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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 
 

Malika Igalla – Jurian Edelenbos – Ingmar van Meerkerk (2019): What explains the 

performance of community-based initiatives? Testing the impact of leadership, social 

capital, organizational capacity, and government support 

A nyugati országokban a közösségi alapú kezdeményezések (community-based initiatives: 

CBI) virágkorukat élik. A CBI-ok számos előnye miatt nagy elismerésnek örvendenek, azonban 

előzményei, valamint teljesítményük tudományosan kevésbé vizsgált. A tanulmány erre való 

tekintettel empirikus kutatást végzett Hollandiában (N = 671), mely során kapcsolatot kerestek 

többek közt az állami támogatások és teljesítmény között, valamint az egyes vezetési formák 

és szervezeti jellemzők között.  

 

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 

https://akfi.uni-nke.hu/az-intezetrol/hirlevelek/altalanos-informaciok
https://akfi.uni-nke.hu/az-intezetrol/hirlevelek/altalanos-informaciok
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kérdésekkel egyaránt foglalkozik. Küldetése a fenti témákban született új ismeretek terjesztése 

és a tudományos vita elősegítése. 

 

A tanulmány az alábbi helyen érhető el: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14719037.2019.1604796  

 

 

Recenzió 

 

Kis Norbert: A fejlődés csapdái 

Recenzió a Fenntartható fejlődés és az állam feladatai című tankönyvről (Szerk: Baranyai 

Gábor, Csernus Dóra, Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018) 

 

„A kötet egyetemi tankönyv és kivételes vállalkozás, amennyiben kevés hasonló célú és 

színvonalú könyvet találunk a hazai felsőoktatásban. Bevezetés, kilenc rész és 370 oldal alkotja. 

A könyv a Scientia Rerum Politicarum sorozatban jelent meg, azaz a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem (NKE) államtudományi képzéseinek hallgatói számára készült. A Fenntartható 

fejlődés kötelező alapozó tárgy az államtudományi mesterszakon és 2020-tól az NKE minden 

alapképzésében kötelező tárgy lesz.” 

 

A Fenntartható fejlődés és az állam feladatai című tankönyvről (Szerk: Baranyai Gábor, 

Csernus Dóra, Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018) Dr. Kis Norbert dékán, egyetemi tanár 

által készített recenzió teljes terjedelmében először a Hírlevél mellékletében olvasható. 

 

A kiadvány elérhető és ingyenesen hozzáférhető az alábbi linken keresztül: http://akfi-dl.uni-

nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php 

 

 

Periodika 

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének 

„Nemzetbiztonsági Szemle" című tudományos, lektorált, online folyóiratának 2019/1. száma, 

amely az alábbi linken keresztül érhető el: https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-

folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/aktualis-szam 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14719037.2019.1604796
http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php
http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/aktualis-szam
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/aktualis-szam
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelent a Repüléstudományi 

Közlemények című időszaki elektronikus (on-line) folyóirat 2019. évi 1. száma, amely az alább 

linken keresztül érhető el: http://www.repulestudomany.hu/folyoirat/2019_1_index.html  

 

 

Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás 

 

A Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás című szakmai, tudományos folyóirat közigazgatás-

tudományi, államtudományi témájú, tudományos írások közlésére biztosít publikációs 

lehetőséget. 

 

Az aktuális, 2018/1. különszám (NKE–MNL) tartalma elérhető az alábbi linken keresztül: 

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

bono-magyar-kozigazgatas/20181-kulonszam-nkemnl 

 

Tanulmányok 

Bodó Barna - Jövőkép, autonómia – székely közigazgatás 

Csonka Laura - A polgári demokratikus kormányok és a Tanácsköztársaság a vádlottak padján 

– különös tekintettel a népbiztos-perre 

Fiziker Róbert - „A legközelebbi ünnepnapra” várva. Királykérdés Magyarországon és 

Ausztriában, 1922–1938 

Hornyák Árpád - A Délvidék a délszláv állam közigazgatásában 1918–1941 

Horváth Attila - Az 1946. évi VII. tc. a demokratikus államrend és a köztársaság védelméről 

Kriskó Edina - „Amiről a személyügyek mesélnek…”  

Marjanucz László - Határváltozás következményei Csanád és Torontál vármegyében (1918–

1923) 

Nagy Janka Teodóra - A szociális közigazgatás komplex értelmezése a két világháború között 

Paksy Zoltán - A közigazgatási reform terve és kudarca az 1920-asévek elején  

Pálvölgyi Balázs - A magyar migrációs politika átalakulása a 20. század első negyedében 

Püski Levente - A vidéki törvényhatóságok küldöttei a Horthy-kori felsőházban 

Simon Attila - A magyar közigazgatás bevezetésének ellentmondásai az első bécsi döntés által 

visszakapott felvidéki területsávon 

 

http://www.repulestudomany.hu/folyoirat/2019_1_index.html
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/pro-publico-bono-magyar-kozigazgatas/20181-kulonszam-nkemnl
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/pro-publico-bono-magyar-kozigazgatas/20181-kulonszam-nkemnl
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Amennyiben megjelentetni kívánt kézirata van, kérjük, hogy a ppb.mk.szerkesztoseg@uni-

nke.hu szerkesztőségi e-mail címre. 

