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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 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 
 

Matthias Klatt (2021): Balancing Rights and Interests: Reconstructing the 

Asymmetry Thesis 

Dworkin, Schauer és mások szerint az arányossági teszt utolsó lépése, a 

mérlegelés jelentős aszimmetriát mutat. Amíg az érdekek egymással szemben 

mérlegelhetők, addig a jogok – különleges normatív státuszuk miatt – nem 

mérlegelhetők az érdekekkel szemben. Ha ez az aszimmetria valóban fennáll, a 

mérlegelés alkalmazhatósága jelentősen korlátozott lenne. A szerző az 

aszimmetria tézist vizsgálva kitér annak érdemeire és gyenge pontjaira, 

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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végkövetkeztetése szerint az arányossági teszt magában foglalja a jogok és 

érdekek közötti mérlegelés lehetőségét. 

 

Megjelenés helye: Oxford Journal of Legal Studies 

Az Oxford Journal of Legal Studies az Oxfordi Egyetem Jogi Karának folyóirata, 

ami a joggal kapcsolatos kérdések széles skálájával foglalkozik. A folyóirat 

elsősorban elméleti és a jog más tudományágakhoz való kapcsolatából származó 

kérdések vizsgálatára helyezi a hangsúlyt, de egyetlen jogi érdeklődésre számot 

tartó téma és tudományos megközelítés sincs kizárva a publikáció köréből. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://doi.org/10.1093/ojls/gqab034 

 

 

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/10.1093/ojls/gqab034
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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 
 

A Lengyel Oktatási- és Tudományos Minisztérium folyóiratértékelési 

rendszere és az MTA IX. Osztályának nemzetközi listája 

 

A lengyel oktatási és tudományos miniszter rendeletben határozza meg a 

tudományos tevékenység minőségének értékeléséhez használatos ponttáblázatot. 

A lengyel felsőoktatás tudományos teljesítményének meghatározásához, a 

folyóiratok, a kiadók és a konferenciák értékelésénél egységes, központi pontozási 

rendszert vezetett be, amit minden évben felülvizsgálnak. Az egységes pontozási 

rendszer előnye az átláthatóság és az átjárhatóság biztosítása. Az átláthatóság 

erősítésére létrehoztak egy oldalt, amely több más tudományos tartalommal 

kiegészítve mutatja be a lengyel felsőoktatás tudományos teljesítményét. A 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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folyóiratok értékelésénél kivezették az A, B és C kategóriákat, és helyette egy 7-

es skálát (5,20,40,70, 100, 140 és 200) vezettek be. Az új skála pontértékei 

jobban differenciálják az egyes kategóriákat, ami jó eszköznek tűnik a publikációs 

teljesítmény értékeléséhez. Ha a társadalomtudomány területén használt 

folyóiratokat összevetjük a lengyel listával, magas átfedést találhatunk a legtöbb 

MTA IX. Osztály bizottsági listánál. 

 

További információk: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24891.49441    

 

 

Tudományos utánpótlás 
 

Dr. Bíró Tibor habilitációs eljárásának előadása és nyilvános vitája 

 

Az esemény időpontja és helyszíne: 2022. március 3. 10:00 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar, Nagyelőadó. 

 

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

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

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

 

 

Konferenciafelhívás 
 

Call for Papers 

Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2022 

Hate Speech and Fake News – Fate or Issue to Tackle? 

September 22-23, 2022 

 

National University of Public Service and Budapest University of Technology and 

Economics, Hungary 

 

Deadline: March 31, 2022 

 

https://eeegov.ocg.at/  

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24891.49441
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
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-03
https://eeegov.ocg.at/
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Seventh International Joint Conference on Electronic Voting 4 – 7 October 

2022 · Bregenz, Austria (hybrid format)  

This is the seventh edition of one of the leading international events for e-voting 

experts from all over the world. One of its major objectives is to provide a forum 

for interdisciplinary and open discussion of all issues relating to electronic voting. 

In the first 6 editions, up to 151 presentations had been discussed, gathering more 

than 500 participants. The aim of the conference is to bring together e-voting 

specialists working in academia, politics, government and industry in order to 

discuss various aspects of all forms of electronic voting (including, but not limited 

to, polling stations, kiosks, ballot scanners and remote voting by electronic 

means). 

General Chairs: Krimmer, Robert (University of Tartu, Estonia), Volkamer, 

Melanie (Karlsruhe Institute of Technology, Germany), Duenas-Cid, 

David (Kozminski University, Poland and University of Tartu, Estonia) 

 

SUBMISSIONS DEADLINES 

Track on Security, Usability and Technical issues / Track on Governance 

of e-Voting 

15 May 2022 23:59 (Hawaiian time, hard deadline, no extension) Submission of 

papers 

24 July 2022 Camera-ready Paper Submissions 

Track on Election and Practical Experiences / PhD Colloquium 

10 July 2022 Submission of papers for the Track on Election and Practical 

Experiences and the PhD Colloquium 

15 September 2022 Camera-ready Paper Submissions 

Poster and Demo Session 

15 September 2022 Submissions of Short Papers for E-Voting System Demo 

Session 

 

 

 

Call for Papers 

SMART AND RESILIENT LOCAL GOVERNANCE Workshop 
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Győr, Hungary 13-14 June 2022 

 

While the magnitude of challenges vary across borders, external shocks from the 

COVID-19 pandemic to the climate crisis highlighted the pivotal role local 

governments play in response to a crisis. It emphasized not just the importance 

of strengthening functions to withstand these shocks, but also highlighted the 

importance of revisiting and adapting new principles and approaches, building 

smart and resilient local governments to adapt to these challenges. The workshop 

addresses the aspects of the functioning of local governments in responding to 

challenges of the pandemic and climate crisis and the implications for the future 

of local governance.  

