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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. E félévtől megújult és bővített tartalommal, az
államtudományi kutatások eredményeinek hazai és nemzetközi megismertetését,
láthatóságát elősegítő szakanyagokkal, felhívásokkal várják régi és új olvasóikat a
szerkesztők:
Dr. Kaiser Tamás tudományos dékánhelyettes
Dr. Sasvári Péter egyetemi docens
Fási Csaba tudományszervező munkatárs
A korábbi Hírlevelek elérhetőek az alábbi honlapon keresztül: https://antk.uninke.hu/kutatas-tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló
Rocco Palumbo (2021): Does digitizing involve desensitizing? Strategic
insights into the side effects of workplace digitization
A szerző a digitalizáció közszférára gyakorolt hatásait vizsgálja, feltárja azok
munkahelyekre és alkalmazásra vonatkozó előnyeit és hátrányait, valamint
következményeit. A tanulmány megállapítása szerint például az alkalmazott –
vezető kapcsolatok relációra pozitív hatással volt a digitalizáció. A szerző amellett
érvel, hogy személyre szabott beavatkozásokra van szükség a digitalizáció egyes

negatív hatásainak kezelése, valamint a pozitív következményeinek kiaknázása
érdekében.
Megjelenés helye: Public Management Review
A Public Management Review több évtizedes múlttal rendelkező, mértékadó
nemzetközi

folyóirat,

tanulmányokat,

mely

a

kutatásokat

közmenedzsment

közöl,

valamint

a

fejlesztéséhez
stratégiai

és

hozzájáruló
az

operatív

menedzsment területével, társadalmi és közpolitikai kérdésekkel egyaránt
foglalkozik. Küldetése a fenti témákban született új ismeretek terjesztése és a
tudományos vita elősegítése.

Publikációs felhívás
Pro Publico Bono – Journal for Understanding Societies
Pro Publico Bono – Journal for Understanding Societies is a peer-reviewed journal
three-monthly published by the University of Public Service, Budapest. It covers
researches based on public law, social and political sciences and interdisciplinary
approach that learn from the past experience, explore future alternatives for
fostering sustainable and innovative societies, good governance and for
strengthening nation states as well as the European and transatlantic cooperation
facing technological, ecological and cultural disruption in an increasingly complex,
volatile, uncertain and ambiguous 21st century.
The first issue will be published in 2021 and we look forward to receiving articles.

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 a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos
online folyóirata, melynek elsődleges célja, hogy valós képet adjon az európai
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integrációs folyamatokról és azok kihívásairól a harmadik évezred elején. A lap
földrajzi fókusza az Európai Unió és ezen belül Kelet- Közép Európa, illetve
Magyarország. A tárgyalt tudományterületek között kiemelt szerepet kapnak a
közgazdaság-tudomány,

a

jogtudomány,

a

politikatudomány

és

ezek

határterületeinek legfontosabb kérdései és aktualitásai.
Public Governance, Administration and Finances: The journal’s upmost aim
is to become both a top quartile international journal and, based on its CEE
collaboration, a dominant scholarly forum for the concerned disciplines; a forum
which is open to high-quality scientific publications, professional discourse and
discussion, synthesising scientific opinions, and comparative researches coming
from all over the world. Although the journal is international, some special
emphasis is being placed on the development and strengthening of the scientific,
educational and research relations of the Visegrád countries. From a thematical
and topical perspective, the journal contributes mainly to the theoretically and
scientific discussion, at the same time, it is equally open to case-studies and
analyses, scientific forums, discussions about public policy and book reviews. As
the journal’s title indicates, it operates as a journal of public administration,
governance, administrative and financial law. It covers the areas of public
governance, public services (together with their organisation), public policy, public
management

and

financial

law,

especially

public

finances,

economical

management and economic competition.
További információk: https://folyoirat.ludovika.hu/

Tudományos sarok
Scimago Journal & Country Rank új szolgáltatása
A SCImago Journal & Country Rank (SCImago folyóirat- és országrangsor, SJR)
ingyenesen elérhető portál, amely az Elsevier Scopus adatbázisára épülve
folyóiratok és országok tudományos mutatóival áll rendelkezésünkre. Az SJR
minőségi kategóriák, kvartilisek szerint rangsorolják az indexált folyóiratokat. Ezt
a kvartilis beosztást a Scopus nemzetközi citációs adatbázis segítségével, az ott
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megtalálható, adott időszakban megjelent közlemények és azokra érkezett
hivatkozások száma alapján határozzák meg. A kvartilis rendszerben, adott
tudományágban, a folyóiratok top 25%-a Q1-es, 25-50% Q2, 50-75% Q3, míg az
alsó 25%-a Q4 besorolással rendelkezik.
Jelen rövid írásunk az SJR legújabb nóvumát, a „hasonló folyóirat keresés”
funkcióját mutatja be.
További információk: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.17970.94405

