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I. A kutatóközponthoz tartozó kutatóintézetek kiemelt eredményei a 2020. évre
vonatkozóan a fent felsorolt tématerületek megjelölésével
A TK Politikatudományi Intézete (továbbiakban PTI) 2020-ben tovább erősítette vezető
szerepét a hazai politikatudományi kutatások terén, és nemzetközi eredményeivel, széles
kutatási portfóliójával kiemelkedik a politikatudományi kutatással foglalkozó régiós
intézmények közül. A PTI 169 publikációval zárta a 2020-as évet, amelyből 56 nemzetközi
folyóiratokban vagy külföldi kiadóknál jelent meg. A nemzetközi publikációk számát tekintve
ez rekord évnek számít. A publikációk közül 21 kiemelt jelentőségű és hatású (impakt faktorral
vagy Q1 vagy Q2-es besorolással rendelkező) tudományos folyóiratban jelent meg, amelyek
összesített impakt faktora 30,48, a legmagasabb értékű pedig 4,232 volt. A PTI kutatói az elmúlt
évben 52 nemzetközi és 36 hazai konferencia-előadást tartottak, valamint 7 nemzetközi és 7
hazai tudományos rendezvényt szerveztek.
A publikált eredmények (három kivétellel, ld. alább) az emberi erőforrás (társadalom,
politika) tématerületéhez kapcsolódnak.
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A jogalkotás minősége. Az NKFIH által támogatott kutatás a jogalkotás minőségét a
jog- és politikatudomány szemléletmódjára, valamint a kvalitatív és kvantitatív
módszertanra támaszkodva vizsgálta. Az eredményeket egy könyvben összegezték a
kutatók. A kötetben kitérnek a jogalkotás minőségének elméleti és módszertani
kérdéseire és az elmúlt 30 év magyar jogszabályainak a minőségére a jogalkotási
folyamat, majd a végrehajtás és értékelés kapcsán. Megközelítésük négy fő dimenzióra
épül. Ezek a tartalmi-közpolitikai oldal (a jogszabály megfelel-e a közpolitikai
programok logikájának), a formai-jogi-alkotmányos megközelítés (érthetőség,
átláthatóság, koherencia), az eljárási (pl. kellően hosszan és megfelelő véleményeket
kikérve tárgyalta-e az Országgyűlés a jogszabályt), illetve a stabilitási szempont. A
szerkesztők a kötet eredményeit 2021. márciusában 170 fő részvételével egy online
konferencián mutatták be.
A kockázat-részvétel paradoxon: A tüntetési részvételt és a részvétel észlelt kockázatait
összekapcsoló mikromechanizmusok. A projekt kísérleti módszer segítségével a
kockázatészlelés politikai részvételre gyakorolt hatását vizsgálja. Bár a kutatás csak
2020. december 1-jén indult, egy jelentős nemzetközi folyóiratban megjelent publikáció
kapcsolódik hozzá. A kutatók kimutatták, hogy a demobilizációs folyamatok nem
azonosak a motivációk, vagyis a cselekvésösztönző mechanizmusok hiányával. A
kutatást az NKFIH támogatja.
A polarizáció, mint társadalmi kihívás - Okok, gátló tényezők, ellenlépések. A projekt
keretében az év során létrejött egy, a polarizáció mérését Európában, komparatív módon
lehetővé tevő adatbázis, ami a European Social Survey adatbázist egészíti ki a méréshez
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szükséges adatokkal, összesen 214 ország-esetre vonatkozóan. Az adatbázis nagyban
segíti a polarizáció összehasonlító kutatását. A kutatást a Bolyai Ösztöndíj támogatja.
A weberi vezetők visszatérése. A kutatás célja a demokrácia egy realista – azaz egy
empirikusan és normatív elvárásaiban valószerűbb – elméletének megalkotása és a
kortárs trendek új eszközökkel való elemzése. Ennek kapcsán a kutatók a politikai
vezetők kiemelkedő szerepét vizsgálják a kortárs politikai berendezkedésekben. A
kutatás egy esettanulmányon keresztül igazolta a weberi plebiszciter vezérdemokrácia
fogalmának magyarázóerejét a kortárs politikai trendekkel kapcsolatban, és ennek
alapján előkészítette egy nemzetközi összehasonlító kutatás kereteit. A kutatás kísérleti
eljárást dolgozott ki a politikai vezetők és a szavazók közötti viszony újszerű
értékelésére. A kutatást az NKFIH támogatja.
Az amerikai és a magyar politikai fejlődés összehasonlítása. A kutatás első szakasza a
politikai fejlődés fogalma (APD) amerikai szakirodalmának első vonulatát járta körül.
A kutatás e fázisának megállapítása szerint az APD mint kutatási irányzat fontos
támpontokat nyújthat a magyar politikai fejlődés elmúlt kétszáz évének
tanulmányozásához. A magyar politikai fejlődést a kutatás második fázisa ezek alapján,
mint „normális”, nem pedig mint zsákutcás fejlődést tanulmányozza, ezzel alternatívát
kínálva a bevett, de gyengébb magyarázó-erejű megközelítésekkel szemben.
Az európai uniós tagság hatása a magyar közpolitikára. A kutatás arra kereste a
választ, hogy milyen hatással van az EU a nemzeti szintű közpolitikai döntésekre akkor,
amikor alapvetően tanácsadó funkciót lát el. Ami az Európai Szemeszter keretén belül
a tagállamokba érkező országspecifikus ajánlásokat illeti, az uniós közpolitikai
ajánlások hazai teljesítése a visegrádi átlagnak felel meg. A visegrádi országok
általánosságban az uniós mezőny második felébe tartoznak, de hosszú távon azonban a
visegrádi országokban is sokkal több uniós ajánlás épül be a nemzeti politikába, mint
egy év alatt. Azaz fokozatosan egyre több uniós ajánlás épül be a tagállami
közpolitikába a visegrádi országokban.
Az intézményi kommunikáció bonyolultsága – A közpolitikai dokumentumok
szövegelemzése. A projekt a 2005 és 2019 közötti periódus magyar jegybanki
dokumentumainak hatásait elemezte egy saját fejlesztésű vélemény (sentiment) szótár
használatával. A kutatás eredménye szerint a közlemények szövege statisztikailag is
szignifikáns módon mozgatja az egy éven belüli lejáratú kötvények hozamát. Azonban
ez a hatás az éves és azon túli lejárat esetén már nem figyelhető meg. A kutatás a
jegybanki döntéshozóknak is megerősítésül szolgálhat abban a tekintetben, hogy a
