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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
David Barrett (2019): The regulatory space of equality and human rights in Britain: the
role of the Equality and Human Rights Commission
Az Egyenlőségi és Emberi Jogok Bizottságát (Equality and Human Rights Commission –
EHRC) 2006-ban alapították az emberi jogok védelme, az esélyegyenlőség, valamint a
különböző csoportok közötti kölcsönös tisztelet előmozdítása érdekében. A tanulmány
felvázolja a Bizottság kiemelt szerepét az egyenlőség és az emberi jogok érvényesítése terén.
A szerző végkövetkeztetése alapján az Egyenlőségi és Emberi Jogok Bizottság (EHRC)
hatékonyan tudja teljesíteni feladatait.
Megjelenés helye: Legal Studies
A Legal Studies a Society of Legal Scholars (SLS) folyóirata, amelynek célja, hogy minden
számában a tudományos cikkek változatos körét adja közre, beleértve a doktrinális, fogalmi és
társadalmi-jogi elemzéseket is, valamint olyan munkák közzétételére törekszik, amelyek a jogi
érdeklődés széles körét képviselik.

Periodika
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Nemzet és biztonság – Biztonságpolitikai
szemle” című folyóiratának 2018. évi 3. száma, amely az alább linken keresztül érhetőek el:
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/aktualis_szam.php?id=1

Tudományos sarok
ResearcherID által kínált lehetőségek
A ResearcherID a tudományos szerzők számára egy azonosító rendszer, melyet 2008
januárjában vezette be a Thomson Reuters. A ResearcherID, mint egyedi azonosító célja a
szerző azonosítási problémájának orvoslása. A tudományos hivatkozásoknál a cikk szerzőinek
nevét használjuk, ami gyakran félreértésekhez vezet, mivel a név nem alkalmas minden esetben
egy kutató egyértelmű beazonosítására. Ugyanazzal a nevekkel rendelkező szerzők, illetve a
nevek elírása is problémákhoz vezetnek (cikkek duplikálódása, egy-egy szerzőhöz kötünk más
szerző cikkeiből stb.).
A ResearcherID honlapján a szerzőket felkérik, hogy kapcsolják össze saját cikkeiket az IDjükkel. Ily módon a publikációs listájukat is naprakészen és online hozzáférhetővé tarthatják.
Ezáltal átfogó képet kaphatunk a szerző írásainak egészéről, mivel nem minden publikációt
indexel a Web of Science. Különösen fontos ez az önmenedzselés az olyan területeken dolgozó
kutatók számára, amelyek túlnyomórészt kollegiálisan lektorált konferencia cikkeket
használnak (pl.: számítástudomány), vagy ahol a könyvek és könyvfejezetek publikálása a
gyakori (pl.: társadalomtudomány).
A Digital Object Identifier (DOI) és a ResearcherID együttes használata lehetővé teszi a szerzők
és a tudományos cikkek egyértelmű összekapcsolását, lehetővé téve az azonos tudományos
területen dolgozó munkatársak beazonosítását és a szerzők tudományos eredményeinek
egyértelmű beazonosítását. A ResearcherID lehetővé teszi az ORCID és saját adatbázisa közötti
adatcserét (illetve fordítva is).

Nemzetközi konferencia-ajánló
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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
TÁTRAI Tünde (2018): Központosított közbeszerzés és fejlődési lehetőségei, különös
tekintettel az e-közbeszerzésre. Budapest, Dialóg Campus Kiadó. ISBN 978-615-5945-32-8
(nyomtatott) | ISBN 978-615-5945-33-5 (elektronikus)
A központosított közbeszerzés lehetőségei az európai irányelvi változások és a hazai
jogszabályi környezet fejlődésével nagymértékben kiszélesedtek. A kötelező elektronikus
közbeszerzés első szereplői kifejezetten a központi beszerző szervezetek voltak. Hazánkban az
elektronikus katalógusok és az elektronikus árlejtés alkalmazásával eleve hamarabb vezettek
be elektronikus beszerzési módszereket, majd alkalmaztak keretmegállapodásos eljárást. A
dinamikus beszerzési rendszerek megismerése és bevezetése a mindennapi gyakorlatba,
valamint az elektronikus katalógusok szélesebb körű felhasználása elsősorban azon központi
beszerző szervezetek számára fontos, amelyek újonnan kezdik el működésüket, vagy az elmúlt
években fogtak bele sajátportál-fejlesztésbe. Tanulmányunk ezt a fejlődést kívánja szakmailag
alátámasztani és támogatni.
A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi
linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php

Rendezvényajánló
A kínai reformok négy évtizede, különös tekintettel a magyar hatásokra
2019. március 25. 18:00 - 20:30
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ, O-112-113.
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-25
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Ludovika Campus filmfesztivál
2019. március 25-26.
1083 Budapest Üllői út 82. Ludovika Vívóterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-25
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-26
Digitális forradalom – új társadalmi szerződés nélkül?
2019. március 26. 17:30 - 19:00
1089 Budapest Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium, ABCD terem
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-26
David Kostelancik úr előadása a NATO évforduló alkalmából
2019. március 27. 10:00 - 12:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-27
Német Nyelvi Kör / Arbeitsgruppe Deutsch
2019. március 27. 17:00 - 18:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ, O-305.
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-27
Acta Humana "Közigazgatási bíráskodás" témájú kötetbemutató konferenciája
2019. április 01. 14:00 - 16:50
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ, O-305.
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-01
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.
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1083 Budapest, Ludovika tér 2.
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-05
Ludovika Szabadegyetem IX. előadás – Kun Miklós: Politikai perek a hidegháború
éveiben Kelet-Európában a szovjet tanácsadók közreműködésével
2019. április 09. 18:00 - 19:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-09
Ludovika Szabadegyetem X. előadás – Kun Miklós: Ketyegő bombák a Szovjetunió keleti
határainál. A kommunista Kína és Észak-Korea a Kreml szövetségesei, egyben potenciális
ellenségei
2019. április 16. 18:00 - 19:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-16
Ludovika Szabadegyetem XI. előadás – Kun Miklós: Nemzetközi békemozgalom úgyis,
mint a szovjet háborús tervek szépségflastroma
2019. április 23. 18:00 - 19:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-23
A rendészettudomány a fiatal kutatók szemével
2019. április 25.
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ
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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