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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 
 

Zofia Stemplowska (2022): ‘Go Tell the Spartans, Passerby’: Whom to 

Remember Ahead of Whom? 

A holtak köztünk vannak. Eszünkbe jutnak például az olvasott könyveken, vagy 

gyakran azokon az épületeken keresztül, amelyeket meglátogatunk. Még ha meg 

is tudunk állapodni a megemlékezésre való érdemesség kritériumaiban, mit 

kezdjünk azzal a ténnyel, hogy valószínűleg nagyon sokan megfelelnek ezeknek a 

követelményeknek? A megemlékezés egyfajta figyelemadás, a figyelem pedig 

szűkös erőforrás. A tanulmány szerzője szerint nyilvános megemlékezés esetén 

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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mindannyiunk elsődleges kötelessége, hogy a múltbéli igazságtalanságok 

áldozatairól emlékezzünk meg. 

 

Megjelenés helye: Journal of Applied Philosophy 

A Journal of Applied Philosophy egyedülálló fórumot biztosít különböző gyakorlati 

problémák filozófiai kutatásához. A folyóiratban megjelenő tanulmányok a 

környezet, az orvostudomány, a természettudomány, a politika, a jog, a 

közgazdaságtan és az oktatás kérdéseinek széles skáláját fedik le. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/japp.12622  

 

 

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://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/japp.12622
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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. 

 

Magyar Rendészet: A tudományos folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Kar (ezáltal a rendészettudomány szakterületének) 

tudományos periodikája. A periodika elsődleges szakmai célkitűzése a 

rendészettudomány egyetemi szintű oktatásának támogatása, új tudományos 

eredmények közzététele, valamint szakmai tudományos fórum és publikációs 

lehetőség biztosítása. Tudományterületi fókusza a rendészettudomány, valamint a 

bűnügyi tudományok, kellő nyitottsággal a többi tudományterületről a kapcsolódó 

tudományos eredményekre és az interdiszciplináris megközelítésre. A szakmai 

folyóirat XXII. évf. (2022) 2. lapszáma az alábbi linken keresztül érhető el: 

https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/issue/view/433/183  

 

További információk: https://folyoirat.ludovika.hu/  

 

 

Tudományos sarok 
 

https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/issue/view/433/183
https://folyoirat.ludovika.hu/
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Interneten alig láthatók az MTA listás folyóiratcikkek a bölcsész- és 

társadalomtudomány területén 

 

A bölcsész- és társadalomtudománnyal foglalkozó MTA-s tudományos bizottságok 

nemzetközi és hazai listás lapjaiba közel 28 ezer folyóiratcikket írtak 2021-ben a 

magyar kutatók az MTMT szerint. A publikációk 46%-a bír DOI azonosítóval, 18%-

a jelent meg Scimagojr folyóiratban és 10%-a rendelkezik WoS azonosítóval. A 

DOI azonosítóval ellátott cikkek kétszer, a Scimagojr közlemények négyszer és a 

WoS publikációk ötször több hivatkozással bírnak az összes cikkhez viszonyítva a 

vizsgált adatok alapján. Mivel alacsony a WoS és a Scopus indexáltságú cikkek 

aránya, így a bölcsész- és társadalomtudósok sok közleménye nem számít az 

alapítványi és egyházi fenntartású egyetemek finanszírozási indikátorainak a 

teljesítéséhez. Ennek a kedvezőtlen helyzetnek a változtatásához az MTA listás 

folyóiratok esetén jó lenne bevezetni a DOI azonosítót, majd a többi WoS-os és 

Scopus-os kritériumot. 

 

További információk: https://doi.org/10.3311/tmt.13197  

 

 

Tudományos utánpótlás 
 

Soron következő műhelyviták: 

Krzysztof Nesterowicz: E-Learning in Continuing Education for Public Service: 

Comparison of Public Administration and Healthcare 

Témavezető: Dr. Szádeczky Tamás (BME) 

Időpont: 2022. december 2. 11:00 

Helyszín: Oktatási Központ 509. tárgyaló 

 

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 

 

https://doi.org/10.3311/tmt.13197
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Marton Ádám: A fiskális politika az európai növekedési kilátások és 

makrogazdasági egyensúlytalanságok perspektívájából 

Témavezető: Dr. Halmai Péter  

Időpont: 2022. december 12. 15:00 

Helyszín: Online 

 

További információk: https://antk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/doktori-

vedesek-es-muhelyvitak  

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

Konferenciabeszámoló 
 

A társadalomelmélet alapkérdései - konferencia a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetemen 

 

2022. november 3-án és 4-én, A társadalomelmélet alapkérdései című, az NKE 

ÁNTK Kormányzástani és Közpolitikai Tanszéke, az Eötvös József Kutatóközpont 

Politika- és Államelméleti Kutatóintézete, valamint az Eötvös Loránd Kutatási 

https://antk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/doktori-vedesek-es-muhelyvitak
https://antk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/doktori-vedesek-es-muhelyvitak
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Hálózat Társadalomtudományi Kutatóközpontja által szervezett, nagyszabású 

tudományos konferencia keretében került sor Szabó Márton Társadalompoétika: A 

retorika, a nyelvészet és irodalomelmélet társadalomtudományi státusa című 

trilógiájának bemutatására. A háromkötetes monográfia azt a nézetet képviseli, 

hogy a humaniórák diszciplínái nem puszta szövegtanok, hanem meghatározó 

módon képesek hozzájárulni a társadalom adekvát tudományos felfogásához. A 

Társadalompoétika új társadalomelmélet lehetőségét körvonalazza, amely 

kiemelkedően fontos javaslat és kihívás a társadalomtudományok számára. 

