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I. A kutatóhely fő feladatai 2019-ben 

Az MTA TK Politikatudományi Intézete 2019-ben továbbra is vezető szerepet töltött be a hazai 

politikatudományi kutatások terén és kiemelkedik a politikatudományi kutatással foglalkozó 

régiós intézmények között. 

Az Intézet által vezetett „Demokratikus hatékonyságérzet és populizmusvariációk 

Európában” (DEMOS) című kutatás elméleti keretének kialakítása megtörtént, valamint a részt 

vevő kutatók feltárták a populista közpolitika-alkotás folyamatának ideáltípusként 

megragadható mintázatait, nemzetközi elméleti munkák és empirikus példák alapján. A kutatás 

eredményeit a 2019-es ESPAnet Conference keretében Stockholmban mutatták be, az ezeket 

összefoglaló kéziratot a szerzők, Bartha Attila, Boda Zsolt és Szikra Dorottya benyújtották a 

Policy and Politics című folyóirathoz.   

Április 4-én a Társadalomtudományi Kutatóközpont adott otthont a Körösényi András előtt 

tisztelgő ünnepi konferenciának, amelyen az ünnepelt tanítványai, barátai és kollégái tartottak 

előadásokat. Körösényi nem csak az egyik legtöbbet hivatkozott magyar politikatudós, de 

három évtizedes munkássága olyan szerteágazó kutatási területeket érint, mint a magyar 

politika, a demokrácia- és a politikaelmélet, a politikai elitek kutatása, a politikai vezetés, vagy 

éppen a választók viselkedése. A konferencia megkísérelt minél tágabban meríteni ebből a 

színes kínálatból. 

Az intézet kutatói 2019-ben 87 tudományos közleményt publikáltak, ebből 10 cikk vezető 

(az SSCI szerinti impakt faktoros) nemzetközi folyóiratban jelent meg, amelyek összesített 

impakt faktora 11,012, a legmagasabb értékű pedig 3,066 volt. A tudományon túli nyilvánosság 

számára az intézet egy 180 oldalas tanulmánygyűjteményt adott ki „Hibrid rezsimek: A 

politikatudomány X-aktái címmel”. A kötetben az intézet kutatói és egyetemi kutatók 

közérthető, de tárgyilagos módon dolgozták fel a magyar politikai rendszer változásának 

dimenzióit. Az intézet adja ki a Politikatudományi Szemlét, amely a hazai politikatudomány 

egyetlen referált folyóirata. 

A PTI kutatói az elmúlt évben 76 nemzetközi és 63 hazai konferencia-előadást 

tartottak. 2019-ben az MTA TK PTI adott otthont a Comparative Agendas Project (CAP) éves 

nemzetközi konferenciájának. A nagy sikerű eseményen 7 szekcióban, 18 panel keretében 

mutatta be kutatási eredményeit több, mint  80 résztvevő. A konferencia célja a nemzetközi 

CAP hálózatban résztvevő kutatók közpolitikai napirendekkel kapcsolatos legfrissebb 

eredményeinek bemutatása volt. A konferencia előadói többek között az Egyesült Államokból, 

Kínából, valamint számos európai országból, vezető egyetemekről és kutatóhelyekről érkeztek, 

úgy, mint a University of North Carolina, a University of Barcelona, SciencePo Paris, Aarhus 

University, Catholic University of Leuven, valamint a University of Edinburgh.  

http://politikatudomany.tk.mta.hu/
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Az intézet kutatói 2019 augusztus 31-ig 12 nemzetközi és 3 hazai pályázatot adtak be. 

Mindemellett az Intézet kutatói számos egyéni (pl. Bolyai ösztöndíj, Sasakawa ösztöndíj, Ernst 

Mach ösztöndíj), konferenciaszervezési és kutatási pályázattal növelték a saját bevételeket.  

