
 
 

2019/27. 

 

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 
 

Robert L. Fischer – Francisca García-Cobián Richter – Elizabeth Anthony – Nina Lalich 

– Claudia Coulton (2019): Leveraging Administrative Data to Better Serve Children and 

Families 

Napjaink társadalmi folyamatai és kihívásai szükségessé teszik az integrált 

adatrendszerek/adatbázisok létét, melyek támogatást nyújtanak a szükségletek felmérésében, a 

tervezésben, a politikai döntéshozatalban, valamint számos társadalmi kérdésben. A tanulmány 

szerzői egy meglévő és működő adatrendszert vizsgáltak hármas célt tűzve ki maguk elé: (1) 

az integrált adatrendszerek kutatásokban realizálódó jelentőségének kiemelése, (2) a felmerült 

kihívások meghatározása, (3) (szakpolitikai) javaslatok megfogalmazása. A tanulmányban az 

integrált adatrendszer fejlesztésével kapcsolatos tapasztalatok is szerepelnek, valamint a 

szerzők rávilágítanak az integrált rendszerek kutatásban való használatának előnyeire és 

korlátaira egyaránt. 

 

Megjelenés helye: Public Administration Review, Volume 79, Issue 5 September/October 

2019 Pages 675-683 

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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A Public Administration Review egy kéthavonta megjelenő tudományos folyóirat, amely több 

mint hatvan éves múltra tekint vissza és az elsők között volt azon folyóiratok között, melyek 

közigazgatás-tudományi kutatásokkal foglalkoznak. A PAR az egyik olyan folyóirat, amely a 

tudományos érdeklődés és a gyakorlati szakemberek számára is szolgál tanulmányokkal. Széles 

témakört felölelő tanulmányaival és a hozzáértő könyvismertetők révén a PAR egy 

nélkülözhetetlen forrást képez. 

 

 

Tudományos sarok 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elemezhető a SciVal program segítségével 

 

Az Elsevier vállalat tagja a kutatási és üzleti analitikai és adatmenedzsmentet végző 

szolgáltatásokat gyűjtő RELX csoportnak. A holland tulajdonú cég a kutatási folyamat összes 

lépésére megoldásokat kínál, legyen szó akár stratégiai, akár operatív tevékenységekről. 

 

Az Elsevier három programcsomagot nyújt a magyar felsőoktatásnak. Az egyik ezek közül a 

Scopus citációs adatbázis, a másik a ScienceDirect teljes szöveges adatbázis, a harmadik pedig 

a SciVal kutatástámogató program. 

 

A Scopus egy hivatkozási és absztrakt-adatbázis, amely a természettudományok, műszaki és 

orvostudományi kutatások, társadalom-, és bölcsészettudományok szakirodalmát indexeli. Az 

adatbázisban rendelkezésre állnak különféle keresőeszközök, melyek segítségével a találati 

halmazok különböző szempontok alapján rendszerezhetők. 

 

A ScienceDirect az Elsevier teljes szövegű tudományos adatbázisa, amelyben több mint 2 614 

lektorált folyóiratot és 39 000 könyvet tesz elérhetővé. Az adatbázis jelenleg több mint 16 millió 

folyóiratcikket és könyvfejezetet tartalmaz. 

 

A SciVal egy tudományértékelő adatbázis, amely 4 fontos elemet integrál: adatok, 

technológia, mérőszámok, és vizualizációk, ezzel egyszerűen értékelhetővé téve 12 000 

intézmény kutatási teljesítményét 230 országból. Az adatbázis a Scopus-ból, a ScienceDirect-

ből, illetve a világ 5 legnagyobb szabadalmi adatbázisából vett hivatkozási és használati 

adatokra épül. 
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2019 októberétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelődjei SciVal adatbázis számára 

láthatóvá vált. 

 

További információk: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.12954.59849  

 

Ehhez kapcsolódó további linkek (a programcsomagok teljes szolgáltatással csak intézményi 

gépekről érhetők el):  

- ScienceDirect (Link: https://www.sciencedirect.com/)  

- Scopus (Link: https://www.scopus.com/) 

- SciVal (Link: https://www.scival.com/) 

 

 

Konferenciafelhívás 
 

A mesterséges intelligencia alkalmazásának hatása az alapjogokra 

2020. február 27. 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

 

Az Alkotmánybíróság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint az 

NKE Információs Társadalom Kutatóintézete konferenciát hirdet „A mesterséges intelligencia 

alkalmazásának hatása az alapjogokra” címmel, amelyre várja előadók jelentkezését.  

 

A konferencia célja, hogy összegyűjtse a témában meglévő hazai tapasztalatokat, kutatási 

eredményeket és tudományos álláspontokat. A konferencia szervezői elsősorban a jog- és az 

államtudomány köréből várnak előadásokat, de befogadnak szociológiai és politikatudományi 

prezentációkat is. A konferenciára előadással 2019. november 30-ig lehet jelentkezni az 

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

címen. 

 

További információk a https://itki.uni-nke.hu/hirek/2019/09/26/konferenciafelhivas-a-

mesterseges-intelligencia-alkalmazasanak-hatasa-az-alapjogokra weboldalon találhatóak. 

 

 

http://doi.org/10.13140/RG.2.2.12954.59849
https://www.sciencedirect.com/
https://www.scopus.com/
https://www.scival.com/
mailto:itki@uni-nke.hu
https://itki.uni-nke.hu/hirek/2019/09/26/konferenciafelhivas-a-mesterseges-intelligencia-alkalmazasanak-hatasa-az-alapjogokra
https://itki.uni-nke.hu/hirek/2019/09/26/konferenciafelhivas-a-mesterseges-intelligencia-alkalmazasanak-hatasa-az-alapjogokra
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Rendezvényajánló 
 

Hadtörténet időszerű kérdései 2019 

2019. október 28. 13:00 - 16:00 

1101 Budapest, Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus IMO Konferenciaterem 

https://hhk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-28 

 

Ludovika Szabadegyetem - Az MDF külpolitikája - Előadó: Kodolányi Gyula 

2019. október 29. 18:00 - 19:00 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-29 

 

Volt egyszer egy rendszerváltozás - Színeváltozások Kelet-Európa és Balkán térségében 

Előadó: Kun Miklós 

2019. október 30. 18:00 - 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-30 

 

CSODA VAGY SZÜKSÉGSZERŰSÉG? Konferencia a berlini fal leomlásának 30. 

évfordulója alkalmából 

2019. november 07. 15:00 - november 08. 14:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Széchenyi Díszterem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-07 

 

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 

 

"Megelőzni a vízválságot" - Országos VÍZÉRTÉK Konferencia 

2019. november 14. 10:00 - 17:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület 

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

 

https://hhk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-28
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-29
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-10-30
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-07
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-14
https://vtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-14
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Honvédelmi jog és igazgatás aktuális kérdései 

2019. november 19. 09:00 - 15:00 

1101 Budapest, Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus Zrínyi terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-19 

 

II. Országos Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Konferencia 

2019. november 19. 09:00 - 15:00 

6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 12-14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar 

Aula 

https://vtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-21 

 

 

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#2019-11-19
https://vtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-21
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