piacok nem csak a kamatdöntésre, hanem a jegybanki kommunikációra is figyelnek.
Demokratikus hatékonyságérzet és populizmusvariációk Európában (DEMOS). A
konzorciumvezetőként, H2020-as támogatással zajló kutatás 2020-as szakaszának célja
a populista pártok helyi kormányzásban való részvételének feltérképezése volt. A „case
study” módszerrel zajló munka során a résztvevő országok kutatói a populista pártok
két-két helyi vagy regionális (ön)kormányzatában végzett tevékenységét vizsgálták,
különös tekintettel a populista retorika közpolitikai döntésekben való megjelenésére.
2020 decemberében indult el a projekt azon szakasza, amelynek célja a populista pártok
pártrendszerre gyakorolt hatásának vizsgálata.
Demokratikus innovációk és a magyar pártok. A projekt a hazai részvételi és
deliberatív folyamatok képviseleti demokrácia intézményeihez való illeszkedését
vizsgálja. Kvalitatív kutatás segítségével a projekt feltárta, hogy politikusok elfogadják
az állampolgárok részvételének előmozdítására a szakirodalom által felhozott érveket,
valamint az újonnan megválasztott helyi politikusok kifejezetten törekednek arra, hogy
új kapcsolattartási lehetőségek megteremtésével növeljék pártjuk helyi beágyazottságát.
A kutatást az NKFIH támogatja.
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Gyermekszegénység az EU-ban a gazdasági válságot követő időszakban. A kutatás a
gyermekek szegénységét vizsgálta az Európai Unió országaiban a 2008-as válságot
követő időszakban, ezen belül is két alperiódusban: 2008 és 2013, illetve 2013 és 2016
között. A kutatás olyan kérdésekre keresi a választ, mint: Milyen különbségek vannak
a gyermekszegénység trendjeiben a szülők társadalmi háttere szerint? Létezik-e
különbség az egyes családpolitikai rezsimek között a válság gyermekszegénységre való
hatásainak enyhítésében? Az EU-SILC adatain végzett elemzések alapján a rugalmas
családpolitikát követő, jellemzően észak-európai országok esetében a
gyermekszegénység nem nőtt szignifikánsan a válság időszakában és azt követően.
Ezzel ellentétben, a tradicionális családpolitikával leírható országokban, de különösen
az ott élő alacsony társadalmi státuszú gyermekek körében, sokkal jellemzőbb volt a
gyermekszegénység, a súlyos anyagi depriváció, vagy a pénzügyi nehézségekkel
küzdők arányának jelentős növekedése.
Hálózatos lokalitás: A közösségi média helyi politikában játszott szerepének vizsgálata
A kutatás szerint a közösségi média új erőt adott a helyi nyilvánosságnak azáltal, hogy
helyi lakosok, politikai szereplők, médiumok, aktivisták, oldalak és csoportok sűrűn
összekapcsolt hálózatait hozta létre. A kutatás átfogó elemzést nyújt a politikusok
közösségi média használata kapcsán (ld. 1. ábra). A kutatást az NKFIH, a Bolyai
Ösztöndíj és az ÚNKP támogatja.
1. ábra – A politikusok közösségi média aktivitásának megoszlása (Farkas – Bene,
2020)
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KÖRNYEZET ÉS BIZTONSÁG. A klímatüntetések vizsgálata. A kutatócsoport célja
a kortárs klímamozgalmak összehasonlító elemzése. Az eredmények szerint a helyi
ügyek helyett a globális egymásrautaltság kap nagyobb hangsúlyt az ökológiai
mozgalmak új hullámában. A bécsi és budapesti klímatüntetéseken végzett kérdőíves
felmérés szerint az alapkonfliktusnak nem csupán ökológiai, hanem generációs
interpretációját is adja a mozgalom. A kutatást az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány
támogatja.
Politikai kommunikáció az expresszivitás korában. A kutatás az expresszív politikai
kommunikáció vizsgálatára fókuszál, azaz a kommunikáció arra az aspektusára, amely
lefedi a kommunikátor saját viszonyát a kommunikáció többi összetevőjéhez. Az
eredmények azt mutatják, hogy a politikusok Facebook posztjai közül a
legnépszerűbbek egyértelműen érzelemtelítettek voltak. Adatok alapján állítható, hogy
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az állampolgárok a pozitív érzelmekre reagáltak legszívesebben, ezen belül is kiemelten
népszerűek voltak a győzelemről szóló bejegyzések, a köszönetnyilvánítások és az
ünnepnapi köszöntők, míg negatív érzelmek estében a düh és a szomorúság kifejezése
jellemezte a virális bejegyzéseket. A kutatást az NKFIH és az ÚNKP támogatja.
Politikai realizmus. A kutatás célja a kortárs realista politikaelmélet keretei között
politika és erkölcs összefüggéseinek vizsgálata. A realista politikaelmélet kortárs
eredményeit továbbfejlesztve a kutatás a politikai kötelezettségek, a legitimitás és
autoritás mércéinek megalapozását végezte el, lehetővé téve, hogy a politikai cselekvők,
a szavazók és a megfigyelők a politika törvényszerűségeire tekintettel, realisztikus
megfigyeléseket és elvárásokat fogalmazhassanak meg a politikai gyakorlatra
vonatkozóan. A kutatás több saját szervezésű eseménnyel megkezdte egy PTI-központú
nemzetközi politikaelméleti kutatói hálózat kialakítását.
DIGITALIZÁCIÓ: poltextLAB. A poltextLAB kutatócsoport a mesterséges
intelligencia és a szövegbányászat társadalomtudományi alkalmazásaival foglalkozik.
A kutatócsoport egyik legfontosabb 2020-as eredménye egy új gépi tanuláson alapuló
megoldás, amely képes az újságcikkek kettős-vak emberi kódolásával elérhető
eredmények reprodukálására. A tartalomelemzés pontosságát a kvantitatív
szövegelemzési megközelítés és a felügyelt tanulás korlátozott emberi erőforrással való
kombinálása adja. Arra a feladatra, hogy újságcikkeket 21 közpolitikai kategória
valamelyikébe besoroljunk az új MI-alapú megközelítés jobb (több mint 80%-os)
pontosságot adott a legtöbb témakódhoz kapcsolódóan (ld. 2. ábra), mint ami az emberi
kódolóknál és a legtöbb számítógéppel támogatott kódolási projektnél szokásos.

