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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.

Hazai és nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló
Sasvári Péter - Nemeslaki András (2017): Tudományos folyóiratok méltányos
rangsorolása az MTA Gazdasági és Jogi Osztályában: Mit mutatnak az adatok?
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem két oktatója a Magyar Tudományba publikált közös
tanulmányában empirikus alapon vizsgálta és értékelte az MTA IX. Osztályának tudományos
folyóiratait. A téma jelentőségét az adja, hogy napjainkban felértékelődött a tudományos
szakfolyóiratok rangsorának jelentősége. Azon túl, hogy a Szerzők a tanulmányukkal
hozzájárultak az elméleti vitákhoz, olyan javaslatokat fogalmaztak meg, amelyek javíthatják a
hazai társadalomtudományban a méltányosabb folyóirat-rangsorolás kialakítását.
A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: http://www.matud.iif.hu/2017/01/12.htm
Megjelenés helye: Magyar Tudomány
A Magyar Tudományt 1840 óta jelenteti meg a Magyar Tudományos Akadémia, ahol önálló
tanulmányokat, illetve tematikus cikkgyűjteményeket közöl, amelyekben a téma legkiválóbb
hazai szakértői ismertetik tudományterületük helyzetét, eredményeit, aktuális problémáit

közérthető, de igényes megfogalmazásban. A tartalmi sokszínűségről gondoskodnak további,
a tudományokhoz kötődő egyéb rovatok is.

Kay Hailbronner (2016): Die bewältigung großer Migrationsbewegungen und kulturelle
Konflikte bei der Integration: Deutschland auf dem Weg zum multikulturellen Staat?
A folyóirat felhívja a figyelmet arra, hogy a Németországba érkező bevándorlók rendkívül
egyenlőtlenül oszlanak meg a képzettségüket illetően. Amíg 2014-ben például 27.000
kvalifikált és 173.000 képzetlen bevándorló érkezett az országba, addig egy évvel később ez a
szám már 30.000 az 1 millióhoz arányra módosult.
A német szövetségi bíróság két ellentétes ítélete 2003-ban es 2015-ben egy fejkendőben tanító
tanár ügyében pedig a változó joggyakorlatra világít rá.
Megjelenés helye: Zeitschrift für Staats-und Europawissenschaften – Der öffentliche
Sektor im internationalen Vergleich
A Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften – Der öffentliche Sektor im
internationalen Vergleich című folyóirat 2003 óta negyedévente megjelenő, kimagasló
színvonalú, többnyelvű periodika, mely a nemzetállami es az európai fejlődés témaköreit
érintő kérdésekben kivan fórumot nyújtani mindenekelőtt a vezető tudósok, politikusok, a
gazdaság es a kultúra képviselőinek. Célközönsége a jog-és gazdaság, valamint a
társadalomtudományok művelői.
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Kutatóközösségek, tudományos kiválósági programok
Kutatóközösségek, tudományos kiválósági programok
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a következő években nagyszabású fejlesztést kíván
megvalósítani, amely nemcsak infrastrukturális fejlesztést takar, hanem az Egyetem gerincét,
lelkét adó oktatói kar fejlesztését is szolgálja. Ennek érdekében a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem számos tudományos kiválósági programot indít, támogatva a doktoranduszokat, a
posztdoktorokat, a habilitációs törekvéseket, valamint az MTA doktora cím elérését.
Mindemellett aktívan igyekszik elősegíteni és támogatni a csoportos kutatásokat is. A
program a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Programon belül a KÖFOP2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című
projekt keretein belül valósul meg.
Kutatóhelyek
Ludovika Kiemelt Kutatóműhely
Az Egyetemen az Intézményfejlesztési Tervben (2015-2020) és a Kutatás-fejlesztési
Innovációs Stratégia (2016-2020)-ban, meghatározott prioritásokhoz kapcsolódó jelenségek,
problémák, folyamatok kiemelt kutatására vagy tudományos eredmény elérésére szervezeti
egységnek nem minősülő, határozott ideig működő Ludovika Kiemelt Kutatóműhely
alapítható.
Ludovika Kutatócsoport
Az Egyetemen az Intézményfejlesztési Tervben (2015-2020) és a Kutatás-fejlesztési
Innovációs Stratégia (2016-2020)-ban meghatározott prioritásokhoz kapcsolódó jelenségek,
problémák, folyamatok kiemelt kutatására vagy tudományos eredmény elérésére szervezeti
egységnek nem minősülő, határozott ideig működő Ludovika Kutatócsoport alapítható.
Tudományos Kiválósági Programok
Valamennyi Tudományos Kiválósági Program az NKE Intézményfejlesztési Tervben (20152020) és a Kutatás-fejlesztési Innovációs Stratégia (2016-2020)-ban meghatározott
prioritásokhoz kapcsolódó jelenségek, problémák, folyamatok kutatáshoz kapcsolódik.
NKE Concha Győző Doktori Program
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Az államtudományi kutatások támogatására, valamint a tudományos utánpótlás biztosítására,
a PhD-fokozat elérésének támogatására az Egyetem NKE Concha Győző Doktori Programot
indít, melynek végcélja a fokozatszerzési eljárás megindítása, a disszertáció elkészítése.
NKE Egyed István Posztdoktori Program
Az államtudományi kutatások támogatására, valamint a tudományos fokozatot szerzett,
jelentős önálló eredményekkel és kimagasló színvonalú kutatási programmal rendelkező fiatal
kutatók támogatására az Egyetem NKE Egyed István Posztdoktori Programot indít.
NKE Zrínyi Miklós Habilitációs Program
Az államtudományi kutatások támogatására, valamint a tudományos kiválóság előmozdítására
Zrínyi Miklós Habilitációs Programot indít azok számára, akik jelentős önálló eredményekkel
és kimagasló színvonalú kutatási programmal rendelkeznek.
NKE Lőrincz Lajos Professzori Program
Az

