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Tisztelt Olvasónk! 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézet által útjára indított 

Államtudományi Hírlevél célja az államtudományokkal kapcsolatos friss információk 

közzététele az érdeklődő szakmai közönség számára. Amennyiben hírlevelünk felkeltette 

érdeklődését, és Ön is rendszeresen szeretne értesülni az államtudományok területének friss 

híreiről, vagy közlésre szánt tartalmat szeretne küldeni, kérjük, keresse Szerkesztőségünket a 

következő címen: akfi@uni-nke.hu 

 

 

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló 
 

Walter Castelnovo, Maddalena Sorrentino (2017): The digital government imperative: a 

context-aware perspective 

A tanulmány ’összefüggés-tudatos’ kutatási megközelítéssel vizsgálja, és analitikus adatokkal 

szemlélteti az olaszországi digitális kormányzás fejlődését – beleértve az információs és 

kommunikációs technológia használatát, a vállalkozások és az üzleti szféra számára elérhető 

egyablakos ügyintézési pontok programját. Az értelmezés a politikai, intézményi és külső 

erők feltérképezésére terjed ki, azt kívánja illusztrálni, hogy a közszektor reformjainak 

eredményeit miként képes (át)alakítani a környezeti dinamika – természetesen a 

hagyományosan meglévő törvénykezési szigor és technológiai fejlődés mellett. A környezeti 

szempontok központi szerepét bemutató cikk a kívánt változást kvalitatív elemzéssel 

támasztja alá, ami eltér a digitális reform főáramú szakirodalmának megközelítésétől.  

 

Megjelenés helye: Public Management Review, 2017. március 

A Public Management Review több évtizedes múlttal rendelkező, mértékadó nemzetközi 

folyóirat, mely a közmenedzsment fejlesztéséhez hozzájáruló tanulmányokat, kutatásokat 
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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. 

 

 

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 szám tartalmából, mely elérhető az alábbi linken: 

http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/pro-publico-bono-magyar-kozigazgatas/2017-

1-special-edition 

 

Studies 

- Anita Boros: OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 

from Hungarian State-Owned Enterprises’ Point of View  

- Ádám Auer, Tekla Papp: Corporate Governance in State-Owned Companies in 

Hungary  

- Kateřina Eichlerová: Corporate Governance of State-Owned Enterprises in the Czech 

Republic – Comparison of Corporate Governance of State Enterprises and Business 

Corporations  

- Emőd Veress: The State's Role as Owner of Enterprises: Mandatory Rules of 

Corporate Governance of Romania  

- Branislav Malagurski: Challenges of Serbian Public Enterprises in the Light of Points 

C and F of OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises: 

The Case of Public Companies  

- Bartłomiej Gliniecki, Kaja Zaleska-Korziuk: Report on Corporate Governance in 

State-Owned Enterprises – the Polish Perspective  

- Zóra Lehoczki: “Corporate Governance of State-owned Enterprises in Central and 

Eastern Europe” Budapest, 14 October 2016 – Conference Summary  

 

http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/pro-publico-bono-magyar-kozigazgatas/2017-1-special-edition
http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/pro-publico-bono-magyar-kozigazgatas/2017-1-special-edition
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Amennyiben megjelentetni kívánt kézirata van, kérjük, hogy a ppb.mk.szerkesztoseg@uni-

nke.hu szerkesztőségi e-mail címre, valamint a csilla.petro@vtki.uni-nke.hu címre juttassa el 

azt. 

 

 

Nemzetbiztonsági Szemle 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének „NEMZETBIZTONSÁGI 

SZEMLE" című tudományos, lektorált, online folyóirata folyamatosan várja a (máshol még 

meg nem jelent) publikálásra szánt elemző műveket, tanulmányokat, cikkeket alapvetően a 

nemzetbiztonság nyílt, tudományos és szakmai kérdéseivel, a nemzetbiztonság kutatási és 

képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témákban. 

 

Az aktuális szám tartalmából, mely elérhető az alábbi linken: 

http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/aktualis-szam  

 

- Dr. jur. Bács Zoltán György: A radikalizáció és a terrorizmus kapcsolata, egyes 

formái, gondolatok a megelőzés lehetséges perspektíváiról 

- Sági Gábor: Az informatikai rendszerek naplózása. 

