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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
Francesca Pia Vantaggiato (2019): Regulatory relationships across levels of multilevel
governance systems: From collaboration to competition
A tanulmány az Európai Uniót és az Amerikai Egyesült Államokat, mint többszintű
kormányzási rendszereket vizsgálja. A szerző rávilágít arra, hogy a szabályozó hatóságok
formális hálózatai mellett léteztek, és a mai napig léteznek az informális hálózatok is. A
tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy mi az oka ezen informális hálózatok mai napig
tartó fennmaradásának. Az összehasonlító történeti elemzés többek között 27 interjúra
támaszkodik.
Megjelenés helye: Governance
A folyóirat a végrehajtó politika, a közpolitika, az igazgatás és az államszervezet tárgykörének
elméleti, valamint gyakorlati fórumaként kíván szolgálni lektorált cikkekkel, amelyek
nemzetközi vagy összehasonlító jellegű megközelítést alkalmaznak a közpolitika és a
közigazgatás területén. Minden tanulmány, függetlenül attól, hogy empirikus megközelítésű-e
vagy sem, rendelkezik egy nagyobb elméleti, összehasonlító vagy gyakorlati jelentőséggel is.

Periodika
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyar Rendészet című rendészettudományi
szakfolyóiratának 2018. évi 4. száma, amely az alább linken keresztül érhető el:
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/magyarrendeszet/aktualis-szam

Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás
A Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás című szakmai, tudományos folyóirat közigazgatástudományi, államtudományi témájú, tudományos írások közlésére biztosít publikációs
lehetőséget.
Az aktuális, 2017/4 szám tartalma elérhető az alábbi linken keresztül:
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/pro-publicobono-magyar-kozigazgatas/20174

Tanulmányok
Lajos Cs. Kiss - Wie ist staatstheoretische Grundlagenforschung möglich? Entwurf und
Strategie
Kártyás Gábor - A közszolgálati életpályák jogi szabályozása. Felelősségi jogviszonyok a
közszolgálatban (köztisztviselők, közalkalmazottak, köztulajdonban lévő munkáltatóval
munkajogviszonyban álló munkavállalók)
Klotz Péter - A szervezeti kockázatok feltárása – a munkakörök kockázatelemzésében rejlő
lehetőségek
Kovács György - A magyar közgazdasági gondolkodás kezdetei és a konzervatív
gazdaságfelfogás I. rész – A kameralizmus és a korai magyar közgazdasági gondolkodás
Kun Attila - A közszolgálati jogviszony alanyai, különös tekintettel a tisztviselő jogállására
Lentner Csaba – Novoszáth Péter – Sági Judit - A magyar családpolitika és a születésszám
alakulásának egyes kiemelt területei demográfiai, szociológiai és állampénzügyi vetületben,
nemzetközi kitekintéssel
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Mélypataki Gábor - A civil közszolgálat terjedelmének határai
Györgyi Nyikos – Gábor Soós - Public Procurement Controls in Hungary
Kiss Lilla Nóra - Európai közjog az integrációs paradigma változásának fényében 170 szemle
Hornyák Zsófia - A mezőgazdasági föld mint természeti erőforrás
Koi Gyula - Egyed István és a magyar közigazgatási jogtudomány
Nánási László - Az ügyészi funkció a rendi kori Magyarországon
Rokolya Gábor - A kádári konszolidáció közjegyzősége (1962–1988)
Virág Edit - Az adóhatóság szankciós jellegű eljárásai fizetésképtelenség esetén
Amennyiben megjelentetni kívánt kézirata van, kérjük, hogy a ppb.mk.szerkesztoseg@uninke.hu szerkesztőségi e-mail címre.

Tudományos sarok
Scimago és Scopus által jegyzett Public Administration és Law folyóiratok – két
tudományág Bajnokok Ligája
A mai nemzetközi tudományos közösségben való sikeres helytállás érdekében a magyar
kutatóknak is a nemzetközileg jegyzett folyóiratokban érdemes legújabb kutatási
eredményeiket megjelentetni. Mint ahogy azt már azt az Államtudományi Hírlevél 2019/14
számának mellékletében is megírtuk, a pályázat alapú finanszírozási modell is erre ösztönzi a
szerzőket. A tudományterületek szerinti legrelevánsabb folyóiratokat a nemzetközi
multidiszciplináris katalogizáló adatbázisok igyekeznek egybegyűjteni, melyek közül is
Clarivate Analytics által működtetett Web of Science és az Elsevier tulajdonában álló Scopus
emelkednek ki. A társadalomtudományok területén a Scopus több jegyzett folyóirattal
rendelkezik, amiket a Scimago Journal Ranking (SJR) rangsorol.
Az SJR-rendszerben négy minőségi kategóriát alakítottak ki a folyóiratok között, ezeket más
néven kvartiliseknek nevezzük. A Q4 a tudományterületi rangsorokon szereplő folyóiratok
utolsó 25 %-át, a Q3 a harmadik 25 %-ot, a Q2 a második 25 %-ot, míg a Q1 az első 25 %-ot
fedi le. A listán ezen kívül megkülönböztethetjük még a D1 felső decilis (top 10%) kategóriáját,
és a top 1 %-ot. Ezeket a kategóriákat az SJR-index alapján határozzák meg, és évente
felülvizsgálják. Az SJR-index adott folyóirat súlyozott idézeteinek adott évre számított átlagos
számának és az utóbbi három évben megjelent összes közlemény számának hányada. A H-
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index ehhez képest az a mutató, mely megadja, hogy a folyóiratnak hány olyan közleménye
van, melyre legalább ugyanannyi idézet érkezett.
Az SJR rangsorában tudományterületre, alterületre, régióra és országra, a kiadvány fajtájára és
évre is külön-külön szűrhetünk. Ez alapján az SJR külön közigazgatástudományi (Public
Administration) és jogi (Law) listával is rendelkezik.
További információk: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.33308.54406

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
MOLNÁR Anna - KOMLÓSI Orsolya (szerk.) (2019): Az Európai Unió mediterrán
térséggel összefüggő kapcsolata. Budapest, Dialóg Campus Kiadó ISBN 978-615-5920-165 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5920-17-2 (EPUB)
Kötetünkben a mediterrán térség belső folyamatait, napjaink konfliktusait vizsgáljuk. A
Földközi-tenger térsége számos ellentmondásossága és történelmi, kulturális, vallási, továbbá
az eltérő gazdaság-, valamint társadalomfejlődésből fakadó törésvonalai ellenére egységes
régiónak tekinthető. Vizsgálataink során nagy hangsúlyt helyeztünk az Európai Unió közvetlen
szomszédságában kialakuló konfliktusok, illetve az ezekből fakadó gyenge államiság
következményeinek vizsgálatára. A kötet elején olvasható tanulmányok az Európai Unió
normatív szerepének, valamint külpolitikai ambícióinak lehetőségeit és korlátait, illetve az
euro–mediterrán együttműködés intézményes kereteit elemzik, mutatják be. A kötet végén
található fejezetek – egy-egy esettanulmányon keresztül – a mediterrán térség kül- és
belpolitikai, valamint társadalmi folyamatait vizsgálják.
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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
CEEE|Gov Days 2019
2019. május 02-03.
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
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
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)
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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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