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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 
 

Christopher Ansell – Eva Sørensen – Jacob Torfing (2020): The COVID-19 

pandemic as a game changer for public administration and leadership? 

The need for robust governance responses to turbulent problems 

A COVID-19 járvány  rávilágított arra, hogy a közszférának nemcsak egyszerű és 

összetett problémákkal kell szembenéznie, hanem olyan turbulens problémákkal 

is, amelyek kiszámíthatatlan és bizonytalan események megjelenésével 

jellemezhetők. A turbulens problémák robusztus kormányzási megoldásokat 

tesznek szükségessé a tanulmány szerzőinek véleménye alapján. Ennek leírása 

érdekében meghatározzák a turbulencia és a robusztusság fogalmát, példákat 

hoznak a robusztus irányítási stratégiákra. 

 

Megjelenés helye: Public Management Review 

A Public Management Review több évtizedes múlttal rendelkező, mértékadó 

nemzetközi folyóirat, mely a közmenedzsment fejlesztéséhez hozzájáruló 

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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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. 

 

A tanulmány az alábbi linken keresztül érhető el: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14719037.2020.1820272  

 

 

Publikációs felhívás 

 

Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények: 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. 

 

Európai Tükör: Az Európai Tükör folyóirat célja, hogy egyszerre legyen az 

Európa-tanulmányok multidiszciplináris tudományterületen a legjelentősebb 

tudományos kutatási eredmények közlője ugyanakkor a hazai döntéshozók 

számára stratégiai, szakpolitikai javaslatok megjelentetője is. Ennek érdekében 

olyan tudományos elemzéseket, szakpolitikai állásfoglalásokat és javaslatokat, 

recenziókat és könyvszemléket közöl, amelyek jogászok, politológusok, ágazati 

szakértők, közgazdászok és egyéb társadalomtudományi diszciplínák művelőinek 

érdeklődésére is számot tarthatnak. 

 

Public Governance, Administration and Finances: A lap legfontosabb célja, 

hogy a legmagasabb tudományos és szakmai minősítésű, minőségű és rangú 

nemzetközi folyóirattá, illetve kelet-közép-európai összefogással és kiindulással 

meghatározó nemzetközi tudományos fórummá is váljon, mely nyitott a világ 

bármely részéből érkező színvonalas tudományos publikációkra, szakmai 

diskurzusra, vitára, tudományos vélemények szintetizálására, valamint 

összehasonlító kutatásokra. Bár a folyóirat nemzetközi, de ennek keretében mégis 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14719037.2020.1820272
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külön hangsúlyt képvisel a visegrádi országok tudományos, oktatási és kutatási 

kapcsolatrendszerének fejlesztése, erősítése. 

 

További információk: https://folyoirat.ludovika.hu/  

 

 

Tudományos sarok 
 

Mérlegen az MTA IX. osztály hazai listás folyóiratai – hazai és 

nemzetközi hivatkozások összevetése 

 

Az utóbbi években egyre több szó esik a tudományos teljesítmény méréséről. A 

publikációk értékének számszerűsítéséhez elengedhetetlen az azokat 

megjelentető folyóiratok összehasonlítása, rangsoruk felállítása. A 

folyóiratrangsorok alapját többnyire a benne megjelent cikkek idézettsége adja: 

egy hivatkozás felfogható egy „szavazatként”, amit a hivatkozó cikk/folyóirat a 

hivatkozott cikkre/folyóiratra adott le. Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok 

Osztálya elvárja a doktorjelöltektől, hogy publikáljanak az osztály bizottságai által 

kijelölt nemzetközi és hazai folyóiratokba. Hazai „A” kategóriás folyóiratok cikkei 

kapják a legtöbb hivatkozást bizottságoktól függetlenül, mind rövid-, mind 

hosszabb távon. Hazai folyóiratok jellemzően nem a saját tudományterület 

folyóirataiból kapják a nemzetközileg jegyzett, független hivatkozásokat. A 

legtöbb hivatkozás nemzetközileg indexált magyar kiadású folyóiratból jön. A 

nemzetközi hivatkozások száma töredéke az összes hivatkozásnak, pedig a 

folyóiratok Scopus-os indexálásához nemzetközi idézettségre van szükség. 

 

További információk: 

https://www.researchgate.net/publication/343714008_Merlegen_az_MTA_IX_osz

taly_hazai_listas_folyoiratai_-hazai_es_nemzetkozi_hivatkozasok_osszevetese 

 

 

Pályázati felhívás - Oktatói Q-s pályázat 2020 
 

https://folyoirat.ludovika.hu/
https://www.researchgate.net/publication/343714008_Merlegen_az_MTA_IX_osztaly_hazai_listas_folyoiratai_-hazai_es_nemzetkozi_hivatkozasok_osszevetese
https://www.researchgate.net/publication/343714008_Merlegen_az_MTA_IX_osztaly_hazai_listas_folyoiratai_-hazai_es_nemzetkozi_hivatkozasok_osszevetese
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pályázatot hirdet nemzetközileg 

jegyzett, Q-s közlemények – oktató, kutató, vagy adminisztratív munkakörben 

foglalkoztatott – szerzőinek anyagi motiválására. 

