2019/22.

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/kutatastudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló
Rainer Kattel – Veiko Lember – Piret Tõnurist (2019): Collaborative innovation and
human-machine networks
A technológiai újításokat és az automatizálást egyre inkább bevezetik a közszférában is. A
gépek egymás közti, valamint az emberek és a gépek közötti interakciók fokozatosan
meghatározzák az innováció helyét: ki vesz részt, hogyan működnek együtt egymással, hogyan
épül fel az interakció. A tanulmány azt vizsgálja, hogy milyen feltételek mellett javítja vagy
akadályozza a technológia az együttműködést. A szerzők két feltáró esettanulmányán keresztül
bemutatják, hogy a digitális technológia nem semleges, de hozzájárulhat a közszolgáltatások
fejlődéséhez.
Megjelenés helye: Public Management Review
A Public Management Review több évtizedes múlttal rendelkező, mértékadó nemzetközi
folyóirat, mely a közmenedzsment fejlesztéséhez hozzájáruló tanulmányokat, kutatásokat
közöl, valamint a stratégiai és az operatív menedzsment területével, társadalmi és közpolitikai

kérdésekkel egyaránt foglalkozik. Küldetése a fenti témákban született új ismeretek terjesztése
és a tudományos vita elősegítése.

Periodika
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában az Európai Tükör című szakmaitudományos folyóirat 2019. évi 2. száma, amely az alább linken keresztül érhető el:
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/europaitukor/aktualis-szam
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadmérnök című katonai műszaki tudományok
és a hadtudományok napjaink aktuális kérdéseit feldolgozó és elemző online folyóiratának
2019.

évi

2.

száma,

amely

az

alábbi

linken

keresztül

érhető

el:

http://www.hadmernok.hu/192_tartalom.php
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyar Rendészet című rendészettudományi
szakfolyóiratának 2019. évi 1. száma, amely az alább linken keresztül érhető el:
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/magyarrendeszet/aktualis-szam
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara,
valamint a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztálya által negyedévente kiadott
Műszaki Katonai Közlöny 2019. évi 2. száma, amely az alább linken keresztül érhető el:
https://mkk.uni-nke.hu/megjelent-szamok/2016-2019-evben-megjelent-szamok/2019-2-szam

Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás
A Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás című szakmai, tudományos folyóirat közigazgatástudományi, államtudományi témájú, tudományos írások közlésére biztosít publikációs
lehetőséget.
Az aktuális, 2019/1 szám tartalma elérhető az alábbi linken keresztül:
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https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/pro-publicobono-magyar-kozigazgatas/aktualis-szam/20191

Tanulmányok
Hegyesi Zoltán: A járási hivatalok helye és szerepe az államigazgatási feladatok ellátásában
Mélypataki Gábor: A szociális párbeszéd lehetőségei a közszolgálat területén
Nagy Alexandra: Az erőszakos nemi deliktumok története és alkotmányjogi elvei
Balázs István: A magyar közigazgatás az „Európai Közigazgatási Térségben”
Petrovics Zoltán: Összehasonlító európai közszolgálat. A közszolgálati jogviszony alanyai az
EU tagállamaiban
Emese Belényesi – Ágota Dobos: Competency-based Public Human Resource Management
(PHRM) from a Comparative Perspective
Horváth Zsuzsanna – Hollósy-Vadász Gábor: A közszolgálati motiváció (PSM) magyar
mintára adaptált modelljének a felülvizsgálata
Edina Kriskó: Issues of the Qualitative Research on Police Communication
Zongor Gábor: Az önkormányzati rendszer és szervezetfejlesztés
Kelemen Miklós: Adalékok a római igazgatás finanszírozás késő császárkori változásaihoz
Pusztahelyi Réka: Hatósági előírások betartása és az üzembentartó mentesülése a kártérítési
felelősség alól bírói gyakorlat tükrében
Kis Norbert: A fejlődés csapdái – Recenzió A fenntartható fejlődés és az állam feladatai című
tankönyvről
Amennyiben megjelentetni kívánt kézirata van, kérjük, hogy a ppb.mk.szerkesztoseg@uninke.hu szerkesztőségi e-mail címre.

Tudományos sarok
Az MTA IX. osztály hazai listás folyóiratai a nemzetközi folyóirat-minősítési
követelmények tükrében
A Publish or Perish jelensége miatt növekvő publikációs nyomás nehezedik a kutatók vállára,
azonban a közölt eredmények mindössze 20 százaléka szerzi a hivatkozások 80 százalékát a
Garfield-elv szerint. A releváns közleményeket a Scopus és Web of Science nemzetközi
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katalogizáló adatbázisok igyekeznek tömöríteni. Ebben a közegben való érvényesülés
érdekében a magyar lapoknak is felvételt kell szerezniük ezekbe a katalogizáló adatbázisokba.
Jelen tanulmány a Magyar Tudományos Akadémia IX. osztálya hazai listás folyóiratainak
elemzését tűzi ki célul a nemzetközi követelményrendszerek tükrében. Elemzésünk leíró
statisztikai eszközökkel térképezi fel a folyóiratok legjelentősebb mutatóit. Eredményeink
mutatják, hogy a lapok 4/5-e rendelkezik saját weboldallal, fele képes időben megjelenni, ötöde
tüntetett fel archiválási politikát, tizede rendelkezik etikai kódexszel. A legutolsó szám óta
átlagosan 42 hónap telt el. Ezen mutatók függenek a minőségi kategóriáktól is, ahogy
szignifikáns kapcsolat van az egyes kategóriák közleményszáma és egy közleményre jutó
hivatkozási száma között is.
További

információ

a

mellékletben

és

az

alábbi

linken

található:

https://www.penzugyiszemle.hu/pfq/upload/pdf/penzugyi_szemle_angol/volume_64_2019_3/
A_Sasvari-Urbanovics_2019_3.pdf

Rendezvényajánló
V. Önkormányzatiság napjainkban konferencia
2019. szeptember 24. 10:00 - 13:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-09-24

Ludovika Egyetemi Sportnap
2019. szeptember 25. 09:00 - 18:00
Ludovika Campus
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-09-25
XXXIV. Magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia
2019. szeptember 26. 09:00 - 16:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Szent László Kápolna
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-09-26
Kriminálpszichológia 2019 - konferencia
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2019. szeptember 26. 09:00 - 16:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ III előadó, valamint az O-302, 305, 314, 317.
https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-09-26
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
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
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
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