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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 
 

Wenhao Song - Hongyan Yu (2018): Green Innovation Strategy and Green Innovation: 

The Roles of Green Creativity and Green Organizational Identity 

A modern vállalatok számos környezeti kihívással szembesülnek. A cégek vezetői felismerték, 

hogy a zöld innováció kiemelt tényező a fenntartható fejlődésben, egyúttal versenyelőnyt is 

kínál. A tanulmány a szervezeti identitást és a szervezeti kreativitáselméletet használja, hogy 

elméleti keretet biztosítson a zöld innovációs stratégia megértéséhez. Az eredmények azt 

mutatják, hogy a zöld innovációs stratégia pozitívan befolyásolja mind a zöld szervezeti 

identitást, mind a zöld kreativitást. A két tényező közötti kapcsolatra, az egymásra gyakorolt 

hatásra szintén kitér a tanulmány. Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a 

vezetőknek törekedniük kell arra, hogy javítsák szervezeteik zöld identitástudatát, és 

ösztönözzék a zöld kreativitást, mivel ezek fokozzák a vállalat fenntartható fejlődésének 

képességét. E megállapítások elméleti és gyakorlati vonatkozásait is tárgyalják a szerzők. 

 

Megjelenés helye: Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 

Volume25, Issue2, March/April 2018, Pages 135-150 
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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. 

 

 

Kiadványok 
 

VARGA ZS. András (2017): A közigazgatás kontrolljának jogi eszközei. Budapest, Dialóg 

Campus Kiadó. ISBN 978-615-5845-80-2 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5845-81-9 

(elektronikus) 

 

A mű az Institutiones Administrationis sorozat VII. köteteként jelent meg. 

Sorozatszerkesztő: Patyi András 

 

A közigazgatás az állami főhatalom birtokában végzett, közvetlen beavatkozó tevékenység, 

ezért elkerülhetetlenül maga után vonja a kontroll igényét. A kötet a közigazgatás kontrolljának 

rendszertani felépítését ismerteti. Ennek első szempontja az, hogy a kontroll alanya 

rendeltetésszerűen látja-e el ezt a feladatot, vagy eseti jelleggel. Az intézményes kontrollon 

belül az első elhatárolást a kontroll szempontja kínálja: ez történhet politikai vagy jogi 

szempontból. A politikai kontroll magában foglalja mindazokat az eljárásokat, amelyek során 

vagy eredményeként a kormányzás szereplői meghozzák a közigazgatás működésének fő 

irányaival, intézményrendszerével és módszereivel kapcsolatos döntéseket. A jogalkalmazói 

kontroll szereplői ezzel szemben a közigazgatás működésének szabályosságát vizsgálják. 

Ennek jogorvoslati módszerei a vizsgált döntés megváltoztatását vagy megsemmisítését is 

maguk után vonhatják, míg az alternatív eszközök nem járnak ilyen következménnyel. 

 

A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi 

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

 

 

Rendezvényajánló 
 

http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/


3 

Understanding Public Bureaucracy 

2018. június 11-12. 

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

A konferenciával kapcsolatos felhívást a Hírlevél melléklete tartalmazza. 

 

Parlamentarizmus Napja 

2018. május 4. 09:30-13:30 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 1., Falk1 Rendezvényközpont 

http://pkk.sze.hu/hirek/parlamentarizmus-napja-2018-meghivo  

 

Kötelező elektronikus közbeszerzés és adatvédelem 

2018. május 7. 09:30-13:30 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-07  

A rendezvény a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán működő, 

„Digitális Állam – korszerű IKT technológiák alkalmazási lehetőségei a közszolgálat 

fejlesztésében” elnevezésű Államtudományi Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Ludovika Nagyköveti Fórum – Kanada 

2018. május 08. 18:00-20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-08 

 

Kerekasztal megbeszélés - Dr. Dúl János „A vagyonkezelési szerződés alapjairól” 

2018. május 09. 16:00-18:00 

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

https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-09 

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. 

 

Az éghajlatváltozás okozta kihívások és lehetséges válaszok 

2018. május 10. 09:00-16:00 

1101 Budapest, Hungária krt. 9-11., Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Díszterem 

http://pkk.sze.hu/hirek/parlamentarizmus-napja-2018-meghivo
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-07
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-08
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-09
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https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-10 

 

The truth is out there – or is it? And what do you do if it isn’t? 

2018. május 10. 12:00-13:30 

1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium C-D terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-10 

 

Mire jó a kritikai rendészettudomány? 

2018. május 11. 16:00-20:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület 124. terem 

https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-11  

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán működő, 

„Rendészettudományi Doktori Iskola Műhely” elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely 

keretein belül valósul meg. 

 

Turizmusbiztonság: a praxis és a teória mezsgyéin 

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. 

 

Reintegrációs munka a börtönökben 

2018. május 15. 13:00-18:00 

1089 Budapest, Diószeghy S. u. 38-42, Rendészettudományi Kar, Speciális Épület, 

Multifunkciós terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-15  

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

reintegrációs tisztviselők oktatásának, képzésének fejlesztése az eredményes fogvatartotti 

reintegráció érdekében” elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul 

meg. 

 

Rendészettudomány az Európai Unióban 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-10
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-10
https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-11
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-14
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-15
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2018. május 16. 09:30-14:00 

1089 Budapest, Diószeghy S. u. 38-42, Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium, 

Multifunkcionális terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-16 

 

Climatters 2018 - Országos Fenntarthatósági Szakmai Nap 

2018. május 24. 09:00-18:00 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-24  

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-16
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-24