 

Abstracts are especially welcome on the following topics:  

· Local Government and the Response to Climate Emergency / Climate Change 

· Local Government and the Response to Covid-19 Pandemic 

· Smart Cities and Smart Local Governance  

 

Download the Abstract form, here: https://sites.google.com/view/igugeogov-

gyor2022/abstract-submission  

Submit the abstract, of no more than 250 words, until 31 March 2022, to: Prof. 

Tamás Hardi hardi.tamas@krtk.hu  

 

The Workshop is dedicated to the memory of Mihály Lados (1961-2021), long time 

member of the IGU Commission on the Geography of Governance. 

 

The Workshop takes place in Győr, Hungary, on 13-14 June 2022, in Onsite/Online 

Sessions. 

Workshop website: https://sites.google.com/view/igugeogov-gyor2022/home  

 

 

30th NISPAcee Annual Conference 

Bucharest, 2-4 June 2022 

https://www.nispa.org/conference2022.php?sid=2386  

 

 

https://sites.google.com/view/igugeogov-gyor2022/abstract-submission
https://sites.google.com/view/igugeogov-gyor2022/abstract-submission
mailto:hardi.tamas@krtk.hu
https://sites.google.com/view/igugeogov-gyor2022/home
https://www.nispa.org/conference2022.php?sid=2386
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The 6th Global Conference on Economic Geography 

Dublin, 7-10 June 2022 

https://gceg.org/  

 

 

Vándorgyűlés 2022 

 

A Magyar Politikatudományi Társaság XXVII. Vándorgyűlését a Budapesti Corvinus 

Egyetem fogja rendezni, várhatóan Székesfehérváron, az egyetem fehérvári 

kampuszán. A konferencia időpontja: 2022. június 9-10. (csütörtök-péntek). 

 

 

CEPSA 2022 

 

A Közép-Európai Politikatudományi Társaság (Central European Political Science 

Association) idei konferenciáját Bled városában (Szlovénia) tartja 2022. június 2-

3-án. Paneljavaslattal és előadással jelentkezni február 28-ig lehet. 

További információk: 

https://www.cepsanet.org/uploads/1/2/2/4/122417138/cepsa-2022-call.pdf  

 

 

UECEP 

 

Idén harmadik alkalommal rendezni meg a Budapesti Corvinus Egyetem az 

„Understanding East Central European Politics” (UECEP) c. konferenciáját 

Budapesten, 2022. június 16-17-én. Az idei konferencia témája: „Roads and 

Perspectives: Political, Economic and Social Changes in East Central Europe”. 

Absztrakttal jelentkezni március 15-ig lehet - részletek a mellékelt felhívásban. 

 

 

Amennyiben Ön is ismer olyan színvonalas konferenciákat, melyeket meg szeretne 

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

címre. 

 

 

https://gceg.org/
https://www.cepsanet.org/uploads/1/2/2/4/122417138/cepsa-2022-call.pdf
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Könyvajánló 
 

Fülöp Mihály (szerk.) (2022): Második Trianon? – Tanulmányok a párizsi 

magyar békeszerződés aláírásának 75. évfordulójára. Ludovika Egyetemi 

Kiadó. ISBN: 978-963-531-676-2 

Magyarország a világégésekből a vesztes oldalon került ki, így önkéntelenül adódik 

a magyar békeszerződések összehasonlítása, a hasonlóságok és különbözőségek 

egybevetése. A legyőzött Magyarországgal egyik esetben sem tárgyalták meg a 

békefeltételeket, a győztes nagyhatalmak „rólunk, de nélkülünk” döntöttek. 

 

A magyar közbeszédben ezért válhatott uralkodóvá az a gondolat, hogy az 1947-

es párizsi béke csupán Trianon megismétlése, egyfajta „második Trianon”, jóllehet 

a két békerendezés között nagyon komoly különbségek húzódtak meg. 1945-ben 

ugyanis béke-előkészítőink egészen más problémákkal szembesültek, mint 25 

évvel korábbi elődeik, amelyeket csupán teljes történeti kontextusukban 

vizsgálhatunk megnyugtató módon. 

 

Az 1947-ben aláírt párizsi magyar békeszerződés felülírta a trianonit, sőt ma is 

hatályos: jogrendünk élő része, a mai Magyarország európai helyét és szerepét 

meghatározó dokumentum, ezért minden magyar diplomatának ismernie illik. 

