
 
 

2022/06. 

 

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 
 

Iris van Domselaar (2022): ‘Plain’ legal language by courts: mere clarity, 

an expression of civic friendship or a masquerade of violence? 

Hollandiában az elmúlt évtizedben a bíróságok számos kezdeményezést indítottak 

el, többnyire saját kezdeményezésükre, hogy a bírósági ítéleteket érthetőbbé 

tegyék az állampolgárok számára. Eleinte, legalábbis a jogalkalmazók „belső 

nézőpontjából”, feltűnő lehet, hogy ezek a kezdeményezések a jogi nyelv 

érthetőségével kizárólag nyelvi kérdésként foglalkoznak. Ez a nyelvi irányultságú 

megközelítés azonban korántsem kivételes, jól illeszkedik például az egyszerű jogi 

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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nyelv (plain legal language) mozgalom célkitűzéseihez. Ez a cikk a holland 

bíróságok közérthető jogi nyelvhasználatra irányuló törekvéseit elemzi és értékeli. 

 

Megjelenés helye: The Theory and Practice of Legislation 

A The Theory and Practice of Legislation nemzetközi és interdiszciplináris fórumot 

kínál a jogalkotás vizsgálatához. A korábban Legisprudence címet viselő folyóirat 

fókuszában továbbra is a legtágabb értelemben vett jogalkotás áll, a formális 

jogszabályok mellett azok alternatíváival is foglalkozik (pl. a nem állami szereplők 

által alkotott szabályozás). 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2033946  

 

 

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/10.1080/20508840.2022.2033946
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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 
 

2021-ben nyertes Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok empirikus 

vizsgálata 

 

Jelen tanulmány a publikálási szokásokat vizsgálja a nyertes Bolyai János Kutatási 

Ösztöndíjasok körében. A Bolyai-ösztöndíj akadémiai támogatásként hidat képez 

a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), az MTA doktorai és a fiatal kutatói 

generáció tagjai között. 2021-ben nyertes pályázók átlagosan 1,5 évtizede aktívan 

publikáló, nemzetközi társszerzőkkel rendelkező, magasan idézett közleményekkel 

rendelkező 45 év alatti kutatók. Az ösztöndíjasok elsősorban kutatóközpontokból, 

tudományegyetemekről kerülnek ki. Nemzetközi publikálásra elsősorban az 

Elsevier kiadó folyóiratait használják, de jelentős növekedés figyelhető meg MDPI 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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kiadó esetén. Pályázók harmada már írt, ötöde két hónappal a pályázati 

eredményhirdetés után rendelkezett MDPI kiadó által megjelentetett 

közleménnyel. A közleményben szereplő leíró statisztikai adatok célértékként 

jelenhetnek meg a későbbi pályázók számára. 

 

An empirical study of the winning applicants of the Bolyai János 

Research Scholarship in Hungary in 2021 

 

The present paper examines some of the publishing habits observed among the 

winning applicants of the Bolyai János Research Scholarship. As an academic 

support, the Bolyai Research Scholarship Program forms a bridge between scholars 

owning the title of doctor of the Hungarian Academy of Sciences (HAS) and the 

young generation of researchers with an academic degree. The winning applicants 

in 2021 were researchers under the age of 45, cooperating with international co-

authors, having highly-cited publications and showing a continuous publication 

history of 1.5 decades on average. The scholarship holders come primarily from 

research centres and universities. They prefer professional journals under the 

umbrella of Elsevier for performing their publication activities, however, there has 

been a significant increase in using journals belonging to MDPI, recently. One-third 

of the applicants already had a publication before and a fifth of them had a 

publication in one of the journals of MDPI two months after announcing the list of 

the winning applicants. The descriptive statistics presented in this paper may be 

used as benchmark figures by future applicants aiming for the research 

scholarship. 

 

További információk: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17751.34729  

 

 

Tudományos utánpótlás 
 

Soron következő nyilvános védések: 

Czeczeli Vivien: A monetáris politika lehetőségei a 2008-as globális pénzügyi 

válság után 

Témavezető: Dr. Halmai Péter  

Időpont: 2022. április 21. (csütörtök) 15:00 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17751.34729
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Helyszín: Ludovika Főépület Hunyadi Terem 

 

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

vedesek-es-muhelyvitak  

 

 

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/  

 

 

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) 

 

https://antk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/doktori-vedesek-es-muhelyvitak
https://antk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/doktori-vedesek-es-muhelyvitak
https://eeegov.ocg.at/
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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 

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  
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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  

 

 

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). 

 

 

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. 

