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Tisztelt Olvasónk! 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 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 
 

Mattia Guidi – Igor Guardiancich – David Levi-Faur (2020): Modes of regulatory 

governance: A political economy perspective 

A Governance folyóirat különszáma az összehasonlító politikai gazdaságtan elemző eszközeit 

és megközelítéseit használva vizsgálja a szabályozással összefüggő kérdéseket. A tanulmány 

bemutatja azt az átfogó megközelítést, amely összekapcsolja az inputo(ka)t, az outputo(ka)t és 

az outcome-ot. A szakirodalom áttekintése után a szerzők újfajta szemléletű vizsgálatokat 

javasolnak.  

 

Megjelenés helye: Governance Volume33, Issue1, Special Issue: Modes of Regulatory 

Governance: A Political Economy Perspective, January 2020, Pages 5-19 

A folyóirat a végrehajtó politika, a közpolitika, az igazgatás és az államszervezet tárgykörének 

elméleti, valamint gyakorlati fórumaként kíván szolgálni lektorált cikkekkel, amelyek 

nemzetközi vagy összehasonlító jellegű megközelítést alkalmaznak a közpolitika és a 

közigazgatás területén. Minden tanulmány, függetlenül attól, hogy empirikus megközelítésű-e 

vagy sem, rendelkezik egy nagyobb elméleti, összehasonlító vagy gyakorlati jelentőséggel is. 

 

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 angol nyelvű kiadványának 2019. évi 3. száma, 

amely az alább linken keresztül érhető el:  

AARMS: https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-

folyoiratok/aarms/current-issues  

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadmérnök című katonai műszaki tudományok 

és a hadtudományok napjaink aktuális kérdéseit feldolgozó és elemző online folyóiratának 

2019. évi 3. száma, amely az alábbi linken keresztül érhető el: 

http://www.hadmernok.hu/193_tartalom.php 

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara, 

valamint a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztálya által negyedévente kiadott 

Műszaki Katonai Közlöny 2019. évi 3. száma, amely az alább linken keresztül érhető el:  

https://mkk.uni-nke.hu/megjelent-szamok/2016-2019-evben-megjelent-szamok/2019-3-szam 

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzet és biztonság – Biztonságpolitikai 

szemle című folyóiratának 2019. évi 2. 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 3. 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 2019. évi 3. száma. A periodika 

alapítása óta missziójának tekinti azon tudományos értékű publikációk megjelentetését, 

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

https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/aarms/current-issues
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/aarms/current-issues
http://www.hadmernok.hu/193_tartalom.php
https://mkk.uni-nke.hu/megjelent-szamok/2016-2019-evben-megjelent-szamok/2019-3-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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az Európai Unió Bírósága és az Európa Tanács strasbourgi székhelyű Emberi Jogi Bírósága 

esetjogának folyamatos bemutatására is.  

 

A 2019/3 szám tartalma: 

Tanulmányok 

BOROS ILONA – SZEGI PÉTER GYÖRGY: Gondnoksági perekben tapasztalt visszásságok, 

a jogalkalmazás egységességének hiánya 

CSATH MAGDOLNA: Kormányzati pénzügyi felelősség, kiadási hatékonyság és állami 

versenyképesség 

HUSZÁR ZOLTÁN: A Duna „életrajza” történeti és nemzetközi jogi megközelítésből 

KOLTAY ANDRÁS: A közügyek vitáinak szabadsága és a magánélet védelméről szóló 2018. 

évi LIII. törvény 

VARGA ATTILA: A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesülése a román alkotmánybírósági 

esetgyakorlatban 

Z. KARVALICS LÁSZLÓ: A tudományművelés és a tudományokban való jártasság mint 

emberi jog. Egy arkhimédészi pont azonosítása 

BERKES BÁLINT: A Kúria gyakorlatából 

LEHÓCZKI BALÁZS: Az uniós jog alkalmazásáért felelős nemzeti bíróságok függetlensége 

SZABÓ ATTILA: Az Alkotmánybíróság fontosabb döntései 2019. április 1-jeés május 31-e 

között 

 

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

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

 

 

Európai Tükör 

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában az Európai Tükör című szakmai-

tudományos folyóirat 2019. évi 3. száma.  

 

A 2019/3 szám tartalma: 

Somssich Réka – Fehér Miklós Zoltán: Magyar előzetes döntéshozatali eljárások 2004–2019 

Várnay Ernő: Az Európai Unió Bírósága visszautal a magyar bírósághoz 

Gombos Katalin: Tagállami eljárási autonómia – az elv korlátokkal és kérdőjelekkel 

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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Darák Péter: A hozzáadottérték-adó (áfa) gyakorlata az európai adójog (az EUB esetjoga), 

valamint a nemzeti adójog (a magyar közigazgatási bírósági gyakorlat) kölcsönhatásában 

