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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
Giorgia Nesti – Paolo Roberto Graziano (2019): The democratic anchorage of governance
networks in smart cities: an empirical assessment
A tanulmány az intelligens városok (mint irányítási hálózatok rendszere) demokratikus
legitimitásának problémáját vizsgálja. A két éves kutatási projekt során összegyűjtött jelentések
és dokumentumok kvalitatív elemzésének segítségével, valamint félig strukturált interjúk
felhasználásával a szerzők kidolgozták a Demokratikus Intelligens Kormányzás Indexét (Index
of Democratic Smart Governance) és azt négy európai intelligens városra (Amszterdam,
Barcelona, Torinó és Bécs) alkalmazták.

Megjelenés helye: Public Management Review
A Public Management Review több évtizedes múlttal rendelkező, mértékadó nemzetközi
folyóirat, mely a közmenedzsment fejlesztéséhez hozzájáruló tanulmányokat, kutatásokat
közöl, valamint a stratégiai és az operatív menedzsment területével, társadalmi és közpolitikai

kérdésekkel egyaránt foglalkozik. Küldetése a fenti témákban született új ismeretek terjesztése
és a tudományos vita elősegítése.

Periodika
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Nemzet és biztonság – Biztonságpolitikai
szemle” című folyóiratának 2018. évi 4. száma, amely az alább linken keresztül érhetőek el:
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/aktualis_szam.php?id=1

Tudományos sarok
Tudományos könyvkiadók rangsorolása és tulajdonságai
A mai nemzetközi tudományos életben a kutatási eredmények közlemények formájában való
megjelentetése prioritássá vált. Ezzel a folyamattal biztosíthatják a szerzők elsőbbségüket egyes
felfedezések és eredmények birtoklásáért folyó harcban, de ez biztosíthatja számukra
előmenetüket is. A nemzetközi tudományos rangsorok, katalogizáló adatbázisok és általában
az IKT eszközök előretörésével a tudományos tevékenység pontosan meghatározhatóvá,
mérhetővé vált. A kutatókra ezzel egyidőben viszont egyre nagyobb publikációs nyomás került,
melyet az ún. „Publish or Perish” jelenség ír le legpontosabban.
A rangsorok alapja az olvasottság és idézettség, valamint a publikált eredmények által kiváltott
tudományos hatás, impakt faktor. A Garfield-elv alapján azonban elmondhatjuk, hogy minden
tudományterület tekintetében a folyóiratok és könyvek mindössze 20 %-a gyűjti a hivatkozások
80 %-át, ami egy nemzetközi szinten is kiterjedt versenyt eredményezett mind a szerzők, mind
a tudományos kiadók körében. A szerzők érdeke az, hogy kutatási eredményeiket minél
magasabban jegyzett, rangosabb platformon jelentessék meg, míg a kiadók éppen ezekért a top
kötetekért, folyóiratokért, és konferencia kiadványokért futnak versenyt egymással.
Ezen jelenségek nyomán könnyen beláthatjuk, hogy a tudományos kiadók legfontosabb
prioritása a lehető legtöbb és legmagasabb tudományos hatást kiváltó írások egybegyűjtése,
megjelentetése és megfelelő menedzselése kell, hogy legyen. Ezek alapján mára számos
rangsor és útmutató készült nemzetközi szervezetek és egyetemek által az ideális kiadók
felépítésének témájában.
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Jelen tanulmány ezen útmutatók tanácsait és a jelenlegi nemzetközi rangsorok legelőkelőbb
kiadóinak példáit igyekszik összevetni annak érdekében, hogy a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem kiadója versenyképes, a legmodernebb tudományos igényeket kielégítő és minden
szempontból sikeres központtá tegye.
További információk: http://www.doi.org/10.13140/RG.2.2.34593.86882