Online adatbázisok
Az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár az intézmény stratégiai célkitűzéseivel
összhangban a nemzetközileg elvárható standardok alapján biztosítja az egyetemi
polgárok számára az oktatáshoz és kutatáshoz szükséges online szakirodalom
hozzáférését. A nemzetközi folyóiratok, e-könyvek, adatbázisok elérésével a
könyvtár is hozzájárul az NKE nemzetközi láthatóságának növeléséhez. Az idei
évben az eddigi adatbázis-portfólió jelentősen bővül, így 10 új folyóirat-csomag,
illetve adatbázis válik elérhetővé minden egyetemi polgár számára, a digitális
oktatással összhangban, akár otthonról is. A szolgáltatások között megtalálhatóak
a világ vezetői kiadói (Taylor & Francis, IEEE, De Gruyter, Brill), tematikus
szolgáltatások

(JSTOR

Security

Studies,

Statista,

World

Politics

Review,

MathSciNet), illetve magyar nyelvű e-könyves adatbázisok is (Szent István
Társulat, Kossuth Kiadó).
Az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár által indított online ismeretterjesztés
első részében a Taylor & Francis online folyóiratait és a Statista adatbázist, a
második részben a De Gruyter folyóiratait és a Kossuth Kiadót, a harmadik részben
az IEEE Xplore Digital Library-t és a Szent István Kiadó adatbázisát, a negyedik
részben a JSTOR Security Studies-t és a Brill folyóiratait mutatták be. A sorozat
záró

részében

a

World

Politics

Review

és

a

MathSciNet

adatbázisokkal

ismerkedhettek meg az Egyetem munkatársai és hallgatói.
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További

információk:

https://www.uni-nke.hu/hirek/2021/02/10/uj-online-

adatbazisok-az-nke-n-5-resz

Kari tudományos élet
A 2021. évi 35. OTDK-ra való felkészülés jegyében 2020 novemberben került
megrendezésre az ITDK. A versenyen 81 pályaművet mutattak be a hallgatók. A
pályázók felkészülését 47 konzulens segítette. A bírálóbizottság 30 tagja és 50
opponens értékelte a pályaműveket. Az egyes tagozatokban rendkívül változatos
hazai

és

nemzetközi

vonatkozású,

jogi,

szociológiai,

gazdasági

és

biztonságpolitikai témát dolgoztak fel a hallgatók. Népszerű volt a kiberbiztonság,
de elemezték a koronavírus járvány hatásait is.
A bírálóbizottság 65 versenyzőt javasolt továbbjutásra az OTDK-ra. Így a 2019ben delegált hallgatókkal együtt összesen 78 pályamű indulhat az OTDK-n az
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar hallgatói közül.
Nevezési adatok szekciók szerinti bontásban:
-

Állam- és Jogtudomány: 18 pályamű

-

Had- és Rendészettudomány: 20 pályamű

-

Közgazdaságtudomány: 5 pályamű

-

Társadalomtudomány: 35 pályamű

Doktori képzés
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet
doktori képzésen való részvételre. Az Egyetem a hadtudományok, a katonai
műszaki

tudományok,

a

közigazgatás-tudományok,

valamint

a

rendészettudományok tudományágakban rendelkezik önálló, akkreditált doktori
iskolával, így lehetőség nyílik jelentkezni többek között a Közigazgatás-tudományi
Doktori Iskola kutatási témáira is.
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További információk: https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/doktori-iskolakes-kepzesek/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/20212022