Simon Károly László: A tisztességtelen szerződési feltételek vizsgálatának hazai bírói 

gyakorlata a devizahiteles perekben 

Gellérné Lukács Éva – Kovács Réka: Szociális biztonsági koordináció és munkaerőmozgás – 

az Alpenrind-eset és az Osztrák Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság ítélete 

Fekete Sára: A kiküldetés adminisztratív követelményeinek gyakorlati érvényesülése a 

Čepelnik-ügy prizmáján keresztül 

Bacher Gusztáv – Szecskay András: A szabadalombitorlás miatt elrendelt ideiglenes 

intézkedéssel okozott kárért való helytállási kötelezettség 

Ambrus István: A ne bis in idem elve a legújabb európai joggyakorlatban, kitekintéssel a 

princípium érvényesülésére különböző jogterületek találkozása esetében 

Radics György Viktor: A magyarországi távszerencsejáték-perek tapasztalatai és 

konzekvenciái (2013–2018) 

Strihó Krisztina: A hazai szerencsejátékra vonatkozó szabályozás EU-jog-konformitásának 

vizsgálata 

 

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

megjeleno-egyetemi-folyoiratok/europai-tukor/aktualis-szam 

 

 

Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás 

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában a Pro Publico Bono – Magyar 

Közigazgatás című szakmai-tudományos folyóirat 2019. évi 2-3. száma. A szakmai, 

tudományos folyóirat közigazgatás-tudományi, államtudományi témájú, tudományos írások 

közlésére biztosít publikációs lehetőséget. 

 

A 2019/2 szám tartalma: 

Boros Anita: Az állami ellenőrzés egy sajátos válfaja, avagy a megfelelőség (compliance) és az 

integritás kérdésköre egyes közszféraszervezetek esetében 

Eugenia V. Andryushina – Ekaterina A. Panova – Natalya N. Oparina: Conference and Round 

Table on Public Administration in Modern Russia and Hungary in the Framework of the MSU–

NUPS Academic Week 

https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/europai-tukor/aktualis-szam
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/europai-tukor/aktualis-szam
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Kovács Viktória: A tengeri fuvarozói felelősségkorlátozás evolúciója a Rotterdami 

Egyezményig 

Sándor István: A magyar bizalmi vagyonkezelés egyes külföldi országok szabályozásainak 

tükrében 

Gombos Katalin: A joghatóság egyes kérdései a nemzetközi magánjogban 

Ruslan Seitkazin: Globalisation and Democracy: The Concept of Cosmopolitanism 

András Herczeg – Gyula Vastag: New Directions in the Hungarian Energy Market: 

Transformation of the National Public Utility 

Király Lilla: A perelőkészítéshez és a bizonyításhoz kapcsolódó új magyar polgári perrendtartás 

szabályozása a kontinentális és az angolszász jogrendszerek tükrében 

Udvary Sándor: Az önvezető gépjárművek egyes felelősségi kérdései 

 

A 2019/3 szám tartalma: 

Darida Zsuzsa – Józsa László: Lehetünk-e elégedettek azzal, ami kötelező? 

Józsa Zoltán: A hatósági ügyintézés fejlődésének főbb állomásai 

Köbel Szilvia: „Az állam és a nép érdekében fogok eljárni” – A közigazgatási bíróság 1949-

ben történt megszüntetésének körülményei és következményei 

Kárpáti Orsolya: Az osztrák anyakönyvi igazgatás 

Lehoczki Zóra Zsófia: Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 

jellegzetességei 

Szabadi Ernő Loránd: Székelyföld közigazgatásának alakulása és ennek a kisebbségekre 

gyakorolt hatása a kiegyezést követően az 1925. évi romániai egységesítő közigazgatási törvény 

hatálybalépéséig 

Domokos Klaudia – Méhes Tamás: A (jegyzői) birtokvédelem és annak komplex jogi 

természete 

Veress Emőd: Szerződő felek a szindikátusi szerződésben 

 

A lapszámok elérhetők az alábbi linken keresztül:  

https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/pro-publico-

bono-magyar-kozigazgatas/archivum/20192  

https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/pro-publico-

bono-magyar-kozigazgatas/aktualis-szam/20193  

 

 

https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/pro-publico-bono-magyar-kozigazgatas/archivum/20192
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/pro-publico-bono-magyar-kozigazgatas/archivum/20192
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/pro-publico-bono-magyar-kozigazgatas/aktualis-szam/20193
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/pro-publico-bono-magyar-kozigazgatas/aktualis-szam/20193
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Tudományos sarok 
 

Az MTA IX. Osztály hazai folyóiratainak h-index és hivatkozás-alapú helyezése 2020-

ban 

 

 A munkáltatók jogos igénye, hogy alkalmazottaik munkájának eredményéről legalább 

valamilyen hozzávetőleges információval bírjanak. A munkavállalók közül is sokan szeretnék, 

ha eredményeik számszerűsíthetők és összevethetők volnának, hiszen ekkor jobb 

eredményekkel magasabb pozíciókra és jobb fizetésre számíthatnak. A tudománnyal 

foglalkozók teljesítményének mérése sok vitát vált ki és gyakran ellentmondásos eljárásokat 

eredményez. A tudományos alkotómunka egyik megnyilvánulása az új eredmények 

publikálása. A legismertebb tudománymetriai mérési eljárások a publikációk mennyiségét, 

minőségét és visszhangját próbálják meg számszerűsíteni. 