2. ábra – Nagy szöveges adatbázisok mesterséges intelligenciára épülő annotálásának
eredményei (Sebők - Kacsuk, 2020)

•

EGÉSZSÉG – COVID19. Populizmus és közpolitika. A kutatásban a populizmus és a
közpolitika közötti összefüggés vizsgálatára kidolgozott elméleti keretet a kutatók a
koronavírus-járvány kezelésére alkalmazták. Hat európai (három populista és három
nem populista politikai vezetésű) ország járványkezelését hasonlították össze.
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Elemzésük arra a következtetésre jutott, hogy rövid távon a kelet-közép-európai
populista kormányzatok erős érzelmi retorikával támogatott szigorú mobilitáskorlátozó
intézkedései legalább olyan eredményesek voltak, mint a nyugat-európai liberális
demokráciák járványkezelő lépései. Hosszabb távon azonban a gazdasági és társadalmi
partnerek bevonására jobban építő, továbbá az izoláció gazdasági és társadalmi
mellékhatásainak mérséklésére törekvő – inkább a liberális demokráciákra jellemző –
járványkezelés erényei felértékelődnek. A kutatást az NKFIH támogatja.
Regionális fejlesztési kapacitások Európa perifériáin. A projekt azt vizsgálja, hogy
miként befolyásolják a regionális fejlesztési kapacitások a kelet és dél-európai régiók
transznacionális piacokba való integrálódását. Az eredmények szerint a magas
hozzáadott értékű külföldi beruházások a fővárosi térségekben összpontosulnak, ezeken
kívül alig akadt olyan régió, amely számottevő magas hozzáadott értékű külföldi
beruházást vonzott. A régiók GDP/főben mért fejlettsége és a regionális (NUTS 2)
versenyképességi indexe pozitív, míg a regionális intézményi minőség negatív
összefüggést mutat a fenti beruházásokkal. Ugyanakkor a regionális fejlettség szintje
(NUTS 3) és az egy főre jutó uniós támogatások közötti kapcsolat fordítottan arányos,
de csak a dél-európai régiók esetében. Az országos szinten mért intézményi minőség
csökkenésével a gazdagabb régiók jobb forrásfelvevő képessége érvényesül a
szegényebbek rovására, ám ez az összefüggés keleten erősebb, mint délen. A kutatást
az NKFIH támogatja.
Részvétel, képviselet, pártosság. Választáskutatás 2018. A kutatás negyedik évében
készült tanulmányok kimutatták, hogy érdemes különbséget tenni a „létező” és az
„ideális” demokrácia fogalma között, amely kihatással van az állampolgári
elégedettségre. A kutatást az NKFIH támogatja.
EGÉSZSÉG – COVID19. Vírusba oltott politika. A COVID-19 járvány nemcsak
egészségügyi probléma, hanem egy, a politika számára külső hatások által gerjesztett
válságjelenség is. A kötet tizenkét tanulmánya azt vizsgálta, hogyan hat a járvány a –
szűken és tágabb értelemben vett – politikai folyamatokra. A szerzők elemezték, hogy
a vírus elleni harc, miként egy háború, „egységbe kovácsolta-e a nemzetet”, és hogy
milyen belpolitikai hatásokkal járt. A kutatók vizsgálták azt is, hogy a negatív gazdasági
hatások, az egészségügyi kormányzat és ellátórendszer problémái hogyan hatottak a
kormány megítélésére, illetve hogy milyen következményei voltak a rémhírek
terjedésének a közösségi médiában.
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II. Tudományszervezési eredmények, események
1. Rövid általános ismertető a kutatóhely tudományos munkáját illetően
A
Politikatudományi
Intézet
legfontosabb
feladata
a
politikatudományi
alapkutatások folytatása. Ennek keretében elméleti, illetve elméletileg és módszertanilag
megalapozott empirikus alapkutatásokat végez a politikatudományban és ennek határterületein,
s az eredményeket legrangosabb tudományos fórumokon teszi közzé a szakmai és a szélesebb
közvélemény számára. Az Intézet e feladatokat három nagy tematikus csomópont köré
rendezve végzi, amely témáknak egy-egy tudományos osztály a felelőse. Az első a politikai
viselkedés, a politikai aktorok és folyamatok kérdésköre (pártok, pártrendszerek, kampányok,
választási viselkedés, politikai értékek, politikai vezetés). A második a kormányzás és a
közpolitika problematikája (a kormányzati teljesítmény kérdései, a közigazgatási reformok,
governance, a közpolitikai folyamat, a politikai gazdaságtan tanulmányozása). A harmadik a
demokrácia- és politikaelmélet területe (empirikus, normatív és analitikus
