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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


2 

Deadline UPDATE: April 30, 2022 

https://eeegov.ocg.at/  

 

 

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló 
 

Mario Datts – Martin Schultze (2022): Social media and politics on the 

local level 

A helyi szint rendkívül fontos a politikai szerepvállalás szempontjából, mivel ezen 

a szinten vitatják meg a polgárok mindennapi élete szempontjából releváns 

politikai kérdéseket. Ennek ellenére a helyi pártegységekre vonatkozó empirikus 

kutatások meglehetősen szűkösek, különösen a közösségi média tekintetében. A 

tanulmány big data felhasználásával demonstrálja, hogy Németországban a helyi 

pártegységek különösen aktívak a Facebookon egy heves választási kampány 

idején. 

 

Megjelenés helye: Policy & Internet 

A Policy & Internet (P&I) egy Q1-es folyóirat, ami közpolitikai kérdésekre és az 

internethez kapcsolódó technológiákra összpontosít. A P&I üdvözli az innovatív 

kutatásokat az olyan területeken, ahol az internet hatással van a közpolitikára 

vagy új kihívásokat, dilemmákat vet fel. A folyóirat különösen a kommunikáció, a 

politikatudomány, a közigazgatás, a közgazdaságtan és a szociológia területéről 

vár tanulmányokat. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: https://doi.org/10.1002/poi3.294  

 

 

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 

https://eeegov.ocg.at/
https://doi.org/10.1002/poi3.294
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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. 

 

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/  

 

 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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Tudományos sarok 
 

A Web of Science, a Scopus és az MTMT kapcsolata néhány 

magyarországi egyetem példáján keresztül 

 

A személyi és az intézményi kiválóság, nemzetközi láthatóság egyik lehetséges 

eszköze a Web of Science (WoS) és a Scopus által indexált közlemények írása. Az 

ilyen indexált publikációk tekintetében az Európai Unió országai között 

lakosságarányosan Magyarország a WoS esetén a 24., a Scopus-nál a 25. helyen 

szerepel. A WoS és a Scopus adatbázisokra egyetemi rangsorok és egyetemi 

finanszírozások épülnek. Az egyetemek kutatóinak és oktatóinak gondoskodniuk 

kell az indexált közlemények berögzítéséről a Magyar Tudományos Művek Tára 

(MTMT) adatbázisába. A vizsgált egyetemek vizsgálatából kiderül, hogy az indexált 

közlemények csak egy része kerül át az MTMT-be. Mind a finanszírozás, mind a 

nemzetközi láthatósági célok elérése érdekében fontos a publikációk folyamatos 

gondozása, felügyelete és javítása, melynek a könyvtári ütemezett feladatok 

között kellene lennie, amihez emberi erőforrást kell biztosítani az intézményi 

könyvtár számára. 

 

További információk: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.14267.28961 

 

 

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 

Helyszín: Ludovika Főépület Hunyadi Terem 

 

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

vedesek-es-muhelyvitak  

 

 

http://doi.org/10.13140/RG.2.2.14267.28961
https://antk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/doktori-vedesek-es-muhelyvitak
https://antk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/doktori-vedesek-es-muhelyvitak
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Konferenciafelhívás 
 

Konferenciafelhívás: Az új technológiák hatása a demokráciára 

 

Időpont: 2022. május 25. 

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

 

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). 

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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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 

 

 

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. 

 

 

https://gceg.org/
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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 
 

Christián László (2022): Komplementer rendészet. Ludovika Egyetemi 

Kiadó. ISBN: 978-963-531-686-1 

A biztonság megteremtése rendkívül komplex, szerteágazó tevékenység, 

amelyben az állam erre felhatalmazott szervei, a rendvédelmi szervek, a 

rendvédelmi feladatokat is ellátó szervek és az önkormányzatok mellett fontos 

szerepet kapnak a magánbiztonsági vállalkozások, valamint a civil önvédelmi 

szervezetek is. Nevezhetjük ezt komplementer rendészeti rendszernek, amelyben 

az állami szervek tevékenységét piaci és civil szerveződések egészítik ki, 

támogatják, segítik. 

 

Az elmúlt három évtizedben jól érzékelhető az a globális tendencia, amelyben a 

rendőrség mellett egyenrangú partnerként lépnek fel és egyre meghatározóbb 

szerepet töltenek be az említett tehermentesítő rendészeti szereplők, és minden 

korábbinál jobban felértékelődik a hatékony és valós együttműködés. 

 

Jelen monográfia átfogóan kívánja bemutatni a rendészet komplexitását: nem 

pusztán a rendőrségre mint kulcsszereplőre, hanem a korábban kevésbé kutatott 

szereplőkre is fókuszál. 

 

További információk: 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/rendeszettudomany/komplemente

r-rendeszet/  

 

 

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 

mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/rendeszettudomany/komplementer-rendeszet/
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/rendeszettudomany/komplementer-rendeszet/
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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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  

 

 

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. 

 

 

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

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/  

 

Filmklub 

2022.04.12. 18:00 - 21:00 

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

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1846/  

 

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/  

 

Felfedezés a világban - közigazgatás és közbiztonság a Magyar Indiana 

Jones-szal II. 

2022.04.19. 18:00 - 19:30 

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

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1822/  

 

Diplomáciai- és konzuli védelem elméleti és gyakorlati kérdései 

2022.04.20. 12:00 - 13:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-20  

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://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-12
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1846/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-19
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1811/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-19
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1822/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-20
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Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1848/  

 

Knowledge Infrastructure in the Platform Economy 

2022.04.21. 08:45 - 16:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-21 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1741/  

 

"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 

2022.04.28. 16:00 - 20:00 

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

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

 

A szellemi tulajdon értéke és védelme 

2022.05.11. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-11 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1842/  

 

Pályakezdő Civilisták II. Szimpóziuma - „A családok és a családpolitika 

szinergiái a jogban” 

2022.05.16. 10:00 - 14:00 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/1848/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-21
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1741/
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/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-28
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1708/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-11
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1842/
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https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-16 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1869/  

 

 

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#2022-05-16
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1869/
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