 

Egy publikáció jelentőségét azzal is becsülhetjük, ha megszámoljuk a forrásmunkaként rá 

hivatkozó más publikációkat. Hasonlóképpen, egy kutató munkájának jelentőségét kifejezheti 

az, hogy műveire összesen hány, mások által írott hivatkozást kap. 

 

Impaktfaktor (hatástényező) a folyóiratok idézetelemzésen alapuló minősítője valamely 

szakfolyóirat idézettségét jelző mutató. Az impaktfaktor a folyóirat 2 egymást követő 

évfolyamában közölt cikkeinek – a cikkek számával arányosított – átlagos idézettsége a 

rákövetkező 3. tárgyévben. Az érték kiszámítása a Clarivate Analytics (Web of Science) 

adatbázisai alapján történik. 

 

Az MTA IX. Osztály 297 darab magyar folyóiratainak impaktfaktorát nem méri a Clarivate 

Analytics. Az MTMT lehetőséget biztosít a hatástényező kiszámítására, vagyis megadja a 

2017-as és 2018-as folyóiratközleményekre átlagosa hány hivatkozás érkezett 2020. január 1-

ig. 

 

Hirsch-féle h-index definíció szerint "Egy folyóirat indexe h, ha legalább h darab olyan cikke 

van, ami legalább h idézetet kapott (vagyis a többi cikkei ennél kevesebbet kaptak)." A magas 

h-indexű folyóirat tehát sok, erősen idézett cikket jelentetett meg. 

 



7 

Egy folyóirat h-indexe hosszútávon mutat bizonyosságot a hivatkozásokról, az impaktfaktor 

rövidtávon mond véleményt a folyóiratról. 

 

Tehát a szerzőknek célszerű olyan folyóiratba leadni közleményeiket, amelyek jobban 

hivatkozottak, a folyóiratszerkesztőknek pedig törekedni kell arra, hogy a folyóiratok időben és 

elérhető módon jelenjenek meg az internetes térben. 

  

Az MTA IX. Osztály hazai folyóiratainak hivatkozás-alapú helyezése 2020-ban 

http://doi.org/10.13140/RG.2.2.18846.08001/2 

Az MTA IX. Osztály hazai folyóiratainak H-indexe 2020-ban 

http://doi.org/10.13140/RG.2.2.32267.85283 

 

 

Rendezvényajánló 
 

Klímaváltozás – Van-e növekedés környezetkárosítás nélkül?” 

2020. február 17. 18:00 - 21:00 

1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy úti Kollégium C és D terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-02-17 

 

A politikai rendszerváltás folyamatai, a pártosodás alakulása - dr. Stumpf István egyetemi 

tanár, korábbi miniszter, volt alkotmánybíró előadása 

2020. február 18. 18:00 - 19:00 

1082 Budapest Üllői út 82. Oktatási Központ II. előadó 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-02-18 

 

Book Launch / Könyvbemutató: Ferenc Hörcher: A Political Philosophy of Conservatism 

Prudence, Moderation and Tradition (2020) 

2020. február 19. 17:00 - 19:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Zrínyi terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-02-19 

 

Volt egyszer egy rendszerváltozás- Kun Miklós előadássorozata: Hogyan segítette Mihail 

Gorbacsov eltávolítani Kádár Jánost Magyarország éléről? 

http://doi.org/10.13140/RG.2.2.18846.08001/2
http://doi.org/10.13140/RG.2.2.32267.85283
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-02-17
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-02-18
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-02-19
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2020. február 19. 18:00 - 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület III. előadó 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-02-19 

 

Ludovika Nagyköveti Fórum - Horvátország 

2020. február 20. 18:00 - 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Széchenyi Díszterem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-02-20 

 

Bűncselekmények Áldozatainak Napja alkalmából A gyermekek elleni erőszakról a 

kutatások tükrében c. szekcióülés 

2020. február 21. 13:00 - 16:30 

1082 Budapest Üllői út 82. Oktatási Központ 212-213-as terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-02-21 

 

Ludovika Zeneszalon 

2020. február 26. 18:30 - 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Széchenyi Díszterem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-02-26 

 

A mesterséges intelligencia alkalmazásának hatása az alapjogra 

2020. február 27. 08:30 - 17:30 

1082 Budapest Üllői út 82. Oktatási Központ 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-02-27 

 

Ludovika Zeneszalon 

2020. március 25. 18:30 - 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Széchenyi Díszterem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-03-25 

 

Ludovika Zeneszalon 

2020. április 29. 18:30 - 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Széchenyi Díszterem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-04-29 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-02-19
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-02-20
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-02-21
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-02-26
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-02-27
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-03-25
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-04-29
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A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató 

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

