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Tisztelt Olvasónk!
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézet által útjára indított, ez
év februárjától az Államtudományi és Közigazgatási 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://akfi.uni-nke.hu/azintezetrol/hirlevelek/altalanos-informaciok

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló
Marco Lerro – Riccardo Vecchio – Francesco Caracciolo – Stefano Pascucci – Luigi
Cembalo

(2018): Consumers'

heterogeneous

preferences

for corporate social

responsibility in the food industry
A tanulmány egy empirikus vizsgálatra alapozva mutatja be a társadalmi felelősségvállalás
(CSR) egy aspektusát. A tanulmány szerzői az olasz fogyasztókat tudatosnak ítélik meg, akik
nem alkotnak homogén csoportot. A szerzők a fentiekre tekintettel kategorizálták őket, öt
fogyasztói klasztert (többek között a környezetvédő, állatbarát, egészségtudatos vásárlók)
alakítva ki. A tanulmány szerzői kimutatták, hogy a fogyasztók elismerik a vállalatok CSR
törekvéseit.
Megjelenés helye: Corporate Social Responsibility and Environmental Management,
Volume25, Issue6, November/December 2018, Pages 1050-1061.
A folyóirat gyakorlati forrásként szolgál a társadalmi és környezeti felelősségvállalásokkal
foglalkozó egyre növekvő számú szervezetek számára a fenntartható fejlődés összefüggésében,
és azok számára, akik érdekeltek, hogy teljesítményük és elszámoltathatóságuk ezen a téren

javuljon. Ennek érdekében a folyóirat gyakorlati tanácsokkal szolgál, esettanulmányokat mutat
be, valamint a különböző megközelítések előnyeit és hátrányait mutatja be.

Tudományos sarok
ORCID azonosító helye és szerepe
Az ORCID (www.orcid.org) megoldja az egyedi kutatói azonosítás kérdését. A legpontosabb
azonosítást oldja meg az ORCID ID a maga 16 számjegyből álló egyedi azonosítójával. A
számok egy központi regiszterben tárolódnak, így bárki a tényleges egyént találja meg, a
hozzátartozó publikációkkal együtt.
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.
Az ORCID felhasználók száma 2013 óta folyamatosan nő (https://orcid.org/statistics), s egyre
gyakrabban találkozhatunk vele folyóiratok és pályázatok honlapján.
Az ORCID megoldást jelenthet az email cím változására is, hiszen a legfrissebb e-mail
címünket tárolja https://orcid.org/blog/2013/06/20/new-features, amit, ha úgy állítunk be, meg
is oszthatunk a kapcsolódó platformokkal, s így nem kell bajlódni a különböző helyeken lévő
profiljaink állandó frissítésével.
Mi döntjük el, hogy ki látja az ORCID információinkat, elemenként külön-külön. Be lehet
állítani, hogy bárki, vagy csak az általunk megadott szolgáltatások számára, vagy csak saját
magunk számára legyen hozzáférhetőek az adatok. A beállításokat bármikor, bármelyik elemre
meg lehet változtatni.
Az ORCID kapocs lehet minden kutatói szolgáltatáshoz. Össze lehet kötni az ORCID
profilunkat (https://orcid.org/organizations/integrators/integration-chart) többek között olyan
weboldalakkal, mint a Web of Science (http://wokinfo.com/researcherid/integration/), Figshare
(https://figshare.com/) vagy az Impactstory (http://impactstory.org/). Ezeknek az ORCID
profillal történő összekapcsolása az eredményezi, hogy nem kell ugyanazt az információt több
helyre is feltöltenünk. Nap, mint nap új szolgáltatások kapcsolódnak az ORCID-hez, így egyre
növekvő számú platform, repozitórium, pályázati alap között áramlik az információ.
Folyóiratok, alapítványok és intézetek mozdulnak el az ORCID irányába. Több mint ezer
folyóirat – többek között a PLOS, Nature és Elsevier által kiadottak – tette lehetővé a szerzőik
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számára, hogy az ORCID használatával kezeljék az információkat a kézirat feltöltő
rendszerekben. Az ORCID képes arra, hogy a szerző megjelent publikációit összegyűjtse és a
cikkekre vonatkozó metrikák aggregálásával szerzői szintű tudománymetriai adatokat
mutasson.
Amennyiben mindenkinek lesz ORCID azonosítója, a tudomány is előremozdul, mivel a
kutatók számos adminisztratív teher alól mentesülnek. Számos kiadónak és alapítványnak most
már elég csak az ORCID azonosító, és az ezzel megspórolt időt a kutatásra lehet fordítani. Az
ORCID nyílt forráskódú, közösségvezérelt rendszer, ami szabad hozzáférést biztosít az
adatokhoz (open data).

Nemzetközi konferencia-ajánló
Fourth International Conference on Electronic Voting
2019. október 1-4.
Bregenz, Ausztria
https://www.e-vote-id.org/
A konferenciával kapcsolatos felhívást és programot a Hírlevél melléklete tartalmazza.

Kiadványok
SZABADFALVI József (2018): Egy konzervatív állam- és politikatudós -Ottlik László
(1895–1945). Budapest, Dialóg Campus Kiadó - Debreceni Egyetemi Kiadó. ISBN 978615-5945-64-9 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5945-65-6 (elektronikus)
Ottlik László neve meglehetősen ismeretlenül cseng a hazai állam-, jog- és politikatudományi
gondolkodás iránt érdeklődők körében. Művei alapján joggal nevezhetjük a két világháború
közötti konzervatív társadalomtudományi gondolkodás jelentős alakjának. Alig fél évszázadnyi
élete során hátrahagyott életműve mindenképp érdemessé teszi arra, hogy foglalkozzunk
munkásságával. Személyében a hazai jogi felsőoktatásban a fordulat évéig meghatározó
diszciplína, a „politika” jeles művelőjét, e tudományszak második világháború előtti
időszakának egyik utolsó polgári képviselőjét tiszteljük. Nem tudhatjuk, csupán sejtjük, hogy
korai – vélhetően tragikus – halála milyen retorzióktól kímélte meg az alkotói ereje teljében
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tevékenykedő gondolkodót. Az érintett tudományszakok képviselői számára nemes kötelesség
az életmű alapos elemzése és bemutatása.
A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi
linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php

Rendezvényajánló
Tájékoztató az európai uniós karrierlehetőségekről
2019. március 18. 14:00 - 15:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-18
Ludovika Szabadegyetem VII. előadás – Kun Miklós: A felvidéki és az erdélyi magyarság
tragikus sorsa a nagy világégést követően
2019. március 19. 18:00 - 19:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-19
Ludovika Szabadegyetem VIII. előadás – Kun Miklós: A Marshall-terv létrejöttének
titkai. Miként tervezte Sztálin megvalósítani saját „ellen Marshall-tervét”?
2019. április 02. 18:00 - 19:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-02
BALKÁN konferencia
2019. április 05.
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-05
A rendészettudomány a fiatal kutatók szemével
2019. április 25.
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ
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https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-25

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