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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 
 

J. Ramon Gil-Garcia - Sharon S. Dawes - Theresa A. Pardo (2017): Digital government 

and public management research: finding the crossroads 

Az információs technológiák mindenütt jelen vannak az állami szektorban. A tanulmány 

megállapítása alapján napjainkban a közmenedzsment kutatások magába foglalják többek 

között az adatok elérhetőségének és minőségének, valamint a közszektorban használt 

technológiák hatását is. A szerzők úgy gondolják, hogy a digitális kormányzás különösen 

jelentős az innováció, az együttműködés, az átláthatóság esetében. Azonban fontos 

megjegyezni, hogy a digitális kormányzás több tudományágból építkező terület. Ezek a 

tudományágak a közigazgatás-tudomány, az informatika, a kommunikáció és a 

politikatudomány. A tanulmány a digitális kormányzattal összefüggő, többek között rangos 

amerikai és európai közigazgatási folyóiratokban közelmúltban megjelent cikkeket vizsgálta 

és dolgozta fel. Az elemzés azt a célt szolgálta, hogy megismerhetővé és összehasonlíthatóvá 

váljanak az egyes elméletek, témák, módszerek, egyúttal egy olyan együttműködési 

lehetőséget teremtsen, ahol a szinergiák jobban érvényesülhetnek. 
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Megjelenés helye: Governance 

A folyóirat a végrehajtó politika, a közpolitika, az igazgatás és az államszervezet 

tárgykörének elméleti, valamint gyakorlati fórumaként kíván szolgálni lektorált cikkekkel, 

amelyek nemzetközi vagy összehasonlító jellegű megközelítést alkalmaznak a közpolitika és 

a közigazgatás területén. Minden tanulmány, függetlenül attól, hogy empirikus 

megközelítésű-e vagy sem, rendelkezik egy nagyobb elméleti, összehasonlító vagy gyakorlati 

jelentőséggel is. 

 

 

Kiadvány 
 

FÜLÖP Mihály (szerk). (2018): Az elfelejtett béke. Tanulmánykötet a párizsi magyar 

békeszerződés életbelépésének 70. évfordulójára. Budapest, Dialóg Campus Kiadó ISBN 

978-615-5845-63-5 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5845-64-2 (elektronikus) 

A kötet anyagát a párizsi béke életbelépésének 70. évfordulóján – 2017. szeptember 15-én – a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott tudományos konferencia előadásai alapján készült 

tanulmányok alkotják. 

Az írások az 1947-es párizsi magyar békeszerződés szerteágazó kérdéskörébe kalauzolják az 

érdeklődő olvasót. Hogyan illeszkedett az a második világháború után kialakított európai 

rendbe? Mi volt a győztes nagyhatalmak szerepe a békeszerződés rendelkezéseinek 

kidolgozásában? Milyen szellemi háttérrel szervezték meg a magyar állam (és más legyőzött 

államok) béke-előkészítését? Mire törekedtek a szomszéd államok határ- és kisebbségi 

kérdésekben? A válaszok körvonalazása során a historiográfiából közismertnek tekinthető 

tudáshozadékot a szerzők eddig nem, vagy csak kevésbé hasznosított források 

felhasználásával egészítik ki. 

Elfelejtett béke – mivel a hazai közgondolkodásban mérhetetlenül kisebb szerep jut Párizsnak, 

mint 1920-as trianoni előképének. Holott a párizsi békeszerződés felülírta a trianonit, sőt: az 

1947-es rendezés ma is hatályos, jogrendünk élő része, a mai Magyarország európai helyét és 

szerepét meghatározó dokumentum. Az utóbbi évtizedek kutatásai egyre újabb árnyalatokkal 

– esetekként érdemi nóvumokkal –gyarapították ismereteinket a témakörben. Ám annak 

kiterjedtsége okán még mindig odébb van a teljes 

körű ismerhetőség – például azért, mert a források egy része manapság sem hozzáférhető. 

Emellett a már tudható ismeretek is csak részlegesen épültek be a tágabb értelemben felfogott 

kortársi közgondolkodásba 
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A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az 

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

 

 

Rendezvényajánló 
 

Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn c. kötet bemutatója 

2018. március 23. 11:00-13:00 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-23 

 

Biztonsági környezet hatása a vidék versenyképességére workshop a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem és a Szent István Egyetem közös szervezésében 

2018. március 27. 09:30-13:00 

2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1., Szent István Egyetem, Fő épület, GTK Kari Tanácsterem, 

II. em. 2002. 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-27  

A rendezvény a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán működő, 

„Vidékbiztonság, a biztonsági környezet hatása a vidék versenyképességére” elnevezésű 

Államtudományi Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Kormányzási műhelybeszélgetés – Előadó: Katy Hayward 

2018. március 28. 09:30-12:00 

1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium OK F14 C és D terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-28 

 

Jó önkormányzás indikátorai 

2018. március 29. 09:30-13:30 

1118 Budapest, Ménesi út 5. Ménesi úti Campus, 304 AB terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-29 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán 

működő, „Jó Önkormányzat - a jó állam részét képező teljesítőképes és intelligens 

http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-23
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-27
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-28
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-29
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önkormányzati menedzsment” elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül 

valósul meg. 

 

„Law 4.0” – Challenges of the Digital Age 

2018. március 29. 10:30-16:30 

9026 Győr, Áldozat utca 12., Széchenyi István Egyetem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-29 

A rendezvény a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán 

működő, „Az állam gazdasági szerepvállalásának hatásvizsgálata egyes ágazatokban” 

elnevezésű Államtudományi Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Ptk. módszertani workshop 

2018. április 11. 14:00-16:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület, 402-es terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-11 

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. 

 

Tudományos vitaülés – Dr. Tajti Tibor előadása 

2018. április 18. 16:30-18:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület, 5. emelet 509-es iroda 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-18  

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. 

 

Turizmusbiztonság: a praxis és a teória mezsgyéin c. országos tudományos konferencia 

2018. május 14. 10:00-15:30 

1093 Budapest, Fővám tér 8., Budapesti Corvinus Egyetem, Főépület III. előadó 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-14 

A rendezvény a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán működő, 

„Turizmusbiztonság és versenyképesség: az állami szerepvállalás interdiszciplináris 

dimenziói” elnevezésű Államtudományi Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-29
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-11
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-18
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-14