Tudományos láthatósági képzések
Dr. Kaiser Tamás, az ÁNTK tudományos dékánhelyettesének kezdeményezésére
és Fási Csaba szervező-koordináló munkájának eredményeképpen 2019 tavaszán
kezdődtek, majd hagyományossá váltak az oktatók, kutatók, doktoranduszok és
szakkollégisták tudományos láthatóságát erősítő belső képzések.
A 2019 őszi szemeszterében a képzések négy témakört (a nemzetközi
adatbázisokban történő regisztrációs területet, a tudománymetriai ismereteket, a
módszertani kompetenciát és tudást, valamint az MTMT használatát) érintve,
összesen kilenc alkalommal kerültek meghirdetésre az érdeklődők számára. 2020ban tavasszal és ősszel online módon kerültek megrendezésre a képzések az alábbi
témákban: a tudományos láthatóságot és tudománymetriát érintő kérdések, MTMT
kezelés az előmeneteli követelmények tekintetében, valamint az empirikus
vizsgálatokat megalapozó Módszertani ismeretek.
A képzésekben többek között Dr. Sasvári Péter docens úr, Urbanovics Anna
doktoranda, az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár vezetősége, Margit István
könyvtáros úr és Csuhai Sándor, valamint kollégáik működtek közre. A képzések
iránti nagyszámú érdeklődésnek köszönhetően azok 2019-es indulása óta mintegy
120 fő vett részt, akik jelentős részben az ÁNTK oktatói, kutatói és hallgatói közül
kerültek ki.
2021-ben ismételten meghirdetésre kerülnek a Tudományos láthatósági képzések,
melyről tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Pályázati eredmények
Lezárult az első pályázati szakasza a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora által,
a Tématerületi Kiválósági Program keretében kiírt új publikációs pályázatoknak,
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melyek célja az Egyetem tudományos láthatóságának erősítése. Pályázhattak az
Egyetem dolgozói, hallgatói és doktori fokozatszerzési eljárásban résztvevők
egyaránt.
A „Tématerületi Kiválósági Program 2019” szakmai megvalósítása során 129 fő
került bevonásra az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
részéről a Társadalmi fenntarthatóság kutatóműhelybe, az alábbiak szerint:
-

Fokozatot szerzettek (fiatal kutatók nélkül): 48 fő

-

PhD-képzésben/fokozatszerzési eljárásban részt vevők: 40 fő

-

Fiatal kutatók (PhD fokozat megszerzését követő legfeljebb 7 év): 14 fő

-

Külföldi kutató: 1 fő, továbbá

-

26 fő nem besorolható a fenti kategóriák szerint (közülük 10 fő BA/MA
hallgató).

A megvalósítás időszaka alatt 18 db tanulmány (9 db magyar és 9 db idegen
nyelvű), valamint 9 db tanulmánykötet született.

Rendezvényajánló
A bűncselekmények áldozatainak napja - Bűncselekmények és áldozattá
válás a covid idején
2021.02.22. 17:00 - 19:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-02-22
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/734/
Green Danube? What Else?
2021.02.22. 17:00 - 19:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-02-22
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/766/
Turizmus és környezethatékony vállalatirányítás
2021.02.23. 18:00 - 19:30
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-02-23
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/736/
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A Hadtudomány és a 21. század
2021.02.24. 09:00 - 2021.02.25. 12:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-02-24
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/740/
A Solarwinds-ügy tanulságai - az orosz-amerikai kiberstratégiai játszma
állása 2021 elején
2021.02.24. 15:00 - 16:30
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-02-24
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/732/
Közbiztonsági Tudományos Diákkör: "Száguldó cirkusz - a biztosítás
parancsnokának szemével” c. kerekasztal beszélgetés
2021.02.24. 17:00 - 19:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-02-24
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/744/
Geopolitikai körkép
2021.02.24. 17:00 - 19:45
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-02-24
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/761/
Kutatásmódszertan workshop
2021.02.26. 08:00 - 14:45
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-02-26
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/742/
EUSTRAT kurzus III. Transzatlanti kapcsolatok 2020 után – valóban új
lapot

nyit-e

Biden

elnöksége

az

amerikai-európai

kapcsolatok

történetében?
2021.02.26. 15:00 - 16:30
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-02-26
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/746/
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Doktori Iskolák bemutatkozása
2021.02.26. 18:00 - 20:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-02-26
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/757/
„Mikor, ha nem most? - A nemzetközi környezetvédelmi jog kihívásai
2021-ben" c. kerekasztal-beszélgetés
2021.03.04. 16:00 - 18:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-04
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/752/
Empirikus jogi kutatások c. könyv bemutatása
2021.03.24. 16:00 - 17:30
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-24
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/748/

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 Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti:
Leiratkozás
Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi
tájékoztató
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