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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
Michael D. Siciliano – Jered B. Carr – Victor G. Hugg (2021): Analyzing the
Effectiveness of Networks for Addressing Public Problems: Evidence from
a Longitudinal Study
A tanulmány rávilágít arra, hogy míg a hálózatok elméleti vizsgálata számos
eredménnyel jár, addig a hatékonyságukra vonatkozó empirikus bizonyíték kevés.
A szerzők azt vizsgálják, hogy a hálózati struktúra, a hálózat összetétele, valamint
a kapcsolati tulajdonságok változásai hogyan befolyásolják a közösségi szintű
eredményeket. Az empirikus kutatást az USA egy államának helyi szintű igazgatási

rendszerén keresztül végezték el. Megállapításaik azt mutatják, hogy a hálózati
tulajdonságok számítanak ugyan, de az figyelemmel kell lenni a környezetre is.
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
tanulmányaival és a hozzáértő könyvismertetők révén a PAR egy nélkülözhetetlen
forrást képez.

Regional Studies Association
A Regional Studies Association (RSA) regionális kérdések és régiók elemzésével
foglalkozó szervezet. Kutatási eredményeiket több folyóiratukban publikálják,
melyekhez a szervezet tagjaként lehet teljeskörűen hozzáférni.
A következő linken keresztül 2020 legolvasottabb tanulmányai érhetőek el
mindenki

számára:

https://www.regionalstudies.org/news/most-read-rsa-

journal-articles-of-2020/

Publikációs felhívás
Pro Publico Bono
A Pro Publico Bono tudományos folyóirat (és elődlapjainak) több évtizedes
története napjainkban új fejezetéhez ért. A folyóirat a nemzetközi láthatóság és
elismertség érdekében évente legalább két angol nyelvű lapszámmal
jelentkezik, és emellett továbbra is évente, legalább két magyar nyelvű
lapszám jelenik meg.
A Pro Publico Bono független, lektorált, az MTA IX. osztály szerint minősített „A”
kategóriájú,

negyedévente

megjelenő

folyóirat.

Célja

a

közigazgatás-

és
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jogtudomány, valamint az államelméleti témájú tanulmányok, közlemények és
recenziók közlése. A folyóirat várja azokat a kutatási eredményeket is, amelyek a
közjog, a társadalom – és politikatudományok területén keresik a jövő lehetséges
alternatíváit a fenntartható és innovatív társadalmak, a jó kormányzás és a
nemzetállamok, valamint az európai és transzatlanti együttműködés erősítése
érdekében, számolva technológiai, ökológiai és kulturális átrendeződés hatásaival.
Pro Publico Bono is a peer-reviewed journal four-monthly published by the
University of Public Service, Budapest. It covers researches based on public law,
social and political sciences as well as interdisciplinary approach that 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 the
increasingly complex and ambiguous 21st century.
A teljes felhívás a Hírlevél mellékletében elérhető!

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
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: Public Governance,
Administration and Finances Law Review (PGAF LR) is a peer-reviewed journal
committed to the facilitation of an interdisciplinary discourse on matters
3

appertaining to Central and Eastern European public administration, public policy,
and political sciences broadly conceived. The Journal publishes articles on all facets
of public administration, public policy, and public management both within the
region and with other parts of the world.
További információk: https://folyoirat.ludovika.hu/

Tudományos sarok
A direkt finanszírozású publikációs modell lehetőségei Magyarországon
A direkt finanszírozási publikációs modell a tudományos közösség közvetlen
jutalmazási rendszere, amelyben a szerzők megjelent tanulmányaik után
részesülnek jutalmazásban. A díjazás mértéke függ az adott közlemény
megjelenési helyének indexáltságától. Jelen tanulmány célja, hogy a nemzetközi
gyakorlatban nemzeti szinten alkalmazott publikációs modell kialakításának
lehetőségeit vizsgálja hazai kontextusban. A modell legnagyobb előnye, hogy a
jutalmazás egyéni szinten történik, így elosztása intézménytől független. Az
elemzésben a nemzetközi és hazai jó gyakorlatok bemutatása után a 2019. évi
Scopus által indexált magyar vonatkozású közleményeket - összesen 12281 darab
- vizsgáljuk tudománymetriai indikátorok mentén. A dolgozatban kettő modell
szerint mértünk, az A-modellben a magyar szerzők arányát, a B-modellben a
közlemény alapján járó összeget vettünk figyelembe. Eredményeink az orvos- és
élettudományi,

valamint

a

műszaki

tudományterületek

nemzetközi

versenyképességét mutatják, itt nagy arányban találunk Q1- és Q2-es magasan
jegyzett közleményeket. Emellett a többszerzőség és a folyóirat-közlemények
dominanciáját

látjuk.