demokráciaelméletek, az alkotmány és a politikai intézmények vizsgálata, politika és civil
társadalom viszonya, az elszámoltathatóság és a delegálás problémái).
A kutatások mellett az Intézet fontos feladata, hogy fórumokat biztosít a hazai
politikatudomány számára: konferenciákat szervez, infrastrukturális hátteret biztosít a szakma
legfontosabb szervezete, a Magyar Politikatudományi Társaság működése számára, és
fenntartja a hazai politológia vezető, referált folyóiratát, a Politikatudományi Szemlét.
Az Intézet és munkatársai továbbá fontos tudománynépszerűsítő feladatokat is ellátnak: a
szélesebb közönséget is érdeklő konferenciákat szerveznek, tudománynépszerűsítő írásokat és
könyveket jelentetnek meg. Az Intézet kiemelt feladata tovább a kutatói utánpótlás biztosítása,
a fiatal kutatók felkarolása, melyre komplex programot tart fenn (alkotói pályázatok,
gyakornoki program, fiatal kutatói álláshelyek, PhD-konferencia díjak, OTDK opponencia,
egyetemi-PhD témavezetés stb.).
2. A tudomány és a társadalom kapcsolata, társadalmi hasznosság
A PTI „minőségbiztosítási” szerepet tölt be a hazai politikatudományban azzal, hogy
munkatársai rendszeres szaklektori, véleményező, valamint bírálati tevékenységet végeznek
különböző hazai és nemzetközi publikációk, doktori eljárások és pályázatok során. A PTI-hez
kötődik a Politikatudományi Szemle főszerkesztője, szerkesztősége és a lap menedzselése. A
Szemle 1992-es alapítása óta szolgál a hazai politikatudomány egyetlen fórumaként. A folyóirat
kettős anonim referensi rendszerben a politikatudomány minden területéről közöl
tanulmányokat, ha azok megfelelnek a tudományos publikációkkal szemben támasztható
formai feltételeknek, és eredeti elméleti vagy empirikus kutatási eredményeket tartalmaznak.
A Szemle komoly nemzeti értéket képvisel, mert a társadalomtudományi folyóiratok közül
szinte egyedüliként papír alapon és online formában is megjelenik, ezáltal őrzi és fejleszti a
magyar nyelvű politikatudomány szókincsét. Egy számnyi csúszással minden érdeklődő pdf
formában is letöltheti az előző lapszám cikkeit a honlapról. A honlap a TK PTI saját weblapjáról
és önállóan is elérhető
A PTI továbbra is fontosnak tartja, hogy kutatásait és eredményeit minél szélesebb körbe
eljuttassa. A tudománynépszerűsítő tevékenység középpontjában az PTI kutatásainak a széles
nyilvánosság igényeihez illeszkedő rendszeres és szakszerű bemutatása áll. Ezt példázza 22,
többségében online rendezvény (könyvbemutatók, konferenciák, műhelybeszélgetések),
amelyek a nagyközönség számára is nyitottak voltak. Vírusba oltott politika. Világjárvány és
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politikatudomány című intézeti kötet nem csak az aktuális eredményeket sűrítette magába, de a
nyilvánosság számára is új és hasznos információkat tartalmaz, sőt segítséget nyújt a
szakpolitikai döntéshozóknak is a koronavírus-járvány által teremtett új kihívások közepette. A
könyv főbb állításai körbejárták a különböző sajtóorgánumokat is.
A tudománynépszerűsítést támogatja a PTI 2017-ben indult blogja is, amely arra törekszik,
hogy a PTI kutatásait rövid és közérthető módon mutassa be az érdeklődőknek, így a
legfontosabb kutatási eredmények nem csupán a tudományos publikációkban, hanem ezen a
felületen is megjelennek. Az egyes bejegyzéseket az adatok szerint ezres nagyságrendű
olvasótábor követi, és a visszajelzések alapján a felsőoktatásba is eljuttatja a PTI eredményeit.
Az intézeti honlapra (http://politikatudomany.tk.hu) felkerült az összes fontos hír, az
álláshirdetések, a kutatási eredmények, a konferenciák, a TK-ban közösen szervezett
programok. Rendszeresen frissülnek a kutatók angol és magyar nyelvű profiljai. A PTI-ben és
a politikatudományban történő érdekes hírek, álláshirdetések, gyakornoki pozíciók, kutatási
eredmények, konferenciák mind megosztásra kerültek a PTI Facebook profilján. A profilt
jelenleg több mint 2200 ember kedveli és a bejegyzések, felhívások több ezer embert értek el.
2. A kutatóhely legfontosabb hazai és nemzetközi eredményes K+F+I együttműködései az
elmúlt két évben
2.a. Vállalati kapcsolatok, az állami költségvetési, a nonprofit és a kormányzati szektorral
való kapcsolatok
•
•