- Tóth Zoltán Balázs: Biztonságpolitikai kihívások az Európai Unió szomszédságában 

II. – A szír menekültek  

- Dr. Dávid Ferenc: Nemzetbiztonság és szervezetrendszer.  

- Dr. Boda Mihály: Könyvrecenzió  

- Dr. jur Deák József: Könyvismertető 

 

Amennyiben megjelentetni kívánt kézirata van, kérjük, hogy az nbszemle@uni-nke.hu 

szerkesztőségi e-mail címre juttassa el azt. 

 

 

Kiadványok 
 

A KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 kódszámú, A jó kormányzást megalapozó 

közszolgálat fejlesztés elnevezésű projekt finanszírozásában a projekt céljaihoz kapcsolódó 

mailto:ppb.mk.szerkesztoseg@uni-nke.hu
mailto:ppb.mk.szerkesztoseg@uni-nke.hu
mailto:csilla.petro@vtki.uni-nke.hu
http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/aktualis-szam
mailto:nbszemle@uni-nke.h
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kiadványok támogatására kerül sor. E héten a Magyarország és a 2015-ös európai migrációs 

válság című, Tálas Péter által szerkesztett kiadványt szeretnénk az Önök figyelmébe ajánlani. 

 

TÁLAS Péter szerk. (2017): Magyarország és a 2015-ös európai migrációs válság. 

Budapest, Dialóg Campus. ISBN 978-615-5376-63-4 

„A Magyarország és a 2015-ös európai migrációs válság” című kötetben olvasható 

tizenhárom tanulmány szerzői azt vizsgálják, hogy a 2015-ben, Európában kialakult migrációs 

és menekültválság miként érintette Magyarországot, s milyen politikai, intézményi, 

szakpolitikai, illetve jogi válaszok születtek hazánkban a helyzet kezelésére. A kötetben 

önálló tanulmányok tárgyalják a krízis okait és biztonságpolitikai vetületeit, továbbá a magyar 

reakciók különböző – menedékjogi, büntetőjogi, rendészeti, határőrizeti és határrendészeti, 

továbbá katonai – aspektusait. Ugyancsak önálló tanulmányok mutatják be a nem 

kormányzati szervezetek tevékenységét, valamint azt, hogy miként hatott a válság a 

mediterrán térség két, migrációnak leginkább kitett országára: Olaszországra és 

Spanyolországra. (részlet a könyvborítóról) 

 

A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az 

alábbi linken keresztül: http://akfi.uni-nke.hu/kofop-kiadvanyok 

 

 

Rendezvényajánló 
 

Ludovika Nagyköveti Fórum – Horvátország 

2017. április 19. 18:00 – 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, Kápolna 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/19/ludovika-nagykoveti-forum-horvatorszag-h_e_-

gordan-grlic-radman 

 

Amerika Tanulmányok Kutató Központ Indítórendezvény 

2017. április 20. 09:00 – 13:00 

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

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/20/amerika-tanulmanyok-kutato-kozpont-

inditorendezveny 

 

http://akfi.uni-nke.hu/kofop-kiadvanyok
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/19/ludovika-nagykoveti-forum-horvatorszag-h_e_-gordan-grlic-radman
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/19/ludovika-nagykoveti-forum-horvatorszag-h_e_-gordan-grlic-radman
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/20/amerika-tanulmanyok-kutato-kozpont-inditorendezveny
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/20/amerika-tanulmanyok-kutato-kozpont-inditorendezveny
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Párbeszéd és konfliktusok a Földközi-tenger térségében 

2017. április 21. 09:00 – 16:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, Díszterem 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/21/parbeszed-es-konfliktus-a-foldkozi-tenger-

tersegeben-c_-konferencia 

 

13. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia: Felsőoktatás, életen át tartó 

tanulás és az ENSZ fenntartható fejlesztési célok megvalósítása 

2017. április 20-21. 

