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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 
 

Anthony M. Bertelli – Mai Hassan – Dan Honig – Daniel Rogger – Martin J. 

Williams (2020): An agenda for the study of Public Administration in 

Developing Countries 

A tanulmány szerzői álláspontja alapján a fejlődő országok közigazgatásának 

vizsgálata más tudományos megközelítést követelnek meg. Ennek keretében 

kialakítottak egy kutatási menetrendet, amely négy pilléren áll. Először is, a 

nehezen hozzáférhetőség ellenére, az adatgyűjtésre szükséges a hangsúly 

fektetni. Ezt követően az elméleti megalapozás következik, valamint a 

multinacionális és nem kormányzati szervezetek vizsgálatára is hangsúlyt kell 

fektetni. Végezetül, a szerzők javaslata alapján, a kvalitatív információkat is 

szükséges felhasználni a kutatások során. 

 

Megjelenés helye: Governance 

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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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. 

 

 

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

 

 

Tudományos sarok 
 

A Tudományos sarok a következő számaiban az egyetemi tanári és MTA doktori 

követelményeket vizsgálja és mutatja be. Így az érdeklődő kollégák 

megismerhetik például a minimumkövetelményeket, a számítási módot, valamint 

hasznos tanácsokat kaphatnak e követelmények teljesítésével kapcsolatban. 

 

Kiemelten értékelt könyvek és nemzetközi listás folyóiratcikkek 

értékelésének módszertana a társadalomtudományban 

 

Előző heti hírlevelünk témájához illeszkedve, a jelen tanulmány is az egyetemi 

tanári és MTA doktori követelményrendszerek vizsgálatát végzi. Azt már 

részletesen bemutattuk, hogy milyen indikátorok mentén történik a mérés, 

valamint, hogy az oktatói és kutatói tevékenységet meghatározó három pillér – 

tudományos kutatómunka, oktatás és képzésfejlesztés, valamint a tudományos 

közéleti tevékenység – milyen viszonyban vannak egymással. Megállapítottuk, 

hogy a követelményrendszerben mind az egyetemi tanári, mind az MTA doktori 

eljárásban a tudományos kutatómunka jelenti a legpontosabb indikátorok, 

számszerűen lefedett tevékenységi kört, így ennek tudatos tervezése és a kutatói 

életpálya során fokozatos kivitelezése elérhető. 

 

Jelen tanulmány ezen bevezető gondolatok után az MTA doktori fokozatszerzésben 

használt követelményrendszerben megfogalmazott pontszámokat, ezen belül is a 

kötelezően teljesítendő minimum pontszámok és a további adható pontszámok 

körét vizsgálja tételesen. Ezekhez a pontszámokhoz számolási útmutatót kíván 

biztosítani, hogy bárki könnyen kiszámolhassa saját pontszámait, ezzel pedig 

láthassa, hogy hol tart éppen a folyamatban, mennyit kellene és milyen 

tevékenységek által elérnie. 

 

További információk: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.17461.91368   

 

https://folyoirat.ludovika.hu/
http://doi.org/10.13140/RG.2.2.17461.91368
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Q-s közlemények bemutatása 
 

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

Financial Risks of Municipally Owned Public Utility Companies in Hungary Between 

2009 and 2018. MONTENEGRIN JOURNAL OF ECONOMICS 16 : 4 pp. 29-41. , 14 

p. 

 

A szerzők arra keresik a választ, hogy Magyarországon 2010 után kialakított 

erősebb közpénzügyi szabályozási és kontrollkörnyezetben a vállalatok 

közszolgáltatási képességét, s a mögötte álló pénzügyi helyzetüket hogyan 

befolyásolta az erősebb állami szabályozás, vagyis a vállalkozás folytatásának 

számviteli alapelve milyen módon érvényesült. Közvetetten arra is választ 

kerestek, hogy a közüzemi vállalatok szolgáltatásaira (a 2010-ben elindult a 

közpénzügyi reform részeként) a 2013-ban bevezetett hatósági árszabályozás (a 

fogyasztói oldalon jelentkező rezsicsökkentés) nettó árbevétel „fékező” hatása a 

működési kockázatokra hogyan hat, vagyis az erősebb államháztartási 

szabályozási környezet kikényszeríti-e a vállalati hatékonyság előmozdítását. 

 

A teljes lapszám elérhető az alábbi linken keresztül: 

http://mnje.com/sites/mnje.com/files/currentissue/mnje_vol._16_no._4_-

_komplet_-_novo.pdf 

 

A Q2-es tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

http://mnje.com/sites/mnje.com/files/029_-042_-_lentner_et_al._-

_bilan..._novi.pdf  

 

https://www.researchgate.net/publication/346024294_The_Assessment_of_Fina

ncial_Risks_of_Municipally_Owned_Public_Utility_Companies_in_Hungary_Betwe

en 

 

Amennyiben Önnek is született olyan Q-s közleménye, melyet meg szeretne 

osztani e Hírlevél olvasóival, kéjük, küldje meg az ANTK.TDH@uni-nke.hu címre 

az említett tanulmány könyvészeti adatait, valamint a tanulmány rövid, magyar 

nyelvű leírását. 

http://mnje.com/sites/mnje.com/files/currentissue/mnje_vol._16_no._4_-_komplet_-_novo.pdf
http://mnje.com/sites/mnje.com/files/currentissue/mnje_vol._16_no._4_-_komplet_-_novo.pdf
http://mnje.com/sites/mnje.com/files/029_-042_-_lentner_et_al._-_bilan..._novi.pdf
http://mnje.com/sites/mnje.com/files/029_-042_-_lentner_et_al._-_bilan..._novi.pdf
https://www.researchgate.net/publication/346024294_The_Assessment_of_Financial_Risks_of_Municipally_Owned_Public_Utility_Companies_in_Hungary_Between
https://www.researchgate.net/publication/346024294_The_Assessment_of_Financial_Risks_of_Municipally_Owned_Public_Utility_Companies_in_Hungary_Between
https://www.researchgate.net/publication/346024294_The_Assessment_of_Financial_Risks_of_Municipally_Owned_Public_Utility_Companies_in_Hungary_Between
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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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

