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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
Zeger van der Wal – Caspar van den Berg – M. Shamsul Haque (2021):
Comparative Public Administration in a Globalized World: Moving Beyond
Standard Assumptions towards Increased Understanding
A globalizáció következményeként szükséges az összehasonlító közigazgatással
kapcsolatos megközelítések és módszertanok felülvizsgálata, új vagy már meglévő
elemek hangsúlyosabbá tétele. Erre példaként szolgálnak a regionalitásból fakadó
esetleges különbözőségek. A tanulmány célja az összehasonlító közigazgatás

módszertanának

előmozdítása

a

különböző

empirikus

eredmények

felhasználásával.
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.

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.
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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: 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
Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály hazai folyóiratainak
hivatkozás- és h-index -alapú helyezése
2020 december 31-én ismét legyűjtöttük és közzétettük az MTA IX. Osztály egyes
bizottságainak hazai listás folyóiratok körében végzett éves elemzésünket. Az
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immár 3. éve közreadott lista a legjobban idézett folyóiratokat és a legmagasabb
h-indexszel rendelkező lapokat rangsorolja.
Az idézet szerinti elemzés számítási módszertana: a 2018-as és 2019-es
közleményekre (utóbbi 2 évre) 2020. december 31-ig érkező összes hivatkozások
száma osztva a 2018-as és 2019-es (utóbbi 2 év) közleményeinek számával.
A teljes h-index a nyilvános idézések és említések alapján, míg a független h-index
a független idézések és említések száma alapján került meghatározásra.
A listán láthatjuk a nyertes és vesztes folyóiratokat a 2020-hoz viszonyított
helyezések alapján. Általában elmondhatjuk, hogy a listán elől végzett lapok
szerkesztői tudatosan követik a folyóirat szerkesztési kötelezettségeket, mint
például az időben való megjelenés, valamint a megjelent közlemények és rájuk
érkező hivatkozások pontos rögzítése. A legnagyobb nyertes folyóiratok az utóbbi
időben számos más technikai és tartalmi változtatásokat is eszközöltek a lapokon,
érdemes példájukat követni mindazon szerkesztőségeknek, akik a hazai és
nemzetközi tudományos láthatóságra és ezáltal versenyképességre törekednek.
További információk: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.14074.82884

Online adatbázisok elérése eduID-val
Az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltárban használható hazai és nemzetközi
adatbázisok egy része az eduID technológia használatával most már otthonról is
elérhető mind az oktatók, mind az egyetem főállású munkatársai és az aktív
hallgatók számára.
További

információk:

https://www.uni-nke.hu/konyvtar/adatbazis-

ajanlok/adatbazisok-elerese-eduid-val

Doktori képzés

4

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.
További információk: https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/doktori-iskolakes-kepzesek/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/20212022

Könyvajánló
Megjelent a Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány gondozásában Az
életminőség-fejlesztés új paradigmái a 21. században című tanulmánykötet
Garaczi Imre szerkesztésében, mely elérhető az alábbi linken keresztül:
https://tab.mta.hu/files/5116/1113/9431/Eletminoseg_kotet.pdf
Röviden a kötetről:
A világ új korszakba lépett? Mi ennek a mindenkit izgató titka? Mit hoz ez a
következő nemzedékeknek, generációknak? A felgyorsuló világfordulat már nem a
káoszról, vagy az elmélyült válságról szól. Az új korszak ugyan még egyértelműen
nem létezik, de a gyökeres változás már átlépett a globális csődön. Mi lehet az új
korszak szimbolikus neve? Az egyik név: új életminőség. Ez az egyik
hívófogalom. Magyarországon is – a koronavírus-járványt követően – a következő
öt év, elsődlegesen, az új életminőség teremtését-fejlesztését kell, hogy szolgálja.
A következő tematikus blokkokba rendezték a kötet tanulmányait: az életminőségfejlesztés interdiszciplináris dimenziói; az erdővagyon-gazdálkodás perspektívái;
életminőség és személyiség a digitális világban; család – közösség – kultúra;
életminőség-fejlesztés
életminőség;

és

kommunikáció;

területpolitika,

politika-

önkormányzatiság

és

és
a

filozófiaelméletek és
jól(l)éti

folyamatok;

logisztikai modellek; életminőség és szociális érzékenység; erkölcs, jog, teológia.
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Rendezvényajánló
Techcégek és az USA belpolitikájának viszonya
2021.03.10. 18:00 - 20:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-10
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/774/
Polgári Jogi TDK Nyitóülés
2021.03.11. 17:00 - 18:00
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-11
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/776/
Közép-Európa magyar szemmel
2021.03.11. 17:00 - 19:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-11
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/795/
Napóleon államszervező tevékenysége - Állam- és Jogtörténeti TDK
előadásai 2021 tavasz
2021.03.22. 18:00 - 20:00
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-03-22
Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/785/
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
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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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