II. A 2019-ben elért kiemelkedő kutatási és más jellegű eredmények 

a) Kiemelkedő kutatási eredmények 

Részvétel, képviselet, pártosság. Választáskutatás 2018  

A négyéves kutatási program harmadik évében, a kutatási tervnek megfelelően, az adatok 

feldolgozására és disszeminációjára került sor. Az elkészült adatbázisok két politikatudományi 

doktori disszertáció és több MA szakdolgozat alapjául szolgáltak. A panel adatok statisztikai 

feldolgozását az is segítette, hogy a kutatói team tagja egy, a tudományban magasan jegyzett 

nyári egyetemi kurzus keretében 2019-ben új panelstatisztikai módszereket tanulmányozott. A 

panelvizsgálat azt találta, hogy a magyar szavazópolgárok vonatkozásában is értelmes a 

pártidentifikációs és a racionálisan döntő választópolgár modelljének alkalmazása. A 2018-as 

országgyűlési választás előtt és azt követően készített vizsgálatok inkább az előbbi, tehát a 

pártkötődés hatását találták erősebbnek, de bizonyíthatóvá vált, hogy vannak olyan választói 

rétegek, elsősorban nagyvárosi, magasabban iskolázott társadalmi csoportok, ahol a „mérlegelő 

szavazó” mérhető és növekvő arányt képvisel. 

A tiltakozók felmérése: az interjúalanyok kulturális felfogásának tüntetők általi tesztelése 

és a módszertan szabványosítása 

A projekt keretében kétszer került sor adatfelvételre kérdőíves tüntetéskutatás formájában: 

kilenc országra kiterjedő kutatói együttműködés keretében az első globális klímasztrájk, 

valamint május 24-én Budapesten a második globális klímasztrájk során. A korábbi adatfelvétel 

első eredményei kutatási jelentésben jelentek meg. A magyar és a nemzetközi adatok is azt 

mutatják, hogy a klímamozgalomban felülreprezentáltak a fiatal nők. A projekt korábbi 

adatfelvételének eredményei, valamint a kérdőíves tüntetéskutatási módszere egy hazai és egy 

külföldi konferencián kerültek disszeminációra. 

Személyes elszámoltatás: a képviselői tevékenységek választási hatásai 

A projekt fő kérdése, hogy a választókerületi képviseletnek a "pork barrel" formája, tehát a 

kormányzati kiadások növekedése az egyes településeken valóban növeli-e a kormánypárti 

választókerületi képviselők szavazatarányát a következő választás alkalmával. A kutatás 2019-

es eredményei azt mutatják, hogy az EU Strukturális alapok elosztása szignifikánsan 

befolyásolja azt, hogy a kormánypárti képviselők hogyan szerepelnek a következő választáson. 

Különösen igaz ez azokra a településekre, ahol a polgármester is kormánypárti volt. A 

választókerületi közpolitikai érdekek parlamentben való megjelenítését tekintve elmondhatjuk, 

hogy a választókerületi mezőgazdasági profilja pozitívan befolyásolta, hogy az egyes 

képviselők hány mezőgazdasági témájú kérdést nyújtottak be. A mezőgazdasági kérdések 

hatását illetően, azokban a ciklusokban növelte a képviselőkre leadott szavazatok arányát, 

amelyekben egyrészt a mezőgazdaság hangsúlyos ügyként jelent meg (2002-ben), másrészt 

akkor, amikor a politikai erőviszonyok átalakulóban voltak (2010).  
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A politikai szofisztikáltság és a pártos elfogultság kapcsolata 

A projekt az "okos szavazók" három vonását vizsgálja, mint olyan tényezőket, amelyek a 

politikai elfogultságot erősíthetik. Eredményei szerint a politikai érdeklődés és a hírfogyasztás 

erősíti az elfogultságot, míg az iskolázottságnak nincs ilyen hatása. A demokratikus 

működéshez nélkülözhetetlen érdeklődés és tájékozódás árnyoldala tehát, hogy elfogult 

döntésekhez vezetnek. 

Politikai Kommunikáció Magyarországon, 1990–2015 

2019 a kutatás záróéve, ezért a végső publikációs tevékenységre, valamint az eredmények hazai 

és belföldi konferenciákon történő ismertetésére került sor az év folyamán. Februárban jelent 

meg a 2006-tól 2015-ig tartó időszak politikai kommunikációs folyamatait leíró kötet "A 

centralizáció évei. Politikai kommunikáció Magyarországon, 2006 - 2015" címmel. A nyár 

végére elkészült az egész kutatás összefoglalója is. Ezt a Társadalomtudományi Kutatóközpont 

és a L'Harmattan Kiadó fogja megjelentetni még 2019 vége előtt. A kutatás legfontosabb 

eredménye szerint a magyar politikai kommunikáció huszonöt évének jellemzője az eltolódás 

az elit- és médiaközpontú kommunikációtól a választói szegmensekre szabott és perszonalizált 

kommunikáció felé. Ez a tendencia számos ponton megegyezik a más demokratikus 

berendezkedésű országokban végbementekkel, de legalábbis jól leírható az ott történteken 

alapuló modellek segítségével. 

