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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 
 

Lars Moratis, Satu Brandt (2017): Corporate stakeholder responsiveness? Exploring the 

state and quality of GRI-based stakeholder engagement disclosures of European firms 

Az érdekelt felek bevonását (SE – Stakeholder Engagement) kulcsfontosságú folyamatnak 

tekintik az adott cég és az érdekeltek érdekeinek összehangolása és a fenntarthatósági jelentés 

(SR – Stakeholder Responsiveness) tartalmának azonosítása érdekében. Az SE-minőség 

kutatása SR-kontextusban azonban nagyrészt elhanyagolt. Ez a tanulmány az SE jelenlegi 

állapotát és minőségét vizsgálja az SR-n belül 55 olyan fenntarthatósági jelentés alapján, 

amelyet európai cégek bocsátottak ki. Bár a SE jól ismert gyakorlatnak mondható, mégis sok 

vállalat elmulasztja azt, hogy teljes körű tájékoztatást adjon arról, hogy az érdekelt felek 

hogyan foglalkoztak a jelentés tartalmának meghatározásával. A tanulmányozott jelentések 

kevesebb, mint fele tartalmazott egyértelmű tájékoztatást arról, hogy a vállalatok hogyan 

reagáltak az érdekelt felek aggályaira. 

 

Megjelenés helye: Corporate Social Responsibility and Environmental Management 

2017/4. szám, 261-356. pp. 
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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. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/csr.1408/full 

 

 

Rendezvényajánló 
 

II. Államkutatási távlatok - szakkollégiumi perspektívák 

2017. október 30. 9:00-14:30 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási épület 3. előadó 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/30/ii_-allamkutatasi-tavlatok-szakkollegiumi-

perspektivak 

 

Ludovika Szabadegyetem: Gajdos Máté főhadnagy: „Éles riasztást kaptak a magyar 

Gripenek…” – de hogyan? 

2017. október 31. 18:00-20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/31/ludovika-szabadegyetem-gajdos-mate-fohadnagy-

eloadasa 

 

III. Önkormányzatiság napjainkban konferencia 

2017. november 3. 9:30-13:30 

1118 Budapest, Ménesi út 5. Magyary Zoltán előadóterem 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/03/iii_-onkormanyzatisag-napjainkban-konferencia 

 

The Gradual Emergence Of The Juristocratic State 

2017. november 3. 10:00-16:25 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/csr.1408/full
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/30/ii_-allamkutatasi-tavlatok-szakkollegiumi-perspektivak
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/30/ii_-allamkutatasi-tavlatok-szakkollegiumi-perspektivak
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/31/ludovika-szabadegyetem-gajdos-mate-fohadnagy-eloadasa
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/31/ludovika-szabadegyetem-gajdos-mate-fohadnagy-eloadasa
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/03/iii_-onkormanyzatisag-napjainkban-konferencia
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http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/03/the-gradual-emergence-of-the-juristocratic-state 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karon 

működő, „Választás és demokrácia” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport keretein belül 

valósul meg. 

 

A migráció dinamikája és társadalmi hatásai 

2017. november 8. 9:00-16:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Szent László Kápolna 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/08/a-migracio-dinamikaja-es-tarsadalmi-hatasai 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karon működő, „A 

migráció dinamikája és társadalmi hatásai” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport keretein 

belül valósul meg. 

 

Dél-Amerika a 21. században – társadalmi, politikai és gazdasági konfliktusok 

2017. november 8. 09:00-13:00 

1089 Budapest Orczy út 1., Kollégium C és D terem 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/08/del-amerika-a-21_-szazadban-tarsadalmi_-politikai-

es-gazdasagi-konfliktusok  

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon 

működő, „Latin-Amerika és Magyarország - metszéspontok” elnevezésű Ludovika 

Kutatócsoport keretein belül valósul meg. 

 

Magyar Jövő Internet Konferencia - Okos város a célkeresztben 

2017. november 8-9. 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Központi épület, 1111 Budapest, 

Műegyetem rakpart 3. 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/08/4_-magyar-jovo-internet-konferencia-okos-varos-a-

celkeresztben 

A rendezvény a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és 

Informatikai Karán működő, „Okos város ─ okos közigazgatás: A technológia fejlődésének 

irányai és hatása” elnevezésű Államtudományi Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Állam és közigazgatás- stratégiáktól a valóságig 

2017. november 9. 9:30-15:40 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/03/the-gradual-emergence-of-the-juristocratic-state
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/08/a-migracio-dinamikaja-es-tarsadalmi-hatasai
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/08/del-amerika-a-21_-szazadban-tarsadalmi_-politikai-es-gazdasagi-konfliktusok
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/08/del-amerika-a-21_-szazadban-tarsadalmi_-politikai-es-gazdasagi-konfliktusok
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/08/4_-magyar-jovo-internet-konferencia-okos-varos-a-celkeresztben
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/08/4_-magyar-jovo-internet-konferencia-okos-varos-a-celkeresztben
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1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási épület II. előadó 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/09/allam-es-kozigazgatas-strategiaktol-a-valosagig 