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
KISS György (2019): Közszolgálati életpályák jogi szabályozása. Budapest, Dialóg Campus
Kiadó ISBN 978-615-5945-94-6 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5945-95-3 (EPUB)
Napjainkban egyre több szó esik a különféle életpályákról, sőt életpályamodellekről. Az
életpálya a foglalkoztatottak számára mindenekelőtt a kiszámíthatóságot jelenti, a foglalkoztató
számára pedig egy hosszú távra megalapozott személyzetpolitika kialakítását, a szervezet
működésének hatékonyságát és a személyzetnek a foglalkoztató szempontjából lényeges
stabilitását. A magánszférában az életpálya a gazdasági, piaci körülményekhez való gyors
alkalmazkodást szolgálja. A közszolgálatban az életpálya az állam működésének
elengedhetetlen feltétele. Ennek egyik szegmense a közszolgálati jogviszony, illetve
jogviszonyok jogi szabályozásának minősége. A tanulmánykötet a közszolgálatra vonatkozó
jogszabályokat elemzi, az azokban bekövetkezett változások okait igyekszik feltárni és
javaslatokat fogalmaz meg a jövőbeni szabályozás kialakítására. Tekintettel arra, hogy a kézirat
lezárásának időpontja 2018. március 31. volt, ezért a szerzők e kötetben az addigi jogszabályok
és folyamatok elemzését végezték el.
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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
A szakmai kiadványtár 2019. június 30. után a korábbi online elérhetőségén megszűnik.
A szakmai kiadványok a Közszolgálati Tudásportálon továbbra is elérhetők maradnak.

LENTNER Csaba (2019): A magyar állampénzügyek fejlődéstörténete a dualizmus korától
napjainkig. Budapest, L'Harmattan Könyvkiadó ISBN 978-963-4145-10-3
A második világháború után az ország a Szovjetunió érdekszférájába került, de a szovjet típusú
tervgazdasági rendszer „legvidámabb barakkja” és „kirakatországa” lehetett. A szocialista
világrendszer szétesése utáni nyers piacgazdasági, majd a 2010 utáni aktív államműködés
állampénzügyi vonatkozásai ugyancsak érdekes információkat jelenthetnek e gazdag, ám
hektikus gazdaságpolitikai múlttal rendelkező ország iránt érdeklődők számára.
További

információ:

https://harmattan.hu/konyvek/a-magyar-allampenzugyek-

fejlodestortenete-a-dualizmus-koratol-napjainkig/

Rendezvényajánló
Magyary Napok 2019 programsorozat
2019. június 12. 10:00 - június 14. 12:00
Ludovika Campus
https://kit-konferencia.uni-nke.hu/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-12
Prof. Dr. Lentner Csaba: A magyar állampénzügyek fejlődéstörténete a dualizmus korától
napjainkig c. nagymonográfia dedikálása az Ünnepi Könyvhéten
2019. június 15.
Budapest, Duna-korzó, L'Harmattan Kiadó 122-es pavilonja
https://harmattan.hu/esemenyek/lharmattan-kiado-a-90-unnepi-konyvheten/
http://www.dialogcampus.hu/hu/kozgazdasagtan/gazdasagtortenet/-1
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A vallás szerepe a politika alakításában II. Nemzet, állam, törzs, umma - a
közösségszerveződés eltérő formái Európában és Európán kívül
2019. június 12. 09:00 - 16:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-12
Az önvezető autók működésének jogi vonatkozásai, különös tekintettel egyes felelősségi
kérdésekre c. tanulmány kerekasztal megbeszélése
2019. június 13. 14:00 - 16:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ 508. tárgyaló
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-13
A vadászati jog gyakorlásával és a vadászattal kapcsolatos aktuális jogkérdések
2019. június 14. 09:30 - 13:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ 510. tárgyaló
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-14
Rendhagyó könyvbemutató – Államtudományi és Közigazgatási Kar Civilisztikai Intézet
2019. június 14. 14:00 - 17:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ 510. tárgyaló
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-14
Víz, béke, fejlődés – konferencia Szöllősi-Nagy András 70. születésnapja alkalmából
2019. június 17. 13:00 - 19:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-17
Vallás és biztonság a XXI. században
2019. június 27. 13:30 - 16:45
1101 Budapest, Hungária krt. 9. Zrínyi Campus, Zrínyi terem
https://hhk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-27

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