Politikai kommunikáció a Facebookon 

A kutatás egy idén sikeresen megvédett doktori disszertáció alapja. A félév során tanulmány 

készült arról, hogy milyen tartalmak váltanak ki reakciókat a politikusok Facebook-oldalain. 

Ez a kutatás text mining módszerekkel dolgozta fel a több mint 38000 posztot tartalmazó 

adatbázist, az eredményeket a tokiói Poltext workshopon is bemutatásra került. Az eredmények 

szerint a kampány során a korrupcióval kapcsolatos tartalmak gyorsan terjedtek a Facebookon, 

a migrációról szóló posztok viszont meglepő módon kevesebb felhasználói interakciót váltottak 

ki. Ráadásul fordított témagazda-hatás tűnik ki az eredményekből: a politikusok saját pártjuk 

témáiban tett bejegyzései kevésbé váltanak ki felhasználói reakciókat, miközben az ellenoldal 

témáival kapcsolatos megnyilatkozásaik jóval sikeresebbek. A kutatás nemzetközi láthatóságát 

az CamforS elnevezésű együttműködés adja. 

Ágazati szavazás 

A kutatás a Bázeli Egyetem és a PTI együttműködésében valósul meg. A cél a választói 

viselkedés munkaerő-piaci alapú és a politikai klientizmus szempontjából magyarázata. A 

szektorális szavazás akkor jelentős, ha egy országban domináns a munkaerő-piaci helyzetet 

tükröző pártpreferencia. Amennyiben egyes gazdasági területeken erős a politikai klientizmus, 

ott még hatványozottabban feltételezhető a szektorális szavazás. 2019-ben a teoretikus háttér 

és egy későbbi empirikus kutatás mintavételének alapjainak kidolgozása történt meg.     

Jobboldali populista választási győzelmek 

A vizsgálat az osztrák jobboldali populizmust támogató szavazói viselkedést kívánja megérteni 

a kínálati oldal, vagyis a politikai pártok irányából. A kutatás következtetése szerint az osztrák 

radikális jobboldali párt (FPÖ) hosszú távú sikerének titka az, hogy képes alkalmazkodni a 

változó politikai környezethez. A projekt az osztrák konszenzusos demokráciában a sikerhez 

vezető stratégia négy komponensét találta, ezek: a politikai verseny szorossága, a társadalom 

változásra való igénye, az FPÖ szakpolitikai profiljának bővítése, a politikai élet 

jobbratolódása.     
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A politikai elitek mintakövető és mintaformáló stratégiája.  

Bár Magyarországon nyugatos átmenet zajlott le, az elitek szintjén ez nem jelentett homogén 

viszonyulást Európához. A kutatás igazolta, hogy az elmúlt 30 évben a késő Kádár-rendszerben 

kiformálódó és az átmenet idején dominánsnak tekinthető mintakövető elit-attitűd később 

vetélytársat kapott egy alternatív elit mintaformáló Európa-képében.  Adatok alapján állítható, 

hogy nem egy Európa-kép létezik (s mellette a másik „Európa-ellenes”), hanem két Európa-

kép áll szemben egymással. A kutatás további következtetése, hogy a hazai elitcsoportok 

nemzetközi orientációjának kutatása további feladatot jelent, és a szerző a jövőben tovább is 

foglalkozni kíván a témával. 

Algoritmusos közszférák 2017–2019  

A kutatás a Varsói Cardinal Stefan Wyszynski Egyetem és a PTI közötti együttműködésben 

zajlik. A vizsgálat célja a nyilvánosság befolyásolására készítetett és működtetett automatizált 

közösségi média profilok – az ún. botok – működésének és politikai jelentőségének feltárása 

közép-kelet-európai perspektívából. A 2019-es európai parlamenti választások előtti 

kampányidőszakban a Twitterről gyűjtött lengyel adatok alapján állítható, hogy a botok jelentős 

része a megosztások (retweet) és a kedvelések (faves) eszközével él, de jelentős számban 

vannak olyan szofisztikát automaták, amelyek a válasz (replay) és az idézés (quatation) 

mechanizmusainak segítségével igyekeznek hatást gyakorolni a digitális közbeszédre. Az 

elemzés következtetése szerint egyre kifinomultabb bot-technikák állnak a rendelkezése, 

melyben az emberi és gépi együttműködés erőteljes kombinációja figyelhető meg.   

