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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
Philippe Bezes – Gilles Jeannot (2018): Autonomy and managerial reforms in Europe: Let
or make public managers manage?
A tanulmány egy empirikus felmérésen alapul, melynek keretében 11 európai ország központi
közigazgatásának felsővezetőit kérdezték meg (N=5.190). A felmérés célja a vezetői
autonómiával

kapcsolatos

változások

megismerése

volt.

A

szakirodalom

alapján

megállapítható, hogy ezek a változások nagymértékben a New Public Management (NPM)
irányzatnak köszönhetők. Az empirikus vizsgálat eredményei alátámasztják Donald Kettl
hipotézisét, mely szerint két nagy csoportra bonthatók az országok: az északi államokban a
vezetőnek nagyobb autonómiája van (let the manager manage), míg például Nagy-Britanniában
kisebb (make the manager manage).
Megjelenés helye: Public Administration, Volume96, Issue1, March 2018, Pages 3-22.
Az 1923-ban alapított negyedévente megjelenő tudományos folyóiratban helyt kapnak mind az
elméleti, mind a gyakorlati munkák és kutatások, a közpolitikai és közszervezési kérdések,
valamint a közmenedzsment területe.

Periodika
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem angol nyelvű kiadványának 2018. évi 1. száma,
amely az alább linken keresztül érhető el:
AARMS:

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

folyoiratok/aarms/current-issues
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyar Rendészet című rendészettudományi
szakfolyóiratának 2017. évi 4. száma, amely az alább linken keresztül érhető el:
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/magyarrendeszet/aktualis-szam
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelent a Repüléstudományi
Közlemények című időszaki elektronikus (on-line) folyóirat 2018. évi 2. száma, amely az alább
linken keresztül érhető el: http://www.repulestudomany.hu/index_rtk.html

Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás
A Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás című szakmai, tudományos folyóirat közigazgatástudományi, államtudományi témájú, tudományos írások közlésére biztosít publikációs
lehetőséget.
Az aktuális szám tartalmából, mely elérhető az alábbi linken:
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/pro-publicobono-magyar-kozigazgatas/20172
Tanulmányok
-

Cs. Kiss Lajos - Államelméleti helyzetkép

-

Hazafi Zoltán - A stratégiai munkaerő-tervezés és a HRM-fejlesztés szerepe a
versenyképes közszolgálat utánpótlásának biztosításában

-

Lentner Csaba - Szemelvények a magyar közpénzügyi rendszer fejlődéstörténetéből
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-

Ludányi Dávid - Közszolgálati rendszerek a konvergencia és az empirikus adatok

-

Kollár Csaba – Vinogradov Szergej- A magyarországi községi és városi
önkormányzatok vezető tisztségviselőinek információbiztonság-tudatossága

-

Kovács Gábor – Tőzsér Erzsébet - A vezetői attitűdök, vezetői stílusok és a dolgozói
elégedettség összefüggéseinek vizsgálata egy megyei rendőr-főkapitányságon

-

Mátyás Szabolcs - A bűnelemzés kartográfiai lehetőségei – avagy a bűnözési térképek
alkalmazása a mindennapi rendőri munka során

-

Ágnes Orosz - Development of Welfare State Theory: A Review of the Literature

-

Ajmal Waheed – Taqveem Tayyasar Zahra - Impact of Turnover on the Remaining
Employee’s Organizational Commitment, Job Satisfaction and Job Stress

-

Angyal Miklós - Eskütétel és istenítélet – Gondolatok a kriminalisztika mécsese mellől
Arany János születésének 200. évfordulója kapcsán

-

Potoczki Zoltán - A lottójövedék magyarországi története

Amennyiben megjelentetni kívánt kézirata van, kérjük, hogy a ppb.mk.szerkesztoseg@uninke.hu szerkesztőségi e-mail címre.

Rendezvényajánló
Understanding Public Bureaucracy
2018. június 11-12.
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem
A konferenciával kapcsolatos felhívást a Hírlevél melléklete tartalmazza.
Könyvbemutató - Prof. Dr. Kis Norbert: Az állami jogérvényesítés és a közigazgatási
büntetés dilemmái című könyv bemutatója
2018. május 18. 10:00-12:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-18
A Jó Állam Jelentés pénzügyi stabilitás és gazdasági versenyképesség hatásterülete nyilvános szakmai műhely
2018. május 18. 14:00-16:00
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1118 Budapest, Ménesi út 5., Oktatási épület, Dékáni tárgyaló (402.)
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-18
A drónok felderítése és az ellenük alkalmazható eljárások és rendszabályok
2018. május 23. 09:00-15:30
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11., Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus,
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Díszterem, Zrínyi-terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-23
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
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