államtudományi

kutatások

támogatására,

valamint

a

tudományos

kiválóság

előmozdítására, az MTA doktora tudományos cím megszerzésére az NKE Lőrincz Lajos
Professzori Programot indít azok számára, akik jelentős önálló eredményekkel és kimagasló
színvonalú kutatási programmal rendelkeznek.
Bővebb információt az alábbi linken érhet el: https://app.uni-nke.hu/ktmr/kfpr/
Amennyiben bármilyen kérdése lenne az oldallal és a kiírásokkal kapcsolatban, kérjük,
forduljon bizalommal az Államkutatási és Fejlesztési Intézet munkatársaihoz az AKFIHelpdesk@uni-nke.hu e-mail-címen. Kollégáink készségesen állnak rendelkezésükre bármely
kérdés megválaszolásában, technikai segítségnyújtásában.
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Publikációs felhívás – Államtudományi Műhelytanulmányok
Kérjük, engedje meg, hogy a figyelmébe ajánljuk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
működő

Államkutatási

és

Fejlesztési

Intézet

által

gondozott,

Államtudományi

Műhelytanulmányok címet viselő online folyóiratát. A periodika az államtudományok
elméleti-módszertani megalapozását, alkalmazási lehetőségeit, hazai és nemzetközi
beágyazódását vizsgáló írásoknak nyújt helyet. A lap küldetése az államtudománnyal
kapcsolatos kutatások közlése és vitára bocsátása, valamint tudományos műhelybeszélgetések
kezdeményezése a tudományterület legszélesebb szakmai közösségének bevonásával. A
hetente új tartalmat közlő folyóirat bárki előtt nyitva áll, aki az államtudományokkal
összefüggésben kíván publikálni, ezzel erősítve az egyetemek és tudományterületek, azok
művelői közötti kapcsolatot és párbeszédet.
Ha felkeltettük érdeklődését, kérjük, látogasson el a http://www.allamtudomany.hu oldalra.
Amennyiben élne a mindenki számára folyamatosan nyitva álló publikálási lehetőséggel, úgy
tisztelettel kérjük, az akfi.working.papers@uni-nke.hu vagy akfi@uni-nke.hu címekre küldje
meg írását.
Bővebb információ a www.allamtudomany.hu oldalon található.