Újságírói szerepek  

A projektben a PTI a chilei Valparaisio Egyetem által vezette konzorcium részeként az újságírói 

szerepváltozásokat igyekszik feltérképezni. 2019-ben a kutatás első hullámának publikációs és 

disszeminációs lépései történtek meg, melynek legfontosabb állomásai: az International Journal 

of Press/Politics című folyóiratban megjelent publikáció, illetve egy készülő kötet (Routledge 

kiadó), továbbá az International Communication Association által szervezett konferencián 

megtartott panel voltak. A vizsgálat megállapításai szerint a világban megmutatkozó újságírói 

szerepfelfogásbeli különbségek kevésbé a regionális és kulturális minták alapján lehet 

magyarázni. A médiát körülvevő politikai-gazdasági környezet sokkal inkább perdöntő a 

kérdésben.  

Politikai realizmus 

A kutatómunka két nagyobb tematikus fókusszal rendelkezik: az NKFIH támogatásával zajlott 

egy elsősorban a kortárs hazai politikai gondolkodás "realista fordulatával" foglalkozó kutatás, 

amelynek alapkérdése az volt, hogyan gyökeresedtek meg a rendszerváltás utáni magyar 

politikai gondolkodásban a politika autonómiájával kapcsolatos belátások. Emellett a kortárs 

realista politikaelmélet klasszikus kérdéseivel (erkölcs és politika viszonya) kapcsolatos 

számos tanulmány született. A kutatás kiemelkedő eredménye Szűcs Zoltán Gábor nyelvű, brit 

kiadónál előkészítés alatt levő könyve, valamint a szerző ez évben megjelent rangos nemzetközi 

folyóirat publikációja. 

A közép-európai törvényhozás bírói korlátozása (JUDICON) 

A kutatás az alkotmánybíróságok szerepét és törvényhozásra gyakorolt hatását vizsgálja a 

nemzetközi összehasonlító keretben, miután az utóbbi években a kelet-közép-európai régió 

országaiban a parlamenti többség és az alkotmánybíróság közötti konfrontáció ráirányította a 

figyelmet a törvényhozás és alkotmánybíráskodás viszonyára. A kutatás második fázisában 

mintegy 20 ország kutatói vesznek részt az empirikus vizsgálatban. 
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A weberi vezetők visszatérése 

A plebiszciter vezérdemokráciát, mint a demokráciákban kialakult mai politikai trendek 

megismerésének eszközét vizsgáló politikaelméleti és empirikus kutatás egy új, alternatív 

megközelítési módot kínál a populizmus és hibrid-rezsim kutatásokkal szemben. A kutatás 

kiemelkedő 2019-es eredménye az East European Politics and Society című folyóiratban 

megjelent publikáció.  

A közpolitika dinamikája Magyarországon (CAP) 

A projektben jelenleg is zajlik a valaha elhangzott összes magyarországi interpelláció 

szövegének és főbb adatainak feldolgozása, adatbázisba és korpuszba rendezése. Az első 

eredményeink megerősíteni látszanak azon előfeltevéseinket, hogy nem demokratikus 

rendszerekben (például a szocializmus időszakában) még ha meg is maradnak az interpellációk 

és parlamenti kérdések, sokkal magasabb arányban fókuszálnak helyi ügyekre, mint a 

demokratikusabb berendezkedésekben. Az új adatbázis mind elemszámát, mind időbeli 

terjedelmét tekintve nemzetközi szinten az egyik legnagyobb lesz. Ugyanezen kutatásban 

vizsgáltuk a különböző rezsimek politikai napirendjeinek dinamikáit, melynek feldolgozása 

jelenleg is tart. 

A kelet-közép-európai államok szerepe a hidegháborúban, 1945–1991 

A kutatás célja a kelet-közép-európai államok szerepének vizsgálata a szovjet blokk 

politikájának, illetve a kelet-nyugati viszonynak az alakításában, a hidegháború időszakában. 