•

•
•

A PTI munkatársai nagy hangsúlyt helyeztek a hazai és nemzetközi
konferencia/workshop szervezésére, valamint több nemzetközi kutatói együttműködés
szervezői vagy vezetői feladatát nyerték el és töltötték be.
A PTI munkatársai aktívan részt vesznek a hazai szakmai szervezetek
tudományszervezői munkájában, amelyekben többen vezetői tisztséget is betöltenek
(MTA IX. osztály Politikatudományi Bizottsága, Magyar Politikatudományi Társaság,
Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület, Doktoranduszok Országos
Szövetsége. Kommunikáció- és Médiatudományi Osztály; Gazsó Ferenc
Társadalomtudományi Társaság)
A kutatók ugyancsak fontos szerepet töltenek be további kiemelt tudományszervezői
testületekben. Például az NKFIH felkérésére szakértői tevékenységet folytatnak a
H2020 és a Horizon Europe társadalom- és humántudományi bizottságában és annak
munkaprogramjának a kialakításában, az NKFIH Állam- jog- és politikatudományi
zsűrijében, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságban (Társadalomtudományi
Szakbizottság, Doktori Kollégium), a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Programban,
valamint az Országos Statisztikai Tanácsban.
A PTI több munkatársa országszakértőként közreműködik nemzetközi adatbázisok
építésében (Varieties of Democracy; Comparative Candidates Survey).
A nemzetközi tudományos szervezetek kapcsán fontos megemlíteni, hogy a PTI kutatói
számos szervezetben töltenek be vezetői pozíciót (NISPAcee - The Network of
Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe; PUPOL
– Academic Network of Public and Political Leadership; IRSPM – International
Research Society for Public Management; ESA – European Sociological Association
Research Network Political Sociology)

