
 
 

2019/23. 

 

Tisztelt Olvasónk! 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézet által útjára indított, 2019 

augusztusától az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar gondozásában megjelenő 

Államtudományi Hírlevél célja az államtudományokkal kapcsolatos friss információk 

közzététele az érdeklődő szakmai közönség számára. 

 

A korábbi Hírlevelek elérhetőek az alábbi honlapon keresztül: https://antk.uni-nke.hu/kutatas-

tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok  

 

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló 
 

Tommaso Pavone – R. Daniel Kelemen (2019): The Evolving Judicial Politics of European 

Integration: The European Court of Justice and national courts revisited 

A tanulmány az Európai Unió (EU) jogi fejlődésének tagállami igazságszolgáltatásra gyakorolt 

hatásait vizsgálja. A korábbi tanulmányok bemutatják, hogy a nemzeti bíróságok miként 

kezdték meg az együttműködést az Európai Bírósággal az EU jogának alkalmazásakor, mely 

komoly hatással volt a tagállami bírói gyakorlatra is. Ezt az Európai Bíróság elé került ügyek 

adatainak elemzése, összehasonlító esettanulmányok és interjúk is alátámasztják. 

 

Megjelenés helye: European Law Journal  

Az ELJ egy új megközelítésben tanulmányozza az európai jogot. Azt a célt szolgálja, hogy az 

Unió jogát a maga szociális, kulturális, gazdasági és politikai környezetében vizsgálja. A 

folyóirat hiánypótló az uniós jogot érintő valamennyi kérdésben és nélkülözhetetlen 

olvasmányt jelent akár tanulók, akár az uniós jogot gyakorlók számára 

 

 

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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Periodika 

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Hadtudományi Szemle” című kiadványának 

2019. évi 2. száma, amely az alábbi linken keresztül érhető el:  

https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/hadtudomanyi-szemle/aktualis-

szam  

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Nemzet és biztonság – Biztonságpolitikai 

szemle” című folyóiratának 2019. évi 1. száma, amely az alább linken keresztül érhetőek el: 

http://www.nemzetesbiztonsag.hu/aktualis_szam.php?id=1  

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének 

„Nemzetbiztonsági Szemle" című tudományos, lektorált, online folyóiratának 2019. évi 2. 

száma, amely az alábbi linken keresztül érhető el: https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-

egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/aktualis-szam 

 

 

Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények 

 

Megjelent az Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények legújabb lapszáma. A periodika 

alapítása óta missziójának tekinti azon tudományos értékű publikációk megjelentetését, 

amelyek az emberi jogok témakörében születnek és elhivatott az Alkotmánybíróság, a Kúria, 

az Európai Unió Bírósága és az Európa Tanács strasbourgi székhelyű Emberi Jogi Bírósága 

esetjogának folyamatos bemutatására is.  

 

A 2019/2 lapszám tartalmából: 

Tanulmányok 

BADÓ ATTILA: Empirical Research in the Field of Local Governments of Csongrád County 

BALÁZS TAMÁS: Az emberi jogok helyzetének alakulása az afrikai Nagy Tavak régióban az 

1990-esés 2000-esévekben 

BERETKA KATINKA: Felsőfokú felvételi eljárás nemzetiségi nyelveken a Vajdaságban, 

avagy kiterjeszthető-e az egyetemi autonómia a tartományi autonómia kárára és vice versa 

PATYI ZSÓFIA: KOL Research in the Field of Self-governments of Csongrád County 

https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/hadtudomanyi-szemle/aktualis-szam
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/hadtudomanyi-szemle/aktualis-szam
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/aktualis_szam.php?id=1
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/aktualis-szam
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/aktualis-szam
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TÉGLÁSI ANDRÁS: A szociális biztonság alkotmányos védelme az Alaptörvény 

hatálybalépése előtt és után 

BERKES BÁLINT: A Kúria gyakorlatából 

LEHÓCZKI BALÁZS: A nemzetközi védelemben részesülő személyek joga a megfelelő szintű 

ellátásra 

SZABÓ ATTILA: Az Alkotmánybíróság fontosabb döntései 2019. január 1-jeés március 31-e 

között 

 

A lapszám elérhető az alábbi linken keresztül: https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-

megjeleno-egyetemi-folyoiratok/acta-humana/aktualis-szam  

 

 

Tudományos sarok 
 

Tájékoztatás a Scimago szerinti Q-s és az MTA listás folyóiratokban írt cikkek 

kereséséről, valamint Q-s hivatkozások listázásáról az MTMT alapján 

 

