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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
A korábbi Hírlevelek elérhetőek az Államkutatási és Fejlesztési Intézet honlapján:
https://akfi.uni-nke.hu/az-intezetrol/hirlevelek

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló
Hélène Michel (2018): La transparence dans l’Union européenne: réalisation de la bonne
gouvernance et redéfinition de la démocratie
A szerző elsőként megállapítja azt, hogy az átláthatóság érdekében végzett eltérő
részcselekvések (így például a dokumentumokhoz való hozzáférés, az eljárások olvashatósága,
a pénzügyi csalás elleni küzdelem, a közszolgálati reformok, etc.) közt koherens kapcsolat van.
Ezt követően a szerző részletezi az Európai Unión belüli átláthatóság előmozdításában
közreműködő intézményeket, politikai és társadalmi szereplőket. Végül a szerző némi kritikai
éllel elemzi azt, hogy az Európai Unión belüli átláthatóság előmozdítása hogyan járult hozzá
egy olyan ún. demokratikus "jó kormányzás" megvalósításához, amelyben a választás – és
ezáltal az uniós állampolgárok is – háttérbe szorulnak.
Megjelenés helye: Revue française d'administration publique (RFAP), 2018/1 (N° 165) pp.
109 – 126.

A “Revue française d'administration publique (RFAP)” egy 1977 óta negyedévente megjelenő,
2002 óta az École nationale d'administration (ENA) által szerkesztett, tematikus számokkal
rendelkező, az elméleti és gyakorlati szakembereknek szóló francia folyóirat, amelyben az
államtudomány, a közigazgatás és a közpolitika területéről származó összehasonlító és európai
uniós kitekintéssel rendelkező tanulmányokat találunk.

Kiadványok
CSÁNYI Réka - KÉZDI Árpád - KOKAS Barbara - NYIKOS Györgyi (2018):
Államháztartás. Budapest, Dialóg Campus Kiadó ISBN 978-615-5920-20-2 (nyomtatott) |
ISBN 978-615-5920-21-9 (elektronikus)
A közpénzügyek hatékony, eredményes és szabályos kezelését, hasznosítását mindig kiemelt
figyelemmel kísérte a társadalom. A gazdasági és pénzügyi válságok következményeként ez a
figyelem tovább erősödött. Az elmúlt időszakban a feltörekvő és a fejlett országok egész sora
szembesült a költségvetési túlköltekezéssel, a pénzügyi fenntarthatóság kérdésével, az adósság
növekedésével. Ezen problémák kezelésére léteznek adaptálható módszerek és

bevált

eszközök, alkalmazásuknál azonban alapvető elvárás, hogy megteremtsék a fenntartható és
tartós finanszírozhatóságot a növekedéshez és a fenntartható fejlődéshez. A költségvetési,
államháztartási keretrendszerben az eljárási és átláthatósági szabályokon, továbbá felügyeleti
és szankcionáló mechanizmusokon keresztül az ország sajátosságainak megfelelően kell
összeállítani a gyakorlatban alkalmazott szabályrendszert.
A közpénzkezelés fő szabályait Magyarországon az államháztartási szabályrendszer
tartalmazza, így logikájának és szabályozási rendszerének megismerése fontos a közpénzügyi
rendszer működésének megértéshez.
Ez a szakkönyv arra tesz kísérletet, hogy a szabályok és az azok mögötti logika
megvilágításával, valamint példák bemutatásával segítse a megértést. A kiadvány elkészítése
során a vezérlő elv az volt, hogy a sokszor nehezen érthető szabályok és feltételek
megismertetése és megértetése céljából esetekkel, ábrákkal és gyakorlati számolási példákkal
is szemléltessük a tudnivalókat, valamint bemutassuk a szabályok gyakorlati érvényesülését.
A kötet tehát az elméleti alapok kifejtése mellett a gyakorlati felhasználók szemszögéből tesz
kísérletet államháztartás jogának áttekintésére. A szerzők abban bízva dolgoztak, hogy a kötet
segíteni fogja az államháztartási jognak és a szabályozás motivációinak jobb megértését, és az
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olvasó a megfelelően strukturált formában összefoglalt ismereteket tanulmányai vagy munkája
során sikerrel tudja hasznosítani.
HALLER József - FARKAS Johanna (szerk.) (2018): Pszichológia a közszolgálatban I..
Budapest, Dialóg Campus Kiadó ISBN 978-615-5889-67-7 (nyomtatott) | ISBN 978-6155889-68-4 (elektronikus)
Napjainkban egyre nagyobb teret hódít az a szemlélet, amely szerint a hazai közszolgálat
hatékonyságának egyik sarokköve az emberi erőforrás, amely döntő hatást gyakorol a
közigazgatási szervezeteknek nemcsak a működésére, de társadalmi megítélésére is. E fontos
körülmény miatt szükséges és elengedhetetlen, hogy a közszolga naprakész és releváns
magatartástudományi ismeretekkel rendelkezzen.
A könyv a maga nemében hiánypótló, hiszen korábban nem volt példa speciálisan a
közigazgatási szempontoknak megfelelő interdiszciplináris tudásanyag interpretálására. Nagy
értéke továbbá, hogy az ismeretek nem csupán megfelelnek a tudományos elvárásoknak, de
azok gyakorlati hasznosíthatósága is nagy figyelmet kap, hiszen a mű autentikus módon
reprezentálja a közigazgatási tevékenység szempontjából legfontosabb humán kérdésköröket.
Az olvasó ezért egyszerre fejlesztheti tudását és egyben inspirálódhat is a pszichológiához
kapcsolódó további ismeretek megszerzésére
A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi
linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/

Rendezvényajánló
Ludovika Szabadegyetem II. előadás – Miként mozgatták Kádár Jánost a Kreml urai
1968-ban?
2018. szeptember 18. 18:00-20:00
1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ II. Előadó
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-18

George Friedman: Central Europe in a Global Future Context
2018. szeptember 19. 17:00-19:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
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https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-19
A hatékony migrációs politika
2018. szeptember 20. 09:00-12:00
1089 Budapest, Orczy út 1.
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-20
Uniós és magyar nemzetközi magánjog az új kódex tükrében
2018. szeptember 21. 09:00-12:50
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. PPKE Ják Kari Tanácsterem
A konferencia programja a Hírlevél mellékletében található.
A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük,
hogy legkésőbb 2018. 09.20.-ig jelezze, a vincze.gabriella.anita@jak.ppke.hu e-mail címen. A
konferenciával

összefüggő

kérdéseivel

forduljon

dr.

Raffai

Katalinhoz

a

raffai.katalin@jak.ppke.hu e-mail címen vagy a 4297-264-es telefonszámon.
Alkotmányjogot Oktatók I. Országos Találkozója
2018. szeptember 21. 09:00-16:30
1051 Budapest, Nádor utca 22. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
A konferencia programja a Hírlevél mellékletében található.
Az állami eljárások racionalizálásának alapkérdései c. kutatás I. szegmensének
zárókonferenciája
2018. szeptember 26. 09:00-15:15
1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ II. Előadó
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-26
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézetben működő,
„Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely” elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein
belül valósul meg.
Záró Ptk. módszertani workshop
2018. szeptember 26. 11:00-13:00
1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ Dékáni tárgyaló, 510.
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-26
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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.

Integration vs. segregation - muslim and other communities in Europe
2018. szeptember 27. 08:15-12:15
1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ Dékáni tárgyaló, 510.
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-27
Okos város – Okos közigazgatás technológiák
2018. szeptember 27. 09:30-16:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-27
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.

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás
Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató
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