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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  

 

 

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

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 

 

University of Public Service and Budapest University of Technology and Economics, 

Hungary 

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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Deadline UPDATE: April 30, 2022 

https://eeegov.ocg.at/  

 

 

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló 
 

Kate Nash (2022): Knowing Through Human Rights Films 

A film egyre fontosabb médium az emberi jogokkal kapcsolatos ismeretek 

közvetítésében, az emberi jogi filmfesztiválok száma és jelentősége folyamatosan 

nő. Hogyan adnak számot a játékfilmek az emberi jogokról? A tanulmány alapjául 

az emberi jogokkal foglalkozó filmek narratívájának vizsgálata szolgál, amelyet 

emberi jogi filmfesztiválokon végzett terepmunka, valamint filmkritikák és 

rendezőkkel, kurátorokkal készített interjúk elemzése egészít ki. 

 

Megjelenés helye: Human Rights Quarterly 

A Human Rights Quarterly vezető szerepet betöltő folyóirat az emberi jogok 

területén. Több mint negyven éve publikál cikkeket a világ minden tájáról és 

naprakész információkkal szolgál az Egyesült Nemzetek Szervezetén belüli 

fontosabb fejleményekről és a regionális szintű, kormányzati és nem kormányzati 

emberi jogi szervezetekről. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://doi.org/10.1353/hrq.2022.0007  

 

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 

https://eeegov.ocg.at/
https://doi.org/10.1353/hrq.2022.0007


3 

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. 

 

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 
 

Társadalomtudománnyal foglalkozó MTA doktorok empirikus vizsgálata 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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Magyarországon az úgynevezett „soklépcsős” formalizált előmeneteli rendszer 

terjedt el, amely pontosan meghatározza, hogy milyen követelmények mentén 

nyerhető el az MTA doktori cím és az egyetemi tanári kinevezés. Ezt egy több 

évtizedes kutatói, oktatói és tudományszervezői tevékenység előz meg, amely sok 

esetben nem tervszerűen zajlik le. Társadalomtudomány területén, az MTA doktori 

cím esetén, a tudományos publikációs tevékenység és a független tudományos 

hivatkozások számossága meghatározó. Az elvárt közlemények több típusúak 

lehetnek pl. folyóiratcikk, könyv, könyvrészlet és konferenciaközlemény. Ezek 

közül kiemelkedik a folyóiratcikk és a könyv, ahol az értékelésen belül külön 

minimum pontértéket határoztak meg. Ez a minimum pontozási rendszer MTA IX. 

Osztály esetén eltérő bizottságonként. Vannak bizottságok, ahol a kiemelten 

értékelt könyvek súlya nagyon jelentős (pl. Hadtudományi Bizottság), máshol a 

nemzetközi cikkekre kapott pontok aránya magasabb (pl. Gazdaságtudományi 

Doktori Minősítő Bizottság). A bizottságok és a bizottságokhoz köthető MTA 

doktorok hazai és nemzetközi folyóiratcikk publikációs teljesítményeik alapján 4 

csoportba sorolhatóak a vizsgált bizottságok, ahol egyes esetekben a hazai, 

máskor pedig a nemzetközi publikálás a jellemző. Az MTMT szakterületi összesítő 

táblázata segíti a kutatót a meglévő publikációinak az értékelésében. Az alábbi 

közlemény mellékletében található egy táblázat, amely megmutatja az MTA 

doktorok publikációs teljesítményét – minimum, átlagos és maximum közlemény 

szám feltüntetésével- szakterületi lista egyes sorai alapján bizottságonként. Ez a 

táblázat segíthet, referenciaként szolgálhat a tudatos publikációs stratégia 

kidolgozásában. 

 

További információk: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29124.30087  

 

 

Konferenciafelhívás 
 

Konferenciafelhívás: Az új technológiák hatása a demokráciára 

 

Időpont: 2022. május 25. 

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

 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29124.30087
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Az Alkotmánybíróság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

valamint az NKE Információs Társadalom Kutatóintézete 2022 tavaszán ismét 

megrendezi éves konferenciáját a technológiai fejlődésnek az államra, a 

társadalomra és a jogra gyakorolt hatásával összefüggő témák megvitatására. 

 

A konferenciára előadással 2022. április 20-ig lehet jelentkezni az előadás témáját 

röviden (legfeljebb 400 szóban) kifejtő absztrakttal az itki@uni-nke.hu e-mail 

címen. 

 

További információk: https://ejkk.uni-

nke.hu/hirek/2022/03/23/konferenciafelhivas-az-uj-technologiak-hatasa-a-

demokraciara  

 

 

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 

mailto:itki@uni-nke.hu
https://ejkk.uni-nke.hu/hirek/2022/03/23/konferenciafelhivas-az-uj-technologiak-hatasa-a-demokraciara
https://ejkk.uni-nke.hu/hirek/2022/03/23/konferenciafelhivas-az-uj-technologiak-hatasa-a-demokraciara
https://ejkk.uni-nke.hu/hirek/2022/03/23/konferenciafelhivas-az-uj-technologiak-hatasa-a-demokraciara
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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 

 

 

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, Székesfehérváron, az egyetem székesfehérvári 

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

mellékelt felhívás tartalmazza a tervezett szekciók leírásait és a jelentkezéssel 

kapcsolatos információkat is. A jelentkezés határideje: 2022. április 19. 