Acta Humana- Emberi Jogi Közlemények
A periodika alapítása óta missziójának tekinti azon tudományos értékű publikációk
megjelentetését, amelyek az emberi jogok témakörében születnek és elhivatott az
Alkotmánybíróság, a Kúria, az Európai Unió Bírósága és az Európa Tanács strasbourgi
székhelyű Emberi Jogi Bírósága esetjogának folyamatos bemutatására is.
Az aktuális szám tartalmából, mely elérhető az alábbi linken:
http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/acta-humana/koszonto
Tanulmányok
-

Egedy Gergely: Migráció, integráció és politika Nagy- Britanniában

-

Friedery Réka: Migráció és integráció: a német modell
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-

Gulyás Éva: A migráció és az idegenellenesség fokozatai – egy xenofóbia-skála
lehetősége

-

Hegyi Emese: Az Európai Unió és a muszlim közösségek együttműködése

-

Szabó Máté Csaba: Az államilag támogatott migráció és bevándorlás háttere és
eredményei Argentínában

-

Szuhai Ilona: A történelmi hagyományok szerepe a török migrációs politikában

Figyelő
-

Berkes Bálint: A Kúria gyakorlatából

-

Kovács Virág: Az Alkotmánybíróság 2016. április 20. és augusztus 20. között hozott
döntései

-

Lehóczki Balázs: Az Európai Unió területén való jogellenes tartózkodás vagy az oda
irányuló jogellenes beutazás szabadságvesztéssel történő szankcionálásának feltételei

-

Mohácsi Máté: Alapjogi jogesetek – a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága

Amennyiben megjelentetni kívánt kézirata van, kérjük, hogy a horvath.anett@uni-nke.hu email címre juttassa azt el!

Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás
A Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás című szakmai, tudományos folyóirat
közigazgatás-tudományi, államtudományi témájú, tudományos írások közlésére biztosít
publikációs lehetőséget.
Az aktuális szám tartalmából, mely elérhető az alábbi linken:
http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/pro-publico-bono-magyar-kozigazgatas
-

Lectori salutem: Dr. Fejes Zsuzsanna - Prof. Dr. Kiss György

-

Recordatio: Máthé Gábor

Tanulmányok
-

Patyi András – Köblös Adél: A közigazgatási bíráskodás alkotmányos alapjai

-

Tamás András: Közigazgatás, jogi szabályozás, köztársaság hetven éve

-

Jenei György: Max Weber bürokráciaelmélete és a neoweberiánus szintézis
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-

Balázs István: Európai integráció – magyar közigazgatás, egykor és most.

-

Lőrincz Lajos korabeli vízióinak szembesítése napjaink folyamataival

-

Fazekas Marianna: Láthatatlan közigazgatási reformok – avagy hogyan befolyásolják
életünket a traktorülésszabványok?

-

Rixer Ádám: A Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely

-

Hazafi Zoltán: A közigazgatás létszáma a kormányzati személyzetpolitika
szemszögéből

-

Temesi István: Az állam területi képviselete Európában

-

Koi Gyula: Reformok és állandóság a Közigazgatás-elmélet tantárgy oktatásában,
tekintettel Lőrincz Lajos tantárgyalapító szerepére

-

Imre Miklós: A közigazgatás kapcsolata a gazdasággal, az államszocializmus és a
rendszerváltoztatás

gazdasági-gazdaságirányítási

átalakulásai

Lőrincz

Lajos

munkásságának tükrében

Szemle
-

Lőrincz Lajos tudományos munkássága

-

Könyvajánlók

Amennyiben megjelentetni kívánt kézirata van, kérjük, hogy a ppb.mk.szerkesztoseg@uninke.hu szerkesztőségi e-mail címre, valamint a csilla.petro@vtki.uni-nke.hu címre juttassa el
azt.

Rendezvényajánló
A politikatudomány oktatása a közszolgálati képezésben I. 2017. január 17. 13:00-15:30
(Ménesi út 5., 402. Dékáni tárgyaló)
http://uni-nke.hu/uploads/media_items/politika-tudomany-oktatasa-a-kozszolgaltaikepzesben-meghivo.original.pdf
Az államelmélet és kormányzástan alapkérdései II. 2017. január 18. 10:00-13:30 (Ménesi
út 5., 402. Dékáni tárgyaló)
http://uni-nke.hu/uploads/media_items/allamelmeleti-workshop-ii-meghivo.original.pdf
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