2.b. Felsőoktatással való együttműködések: oktatás, utánpótlás-nevelés, doktori iskolák stb.;
•

A PTI több munkatársa oktatóként és meghívott előadóként vesz részt valamelyik hazai
vagy külföldi egyetem (BCE, BME, CEU, ELTE, NKE, SZE, DE) doktori képzéseiben
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•

•
•

•

•

(11 fő, ebből 6 törzstag, 2 doktori iskolavezető, témavezetettek száma: 34,5), valamint
a graduális szintű képzésein egyaránt (36 fő, elméleti kurzusok: 98, gyakorlati kurzusok:
55, TDK témavezetettek száma: 11, témavezetés alapszakon: 60, mesterszakon: 29). A
kutatók a Rajk László Szakkollégiumban, a Széchenyi István Szakkollégiumban,
valamint a Bibó István Szakkollégiumban tartottak kurzusokat 2020-ban.
A PTI a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi
Doktori Iskola mellett 2020-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és
Jogtudományi Kar Politikatudományi Doktori Iskolájával is együttműködési
megállapodást kötött, amely az utánpótlás nevelést szolgálja.
Munkatársaink közös kutatási projektet (JUDICON) vezetnek a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Eötvös József Kutatóközpontjával együttműködve.
A PTI nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás-nevelésre és tehetség gondozására az
egyetemi hallgatók körében képzési szinttől függetlenül. 2020-ban 10 kutatási
asszisztens és 46 gyakornok került bevonásra a PTI szakmai tevékenységébe. Közülük
ketten az NKFIH külföldön tanuló magyar diákok hazai nyári gyakorlatát ösztönző
pályázatán (2020-1.2.1-GYAK) nyertek támogatást.
A gyakornoki programok mellett több szakmai pályázatot is meghirdetett a PTI. 2020ban kétszer kiírt Alkotói pályázat a felsőoktatásban résztvevő hallgatók
politikatudományi vagy társterületeken végzett tudományos munkáját és ennek magyar
nyelvű publikációját hivatott támogatni. A PTI ugyancsak díjazta a BCE Politológus
Doktoranduszok Konferenciáján elhangzott és legjobbnak ítélt angol vagy magyar
nyelvű előadást.
A PTI további két módszertani kurzust is indított az egyetemi hallgatók és az érdeklődő
nagyközönség számára: Szövegbányászat és gépi tanulás R-ben és Survey kísérleti
vizsgálatok a politikatudományban c. elméleti és gyakorlati kurzusok

2.c. Egyéb együttműködések, kapcsolatok.
•

A PTI intézeti előadások sorozatában 2020-ban számos nemzetközi szaktekintély
előadott. Többek között Sergiu Gherghina (University of Glasgow), Claudia Mellado
(Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso) és Demszky Dorottya (Stanford
University, Linguistics Department) mutatták be kutatásukat. Továbbá két nemzetközi
workshopnak is otthont adott az PTI: Burdens of Political Theory, Political normativity
- a persistent challenge to political theory.

3. A kutatóhely innovációs és pályázati tevékenysége az elmúlt két évben:
Nyertes pályázatok 2019-ben
•
•

•

Demokratikus innovációk és a magyar pártok (támogató: NKFIH, témaszám: PD_
131408). Kutatásvezető: Oross Dániel. Futamidő: 2019-2022. Részletek:
https://politikatudomany.tk.hu/demokratikus-innovaciok-es-a-magyar-partok
Mobilisierung und Narrativen des zeitgenössischen Klimaaktivismus in Österreich
und Ungarn (Mobilizáció és narratívák a kortárs magyar és osztrák
klímaaktivizmusban) (támogató: Osztrák-Magyar Akció Alapítvány). Kutatásvezető:
Mikecz
Dániel.
Futamidő:
2019-2020.
Részletek:
https://politikatudomany.tk.hu/klimaaktivizmus-kutatocsoport
Politikai kommunikáció az expresszivitás korában. Mi jellemzi az affektív, expresszív
és vulgarizálódó politikai kommunikációt Magyarországon? (támogató: NKFIH,
témaszám: FK_131990). Kutatásvezető: Szabó Gabriella. Futamidő: 2019-2023.
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•

Részletek:
https://politikatudomany.tk.hu/exprimer-expressziv-politikaikommunikacio
Választási szabályok, képviselői szerepek és a képviseleti demokráciával való
elégedettség (támogató: NKFIH, témaszám: FK_131569). Kutatásvezető: Papp Zsófia.
Futamidő: 2019-2023.

