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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 
 

Richard W. Waterman – Yu Ouyang (2020): Rethinking Loyalty and 

Competence in Presidential Appointments 

A tanulmány megvizsgálja a kinevezések mögött lévő motivációkat és 

stratégiákat, különösen a lojalitás és a kompetencia kérdéskörét, valamint az ezzel 

foglalkozó tanulmányok korlátait. A szerzők a lojalitás és a kompetencia 

tekintetében végeznek méréseket, valamint egyéb tényezőket is figyelembe 

vesznek eredményeik megállapításakor. 

 

Megjelenés helye: Public Administration Review 

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 

https://antk.uni-nke.hu/kutatas-tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok
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tanulmányaival és a hozzáértő könyvismertetők révén a PAR egy nélkülözhetetlen 

forrást képez. 

 

A tanulmány elérhető a következő linken keresztül: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.13212     

 

 

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 

külön hangsúlyt képvisel a visegrádi országok tudományos, oktatási és kutatási 

kapcsolatrendszerének fejlesztése, erősítése. 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.13212
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További információk: https://folyoirat.ludovika.hu/  

 

 

Tudományos sarok 
 

Az ORCID helye és szerepe 

 

A tudományos közösség hosszú idő óta próbál megoldást találni a szerzők nehéz 

azonosíthatóságának problémájára. Az ORCID (Open Research and Contributor 

Identifier) non-for-profit szervezet 2012-ben azért indította útjára nyílt forráskódú 

azonosító-nyilvántartását, hogy a megegyező publikálói nevek, a különböző 

névváltozatok, és a hozzájuk csak nehézkesen társítható tudományos munkák 

rendszerét átláthatóbbá, kezelhetőbbé tegye. Az ORCID ID egy egyszerű 

regisztrációs folyamatot követően, a kutatók számára ingyenesen generált 16 

számjegyű, egyedi, tartós és nemzetközileg elfogadott szerzőazonosító. A 

nyilvántartásba-vételt követően az orcid.org oldalon keletkezik egy személyes 

adatlap is, amelyen megjelenhetnek a korábbi publikációknál használt névalakok, 

kutatási területek, tanulmányok, munkahelyek, elnyert pályázatok és a 

tudományos munkásság is. Ezeknek egy részét a tulajdonos maga viszi fel, más 

része partnerszervezetek révén kerül be a rekordba. A kutató a profilján megjelenő 

tartalmak láthatósága felett teljes kontrollt gyakorol. Engedélyt adhat az adataihoz 

való hozzáférésre, hogy egy kölcsönösen előnyös együttműködés keretei között a 

vele kapcsolatba lépő intézményeket tájékoztassa az őket érdeklő dolgokról, azok 

pedig naprakészen tartják az adatlapját. Ez a kényelmi szempont mellett 

(kevesebbet kell manuálisan felvinnie), az ott megjelenő metaadatok 

megbízhatóságát is növeli. 

 

További információk: https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/1001/10383  

 

 

Ezúton ajánljuk figyelmükbe az alábbi, nemrég megjelent Q2-es 

tanulmányt 

 

Lentner, Csaba – Vasa, László – Hegedűs, Szilárd. (2020): The Assessment 

of Financial Risks of Municipally Owned Public Utility Companies in Hungary 

https://folyoirat.ludovika.hu/
https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/1001/10383
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Between 2009 and 2018. Montenegrin Journal of Economics, Vol. 16, No. 4, pp. 

29-41. 

 

 

Online / Digitális 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. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem is tagja az International Association of 

Universities szervezetnek, amely októberben is több webinárium keretében 

foglalkozik az online oktatás, a digitalizáció és az átalakuló felsőoktatás jövőjével.  

 

További információk: https://iau-aiu.net/IAU-Webinar-Series-on-the-Future-of-

Higher-Education-929 

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: 

Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi 

tájékoztató 

https://ludovikawebinar.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

