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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
Donald F. Kettl (2019): From Policy to Practice: From Ideas to Results, From Results to
Trust
A tanulmány a közigazgatás és a bizalom kérdését járja körül. Az új kutatások azt sugallják,
hogy az eredményesség hozzájárul az állampolgárok bizalmának növekedéséhez. Az alábbi
lépések szintén jelentős javulást eredményezhetnek a bizalom terén: a kormányzat állampolgári
igények és a méltányosság szem előtt tartása vagy éppen a munkavállalók bevonása. A
tanulmány szerzőjének megállapítása szerint a polgárok nem a közigazgatás egészéről alkotnak
véleményt, hanem annak különböző szintjeiről, adminisztrációjáról, tisztviselőiről eltérő
véleménnyel lehetnek, mely esélyt adhat a bizalmi szintjük javítására.
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.

Periodika
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában az Európai Tükör című szakmaitudományos folyóirat 2019. évi 1. száma, amely az alább linken keresztül érhető el:
https://netk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/europai-tukor/aktualis-szam
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadmérnök című katonai műszaki tudományok
és a hadtudományok napjaink aktuális kérdéseit feldolgozó és elemző online folyóiratának
2019.
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http://www.hadmernok.hu/191_tartalom.php

Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás
A Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás című szakmai, tudományos folyóirat közigazgatástudományi, államtudományi témájú, tudományos írások közlésére biztosít publikációs
lehetőséget.
A 2017/3 szám tartalma elérhető az alábbi linken keresztül:
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/pro-publicobono-magyar-kozigazgatas/20173
Amennyiben megjelentetni kívánt kézirata van, kérjük, hogy a ppb.mk.szerkesztoseg@uninke.hu szerkesztőségi e-mail címre.

Tudományos sarok
Mit olvassunk, mire fizessünk elő? – A nemzetközi kiadók katalogizáló adatbázisokban
elfoglalt helye
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A Publish or Perish nyomása miatt sorban születnek a pszeudo nemzetközi tevékenységet
folytató és predátor kiadványok, melyek számos tudományetikai kérdést vetnek fel. Az
értékesebb folyóiratok kiszűrésének legbiztosabb módja épp ezért a nemzetközi katalogizáló
adatbázisok folyamatos ellenőrzése, melyek közül a Scopus és a Clarivate Analytics Web of
Science (WOS) tűnik ki. 2019 áprilisában a Scimago Journal Ranking (mely a Scopus
indexált kiadványokat rangsorolja) 24.386 folyóiratot, míg a Clarivate Analytics Web of
Science Master Journal List 24.802 folyóiratot jegyez. A két adatbázis tartalmukat és
lefedettségüket
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társadalomtudományokra és bölcsészettudományokra fókuszál. A Scopus adatbázisáról
általában elmondható, hogy nagyobb merítést kínál a folyóiratokból.
Annak érdekében, hogy Scopus által indexált közleményt tudjunk írni, elengedhetetlen feltétel,
hogy itt indexált kiadványokat rendszeresen olvassunk. Ezt ösztönözve az Elektronikus
Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) számos nagy nemzetközi kiadóval országos
konzorciumi megállapodásokat kötött, melyek nem csak a megjelenő tartalmak elérhetőségét,
hanem az Open Access megjelenést is biztosítják az előfizető intézmények szerzőinek.
Könnyen beláthatjuk tehát, hogy a nemzetközi kiadók tartalmaira való előfizetés
elengedhetetlen kulcs a sikerhez mind a nemzetközi rangsorokban való szereplés, mind a hazai
és nemzetközi pályázatok elnyerése szempontjából.
A világon öt nagy tudományos kiadót tartunk számon, melyek mindegyike 1.000-nél több
folyóirattal rendelkezik. Ezek sorban az Elsevier (közel 2.500 darab aktív), Springer Nature
(közel 2.500 darab aktív), a Wiley-Blackwell (közel 1.600 darab aktív), a Taylor & Francis
(közel 1.500 darab aktív) és a SAGE (több mint 1.200 darab aktív). Ezen kiadók mindegyike
eltérő szakterülettel rendelkezik, melyet a melléklet ábráiról is leolvashatunk tudományterületi
megoszlásban. Az összes tudományterületet tekintve a Scopus által indexált folyóiratok
kiadásában az Elsevier emelkedik ki 10%-kal (3.863 darab), míg a könyvkiadásban a Taylor
& Francis jeleskedik 23 %-kal (41.655 darab). A társadalomtudományok tekintetében a Taylor
& Francis 17% (1.220 darab), a SAGE 6% (396 darab), a Springer Nature 5% (370 darab),
a Wiley-Blackwell 5% (338 darab) és az Elsevier 4% (279 darab) folyóirattal rendelkezik.

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

Kiadványok
SZEMENYEI Márton (2019): Számítógépes látás a közigazgatásban. Budapest, Dialóg
Campus Kiadó ISBN 978-615-5945-36-6 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5945-37-3
(elektronikus)
A szerző jelen kötetében a mesterségesintelligencia-alapú számítógépes látásra irányuló
kutatásait mutatja be, különös tekintettel a tudományterület alapvető feladataira és
nehézségeire, illetve az ezek megoldására szolgáló algoritmikus megfejtésekre. Ezen felül a
kismonográfia külön kiemeli a bemutatott eredmények gyakorlati közigazgatási felhasználási
lehetőségeit. A mű célja, hogy bevezesse az érdeklődő olvasót a számítógépes látás területének
alapjaiba, és a megoldások ismertetésén felül segítse őt annak megértésében, hogy milyen
típusú feladatok abszolválhatók könnyedén, és milyen szituációk okozhatnak nehézséget
ezeknek az algoritmusoknak.
A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi
linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php

Rendezvényajánló
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 Zeneszalon
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2019. április 17. 18:30 - 21:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Széchenyi Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-17
Gyújtópontok a világgazdaságban
2019. április 23. 17:30-19:00
1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium, ABC terem
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-23
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
Japán kulturális est
2019. április 24. 17:00 - 19:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Zrínyi terem
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-24
Sport és egészség a honvédelemért
2019. április 25-26.
1056 Budapest, Váci utca 38. MKB Bank
https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/08/konferencia-meghivo
Rendészet-Tudomány-Aktualitások
2019. április 25. 08:30 - 17:30
1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium, ABCD terem
https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-25
A rendészettudomány a fiatal kutatók szemével
2019. április 25. 10:00 - 15:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-25
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CEEE|Gov Days 2019
2019. május 02-03.
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-02

Day of Parliamentarism
2019. május 02. 09:30 - 17:00
1051 Budapest, Nádor utca 22. Alapvető Jogok Biztosa Hivatala
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-02

ReNEUAL 10th anniversary conference
2019. június 06-07.
79098 Freiburg im Breisgau (Németország)
A konferenciával kapcsolatos információkat a Hírlevél melléklete tartalmazza.

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