A

javasolt

publikációs

modell

a

hazai

kontextusra

implementálható, elemzésünk nyomán nagyjából 6 milliárd forint ráfordítással.
További információk: https://www.penzugyiszemle.hu/documents/sasvari-et-al21-1-mpdf_20210330103036_24.pdf
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Kari tudományos élet
Eredményesen zárult az XXXV. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciója
Egyetemünk és Karunk szempontjából. A Had- és Rendészettudományi Szekcióban
2 nap alatt 175 előadást mutattak be a hallgatók 19 tagozatban. 2021-ben a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara adott
otthont ennek a jeles eseménynek. Az ÁNTK képviseletében 20 hallgató
mutathatta

be

Legnépszerűbb

kutatását
tagozatok

és
a

magas

szintű

Kiberbiztonság,

tudását

számos

kibervédelem,

területen.

Biztonság-

és

védelempolitika és a Nemzetközi kapcsolatok voltak. Az eredményes részvételt
nyolc helyezés (három I. helyezés, két II. helyezés, három III. helyezés),
különdíjak és a jutalmak mutatják. A résztvevőknek, oktatóknak és díjazottaknak
ezúton is gratulálunk!
További információk: https://antk.uni-nke.hu/hirek/2021/04/23/35-otdk-had-esrendeszettudomanyi-szekcio

Könyvajánló
Halmai Péter (szerk.) – Arató Krisztina – Bóka János – Elekes Andrea –
Halmai Péter – Kaszap Márton – Koller Boglárka – Kutasi Gábor – Szarvas
Erik – Szemlér Tamás (2020): A brexit forgatókönyvei és hatásai.
Budapest, Dialóg Campus. ISBN 978-615-6020-11-6 (nyomtatott) / ISBN 978615-6020-12-3 (PDF) / ISBN 978-615-6020-13-0 (EPUB)
Röviden a kötetről:
Az Egyesült Királyság EU-tagságának megszűnése a többi tagállam és az Európai
Unió helyzetére, további fejlődésé-re is jelentős hatással lesz. Az NKE-n hazánkban
az elsők között kezdték meg e témakör kutatását A modern állam gazdasági
szerepének legújabb dimenziói elnevezésű Ludovika Kutatóműhely keretében.
Kötetünk a brit kilépés lehetséges szcenárióit és hatásait tárgyalja. Elemzi e
folyamat legfontosabb területeit, áttekinti a politikai vitákat, a kilépés jogi
vonatkozásait, a leginkább részletes elemzésekben pedig a brexit gazdasági
összefüggéseit tárja fel. A kötetben szereplő tanulmányokból világosan kitűnik: a
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dezintegráció sem a brit, sem az európai érdekek tekintetében nem ígér előnyöket.
Nagyon fontos ugyanakkor a brexit okainak feltárása is: annak tisztázása, hogyan
kerülhetett sor az egyértelműen jelentős gazdasági hátrányokkal fenyegető
változásra? Az olvasók fontos új ismeretekhez, az integráció és dezintegráció
kérdésének objektív megítéléséhez szükséges szempontokhoz juthatnak a
kötetben foglalt tanulmányok figyelmes olvasása nyomán. Az események
előrehaladása ellenére egyértelműen aláhúzható:

a tanulmányok tartalma

változatlanul időszerű.
A

kiadvány

elérhető

az

alábbi

linken

keresztül:

https://tudasportal.uni-

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/16042
A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást
megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.

Q-s közlemények bemutatása
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.

Webinárium-vadászat
2021. május 6. 18:00 Regionális Tudományi Esték (online)
Pénzes János: Centrumok és perifériák a Kárpát-medencében - 100 év távlatában
https://join.skype.com/idSRJYtrdZlA
2021. május 19-20. The urban dimensions of EU Cohesion Policy
https://www.regionalstudies.org/events/the-urban-dimensions-of-eu-cohesionpolicy/
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Amennyiben Ön is ismer olyan színvonalas és ingyenes webináriumokat vagy
konferenciákat, melyeket meg szeretne osztani e Hírlevél olvasóival, kéjük, küldje
meg azokat az ANTK.TDH@uni-nke.hu címre.

Rendezvényajánló
Budapest a világvárosok piacán
2021.05.03. 18:00 - 20:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-03
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/768/
Legyen a gazdaságföldrajz hangsúlyosabb a globális és a regionális
folyamatok megértésében!
2021.05.04. 18:00 - 20:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-04
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/904/
Sokszínű Kar Konferencia
2021.05.06. 08:00 - 15:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-06
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/895/
LŐCSE

FEHÉR

ASSZONYA

ÉS

FELSÉGÁRULÁSI

PERE

-

KORPONAY

JULIANNA ÉLETÚTJA ÉS LEGENDÁJA
2021.05.06. 17:30 - 18:30
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-06
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/926/
II. Magyary Konferencia
2021.05.07. 08:00 - 17:30
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-07
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/923/
A Visegrádi Együttműködés szerepe Európa jövőjének alakításában
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2021.05.11. 10:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-11
Regisztráció: https://habsburgottoalapitvany.hu/visegrad2021/
A digitális transzformáció és a közigazgatási szolgáltatások
2021.05.12. 09:30
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-12
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/936/
Antall József Nyári Egyetem
2021.06.21-26.
További részletek a Hírlevél mellékletében találhatók meg.

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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