 

 

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 
 

Parragh Bianka – Báger Gusztáv (szerk.) (2022): Az ösztönző állam 

válságkezelése II. A sikeres gazdasági újraindítás. Ludovika Egyetemi 

Kiadó. ISBN: 978-963-531-705-9 

https://gceg.org/
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Jelen kötetet az hívta életre, hogy szerzői bemutassák, miként tud egy cselekvő, 

ösztönző állam hozzájárulni polgárainak jólétéhez és boldogulásához. Az elmúlt 

évtized egyértelműen megmutatta, hogy új világrend van kialakulóban, amelyben 

csakis az az állam tud hasznos lenni, amely kiveszi a részét a társadalmi és 

gazdasági folyamatok alakításából, figyelmet szentel fontosnak ítélt értékei 

megőrzésének és ápolásának, és nem hagyja sorsukra sem az embereket, sem a 

vállalkozásokat. Magyarország 2010 óta ilyen elvek mentén halad, építkezik, és 

ennek a szemléletnek meg is van az eredménye: hazánk jó úton van a felé, hogy 

végérvényesen felzárkózzon a fejlett országok közé, ahová történelme, kultúrája 

és a magyarok tenni akarása szerint mindig is tartozott. E tanulmányok segítenek 

az olvasónak megérteni, hogy az elmúlt évtizedben felépített, erős magyar állam 

miként szolgálta ezt a célt. 

Orbán Balázs 

miniszterhelyettes 

Miniszterelnökség 

 

Az ösztönző állam működésének bemutatása sorában a harmadik tanulmánykötet 

segítségével most az újraindítás feladataival, a fenntartható fejlődési pályára 

történő visszatérés teendőivel és – nem utolsósorban – az ezzel járó felelősséggel 

ismerkedhet meg az olvasó. A kötet – hasonlóan a korábbiakhoz – Parragh Bianka 

kiváló, elkötelezett kutató-szervező munkáját dicséri. Ehhez ad keretet a sokféle 

nézőpontot egységes ívbe rendező, Báger Gusztávval közös, tudományos igényű 

bevezető tanulmány és szerkesztői teljesítmény. A kötetet olvasva árnyalt és 

sokoldalú képet kaphatunk arról, hogy az ösztönző állam hívószava, szellemisége 

valójában milyen gazdag tartalmat fejez ki, s ez miként vezet el a sikerhez. 

Ajánlom a könyvet mindazok figyelmébe, akik fogékonyak annak megértésére, 

hogy a küldetés sikere itt is a modell mint koncepció és a részletek összhangján 

múlik. 

Kovács Árpád, 

a Költségvetési Tanács elnöke, 

egyetemi tanár 

 

További információk: 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/gazdasagtudomany/az-osztonzo-

allam-valsagkezelese-ii/  

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/gazdasagtudomany/az-osztonzo-allam-valsagkezelese-ii/
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/gazdasagtudomany/az-osztonzo-allam-valsagkezelese-ii/
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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. 

 

 

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  

 

 

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/  

 

 

Az 1983-ban Brüsszelben alapított Centre for European Policy Studies (CEPS) az 

európai integrációval foglalkozó kutatások meghatározó, széleskörű nemzetközi 

partnerségi hálózattal rendelkező közpolitikai intézete. A CEPS saját kutatási 

eredményei, publikációi, szakanyagai, az általa szervezett konferenciák, 

webináriumok felvételei az intézmény honlapján szabadon hozzáférhetők, 

letölthetők, illetve visszanézhetők. Elérhetőség: www.ceps.eu  

 

 

mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://www.instituteforgovernment.org.uk/about-us
https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/events/
http://www.ceps.eu/
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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 
 

Táj és emlékezet Közép-Európában 

2022.04.04. 13:30 - 18:00 

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

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1835/  

 

EUSecure InfoDay Budapest 

2022.04.05. 09:00 - 15:15 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-05  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1801/  

 

Felfedezés a világban - közigazgatás és közbiztonság a Magyar Indiana 

Jones-szal I. 

2022.04.05. 18:00 - 19:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-05  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1820/  

 

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/  

 

„Az Európai Parlament napjainkban” című előadás és kerekasztal-

beszélgetés 

2022.04.07. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-07  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1805/  

 

mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-04
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1835/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-05
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1801/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-05
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1820/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-06
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1637/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-07
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1805/
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Innovatív módszerek a (szak)nyelvoktatásban VI. c. workshop 

2022.04.08. 09:00 - 12:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-08  

 

Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék tanszéki TDK rendezvénye 

2022.04.11. 16:00 - 18:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-11  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1829/  

 

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/  

 

NKE Hackathon 2022 - Döntő 

2022.04.19. 10:00 - 15:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-19  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1811/  

 

"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/  

 

Ludovika Zeneszalon 2022.04.27. 

2022.04.27. 18:30 - - 20:30 

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

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1824/  

 

Jogesetmegoldó verseny 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-08
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-11
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1829/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-12
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1638/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-19
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1811/
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#2022-04-27
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1824/
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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 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi 

tájékoztató 

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
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