A legújabb kutatások szerint a kelet-közép-európai államoknak mind a szovjet blokk 

politikájának, mind pedig a kelet-nyugati viszonynak az alakításában lényegesen jelentősebb 

szerepe volt, mint azt korábban feltételezték. Hasonlóképpen, a Moszkva és szövetségesei 

közötti, valamint a blokk országok egymás közötti viszonya is sokkal bonyolultabb képletet 

mutatott, mint amit erről legtöbben ma is gondolnak keleten és nyugaton egyaránt. Az eddigi 

szisztematikus forrásfeltáró munka igazolni látszik a fenti tételt.  

Legitimitás és a kollektív cselekvés motivációi: az adómorált befolyásoló tényezők 

A kutatás kimutatta, hogy Magyarországon fedezhető fel kapcsolat a kormányzati legitimitás, 

valamint az adófizetési hajlandóság (és a tisztességes adófizetés melletti elköteleződés mértéke, 

más néven adómorál) között, amely természetének feltárása további vizsgálatokat igényel. Az 

első tapasztalatok alapján a kormányzat legitimitása képes befolyásolni az adófizetési 

hajlandóság és az adómorál mértékét. Az eredmények rámutattak, hogy a kormányzat által 

nyújtott közszolgáltatások garanciát jelentenek az adófizetők számára, hogy a döntéshozók a 

számukra hasznos szolgáltatások bevezetésére/fejlesztésére fordítják a befizetett adóforintokat. 

A legitimitás csökkenése esetében ezek a garanciák “veszélybe kerülhetnek”, mely az 

együttműködési hajlandóság és az elköteleződés mértékét is gyengítheti.  

Az európai uniós tagság hatása a magyar közpolitikára 

A kutatás kimutatta, hogy a magyar kormányzat uniós attitűdje nincs hatással az európai eredetű 

törvények arányára, az elmúlt másfél évtizedben nem voltak jelentős eltérések e téren a 

szocialista támogatású és a fideszes kormányok között. Fontos továbbá, hogy Magyarországon 

az európaizációnak minimális hatása van a törvényalkotás formális minőségére. A jogszabályok 

stabilitása ugyanis nem mutat szignifikáns összefüggést sem az uniós kulcsszavak meglétével, 

sem a törvények tényleges európai eredetével, sem a proaktív kormányzati magatartással. 

Egyedül az uniós kompetenciáknak van statisztikailag kimutatható hatása a törvényalkotás 

minőségére, de itt is csak jelentősen korlátozott mértékben. Mindössze azon törvények esetében 

szignifikánsan nagyobb annak az esélye, hogy egy törvényt nem módosítanak, melyeken az 

EU-nak kizárólagos hatásköre van. Hazánk esetében, mindössze a kereskedelempolitika és az 
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uniós külpolitika keretében elfogadott nemzetközi egyezmények tekinthetők ilyen közpolitikai 

területeknek. 

Populizmus a közpolitika- és jogalkotásban 

Kutatásunk azoknak a közpolitikai jelenségeknek a feltárására irányult, amelyek a populizmus 

erősödéséhez vezetnek. A vizsgálat kevert módszertani kutatási designra épült. Az országok 

közötti összehasonlítás nemzetközi felmérésekből (ESS, TIMBRO, V-DEM) összeállított 

adatbázis alapján készült. A vizsgálat függő változója a populista pártokra történő szavazási 

hajlandóság volt. A potenciális magyarázó változók között egyrészt szakpolitikai 

eredményességi változók szerepeltek, másrészt a preferenciák polarizáltságának, harmadrészt 

pedig a közpolitikai folyamat intézményi jellemzőinek indikátorai. Ez az elemzés egészült ki 

néhány kiválasztott ország (Görögország, Litvánia, Magyarország és Törökország) esetének 

részletesebb, kvalitatív esettanulmányos vizsgálatával. A kutatás fontos eredménye, hogy 

rámutatott, hogy a szakpolitikai eredményességi szempontokat kitüntető, a közvélemény 

preferenciáit ugyanakkor jellemzően negligáló technokrata kormányzás tipikusan kedvez a 

populizmus terjedésének. A közpolitikai eredményesség, valamint a többségi preferenciák és a 

populista szavazási hajlandóság között ugyanakkor nincs egyértelmű összefüggés; ezek a 

tényezők csak bizonyos procedurális, illetve diszkurzív keretek mellett vezetnek a populizmus 

erősödéséhez. Ilyen konstelláció állhat elő akkor, ha általánossá válik a demokratikus 

intézményekkel szembeni ellenérzés a kormányzati hatékonyság nevében, vagy ha a szocio-

kulturális törésvonalakat az ellenségképzés diszkurzív mechanizmusai felerősítik. 