Nyertes pályázatok 2020-ban
•

•

•

•
•
•

•

•

A kockázat-részvétel paradoxon: A tüntetési részvételt és a részvétel észlelt kockázatait
összekapcsoló mikro mechanizmusok (támogató: NKFIH, témaszám: FK 135274).
Kutatásvezető:
Susánszky
Pál.
Futamidő:
2020-2024.
Részletek:
https://politikatudomany.tk.hu/hu/a-kockazat-reszvetel-paradoxon
Az Európai Unió közpolitikai hatásának percepciói: a magyar közvélemény
európaizációja (támogató: NKFIH, témaszám: K 135347). Kutatásvezető: Biró-Nagy
András. Futamidő: 2020-2022. Részletek: https://politikatudomany.tk.hu/az-europaiunio-kozpolitikai-hatasanak-percepcioi
CLARIN - European Research Infrastructure for Language Resources and
Technology (támogató: H2020). Kutatásvezető: Ring Orsolya. Futamidő: 2020-2021.
Részletek: https://politikatudomany.tk.hu/hirek/2020/12/clarin-parlamint-projekt
Hálózatos lokalitás: A közösségi média helyi politikában játszott szerepének vizsgálata
(támogató: NKFIH, témaszám: FK 135189). Kutatásvezető: Bene Márton. Futamidő:
2020-2024.
Iparpolitika az EU perifériáin (támogató: NKFIH, témaszám: FK 135342).
Kutatásvezető:
Medve-Bálint
Gergő.
Futamidő:
2020-2023.
Részletek:
https://politikatudomany.tk.hu/transznacionalis-iparpolitika-az-eu-periferiain
OPTED (Observatory for Political Texts in European Democracies) (támogató:
H2020). Kutatásvezető: Sebők Miklós. Futamidő: 2020-2023. Részletek:
https://politikatudomany.tk.hu/hirek/2020/03/a-tk-pti-poltext-projektje
Populista vezetők a követőik szemében: A kortárs populista politika követőközpontú
magyarázata és vizsgálata (támogató: NKFIH, témaszám: PD 134685). Kutatásvezető:
Metz
Rudolf.
Futamidő:
2020-2023.
Részletek:
https://politikatudomany.tk.hu/populista-vezetok-a-kovetoik-szemeben
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) külföldön tanuló
magyar diákok hazai nyári gyakorlatát ösztönző pályázatán (2020-1.2.1-GYAK) nyert
támogatást a PTI-nek két gyakornoka Schultz Nóra és Osváth Zoltán. Részletek:
https://politikatudomany.tk.hu/nkfih-gyakornoki-projektek

4. Javaslat néhány kutatóra (név, elérhetőség megadásával, rövid indoklással), akiknek az
életpályájáról, kutatásairól interjú készülhetne, ami bekerülhetne a beszámolóba.
•

•
•

Bene Márton (bene.marton@tk.hu) Indoklás: Korosztályának egyik legtehetségesebb és
legtermékenyebb politikai kommunikációkutatója. A közösségi média szakértője,
kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel öregbíti a TK hírnevét.
Bíró-Nagy András (biro-nagy.andras@tk.hu) Indoklás: Az európai integráció
közpolitikai hatásainak egyik legkiválóbb hazai kutatója.
Metz Rudolf (metz.rudolf@tk.hu) Indoklás: A politikatudomány és a vezetéstudomány
terén végzett kutatásai nem csupán magas színvonalúak és a relevánsak a kortárs
tendenciákat tekintve, de a szélesebb nyilvánosság figyelmét is felkelthetik.
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•

•
•

Oross Dániel (oross.daniel@tk.hu) Indoklás: Kutatási területe – demokratikus
innováció - a magyar és nemzetközi politikai élet egyik legaktuálisabb kérdése.
Korosztályának egyik legígéretesebb tagja, nemzetközi kapcsolatrendszere példás.
Papp Zsófia (papp.zsófia@tk.hu) Indoklás: Kiemelkedő publikációs teljesítménye,
nemzetközi hatása és a tudományos utánpótlásnevelésben játszott szerepe okán.
Patkós Veronika (patkos.veronika@tk.hu) Indoklás: Kutatási területe - polarizáció - a
magyar és nemzetközi politikai élet egyik legaktuálisabb kérdése. Korosztályának egyik
legígéretesebb tagja, több szakmai elismerés (Akadémiai Ifjúsági Díj, Széchenyi István
Szakkollégium Kiemelkedő Patrónus Tanár) díjazottja.