 

További információk: https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/publikacios-

projektek-tamogatasa-ppt/q-s-palyazatok-2020-masodik-palyazati-

idoszak/oktatoi 

 

 

Online megoldások 
 

A koronavírus-járvány felgyorsította a felsőoktatásban is a digitális megoldások 

bevezetését mind az értekezletek, mind az oktatás támogatása terén. A Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem a https://ludovikawebinar.uni-nke.hu/ oldalra gyűjti és 

kommunikálja azokat a tananyagokat, tudományos eredményeket, melyek 

megismerésére mind a hallgatóknak, mind a további érdeklődőknek egyaránt 

hasznára válik. 

 

A koronavírus-járvány továbbá átrendezte a rendezvények megvalósítását is, így 

számos megoldás nyílt arra, hogy tanórákat, konferenciákat, vagy éppen 

könyvbemutatókat rendezzenek például a Microsoft Teams felületen keresztül. 

 

 

Könyvajánló 
 

A KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „A jó kormányzást 

megalapozó közszolgálat fejlesztés” c. kiemelt projekt keretében megvalósult 

államtudományi kutatások eredményeképpen az alábbi tudományos igényű 

kiadványok jelentek meg az elmúlt időszakban. 

 

ÁRVA Zsuzsanna – BALÁZS István – BARTA Attila – VESZPRÉMI Bernadett: 

Állami erőforrások. Szervezet és személyi állomány a végrehajtó hatalom körében 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15920  

BARTHA Ildikó – HORVÁTH M. Tamás (szerk.): Vállalatok és integráció. 

Tudományos szöveggyűjtemény a kormányzás új kérdéseinek értelmezéséhez 

https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/publikacios-projektek-tamogatasa-ppt/q-s-palyazatok-2020-masodik-palyazati-idoszak/oktatoi
https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/publikacios-projektek-tamogatasa-ppt/q-s-palyazatok-2020-masodik-palyazati-idoszak/oktatoi
https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/publikacios-projektek-tamogatasa-ppt/q-s-palyazatok-2020-masodik-palyazati-idoszak/oktatoi
https://ludovikawebinar.uni-nke.hu/
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15920
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https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15921  

BOROS Anita (szerk.), PATYI András (szerk.): A hazai közigazgatási hatósági 

eljárási jog karakterisztikája https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-

reszletek?id=123456789/14814  

BOROS Anita, PATYI András (szerk.): A hazai közigazgatási (nem hatósági) 

eljárások alapvető jellemzői a hatékonyság tükrében https://tudasportal.uni-

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15783  

FÁBIÁN Adrián: A helyi jogalkotási autonómia és választási rendszer 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15908  

GOMBOS Katalin – SIMON Károly László (szerk.): Hatóságok közötti határon 

átnyúló együttműködés polgári ügyekben https://tudasportal.uni-

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15907  

KESERŰ BARNA ARNOLD: A 21. századi technológiai változások hatása a 

jogalkotásra. Képes-e lépést tartani a jog a változó világgal? 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15918  

KUKORELLI István: Fejezetek a gazdasági alkotmányosság (gazdasági 

jogalkotás) témaköréből https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-

reszletek?id=123456789/15809  

NYITRAI Endre: Az interoperabilitási e-nyomozás a jó állam tükrében 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15741  

SASVÁRI Péter (szerk.): Informatikai rendszerek a közszolgálatban I. (Scientia 

Rerum Politicarum) https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-

reszletek?id=123456789/15909  

SASVÁRI Péter (szerk.): Informatikai rendszerek a közszolgálatban II. (Scientia 

Rerum Politicarum) https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-

reszletek?id=123456789/15910  

SOMLYÓDYNÉ PFEIL Edit: A városok szerepe a területi kormányzásban 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/14639  

TÉGLÁSI András: A szociális jogok alkotmányos védelme – különös tekintettel a 

szociális biztonság alapjogi védelmére https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-

reszletek?id=123456789/14719  

VASTAG Gyula (szerk.): Szolgáltatás - és folyamatmenedzsment a 

közigazgatásban https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-

reszletek?id=123456789/14773  

 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15921
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/14814
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/14814
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15783
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15783
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15908
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15907
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15907
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15918
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15809
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15809
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15741
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15909
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15909
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15910
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15910
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/14639
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/14719
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/14719
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/14773
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/14773
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További kötetek elérhetőek a https://tudasportal.uni-nke.hu/ oldalon. 

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: 

Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi 

tájékoztató 

https://tudasportal.uni-nke.hu/
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
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