 

 

Tudományos sarok 
 

Kutatói közösségi hálózatok használata a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 

 

Az ismeretségi-, vagy kapcsolati háló, illetve hálózat (angolul social network) egy olyan 

rendszer, melynek szereplői között ismeretségi, rokoni, baráti vagy egyéb kapcsolat van. A 

kifejezést először 1954-ben használta J.A. Barnes. A mai világban az internet használat 

elterjedése magával hozza a közösségi média, közösségi hálók használatának elterjedését. Ezek 

a különböző online szolgáltató felületetek tömegeket tudnak vonzani, valamint sorban jelennek 

meg speciális igények is a szolgálatatásokkal kapcsolatban. Ezek a speciális igények már jóval 

kisebb létszámú csoportokhoz igazodnak, ilyenek például a következőkben vizsgált 

tudományos közösségi hálók is. A jelenséget a használati- juttatási modell írja le, ami a 

közösségi háló közönség-centrikus megközelítésére alapoz. Lényegi kérdése az, hogy a 

regisztrált felhasználók mire használják az adott felületet, így pedig aktív szereplőnek tekinti a 

felhasználót, aki médiafogyasztási viselkedése nyomán alakítja is az egyes szolgáltatásokat. Így 

tehát láthatjuk, hogy a nemzetközi tudományos közösség igényei alapján jöttek létre különböző 

tudományos közösségi oldalak, melyek közül regisztrált felhasználóik száma alapján a Google 

Scholar, a Mendeley, az Academia.edu és a Research Gate emelkedik ki. Ezek a közösségi 

oldalak fokozatosan a tudománymetriai kutatások új alternatívájává válnak, a jövőben akár a 

Scopus és Clarivate Analytics (korábban Web of Science) adatbázisok szerepét is átvehetik. 

Ezek a tudományos közösségi hálók elméletben javíthatják a kutatók tudományos 

teljesítményét, amit már kérdőíves felmérések is bizonyítottak. Ez azt jelenti, hogy az olyan 

közlemények, melyek megtalálhatók valamelyik közösségi oldalon, például az Academia.edu-

n általában magasabb hivatkozási számot érnek el, mint amelyek nem. Ez az alacsonyabb 

impakt faktorú folyóiratokban megjelenő publikációk esetében sokszor 2-3 hivatkozással 

többet, adott esetben akár 200% növekedést is jelenthet. 

 

További információk 2018-as adatok alapján: 

https://www.researchgate.net/publication/326271276_Kutatoi_kozossegi_halozatok_hasznalat

a_a_Nemzeti_Kozszolgalati_Egyetemen  

mailto:ppb.mk.szerkesztoseg@uni-nke.hu
mailto:ppb.mk.szerkesztoseg@uni-nke.hu
https://www.researchgate.net/publication/326271276_Kutatoi_kozossegi_halozatok_hasznalata_a_Nemzeti_Kozszolgalati_Egyetemen
https://www.researchgate.net/publication/326271276_Kutatoi_kozossegi_halozatok_hasznalata_a_Nemzeti_Kozszolgalati_Egyetemen
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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 
 

BORBÁS Beatrix (2019): Immunitási tünetek a közhatalmi felelősség körében. Budapest, 

Dialóg Campus Kiadó ISBN 978-615-5877-04-9 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5877-05-6 

(EPUB) 

A hatalom képviseletében eljárók felelősségének témája – annak aktualitásában és politikai 

jelentőségében – azóta képezi a tudományos kutatások tárgyát, amióta a közhatalmat 

korlátozhatónak és számonkérhetőnek tartjuk. A közpolitikai keretek között egy kutató számára 

a legfontosabb kérdéseket a számonkérés módja, a  felelős közhatalomgyakorlással kapcsolatos 

felelősség fajtái és mértéke jelentik. A közhatalom felelőssége politikai és jogi értelemben is 

megközelíthető: míg az előbbi témakörben a politológiai szempontok jelennek meg 

markánsabban, az utóbbiban a mindenkori szabályozásra, annak tendenciózus változásaira 

figyelemmel lehet eligazodni. A jelen tanulmánykötet szerkesztője a hazai tudományos élet 

olyan jogtudósai előadásainak leiratát gyűjtötte össze, akik a közhatalom felelősségét vizsgálva 

más és  más szempontokat felvonultatva foglalnak állást a  fenti témakörben. Az előadásokat 

2015-ben a kötet címével azonos című konferencián hallhatta a szakmai közönség. 

 

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. 

 

https://www.e-vote-id.org/
http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php
https://tudasportal.uni-nke.hu/
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Rendezvényajánló 
 

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 

 

A kiadói szomszédos jog, mint jogi konstrukció és jövőformáló erő 

2019. június 06. 14:00 - 16:00 

1088Budapest, József krt. 5. Marriott Courtyard Hotel 

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

 

ReNEUAL 10th anniversary conference 

2019. június 06-07. 

79098 Freiburg im Breisgau (Németország) 

A konferenciával kapcsolatos információkat a Hírlevél melléklete tartalmazza. 

 

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 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-05
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-06
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-13
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-14
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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 

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató 

https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-14
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-17
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

