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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 
 

David Cutts – Matthew Goodwin – Oliver Heath – Paula Surridge (2020): 

Brexit, the 2019 General Election and the Realignment of British Politics 

A tanulmány megállapítása alapján a 2019-es választások konzervatív többséget 

hozó eredménye elmozdulást jelent a brit politikát eddig jellemző instabil 

helyzetből. A tanulmány szerzői a szavazás eredményét és körülményeit vizsgálva 

az alábbi kérdéseket fogalmazták meg: milyen hatással volt a Brexit választásokra 

és a politikára; hogyan jellemezhető a 2019-es választás, az milyen 

következményekkel jár. A szerzők Anglia és Wales példáján keresztül kívánják 

érzékeltetni és alátámasztani a belpolitikai átrendeződésekkel kapcsolatos 

feltevéseiket. 

 

Megjelenés helye: The Political Quarterly 

Az 1930-as alapítása óta a „The Political Quarterly” aktuális kérdésekkel könnyen 

érthetően és magas színvonalon foglalkozik. A folyóirat elkötelezett a politikai és 
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társadalmi reformok iránt, gyakran forgatott kiadvány a politikai döntéshozók, 

valamint a tudomány művelői között. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-923X.12815 

 

 

Periodika 

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyar Rendészet című 

rendészettudományi szakfolyóiratának 2019. évi 2-3. száma, amely az alább 

linken keresztül érhető el: https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-

megjeleno-egyetemi-folyoiratok/magyar-rendeszet/aktualis-szam 

 

 

Tudományos sarok 
 

MTMT-es szerzői publikációs lista feltöltése az ORCID rendszerbe 

 

Az Open Researcher and Contributor ID (ORCID, https://orcid.org/) segíti az 

egyedi kutatói azonosítás kérdését. A legpontosabb azonosítást oldja meg az 

ORCID ID a maga 16 számjegyből álló egyedi azonosítójával. Az ORCID ID 

létrehozása mindössze harminc másodperc, de ha van már ResearcherID-nk vagy 

Scopus Author ID-nk vagy a DOI (CrossRef) által indexelt cikkeink, az ORCID 

összefésüli a különböző adatokat a felületünkre, így innentől kezdve automatikus 

lehet publikálási tevékenységünk és cikkeink hatásának egy helyen történő 

nyomon követése. 

 

A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT, https://www.mtmt.hu/) a hazai 

tudományos közlemények átfogó adatbázisa, melybe 2015 közepétől, az MTA 

törvény módosításától kezdve minden, közpénz felhasználásával készült 

publikációt rögzíteni kell. Az országos adatbázis felállítását az 

összehasonlíthatóság igénye indokolta, illetve az intézményeken átnyúló 

társszerzőségek kérdése: mivel számos publikáció intézmények közötti 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-923X.12815
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együttműködés eredménye, az intézményi publikációs számok nem 

aggregálhatóak országosan. 

 

A „Tájékoztató az MTMT 2.2.15 verzióban életbe lépő változásokról” 

(https://www.mtmt.hu/system/files/valtozjegyz2-2-15.pdf) dokumentumból 

kiderül, hogy lehetőség van az MTMT-ből a közlemények listáját BibText 

formátumban kimenteni, amit az ORCID rendszer import formájában képes 

fogadni. 

 

Ennek a folyamatát itt olvashatják: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.34826.21442 

 

 

Rendezvényajánló 
 

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 

 

Kérészállamok a történelmi Magyarország területén 

2020. február 25. 08:30 - 18:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Széchenyi Díszterem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-02-25 

 

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 

 

https://www.mtmt.hu/system/files/valtozjegyz2-2-15.pdf
http://doi.org/10.13140/RG.2.2.34826.21442
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ProQuest adatbázis - felhasználói tréning és bemutató 

2020. február 27. 10:00 - 12:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Egyed István Díszterem 

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

 

A jövő 60 percben - Nők a tudomány világában 

2020. március 05. 16:30 - 17:30 

1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy úti Kollégium A és B terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-03-05 

 

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 

 

 

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#2020-02-27
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-03-05
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-03-25
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2020-04-29
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