5. Tudományos publikációk (a 2020-as év 15 legfontosabb tudományos publikációja)
1. Barczikay Tamás, Biedermann Zsuzsánna és Szalai László (2020) An Investigation of a
Partial
Dutch
Disease
in
Botswana”. Resources
Policy 67,
DOI:
https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101665 REAL: http://real.mtak.hu/117050
2. Bartha Attila és Zentai Violetta (2020) „Long-Term Care and Gender Equality: FuzzySet Ideal Types of Care Regimes in Europe”. Social Inclusion 8(4), pp 92–102. DOI:
http://doi.org/10.17645/si.v8i4.2956 REAL: http://real.mtak.hu/115854
3. Bartha, Attila, Boda Zsolt és Szikra Dorottya (2020) „When Populist Leaders Govern:
Conceptualising Populism in Policy Making”. Politics and Governance 8(3):71–81. DOI:
10.17645/pag.v8i3.2922. REAL: http://real.mtak.hu/111514/
4. Farkas Xénia és Bene Márton (2020) Images, Politicians, and Social Media: Patterns and
Effects of Politicians’ Image-Based Political Communication Strategies on Social
Media, The
International
Journal
of
Press/Politics.
DOI:
http://doi.org/10.1177/1940161220959553 REAL: http://real.mtak.hu/116779/
5. Hajnal György. 2021. ‘Illiberal Challenges to Mainstream Public Management Research:
Hungary as an Exemplary Case’. Public Management Review 23(3):317–25. DOI:
https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1752038
6. Körösényi András, Illés Gábor, és Gyulai Attila (2020) The Orbán Regime : Plebiscitary
Leader
Democracy
in
the
Making,
London:
Routledge.
DOI:
https://doi.org/10.4324/9780429053436 REAL: http://real.mtak.hu/116293
7. Körösényi András, Szabó Andrea és Böcskei Balázs (szerk.) (2020) Vírusba oltott
Politika, Budapest: Napvilág Kiadó REAL: http://real.mtak.hu/118007/
8. Mikecz Dániel (2020) „Civil society as a counterbalance to democratic backlash? The
civil society master frame and discursive opportunities of politically active civil
organizations in Hungary”. Journal of Contemporary Central and Eastern Europe online
first 1–15. https://doi.org/10.1080/25739638.2020.1812940
9. Patkós Veronika és Szántó András (2020): „Does sophistication increase partisan bias?
Evidence from a cross-national analysis”. European Politics and Society 0(0): 1–15.
DOI: https://doi.org/10.1080/23745118.2020.1769941
10. Patkós Veronika és Farkas Eszter (2020) „Wearing rose-coloured glasses. The
happiness effect of party attachments in Europe”. Journal of Contemporary European
Studies 28(4): 1–14. DOI: https://doi.org/10.1080/14782804.2020.1801395
11. Sebők Miklós, Gajduschek György és Molnár Csaba (szerk.) (2020) A magyar
jogalkotás minősége: Elmélet, mérés, eredmények, Budapest: Gondolat Kiadó REAL:
http://real.mtak.hu/121490/
12. Sebők Miklós és Kozák Sándor (2020) “From State Capture to ‘Pariah’ Status? The
Preference Attainment of the Hungarian Banking Association (2006–14),” Business and
Politics. Cambridge University Press, pp. 1–23. DOI: https://doi.org/10.1017/bap.2020.8
REAL: http://real.mtak.hu/121878/
10

13. Sebők Miklós, és Kacsuk Zoltán. 2020. ‘The Multiclass Classification of Newspaper
Articles with Machine Learning: The Hybrid Binary Snowball Approach’. Political
Analysis on-line first:1–14. DOI: https://doi.org/10.1017/pan.2020.27 REAL:
http://real.mtak.hu/121885/
14. Susánszky Pál, Unger Anna és Kopper Ákos (2020) „Hungary’s Over-Powerful
Government Party and the Desperate Opposition”. European Review: 1–17. DOI:
https://doi.org/10.1017/S1062798720000228
15. Szűcs Zoltán Gábor (2020) „Political Obligations in Illiberal Regimes”. Res Publica.
DOI: https://doi.org/10.1007/s11158-020-09477-x

11