 

 

Könyvajánló 
 

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://gceg.org/
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Szabó Márton (2022): Társadalompoétika I-III. A retorika, a nyelvészet 

és az irodalomelmélet társadalomtudományi státusa. Ludovika Egyetemi 

Kiadó. ISBN: 978-963-531-667-0 

Az európai tudományosságban a 19. század végétől kibontakozott egy mértékadó 

irányzat, amely a históriai és a társadalomtudományi megismerés specifikumát a 

természettudományi szemlélettől elválasztva határozta meg. Egyetlen területen 

nem történt áttörés: a humaniórák diszciplínáit még ma is puszta 

szövegtudománynak tekintjük, amelyet mély szakadék választ el a 

társadalomtudományoktól. 

 

A Társadalompoétika megkísérli ezt a szakadékot áthidalni. A könyv azt 

demonstrálja, hogy a klasszikus humaniórák meghatározó módon képesek 

hozzájárulni a társadalom adekvát megismeréséhez. 

 

A könyv három kötete bemutatja a retorika, a nyelvészet és az irodalomtudomány 

legfontosabb alkotóinak teóriáit saját specifikus tárgyukról, s azt, hogy ezzel 

együtt milyen gondolatokat fogalmaztak meg a társadalom értelmezéstől áthatott 

reális valóságáról. A Társadalompoétika új társadalomelmélet lehetőségét 

körvonalazza. 

 

Első kötet: Retorika 

Második kötet: Nyelvészet 

Harmadik kötet: Irodalomelmélet 

 

További információk: 

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

oetika-i-iii/  

 

 

Q-s közlemények bemutatása 
 

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. 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/tarsadalomtudomany/tarsadalompoetika-i-iii/
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/tarsadalomtudomany/tarsadalompoetika-i-iii/
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Nemzetközi kapcsolatok 
 

A felsőoktatási mobilitás aktuális kérdéseiről 

 

A Tempus Közalapítvány (TKA) részéről Bokodi Szabolcs felsőoktatási igazgató, 

illetve Dobos Gábor a Study in Hungary igazgatója tartott tájékoztató előadást a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem központi és kari munkatársai, illetve egyéb 

mobilitásban érintett kollégái részére. Az előadás témái a felsőoktatás 

nemzetköziesítésében rejlő lehetőségek, illetve a felsőoktatási mobilitás aktuális 

kérdései voltak. A mobilitási tevékenységben aktívan részt vevő, és a mobilitási 

folyamatok iránt érdeklődő munkatársak betekintést nyerhettek a TKA által 

részletezett témakörökbe, így nemcsak az Erasmus+, Ceepus és Campus Mundi 

lehetőségekbe, de a Stipendium Hungaricum és a Diaszpóra Felsőoktatási 

Ösztöndíjprogram változásaiba, valamint az Erasmus Mundus Joint Masters és a 

Capacity Building in Higher Education programokba is. Az előadás és az azt követő 

beszélgetés rávilágított a magyar felsőoktatás és az Egyetem 

nemzetköziesítésének fontosságára. 

 

 

Webinárium-vadászat 
 

Szeretnénk minden érdeklődő kolléga figyelmébe ajánlani az Egyesült Királyság 

egyik legbefolyásosabb think-tank szervezete, az Institute for Government 

portfólióját, különös tekintettel a regisztráció és feliratkozást követően élőben, 

résztvevőként, vagy akár utólag is megtekinthető, webinárium "műfajú" szakmai 

programokra. 

 

Az Institute for Government elérhetősége: 

https://www.instituteforgovernment.org.uk/about-us  

 

 

 

https://www.instituteforgovernment.org.uk/about-us
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Az University of Cambridge keretein belül működő, 2018-ban alapított Bennett 

Institute for Public Policy rövid időn belül a legbefolyásosabb európai közpolitikai 

kutatóintézetek sorába emelkedett. 

 

Az intézet által szervezett online konferenciák, webináriumok szabadon 

hozzáférhetők és visszanézhetők. Elérhetőség: 

https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/events/  

 

 

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 
 

The Post-Liberal Turn and the Future of British Conservatism 

2022.03.19. 09:00 - 19:30 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-19  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1754/  

 

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/  

 

E-ügyintézés - jelen és jövő (E-ügyintézési szakmai nap és kiállítás 

előadása) 

2022.03.23. 16:00 - 17:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-23  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1767/  

 

Dr. Vékás Lajos – Fejezetek a magyar magánjogtudomány történetéből - 

könyvbemutató 

https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/events/
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-19
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1754/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-22
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1656/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-23
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1767/
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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  

 

Effective public administration - trends and practices 

2022.03.29. 09:00 - 13:00 

Program mellékelve 

Regisztráció: 

https://www.lyyti.fi/reg/Effective_public_administration__trends_and_practices_

9573  

 

"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 

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  

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://www.lyyti.fi/reg/Effective_public_administration__trends_and_practices_9573
https://www.lyyti.fi/reg/Effective_public_administration__trends_and_practices_9573
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-29
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1574/
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
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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 

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 

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/
https://ludovikawebinar.uni-nke.hu/
https://antk-dl.uni-nke.hu/at-newsletter-confirm/confirm/leiratkozas.php
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Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi 

tájékoztató 

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

