foglalkoznak. A folyóirat olyan tanulmányok megjelenését támogatja, amelyek 

időszerű politikai eseményekkel vagy sürgető etikai kérdésekkel foglalkoznak. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://doi.org/10.1177/00905917221095859  

 

 

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/10.1177/00905917221095859
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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 
 

Megfelelni a szabályoknak: Hogyan torzították a bibliometriai célok az 

olasz kutatásokat? 

 

Goodhart törvénye szerint, „amikor egy intézkedés célponttá válik, megszűnik jó 

intézkedés lenni”. Egyre gyakoribbá válik a bibliometria használata a kutatók 

mérésére és értékelésére, de vajon e szakpolitikák végrehajtása csökkenti-e az 

alapjukat képező mérőszámok értékét? Ebben a bejegyzésben Alberto Baccini, 

Giuseppe De Nicolao és Eugenio Petrovich olasz kutatók tanulmányából származó 

bizonyítékokat mutatunk be arra vonatkozóan, hogy a bibliometriai célok 

bevezetése az olasz tudományos életbe hogyan változtatta meg annak a módját, 

ahogyan az olasz tudósok kollégáik munkáit idézik és felhasználják. 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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További információk: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16811.11043 

 

 

Tudományos utánpótlás 
 

Soron következő műhelyviták: 

Takele Bekele BAYU: Ethnic Conflict Dynamics in the Ethiopian Federation; Case 

from the Oromia and Somali Regional States 

Témavezető: Dr. Marsai Viktor 

Időpont: 2022. december 6. 14:00 

Helyszín: Oktatási Központ 510. tárgyaló 

 

 

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. 

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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Részletek a mellékelt 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. 

 

 

Könyvajánló 
 

Gazsó Dániel (2022): Otthon és itthon. A magyar diaszpóra és 

anyaországa. Gondolat Kiadó. ISBN: 978 963 556 255 8 

„A diaszpóra kategória konkrét eseteinek – mint a világban szétszórt magyar 

közösségek – átfogó tanulmányozásához éppoly fontos a politika- és 

történelemtudományokra jellemző, felülről lefelé irányuló ún. top-down 

megközelítés, mint a szociológiára és az antropológiára jellemző, alulról felfelé 

irányuló ún. bottom-up megközelítés. Következésképpen a diaszpórakutatás par 

excellence multidiszciplináris tudományterület. Gyakorlóinak a különféle 

társadalomtudományok elméleteit és módszereit azért kell ötvözniük, hogy a 

diaszpórát alakító társadalompolitikai folyamatokról – a népvándorlásról, a 

társadalmi integrációról, a kulturális asszimilációról, az etnikai határmegtartásról, 

az anyaország-orientációról – holisztikus képet kapjanak, és így átfogó 

értelmezéseket készíthessenek a vizsgált közösségekről és az őket célzó, 

konstruáló politikákról.” 

 

Gazsó Dániel felsőfokú tanulmányait a Granadai Egyetem ösztöndíjas 

hallgatójaként filozófia és kulturális antropológia szakokon végezte Dél-

Spanyolországban. Doktori értekezését summa cum laude minősítéssel a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem Politikaelméleti Doktori Iskolájában védte meg. 2015-től 

a Nemzetpolitikai Kutatóintézet diaszpórakutatásokért felelős referense. 2018-tól 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok 

Karának megbízott oktatója, 2020 decemberétől tudományos munkatársa. 2021-

től a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, valamint a nagyapja 

szellemi örökségét gondozó és gyarapító civil szervezet, a Gazsó Ferenc 

Társadalomtudományi Társaság elnöke. A negyedévente megjelenő Kisebbségi 

mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Szemle és az évente megjelenő Hungarian Journal of Minority Studies tudományos 

periodikák alapító társszerkesztője, szerkesztőbizottsági tagja. Számos magyar, 

spanyol és angol nyelven írt tanulmánya olvasható folyóiratokban, 

konferenciakötetekben és szakkönyvekben. Kutatói, oktatói, szerkesztői és 

publicisztikai tevékenysége mellett szabadidejében spanyoltanár és két gyermek 

édesapja. 

 

További információk: https://www.gondolatkiado.hu/otthon-es-itthon-a-magyar-

diaszpora-es-anyaorszag 

 

 

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 
 

John J. Mearsheimer előadása a nagyhatalmi politikai viszonyokról 

 

2022. november 8-án tarott nyilvános egyetemi előadást John J. Mearsheimer a 

Ludovika Szent László Kápolnájában. Az amerikai politológus, akit ma Henry 

Kissinger mellett a nemzetközi kapcsolatok elméletében a realista irányzat egyik 

legfontosabb képviselőjének tartanak, nagyívű előadásában a jelenlegi 

nagyhatalmi politika által kialakított világrendet és annak dilemmáit, valamint 

Magyarország szerepét és helyzetét is elemezte az orosz-ukrán háború kapcsán. 

 

További információk: https://www.uni-nke.hu/hirek/2022/11/09/a-magyarok-

bolcsen-ellenzik-a-haborut  

 

 

https://www.gondolatkiado.hu/otthon-es-itthon-a-magyar-diaszpora-es-anyaorszag
https://www.gondolatkiado.hu/otthon-es-itthon-a-magyar-diaszpora-es-anyaorszag
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/hirek/2022/11/09/a-magyarok-bolcsen-ellenzik-a-haborut
https://www.uni-nke.hu/hirek/2022/11/09/a-magyarok-bolcsen-ellenzik-a-haborut
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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 
 

Teqball – Világ Görbe Tükre – Hallgatói innovációs és startup 

programsorozat 

2022.11.14. 16:00 - 17:30 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-14  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2419/  

 

Világűrjog c. könyv bemutatója 

2022.11.15. 17:30 - 19:00 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2396/  

 

M. Sornarajah, nemzetközi jogász: The question of public interest 

regulation in international investment arbitration 

2022.11.16. 10:00 - 11:30 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2482/  

 

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/  

 

mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-14
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2419/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2396/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2482/
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/
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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://www.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/  

 

V. Civilisztikai Poszterverseny 

2022.11.24. 18:00 - 20:00 

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

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2391/  

 

NKE nyílt nap 

2022.11.25. 10:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-25  

 

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/  

 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-17
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2430/
https://www.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#2022-11-24
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2391/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-25
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-29
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2298/
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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/  

 

Dr. Varga Csaba Széchenyi-díjas jogfilozófus professzor Rule of Law – 

Contesting and Contested című könyvének ünnepélyes bemutatója 

2022.12.01. 13:00 - 15:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-01  

 

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

beszélgetés 

2022.12.01. 16:00 - 17:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-01  

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

 

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#2022-11-30
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2405/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-01
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-01
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2430/
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