 

A rendezvényről szóló további információ: https://antk.uni-

nke.hu/hirek/2022/11/18/a-tarsadalomelmelet-alapkerdesei-konferencia-a-

nemzeti-kozszolgalati-egyetemen  

A kötetről szóló további információ: 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/tarsadalomtudomany/tarsadalomp

oetika-i-iii/  

 

 

Könyvajánló 
 

Munding Márta – Zachar Péter Krisztián (szerk.) (2022): Nemzet, állam, 

törzs, umma. A közösségszerveződés eltérő formái Európában és Európán 

kívül. Ludovika Egyetemi Kiadó, Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete. 

ISBN: 978 615 534 319 3 

A tanulmánykötet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Avicenna Közel-Kelet 

Kutatások Intézete által elindított konferencia- és kiadványsorozat második része, 

amely a 2019. június 12-én megrendezett A vallás szerepe a politika alakításában 

II. – Nemzet, állam, törzs, umma című tudományos konferencia szerkesztett 

előadásait tartalmazza. 

 

Az egyes civilizációk önértékelésére, történeti fejlődésére, társadalmi 

viszonyrendszereik kialakítására és ezzel a politika formálására alapvető hatást 

gyakorol az adott kultúrkör vallásossága. A jelenkori vallás és a politika kapcsolatát 

vizsgáló tudományos kutatások elsősorban a vallásszabadság kérdésére, valamint 

ezzel összefüggésben az állam és az egyház szétválasztásának kérdéskörére 

fókuszáltak. Ugyanakkor ez az alapvetően Európa-centrikus, a politikai filozófia 

https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/11/18/a-tarsadalomelmelet-alapkerdesei-konferencia-a-nemzeti-kozszolgalati-egyetemen
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/11/18/a-tarsadalomelmelet-alapkerdesei-konferencia-a-nemzeti-kozszolgalati-egyetemen
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/11/18/a-tarsadalomelmelet-alapkerdesei-konferencia-a-nemzeti-kozszolgalati-egyetemen
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/tarsadalomtudomany/tarsadalompoetika-i-iii/
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/tarsadalomtudomany/tarsadalompoetika-i-iii/
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gondolatvilágát előtérbe helyező megközelítés csak a legújabb kori európai 

történelem fejlődése nyomán vált meghatározóvá, előfeltételezve a vallási és a 

politikai szféra egyértelmű különállását. Tanulmányaink ezért azt vizsgálják, mit 

jelentett egykor, és mit jelenthet ma egyes civilizációs körök számára a 

vallásosság és a politika kapcsolatrendszere, miben térnek el egyes értelmezések 

és megoldási kísérletek. 

 

További információk: 

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

allam-torzs-umma/  

 

 

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. 

 

 

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 Balkán a változó nemzetközi térben – V. Balkán konferencia 

2022.11.18. 09:00 - 17:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-18  

 

KONZERVATÍV ELMÉK 

2022.11.18. 09:00 - 13:15 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/tarsadalomtudomany/nemzet-allam-torzs-umma/
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/tarsadalomtudomany/nemzet-allam-torzs-umma/
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-18
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https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-18  

Regisztráció: https://habsburgottoalapitvany.hu/konzervativ-elmek/  

 

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/  

 

Hagyományok és (át)változás a Távol-keleti társadalmak vallási életében 

2022.11.24. 18:00 - 20:00 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2510/  

 

NKE nyílt nap 

2022.11.25. 10:00 

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

 

A választás és képviselet aktuális alkotmányjogi kérdései 2022-ben 

2022.11.25. 14:00 - 17:00 

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

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2432/  

 

EUSTRAT kurzus 

2022.11.25. 15:00 - 16:30 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2493/  

 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-18
https://habsburgottoalapitvany.hu/konzervativ-elmek/
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://ludevent.uni-nke.hu/event/2510/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-25
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-25
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2432/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2493/
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Összhaderőnemi hadviselés, összfegyvernemi harcászat (aktuális 

kihívások a katonai erő alkalmazásában) 

2022.11.29. 09:00 - 13:00 

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

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2472/  

 

Monarchiák tegnap és ma 

2022.11.29. 14:00 - 18:00 

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

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2444/  

 

Polgári jog a bírói gyakorlatban című program-sorozatunk következő 

előadása - Dr. Vezekényi Ursula - A társasági határozatok bírósági 

felülvizsgálata 

2022.11.29. 16:00 - 17:30 

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

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2445/  

 

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/  

 

Megelőzni a vízválságot! - VÍZÉRTÉK Konferencia 

2022.12.01. 09:00 - 16:00 

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

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2460/  

 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-29
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2472/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-29
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2444/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-29
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2445/
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#2022-12-01
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2460/


10 

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/  

 

Ludovika Zeneszalon 

2022.12.07. 18:30 - 21:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-07  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2446/  

 

Menekültjogi dilemmák az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában 

2022.12.08. 14:00 - 15:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-08  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2422/  

 

 

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#2022-12-01
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.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-07
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2446/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-08
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2422/
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