Budapesti Gazdasági Egyetem Főépület (1055 Budapest, Markó u. 29-31. – Aula) 

http://mellearn.hu/mellearn_2017/ 

 

Ludovika Szabadegyetem X. előadás - Dr. Ujházi Lóránd: A Magyar Katolikus Egyház 

szerepvállalása a migrációs válság kezelésében a vatikáni bevándorlási politika fényében 

2017. április 25. 18:00 – 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, II. előadó 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/25/ludovika-szabadegyetem-x_-eloadas 

 

VIII. Önkormányzati Vagyongazdálkodási konferencia 

2017. április 28. 8:30 – 18:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/28/viii_-onkormanyzati-vagyongazdalkodasi-

konferencia 

 

Parlamenti törvényalkotás európai gyakorlatai 

2017. május 2. 14.00-16.00 

1055 Budapest Kossuth tér 1-3, Országház Főemelet 21-es terem 

http://pkk.sze.hu/hirek/parlamentarizmus-napja-2017  

 

Ludovika Szabadegyetem XI. előadás - Dr. Szemlér Tamás: Európai és regionális 

integrációs folyamatok magyar szemszögből 

2017. május 2. 18:00 – 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, II. előadó 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/21/parbeszed-es-konfliktus-a-foldkozi-tenger-tersegeben-c_-konferencia
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/21/parbeszed-es-konfliktus-a-foldkozi-tenger-tersegeben-c_-konferencia
http://mellearn.hu/mellearn_2017/
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/25/ludovika-szabadegyetem-x_-eloadas
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/28/viii_-onkormanyzati-vagyongazdalkodasi-konferencia
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/28/viii_-onkormanyzati-vagyongazdalkodasi-konferencia
http://pkk.sze.hu/hirek/parlamentarizmus-napja-2017
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http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/02/ludovika-szabadegyetem-xi_-eloadas-dr_-szemler-

tamas-europai-es-regionalis-integracios-folyamatok-magyar-szemszogbol 

 

Measuring Governance 2017 Conference 

2017. május 3. 9:30 – 19:00  

1083. Budapest, Ludovika tér 2. 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/03/measuring-governance-2017-conference 

 

A közszolgálat karbon lábnyoma nemzetközi tudományos konferencia 

2017. május 4. 9:30 – 15:40 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/04/a-kozszolgalat-karbon-labnyoma-nemzetkozi-

tudomanyos-konferencia 

 

CEEE|Gov Days 2017 

2017. május 4-5. 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

http://eeegov.ocg.at/ 

 

Der Fremde im Recht 

2017. május 5-6. 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika Főépület, Zrínyi terem 

 

Európaizáció a Nyugat-Balkánon 

2017. május 12. 9:00 – 15:30 

1083 Budapest, Ludovika tér 2, Ludovika Főépület, Lőrincz Lajos terem 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/12/europaizacio-a-nyugat-balkanon-c_-konferencia  

 

Conference Of Central European Middle East Experts On Current Issues 

2017. május 25-26. 

1118 Budapest, Ménesi út 5. 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/25/conference-of-central-european-middle-east-experts-

on-current-issues 

 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/02/ludovika-szabadegyetem-xi_-eloadas-dr_-szemler-tamas-europai-es-regionalis-integracios-folyamatok-magyar-szemszogbol
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/02/ludovika-szabadegyetem-xi_-eloadas-dr_-szemler-tamas-europai-es-regionalis-integracios-folyamatok-magyar-szemszogbol
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/03/measuring-governance-2017-conference
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/04/a-kozszolgalat-karbon-labnyoma-nemzetkozi-tudomanyos-konferencia
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/04/a-kozszolgalat-karbon-labnyoma-nemzetkozi-tudomanyos-konferencia
http://eeegov.ocg.at/
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/12/europaizacio-a-nyugat-balkanon-c_-konferencia
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/25/conference-of-central-european-middle-east-experts-on-current-issues
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/25/conference-of-central-european-middle-east-experts-on-current-issues
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Országos Fenntarthatósági Szakmai Nap 2017  

2017. május 25. 9:00 – 20:00  

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/25/orszagos-fenntarthatosagi-szakmai-nap-2017 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/25/orszagos-fenntarthatosagi-szakmai-nap-2017

