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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 Hírlevél következő száma 2019 

szeptemberében jelenik meg ismét. 

 

A korábbi Hírlevelek elérhetőek az alábbi honlapon keresztül: https://akfi.uni-nke.hu/az-

intezetrol/hirlevelek/altalanos-informaciok 

 

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló 
 

Monica Santana – Alvaro Lopez‐Cabrales (2019): Sustainable development and human 

resource management: A science mapping approach 

A tanulmány a fenntartható emberi erőforrás-menedzsment témakörét, annak fejlődését és 

tendenciáit járja körül. Ezen új téma kialakításához a Szerzők empirikus vizsgálatokat  is 

lefolytattak, ennek keretében például a Web of Science vonatkozó, releváns adatbázisának 

elemzését is elvégezték. A kutatás feltárta, nevesítette és értékelte a fenntartható 

humánerőforrás-menedzsment területén megjelenő legfontosabb témaköröket. 

 

Megjelenés helye: Corporate Social Responsibility and Environmental Management 

A folyóirat gyakorlati forrásként szolgál a társadalmi és környezeti felelősségvállalásokkal 

foglalkozó egyre növekvő számú szervezetek számára a fenntartható fejlődés összefüggésében, 

és azok számára, akik érdekeltek, hogy teljesítményük és elszámoltathatóságuk ezen a téren 

javuljon. Ennek érdekében a folyóirat gyakorlati tanácsokkal szolgál, esettanulmányokat mutat 

be, valamint a különböző megközelítések előnyeit és hátrányait mutatja be. 

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

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem angol nyelvű kiadványának 2019. évi 1. száma, 

amely az alább linken keresztül érhető el:  

AARMS: https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-

folyoiratok/aarms/current-issues 

 

 

Tudományos sarok 
 

Scimago és Scopus által jegyzett Political Science and International Relations 

folyóiratok – még egy tudományág Bajnokok Ligája 

Law, Public Administration és Political Science and International Relations 

kapcsolatának elemzése 

 

A Scimago Journal & Country Rank listája politikatudomány és nemzetközi kapcsolatok 

(Political Science and International Relations) területén 466 kiadványt rangsorol, amiből 450 

folyóirat. Ezen folyóiratok közül 300 darab található meg a Clarivate Analytics tulajdonában 

álló Web of Science nemzetközi katalogizáló adatbázisban is, 56 pedig Open Access folyóirat. 

A Scimago listája további témakategóriákat is megkülönböztet, így a nemzetközi kapcsolatok 

folyóiratai további 57 témakategóriában kerültek besorolásra. 

Érdemes megfigyelni a három elemzett rangsor (közigazgatástudomány, jog, nemzetközi 

kapcsolatok) egyes találkozási pontjait, tehát, hogy mely témakategóriák egyeznek a listákon. 

 

További információk: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.30521.62566  

 

 

Nemzetközi konferencia-ajánló 
 

Fourth International Conference on Electronic Voting 

2019. október 1-4. 

Bregenz, Ausztria 

https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/aarms/current-issues
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/aarms/current-issues
http://doi.org/10.13140/RG.2.2.30521.62566
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https://www.e-vote-id.org/ 

A konferenciával kapcsolatos felhívást és programot a Hírlevél melléklete tartalmazza. 

 

 

Kiadványok 
 

STIPTA István (2019): A pénzügyi közigazgatási bíróság tevékenysége (1884-1896). 

Budapest, Dialóg Campus Kiadó ISBN 978-615-5945-76-2 (nyomtatott) | ISBN 978-615-

5945-81-6 (EPUB) 

A kismonográfia a közigazgatási szervek döntéseit felülvizsgáló első független bírói fórum, az 

1884-től működő pénzügyi közigazgatási bíróság tevékenységét mutatja be. A korabeli 

törvényhozás egyszintű, de az ügyeket végső fokon és érdemben eldöntő közigazgatási 

szakbíróságot hozott létre. A magyar pénzügyi közigazgatási bíróság nem csupán a 

törvényességet (jogszerűséget) felügyelő szerv, hanem az adót, illetéket kiszámító és 

összegszerűen megállapító legfelső szintű fórum is volt. Igaz, a testület hatásköre résszerű volt, 

működésének tizenhárom éve alatt csak a legtöbb konfliktust okozó egyenes adó- és 

illetékügyekben járt el. Mégis fontos gyakorlati jelentőségre tett szert, mert csökkentette az 

állami szervekkel szembeni tartós bizalmatlanságot, és döntéseivel megteremtette a korszerű 

pénzügyi anyagi jog alapjait. A bíróság működése fontos tapasztalatokkal szolgál napjaink 

törvényhozói számára is. 

 

A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi 

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

 

 

Rendezvényajánló 
 

Honvédelem Napja ünnepi koszorúzás 

2019. május 20. 10:00 - 10:40 

1848-as emlékmű, 1124 Budapest XII. kerület, Jagelló út, Gesztenyés kert 

https://hhk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-20 

 

A magyar-kínai kapcsolatok elmúlt 70 éve, jelene és fejlődési perspektívái 

2019. május 23. 10:20 - 16:30 

https://www.e-vote-id.org/
http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php
https://hhk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-20
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1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem 

https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-23 

 

Versenyjogi adatvédelem? 

2019. május 28. 16:00 - 18:00 

1088 Budapest, Szentkirályi utca 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és 

Államtudományi Kar, Dékáni Tanácsterem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-28 

 

80 éves az első magyar honvédelmi törvény 

2019. május 29. 09:00 - 15:45 

1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus, Zrínyi terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-29 

 

Natural Law Day IV. 

2019. május 31. 10:00 - 16:25 

1088 Budapest, Szentkirályi utca 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és 

Államtudományi Kar, Szent II. János Pál pápa terem 

A konferenciával kapcsolatos információkat a Hírlevél melléklete tartalmazza. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Alkotmánybíróság könyvbemutatója 

2019. június 05. 14:30 - 17:00 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-05 

 

ReNEUAL 10th anniversary conference 

2019. június 06-07. 

79098 Freiburg im Breisgau (Németország) 

A konferenciával kapcsolatos információkat a Hírlevél melléklete tartalmazza. 

 

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 

https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-23
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-28
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-29
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-05
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-17
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A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató 

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