 

Modernkori bűnözés, bűnmegelőzés, védekezés a terrorizmus ellen 

2017. november 9. 9:30-16:30 

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

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/09/modernkori-bunozes_-bunmegelozes_-vedekezes-a-

terrorizmus-ellen 

 

Az izraeli és palesztinai keresztények helyzete című fórumbeszélgetés 

2017. november 9. 15:00-16:30 

1101 Budapest Hungária krt. 9-11. Zrínyi Campus, 10. épület Zrínyi terem 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/09/az-izraeli-es-palesztinai-keresztenyek-helyzete-

cimu-forumbeszelgetes 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon 

működő, „Szélsőségek, vallási szélsőségek kutatócsoport” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport 

keretein belül valósul meg. 

 

Tudományos vitaülés – A készülő új szerb polgári törvénykönyvről 

2017. november 14. 11:00-13:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási épület 509. iroda, dékáni kis tanácsterem 

http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/14/tudomanyos-vitaules 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán 

működő, „Corporate Governance – köztulajdonban lévő gazdasági társaságok” elnevezésű 

Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Ludovika Szabadegyetem: Dr. Remek Éva: EBESZ 2017 – Osztrák elnökség 

2017. november 14. 18:00-20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/14/ludovika-szabadegyetem-dr_-remek-eva-eloadasa 

 

Kormányzási műhelybeszélgetés - A műhelybeszélgetés előadója: Anssi Paasi, Oulu 

Egyetem professzora 

2017. november 16. 09:30-12:00 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/09/allam-es-kozigazgatas-strategiaktol-a-valosagig
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/09/modernkori-bunozes_-bunmegelozes_-vedekezes-a-terrorizmus-ellen
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/09/modernkori-bunozes_-bunmegelozes_-vedekezes-a-terrorizmus-ellen
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/09/az-izraeli-es-palesztinai-keresztenyek-helyzete-cimu-forumbeszelgetes
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/09/az-izraeli-es-palesztinai-keresztenyek-helyzete-cimu-forumbeszelgetes
http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/14/tudomanyos-vitaules
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/14/ludovika-szabadegyetem-dr_-remek-eva-eloadasa
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1089 Budapest Orczy út 1., Kollégium OK F14 A és B terem 

http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/16/kormanyzasi-muhelybeszelgetes-1 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán 

működő, „Digitális Kormányzás és Digitális Állam Kiemelt Kutatóműhely” elnevezésű 

Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Prof. Dr. Csíkszentmihályi Mihály – „Good governance - vezetői szerepek és felelősségek 

a közjó megteremtésében” 

2017. november 20. 11:00-12:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási épület 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/20/prof_-dr-csikszentmihalyi-mihaly-good-governance-

vezetoi-szerepek-es-felelossegek-a-kozjo-megteremteseben 

 

A honvédelmi igazgatás rendszerek sajátosságai, különös tekintettel a védelmi 

igazgatással való kapcsolatára 

2017. november 23. 14:00-17:00 

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

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/23/a-honvedelmi-igazgatas-rendszerek-sajatossagai_-

kulonos-tekintettel-a-vedelmi-igazgatassal-valo-kapcsolatara 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán 

működő, „A honvédelmi igazgatás rendszerének sajátosságai, különös tekintettel a védelmi 

igazgatással való kapcsolatára” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport keretein belül valósul 

meg. 

 

Versenyképesség a digitalizáció és robotizáció korában 

2017. november 30. 

A program részleteit, valamint a további információkat hamarosan közzétesszük. 

 

Kiberbiztonság 2017 című tudományos-szakmai konferencia 

2017. november 30. 8:30-15:00 

1101 Budapest Hungária krt. 9-11. Zrínyi Campus Díszterem 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/30/kiberbiztonsag-2017-cimu-tudomanyos-szakmai-

konferencia 

http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/16/kormanyzasi-muhelybeszelgetes-1
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/20/prof_-dr-csikszentmihalyi-mihaly-good-governance-vezetoi-szerepek-es-felelossegek-a-kozjo-megteremteseben
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/20/prof_-dr-csikszentmihalyi-mihaly-good-governance-vezetoi-szerepek-es-felelossegek-a-kozjo-megteremteseben
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/23/a-honvedelmi-igazgatas-rendszerek-sajatossagai_-kulonos-tekintettel-a-vedelmi-igazgatassal-valo-kapcsolatara
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/23/a-honvedelmi-igazgatas-rendszerek-sajatossagai_-kulonos-tekintettel-a-vedelmi-igazgatassal-valo-kapcsolatara
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/30/kiberbiztonsag-2017-cimu-tudomanyos-szakmai-konferencia
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/30/kiberbiztonsag-2017-cimu-tudomanyos-szakmai-konferencia

