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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/az-

intezetrol/hirlevelek/altalanos-informaciok 

 

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló 
 

Alikhan Baimenov – Saltanat Liebert (2019): Governance in the Post‐Soviet Era: 

Challenges and Opportunities 

A Szovjetunió összeomlása után az érdekszférájába tartozó államok tömeges reformokat 

indítottak el a szocialista és a piacvezérelt gazdaságok közötti átmenet érdekében. Ez az átmenet 

is szükségessé tette az irányítási rendszereik jelentős átalakítását. A tanulmányban a szerzők 

többek között a humánerőforrás-gazdálkodás és a korrupció elleni küzdelem kritikus reformjait 

vizsgálják, és kiemelik a sikeres kezdeményezéseket ezeken a területeken. Bemutatják az 

Astana Civil Service Hub szerepét, hogy segítsék a régió országait a közös kihívások 

kezelésében, közvetítsék a jó gyakorlatokat. Végezetül a szerzők a poszt-szovjet országok 

hatékony közigazgatás reformjainak közös elemeit azonosítják. 

 

Megjelenés helye: Public Administration Review, Volume79, Issue2 March/April 2019 Pages 

281-285 

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 

https://akfi.uni-nke.hu/az-intezetrol/hirlevelek/altalanos-informaciok
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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 
 

A nyílt hozzáférés (open access) kapcsán fontos problémaként merül fel az úgynevezett 

predátor vagy más néven parazita folyóiratok kérdése. Az open access megjelenésével egy 

időben bukkantak fel olyan folyóiratok, melyek kizárólag anyagi haszon érdekében keresik fel 

a kutatókat, és tudományos háttér nélkül működtetik folyóirataikat, kihasználva a kutatók 

tudományos teljesítménykényszerét. 

Ha egy kutató predátor folyóiratban jelenteti meg cikkét, megvan a veszélye annak, hogy azt a 

cikket nem tudja majd komoly tudományos folyóiratban újra publikálni. Tudományos 

munkásságára sem vet jó fényt, ha olyan folyóiratban publikál, ahol a tudományos szakmai 

háttér hiányzik, ezért célszerű alaposan megvizsgálni a folyóiratot még a cikk megjelenése előtt. 

Számos ismérv segíthet eldönteni, hogy az adott folyóirat vajon predátor folyóirat-e. Dönteni 

igen nehéz, mert néhány ismérv jellemző lehet hiteles open access folyóiratokra is. A következő 

pontokon javasolt ellenőrizni a kiadót és a folyóiratot a pontosabb keresés érdekében ISSN 

szám alapján. 

 

I. Predátor folyóiratok kiszűrése:  

1. MTMT segítségével. Ellenőrizhetjük az MTMT folyóirat-adatbázisában: 

https://www.mtmt.hu/egyszeru-kereso 

IX. Osztálya: http://mta.hu/doktori-tanacs/a-ix-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105380 

által elfogadott folyóiratlistákban. 

 

Ha nincs találat, akkor még itt célszerű megnézni: 

2. List of Predatory Journals: https://predatoryjournals.com/journals/ 

 

II. Nemzetközileg indexált tudományos folyóiratok ellenőrzése (két legjelentősebb 

adatbázis): 

1. Clarivate Analytics (korábban Web of Science): http://mjl.clarivate.com/ 

https://www.mtmt.hu/egyszeru-kereso
http://mta.hu/doktori-tanacs/a-ix-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105380
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2. Scimago Journal & Country Rank (Scopus adatbázis alapján: 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php 

 

További információk: https://openscience.hu/hu/predator-folyoiratok  

 

Forrás: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.30519.21924 (a Szerző engedélyével) 

 

Nemzetközi konferencia-ajánló 
 

VII International Scientific Conference: „ENGINEERING. TECHNOLOGIES. 

EDUCATION. SECURITY 2019” 

2019. május 29 – június 1., Veliko Tarnovo, Bulgaria 

További információk a Hírlevél mellékletében és a http://www.techtos.net weboldalon 

találhatóak. 

 

 

Kiadványok 
 

BADÓ Katalin - TÉGLÁSI András (2019): A szociális biztonsághoz való jog alkotmányos 

tartalma. Budapest, Dialóg Campus Kiadó. ISBN 978-615-5920-60-8 (nyomtatott) | ISBN 

978-615-5920-61-5 (elektronikus) 

Könyvünk bemutatja, hogy az Alkotmány 1989-es reformját követően az Alkotmánybíróság 

milyen értelmezést tulajdonított a szociális jogokról szóló alkotmányi rendelkezéseknek, és 

hogyan értelmezte az Alaptörvény szociális töltetű rendelkezéseit 2012-től. Az egyes 

határozatok időbeli elhelyezése és a joggyakorlat fejlődési ívének bemutatása miatt a 

döntéseket kronológiai sorrendben, évekre lebontva ismertetjük 1990-től 2016-ig. Az  

alkotmánybírósági esetjogot a többségi határozatokon keresztül mutatjuk be, helyenként 

feltüntetve egy-egy lényegesebb párhuzamos indokolást és  különvéleményt. Munkánkat 

egyaránt szánjuk a tudományos kutatók és a gyakorlati szakemberek számára, akik eligazodást 

keresnek a szociális jogok immáron több mint két és fél évtizedes alkotmánybírósági 

esetjogának útvesztőiben. 

 

A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi 

linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php
https://openscience.hu/hu/predator-folyoiratok
http://doi.org/10.13140/RG.2.2.30519.21924
http://www.techtos.net/
http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php
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Rendezvényajánló 
 

Ludovika Szabadegyetem V. előadás – Kun Miklós: Magyar kommunista politikusok 

Moszkva szolgálatában a Nyugat-Balkánon (1940-es évek) 

2019. március 05. 18:00 - 19:30 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-05  

 

Ludovika Zeneszalon 

2019. március 05. 18:30 - 20:30 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-06  

 

Egészséges életmód, egészségtudat – tudatos életvitel a XXI. században 

2019. március 06. 09:30 - 13:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ Multi terem 4-es előadó 005-006 

https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-06  

 

A Kárpát-medencei generációkutatás különös tekintettel az ifjúság helyben 

boldogulásának elősegítésére társadalompolitikai és helyi gazdaságfejlesztési eszközökkel 

2019. március 06. 16:00 - 17:30 

1062 Budapest, Andrássy út 100. a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 

(RETÖRKI) tanácstermében 

A konferencia programja a Hírlevél mellékletében található. 

 

Arról, ami összekapcsol: A hadseregen belül és kívül 

2019. március 11. 13:00 - 16:00 

1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. A épület 8. emelet, Bolyai terem 

https://hhk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-11  

 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-05
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-06
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Ludovika Szabadegyetem VI. előadás – Kun Miklós: Miként nyilatkozott Friedrich 

Paulus és Stomm Marcel a Rajk-perről? Szovjet fogságba esett külföldi főtisztek 

publikálásra váró iratai 

2019. március 12. 18:00 - 19:30 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-12  

 

Ludovika Szabadegyetem VII. előadás – Kun Miklós: A felvidéki és az erdélyi magyarság 

tragikus sorsa a nagy világégést követően 

2019. március 19. 18:00 - 19:30 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-19  

 

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. 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-05  

 

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 

 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-12
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-19
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-02
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-05
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-25
http://akfi-dl.uni-nke.hu/at-newsletter-confirm/confirm/leiratkozas.php
https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/akfi-uni-nke-hu/Adatv%C3%A9delmi%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%81llamtudom%C3%A1nyi%20H%C3%ADrlev%C3%A9l%20v2.pdf