Regionális fejlesztési kapacitások Európa perifériáin: külföldi beruházások és uniós 

támogatások menedzselése Kelet- és Dél-Európában 

A vizsgált öt ország (Lengyelország, Magyarország, Románia, Portugália, Spanyolország) 

NUTS 2-es területi szintjén végzett elemzés a 2003-2016 közötti időszakra vonatkozóan 

kimutatta, hogy a külföldi beruházások átlagos hozzáadott értéke (függő változó) szignifikáns 

negatív összefüggést mutat az intézményi minőség regionális szintjével, míg a régiókban 

elköltött uniós támogatások (összes EU támogatás a kohéziós forrásokból egy lakosra vetítve) 

és a függő változó között nincs statisztikailag szignifikáns kapcsolat. Azonban, a régiók időszak 

eleji fejlettsége (GDP/fő-ben mérve) és a regionális versenyképességi indexe pozitív 

összefüggést mutat a beruházások hozzáadott értékével. A kapott eredmények ellentmondanak 

az intézményi minőség és a beruházások minősége között feltételezett pozitív kapcsolatnak. Az 

országszintű vizsgálatokból kiderült, hogy a három közép-európai országban az állami 

támogatást elnyert külföldi beruházások átlagos hozzáadott értéke 2003 és 2016 között 

Magyarország és Románia esetében szignifikánsan alacsonyabb volt, mint az összes külföldi 

beruházás átlagos hozzáadott értéke, míg Lengyelországban 2007 után az állami támogatást 

elnyert külföldi beruházások átlagos hozzáadott értéke szignifikánsan meghaladta az összes 

külföldi beruházás átlagos hozzáadott értékét. A kapott eredmények azt sugallják, hogy a három 

ország iparpolitikája jelentősen eltér egymástól: egyelőre Lengyelország az egyetlen, amely 

képes a magasabb hozzáadott értékű külföldi beruházások felé terelni az állami támogatásokat, 

míg Magyarországon ez nem stratégiai cél, Romániában pedig a gyenge intézményi kapacitás 

akadályozza ezt. 

Legitimációs mechanizmusok hibrid rezsimekben 

Kutatásunkban Szingapúr esetén keresztül vizsgáltuk a hibrid rezsimek elméletileg releváns 

legitimációs mechanizmusait. Megmutattuk, hogy Szingapúr legitimációja egy komplex 

legitimációs eszköztárra épül, amelyben a gazdasági-jóléti teljesítmény (output legitimáció) 

mellett fontos szerephez jut a meritokrácia ideológiája és diskurzusa, valamint a választások 

időzítésének stratégiája (input legitimáció). A legitimációs stratégia további eleme az 

állampolgárok közpolitikai folyamatban való részvételének, illetőleg még inkább a részvétel 
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percepciójának erősítéséhez kapcsolódik (folyamat legitimáció). Arra is rávilágítottunk, hogy 

a legitimáció típusai között egymást kölcsönösen erősítő kapcsolat áll fenn. 

b) Tudomány és társadalom 

A Politikatudományi Intézet kutatásai és eredményei a korábbi éveknél jóval nagyobb számban 

jutottak el a közvéleményhez. A Hibrid rezsimek: A politikatudomány X-aktái című, 90. ünnepi 

könyvhéten bemutatott kötet a tudományon túli nyilvánosság számára készült, a könyv főbb 

állításait feldolgozták különböző sajtóorgánumok.  

A PTI 2017-ben indult blogja arra törekszik, hogy az intézet 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 az intézet eredményeit. 

Az intézeti honlapra 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. http://politikatudomany.tk.mta.hu/.  

Az intézetben és a politikatudományban történő érdekes hírek, álláshirdetések, gyakornoki 

pozíciók, kutatási eredmények, konferenciák mind megosztásra kerültek az intézet Facebook 

profilján. A profilt jelenleg 1886 ember kedveli és 1933 fő követi. 