A mai nemzetközi tudományos közösségben való sikeres helytállás érdekében a magyar 

kutatóknak is a nemzetközileg jegyzett folyóiratokban érdemes legújabb kutatási 

eredményeiket megjelentetni. A tudományterületek szerinti legrelevánsabb folyóiratokat a 

nemzetközi multidiszciplináris katalogizáló adatbázisok igyekeznek egybegyűjteni, melyek 

közül is Clarivate Analytics által működtetett Web of Science és az Elsevier tulajdonában álló 

Scopus emelkednek ki. A társadalomtudományok területén a Scopus több jegyzett folyóirattal 

rendelkezik, amiket a Scimago Journal Ranking (SJR) rangsorol. Az SJR-rendszerben négy 

minőségi kategóriát alakítottak ki a folyóiratok között, ezeket más néven kvartiliseknek 

nevezzük. A Q4 a tudományterületi rangsorokon szereplő folyóiratok utolsó 25 %-át, a Q3 a 

harmadik 25 %-ot, a Q2 a második 25 %-ot, míg a Q1 az első 25 %-ot fedi le. A listán ezen 

kívül megkülönböztethetjük még a D1 felső decilis (top 10%) kategóriáját, és a top 1 %-ot. 

Ezeket a kategóriákat az SJR-index alapján határozzák meg, és évente felülvizsgálják.  

Az MTA Doktori pályázatok értékelése során csak nemzetközi nyilvántartásba vett, ISSN-

számmal rendelkező tudományos szakfolyóiratokban megjelent, 3 folyóiratoldalnál 

(szóközökkel együtt 11,5 ezer karakternél) hosszabb közleményeket (Szakcikk, Összefoglaló 

cikk, Esszé) és hivatkozásait veszik figyelembe. Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok 

Osztály (GJO) által listás folyóiratok a doktori bizottságok közzétett folyóiratlistái, amelyek 

https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/acta-humana/aktualis-szam
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/acta-humana/aktualis-szam
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ABCD kategóriákba rendezve felsorolják, hogy alapesetben mely folyóiratokban megjelent 

közleményeket és hivatkozásait veszik figyelembe és milyen pontértékekkel. Minden bizottság 

befogadja azokat a folyóiratokat is, éspedig D kategóriásként, amelyek a saját listáján ugyan 

nem, de a GJO más bizottsága(i) listáján szerepelnek. 

 

Az MTMT lehetőséget biztosít arra, hogy a  

1. közleményeket kvartilisek és GJO besorolás alapján, 

2. és bármilyen közleményekre érkezett hivatkozásokat, idézeteket minősíteni tudjuk 

kvartilis szerinti besorolások alapján is. 

Ebben segít az alábbi link: http://http:/doi.org/10.13140/RG.2.2.16462.41282 

 

 

Rendezvényajánló 
 

Ludovika Szabadegyetem - Az Írószövetség 1986-os közgyűlése - Kiss Gy. Csaba 

2019. október 01. 18:00 - 19:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ II. előadó 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-01 

 

Egy éves a GDPR - tapasztalatok, teendők 

2019. október 02. 10:00 - 15:00 

1083 Budapest, Diószegi S. út 58. Oktatási Központ és Kollégium 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-02 

 

Afrika gazdasága napjainkban – Értelmezések és félreértelmezések útvesztőjében 

2019. október 02. 17:00 - 19:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület II. em. V. ea 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-02 

 

Volt egyszer egy rendszerváltozás - Kun Miklós előadás-sorozata: Sorra hátra lépnek a 

gerontokraták 

2019. október 02. 18:00 - 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-02 

http://http/doi.org/10.13140/RG.2.2.16462.41282
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-01
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-02
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-02
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-02
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Német Egység - 30 évvel a fordulat után - előadás és kerekasztal-beszélgetés 

2019. október 03. 15:00 - 17:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ II. előadó 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-03 

 

E-ügyintézési Szakmai Nap 

2019. október 07. 08:00 - 16:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-07 

 

NATO70 - Konferencia és szimulációs verseny 

2019. október 11. 08:00 - október 12. 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-11 

 

KOMMUNIKÁCIÓ 2019 (Nemzetközi Tudományos-Szakmai Konferencia) 

2019. november 14. 09:00 - 16:00 

1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Stefánia Palota és Honvéd Kulturális Központ 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-14 

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-03
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-07
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-11
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-14
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