Párizs máig érvényben van, Trianon már nincs. 

 

A szerzők – a téma és a korszak legjobb hazai kutatói – alapos tanulmányokban 

mutatják be a békeszerződéshez vezető utat, a magyar elképzeléseket és a 

győztesek elgondolásait, kísérletet téve arra, hogy az „elfelejtett” békét 

visszaemeljék a közgondolkodásba. 

 

További információk: 

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

trianon/  

 

 

Q-s közlemények bemutatása 
 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/tarsadalomtudomany/masodik-trianon/
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/tarsadalomtudomany/masodik-trianon/
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Amennyiben Önnek is született olyan Q-s közleménye, melyet meg szeretne 

osztani e Hírlevél olvasóival, kéjük, 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, kéjük, küldje 

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

 

 

Rendezvényajánló 
 

„A keresztény gondolat Európában – múlt, jelen, jövő” - francia és magyar 

nyelvű konferencia 

2022.02.25. 09:00 - 13:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-02-25  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1641/  

 

Kárpát-medencei Egyetemek Kupája (KEK) 

2022.03.03. 19:00 - 2022.03.05. 18:00 

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

További információ: https://kekbudapest.hu/2022/01/26/elindult-a-nevezes-a-

2022-es-kek-re/  

 

Szakdolgozat és dolgozat TDK felkészítő II. 

2022.03.04. 15:00 - 16:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-04  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1571/  

 

KEK Run 2022 

2022.03.05. 09:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-05  

mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-02-25
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1641/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-03
https://kekbudapest.hu/2022/01/26/elindult-a-nevezes-a-2022-es-kek-re/
https://kekbudapest.hu/2022/01/26/elindult-a-nevezes-a-2022-es-kek-re/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-04
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1571/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-05
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Investment Treaty Arbitration - Good or Bad? 

2022.03.07. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-07  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1663/  

 

Dr. Ujhelyi Dávid - Értjük a viccet csak nem szeretjük? A paródia 

megítélésnek szerzői jogi aspektusai 

2022.03.17. 17:00 - 19:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-17  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1709/  

 

VÍZÉRTÉK Konferencia - A vízérték szerepe a víziközmű szolgáltatás 

fenntarthatóságában 

2022.03.22. 08:00 - 16:50 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-22  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1656/  

 

Dr. Vékás Lajos – Fejezetek a magyar magánjogtudomány történetéből - 

könyvbemutató 

2022.03.24. 17:00 - 19:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-24  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1716/  

 

Láthatóvá tenni a láthatatlant Konferencia a felszín alatti vizekkel való 

gazdálkodásról 

2022.03.25. 11:00 - 14:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-25  

 

"Közjog és szimbolika I." c. online konferencia 

2022.03.29. 16:00 - 18:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-29  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1574/  

 

Módszertani Workshop – Regressziószámítás alapjai 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-07
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1663/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-17
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1709/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-22
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1656/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-24
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1716/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-25
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-29
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1574/
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2022.03.29. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-29  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1636/  

 

Egy harmónia nyomában – A reálgazdaság és a pénzügyi szektor paradox 

természete a digitális forradalom idején 

2022.04.06. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-06  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1637/  

 

Módszertani Workshop – Többváltozós regressziószámítás alapjai 

2022.04.12. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-12  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1638/  

 

"Közjog és szimbolika II." c. online konferencia 

2022.04.26. 16:00 - 18:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-26  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1629/  

 

Globális kihívások és EU-válaszok a XXI. században 

2022.04.27. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-27 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1639/  

 

Jogesetmegoldó verseny 

2022.04.28. 16:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-28  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1708/  

 

 

Online / Digitális megoldások 
 

A koronavírus-járvány felgyorsította a felsőoktatásban is a digitális megoldások 

bevezetését mind az értekezletek, mind az oktatás támogatása terén. A Nemzeti 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-29
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1636/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-06
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1637/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-12
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1638/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-26
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1629/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-27
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1639/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-28
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1708/
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Közszolgálati Egyetem a https://ludovikawebinar.uni-nke.hu/ oldalra gyűjti és 

kommunikálja azokat a tananyagokat, tudományos eredményeket, melyek 

megismerésére mind a hallgatóknak, mind a további érdeklődőknek egyaránt 

hasznára válik. 

 

A koronavírus-járvány továbbá átrendezte a rendezvények megvalósítását is, így 

számos megoldás nyílt arra, hogy tanórákat, konferenciákat, vagy éppen 

könyvbemutatókat rendezzenek például a Microsoft Teams felületen keresztül. 

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: 

Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi 

tájékoztató 

https://ludovikawebinar.uni-nke.hu/
https://antk-dl.uni-nke.hu/at-newsletter-confirm/confirm/leiratkozas.php
https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-hu/Adatv%C3%A9delmi%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%81llamtudom%C3%A1nyi%20H%C3%ADrlev%C3%A9l%20v2.pdf
https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-hu/Adatv%C3%A9delmi%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%81llamtudom%C3%A1nyi%20H%C3%ADrlev%C3%A9l%20v2.pdf