III. A kutatóhely hazai és nemzetközi K+F kapcsolatai 2019-ben 

Az intézet munkatársai több rangos hazai és nemzetközi konferencia szervezői voltak, valamint 

több nemzetközi kutatói együttműködés szervezői feladatát nyerték el és töltötték be.  

 A PTI intézeti előadások sorozatában 2019-ben  többek között Stefaan A. J. 

Walgrave (University of Antwerp), Andres Moles, Jennifer McCoy (Georgia State 

University), Alexander Baturo (Dublin City University) mutatták be kutatásukat.  

 A POLTEXT szövegbányászati projekt a hazai társadalomtudományban egyedülálló 

módon mesterséges intelligenciára épülő klasszifikációs vizsgálatai során ún. extrém 

méretű adatokon végzett kutatást a SZTAKIVAL együttműködésben. A kutatócsoport 

emellett együttműködést kezdeményezett a BME-vel és az MTA TK Jogtudományi 

Intézetével, és április 18-án „A jogi szövegek ontológiája és hálózatai: logikai és 

szövegbányászati elemzések” címen rendezett workshopot. 

 Az intézet az év során négy vendégkutatót fogadott. 

 A nemzetközi tudományos szervezetek kapcsán az intézet egy munkatársa látja el a 

NISPAcee elnöki, valamint az IRSPM Kelet-Európáért felelős alelnöki tisztségét.  Egy 

másik munkatárs pedig az European Sociological Association Politikai Szociológia 

divíziójának elnökségi tagja. A PTI egy munkatársa steering committee-tag a 

Comparative Candidates Survey projektben. Az intézet két munkatársa management 

committee-tagja a Cost Action 17135 (Constitution-making and deliberative 

democracy) projektnek.  

 Az intézet több kutatója részt vesz a BCE, illetve az ELTE ÁJK politikatudományi 

doktori képzéseiben, valamint a graduális szintű képzéseken egyaránt. A PTI kutatói a 

Rajk László Szakkollégiumban, a Széchenyi István Szakkollégiumban, valamint a Bibó 

István Szakkollégiumban tartottak kurzusokat 2019-ben. 

  

http://politikatudomany.tk.mta.hu/
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IV. A 2019-ben elnyert fontosabb pályázatok rövid bemutatása 

A beszámolási időszak végéig (2019. augusztus 31.) az intézet által beadott legtöbb pályázat 

(ERC, NKFIH) eredménye nem dőlt még el. Az alábbi lista a beszámolási időszak végéig 

elnyert pályázatokról ad tájékoztatást. 

 Az EU-COST, CA 18205 pályázati programban Valuch Tibor 2019. szeptemberétől 2023 

szeptemberéig nyert támogatást a „WORCK - Worlds of related Coercions in Work” című 

kutatási programra.  

 Nemzetközi konferencia szervezésére (MTA NKSZ-37/2019) Sebők Miklós nyert 

támogatást „Közpolitikai napirendek nemzetközi összehasonlításban” címmel.  

 Patkós Veronika az NKA pályázatán (203137/3603) nyert támogatást a 

„Szekértáborharc?” című kötet megjelentetésére.  

 Oross Dániel és Mikecz Dániel az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány (OMAA) 

„Mobilization and Narratives of Contemporary Climate Activism among Austrian and 

Hungarian Youth” címmel benyújtott pályázatára nyert támogatást.  

 Az MTA INKP pályázata révén három kutató vett részt nemzetközi konferencián, Oross 

Dániel az ECPR Joint Session of Workshops keretében adott elő, Szántó András az ECPR 

General Conference-n vett részt, míg Mikecz Dániel Movements and Nonviolent protests 

című kutatását mutatta be  

V. 2019. augusztusáig megjelent jelentősebb tudományos publikációk 

Bene Márton: Sharing Is Caring! Investigating Viral Posts on Politicians’ Facebook Pages 

During the 2014 General Election Campaign in Hungary. In:In: Lilleker, D. et al (Eds): 

Social media campaigning in Europe. London, Routledge, 2019, 117-137. 

