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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
Robert L. Fischer – Francisca García‐Cobián Richter – Elizabeth Anthony – Nina Lalich
– Claudia Coulton (2019): Leveraging Administrative Data to Better Serve Children and
Families
A tanulmány az adatokra (úgynevezett Big Data) helyezi a hangsúlyt. A szerzők által hozott
példa szerint szociális területen az integrált adatrendszerek kiemelt jelentőséggel bírnak a
szükségletek felmérése, a programtervezés, a politikai döntéshozatal és a hatásvizsgálatok
terén. A tanulmány célrendszerét az alábbiakban fogalmazták meg a szerzők: az integrált
adatrendszerek jelentőségének és a velük kapcsolatos kihívások bemutatása, felhasználásuk
tovább gondolása. A szerzők példákat mutatnak be az integrált adatrendszer fejlesztésének
tapasztalataiból, valamint az esettanulmány rávilágít az integrált adatfelhasználás kutatási
előnyeire és korlátaira egyaránt.
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.

Tudományos sarok
Néhány folyóiratkereső rendszer felsorolása és példa segítségével vázlatos bemutatása
A tudományos közlemények írása minden szakma művelésének alapja, a tudás, a szakismeret
továbbadásának legjelentősebb módja. A történelem során a tudás, az ismeretek terjesztése nem
mindig volt kívánatos a kiváltságos helyzet elvesztésének félelme miatt. Ma mindenki törekszik
szakismereteit továbbadni, az oktatás rangot nyert, ma már a legtöbb területen kiváltságos
helyzetet nem az adja, amit el tudok rejteni.
A benyújtott közlemények egy részét megjelentetik, másik részét elutasítják a folyóiratok. Az
elutasítások egyik fő oka, hogy a benyújtott dokumentumok témái az adott folyóirat esetén nem
relevánsak, még akkor sem, ha maguk a benyújtott közlemény kiváló egy másik területen. A
közlemények témájához jól illeszkedő folyóiratokba való beküldéssel – több esetben elkerülhető ez a probléma. Egy olyan informatikai rendszer, amely képes arra, hogy olyan
folyóiratokat javasoljon, amelyekben hasonló cikkeket tettek közzé segíthet a szerzőknek
abban, hogy hova adják be a közleményeiket. Ezek a folyóiratkereső rendszerek a legtöbb
esetben egy szabadon elérhető online szolgáltatásként jelennek meg.
A két katalogizáló adatbázisban – Scopus és Web of Science - jelentősen domináló kiadóknak
– például Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, IEEE- saját üzleti intelligencián alapuló
folyóiratkereső motorjuk van. Ezeket a szerzők már kutatásuk elején, akár egy angol nyelvű
cím és angol nyelvű absztrakt megadása esetén is használni tudják, tovább szűkítve a találatokat
tudományterületre vagy az Open Access megjelenés kritériumára. A keresőfelület használata
segítheti a szerzők tudatos folyóiratválasztását, mert mutatja a témához leginkább illeszkedő,
legrelevánsabb nemzetközi kiadványok legfőbb mutatóit. Ilyen metrika a relevancia skálája,
impakt faktora, CiteScore pontszáma, a bírálati és megjelenési időtartam, a közlemény
befogadási arány, az Open Access státusza, valamint a nem Open Access folyóiratok esetében
az embargó idő és Open Access megváltási költségek.
Példa folyóiratkereső rendszerekre:
1. Elsevier journal finder (https://journalfinder.elsevier.com/)
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2. Springer Journal Suggester (https://journalsuggester.springer.com/)
3. Wiley Journal Finder Beta (https://journalfinder.wiley.com/search?type=match)
4. Edanz Journal Selector (https://www.edanzediting.com/journal-selector)
5. Welcome to Jane (Journal/Author Name Estimator) (http://jane.biosemantics.org/)
6. JournalGuide (https://www.journalguide.com/)
7. IEEE Publication Recommender (http://publication-recommender.ieee.org/home)
További részletek: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.28994.22721

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
VARGA ZS. András (2019): From Ideal to Idol? The Concept of the Rule of Law. Budapest,
Dialóg Campus Kiadó ISBN 978-615-5945-86-1 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5945-88-5
(EPUB)
A totalitarian state is not a good one. A state governed by the rule of law is a good one. It is
little likely that anybody would seriously dispute these two short affirmations. But it is not in
law (application of law) itself where the difference lies between the constitutional state under
the rule of law and the totalitarian state, but the institutional guarantee for the primacy of law
as opposed to arbitrary exercise of power. A state under the rule of law, therefore, is inasmuch
form (primacy of law as opposed to power) as content (safeguarding liberty as opposed to
power). But under certain circumstances, interpretation of the rule of law may lead to
arbitrariness. Now the question arises whether this is a mere abstraction, or the arbitrary
character is real. This book attempts to answer this question based on the actual paradigm and
practice of the principle of the rule of law
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A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi
linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php

Rendezvényajánló
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
Magyar kis- és középvállalkozások versenyképessége Kínában
2019. április 29. 18:00 - 21:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ O-114-115 terem
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-29

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
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. MTA Humán Tudományok Kutatóháza
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-02
Közbeszerzési szakmai napok
2019. május 03. 09:00 - 16:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ IV. előadó
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-03

Magyar Est
2019. május 06. 17:00 - 19:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Zrínyi terem
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https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-06
Német Nyelvi Kör
2019. május 08. 17:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-08

NETK-Kar Napja
2019. május 09. 08:45 - 20:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Széchenyi Díszterem
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-09

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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