Bene Marton, Szabó Gabriella: Bonded by Interactions: Polarising Factors and Integrative 

Capacities of the News Media in Hungary. Javnost – The public Vol. 26 No. 3 309-329. 

p. IF: 0.860 

Békés Csaba: Enyhülés és emancipáció. Magyarország, a szovjet blokk és a nemzetközi 

politika, 1944 – 1991. Budapest, Osiris Kiadó–MTA TK, 2019, 400 p. 

Bíró-Nagy András: The Career Paths of Central European MEPs. Political Experience and 

Career Ambitions in the European Parliament. Romanian Journal of Political Science, 

Vol. 19. No. 1. p. 88-114. IF:0.382 

Böcskei Balázs, Molnár Csaba: The radical right in government? - Jobbik's pledges in 

Hungary's legislation (2010-2014), East European Politics, Vol. 35. No. 1 1-20. p IF: 

0.817 

Hermann Zoltán, Kopasz Marianna: Educational policies and the gender gap in test scores: a 

cross-country analysis, Research Papers in Education. 1-22. p.  

Kiss Balázs (szerk.): A centralizáció évei. Politikai kommunikáció Magyarországon, 2006 – 

2015. Studies in Political Science, MTA TK, 2019. 

Körösényi, András: The Theory and Practice of Plebiscitary Leadership: Weber and the Orban 

regime. East European Politics and Societies Vol. 33 No. 2 280-301. p. IF: 0,5 

Matuszewski Paweł, Szabó Gabriella: Are Echo Chambers Based on Partisanship? Twitter 

and Political Polarity in Poland and Hungary. Social Media and Society Vol 5. No. 2. 1-

14. p.  
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Medve-Bálint Gergő, Vera Šćepanović: ‘EU Funds, State Capacity and the Development of 

Transnational Industrial Policies in Europe’s Eastern Periphery’. Review of International 

Political Economy, online first. [IF: 2,800] 

Norocel, Cristian, Szabó Gabriella: Mapping the discursive opportunities for radical-right 

populist politics across Eastern Europe. Problems of Post-Communism, Vol 66. No. 1. 1-

7. p., IF: 1.636 

Papp Zsófia: Votes, money can buy. The conditional effect of EU Structural Funds on 

government MPs' electoral performance. European Union Politics, Vol. 20 No. 4. 543–

561 p. Online first, July 25, 2019. IF:2.914  

Sebők Miklós: Paradigmák fogságában: Elitek és ideológiák a magyar pénzügyi 

kapitalizmusban. Napvilág, Budapest. 2019. 315. p 

Sebők Miklós; Boda Zsolt: The Hungarian Comparative Agendas Project In: Frank, R 

Baumgartner; Christian, Breunig; Emiliano, Grossman (Eds.) Comparative Policy 

Agendas: Theory, Tools, Data Oxford, Oxford University Press, 2019. P. 11: The 

Hungarian Agendas Project , 9 p. 

Sebők Miklós, Attila Horváth, Ágnes M. Balázs: Electoral Reforms, Entry Barriers and the 

Structure of Political Markets: A Comparative Analysis. European Journal of Political 

Research,  Vol. 58. No. 2 741-768. p. IF: 3.066  

https://webmail.tk.mta.hu/owa/redir.aspx?C=mfGFjFwlhrooPsg0QS8F2YZSRmQ8xTjzjD0pcHojrgTeuyrV72HXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.tandfonline.com%2fdoi%2ffull%2f10.1080%2f09692290.2019.1646669
https://webmail.tk.mta.hu/owa/redir.aspx?C=mfGFjFwlhrooPsg0QS8F2YZSRmQ8xTjzjD0pcHojrgTeuyrV72HXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.tandfonline.com%2fdoi%2ffull%2f10.1080%2f09692290.2019.1646669
https://webmail.tk.mta.hu/owa/redir.aspx?C=NDawRUSGh53o8MU9yPTMYW6L0JRUVDWBbTs3hDk2OmrJ6ANo62HXCA..&URL=https%3a%2f%2fjournals.sagepub.com%2fdoi%2ffull%2f10.1177%2f1465116519862875
https://webmail.tk.mta.hu/owa/redir.aspx?C=NDawRUSGh53o8MU9yPTMYW6L0JRUVDWBbTs3hDk2OmrJ6ANo62HXCA..&URL=https%3a%2f%2fjournals.sagepub.com%2fdoi%2ffull%2f10.1177%2f1465116519862875

