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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
Geert Bouckaert (2017): Taking stock of “governance”: A predominantly European
perspective
Az angol „governance” szó nehezen fordítható le idegen nyelvekre. A „governance” –
különösen, ha a „good” jelzővel egészül ki – egy koncepcióvá válik, amely kulturálisan
meghatározott. A szerző megállapítása, hogy a „governance” alapjaiban változott meg az
elmúlt évtizedekben. A „governance” elmélete és a közigazgatással foglalkozó kutatások
azzal küzdenek, hogy a gyakorlati tapasztalatokat beépítsék a kutatásaikba.
Ideális esetben a governance kutatások szigorúak és relevánsak, azonban a valóságban ez a
két tényező nem mindig valósul meg. A szerző szerint a kutatók felé támasztott jövőbeni
kihívás nyilvánvalóan az, hogy szigorúak legyenek, illetve az, hogy úttörő szerepet töltsenek
be tudományos kutatásaikkal. A tanulmány megvizsgálja, hogy hogyan változott a
governance gyakorlata az elmúlt 30 évben, a kutatók hogyan próbáltak (vagy nem próbáltak)
lépést tartani a változásokkal, és a governance-re vonatkozó kutatási stratégia hogyan képes
segíteni a jövőre való felkészülést.

Megjelenés helye: Governance 2017/1. szám, 45–52. pp.
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.
A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gove.12259/full

Kiadványok
KAISER Tamás ed. (2017): GOOD STATE AND GOVERNANCE REPORT 2016.
Budapest, Dialóg Campus. ISSN 2498-7476
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezeti keretei között működő Államreform Központ
2015-től éves rendszerességgel adja ki a saját adatbázisra támaszkodó, autonóm értékelési
rendszert kiépítő és működtető Jó Állam Jelentést. A jelentések hat hatásterület – Biztonság és
bizalom

a

kormányzatban,

Közösségi

jóllét,

Pénzügyi

stabilitás

és

gazdasági

versenyképesség, Fenntarthatóság, Demokrácia, Hatékony közigazgatás – módszertanilag és
statisztikailag megalapozott mérése, elemzése alapján egyfajta keresztmetszetet és
visszacsatolást adnak a kormányzati képességek változásairól. A Jó Állam Jelentés 2016.
immár angol nyelven is elérhető.

KAISER Tamás ed. (2017): Measurability of Good State and Governance II. Budapest,
Dialóg Campus. ISSN 2498-8146
A Jó Állam Mérhetősége tanulmánykötet a jelentések tudományos hátterének és
módszertanának kibontása, az indikátorok kiválasztási szempontjainak és dilemmáinak
megvilágítása, megvitatása és indoklása érdekében jött létre. A kötet célja a tudományos és
szakmai nyilvánosság elé tárni a Jó Állam Jelentés 2016 kutatási kérdéseit, dilemmáit és az
azokra adott válaszokat, a felmerült módszertani kihívásokat és az egyéb meghatározó
tényezőket. További feladata reagálni a Jó Állam Jelentés 2015 kritikáira, megvitatni az
eredményeket, problémákat, megjelölni új tartalmi és módszertani fejlesztési irányokat. A Jó
Állam Mérhetősége II. immár angol nyelven is elérhető.
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A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az
alábbi linken keresztül: http://akfi.uni-nke.hu/kiadvanyok

Rendezvényajánló
Measuring Governance: Theory and Practice
2017. május 3. 8:30 – 19:00
A nemzetközi konferencia előadói többek között a kormányzás teljesítményének értékelését
végző

nemzetközi

felmérésekre

reagálnak,

sajátos,

ország-specifikus

problémákat,

kontextusokat vázolnak fel. A konferencia délelőtti szekciójában vitaindító előadásokra kerül
sor, majd a délutáni program szerint két szekcióban a fenntarthatóság, a gazdasági
versenyképesség, a kormányzati szerepvállalás és a hatékony közigazgatás témakörökről
folytatnak eszmecserét a résztvevők. A rendezvényen bemutatásra kerül a Jó Állam Jelentés
2016, valamint a Jó Állam Mérhetősége II. kötetek elkészült angol nyelvű kiadásai.
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, Zrínyi terem, Hunyadi terem
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/03/measuring-governance-2017-conference
VIII. Önkormányzati Vagyongazdálkodási konferencia
2017. április 28. 8:30 – 18:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/28/viii_-onkormanyzati-vagyongazdalkodasikonferencia
„GO DIGITAL – A közgyűjteményi digitalizáció aktuális kérdései”
2017. május 2. 10:00 – 15:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, Zrínyi terem
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/02/go-digital-a-kozgyujtemenyi-digitalizacio-aktualiskerdesei
Parlamenti törvényalkotás európai gyakorlatai
2017. május 2. 14.00-16.00
1055 Budapest Kossuth tér 1-3, Országház Főemelet 21-es terem
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http://pkk.sze.hu/hirek/parlamentarizmus-napja-2017
Ludovika Szabadegyetem XI. előadás - Dr. Szemlér Tamás: Európai és regionális
integrációs folyamatok magyar szemszögből
2017. május 2. 18:00 – 20:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, II. előadó
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/02/ludovika-szabadegyetem-xi_-eloadas-dr_-szemlertamas-europai-es-regionalis-integracios-folyamatok-magyar-szemszogbol
A közszolgálat karbon lábnyoma nemzetközi tudományos konferencia
2017. május 4. 9:30 – 15:40
1101 Budapest, Hungária körút 9-11., Zrínyi terem
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/04/a-kozszolgalat-karbon-labnyoma-nemzetkozitudomanyos-konferencia

"Der Fremde im Recht. Rechtliche Aspekte der Mobilität Migration Asyl und
Integration in der Antike" című nemzetközi konferencia
2017. május 4. – 2017. május 7.
1118 Budapest Ménesi út 5. Dékáni tárgyaló és 1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika
főépület, Zrínyi terem
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/04/der-fremde-im-recht-rechtliche-aspekte-dermobilitat_-migration_-asyl-und-integration-in-der-antike

Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2017
2017. május 4-5.
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
http://eeegov.ocg.at/
Olaszország bel- és külpolitikai kihívásai
2017. május 8. 9:00 – 12:30
1118 Budapest Ménesi út 5. Dékáni tárgyaló
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/08/olaszorszag-bel-es-kulpolitikai-kihivasai

Frankofón fenntarthatósági workshop
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2017. május 9. 16:00 – 17:30
1118 Budapest Ménesi út 5. 3. emeleti tárgyaló
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/09/frankofon-fenntarthatosagi-workshop
Ludovika Szabadegyetem XII. előadás - Dr. Krasznay Csaba: Információbiztonság és
kibervédelem: veszélyben van-e Magyarország?
2017. május 9. 18:00 – 20:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, II. előadó
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/09/ludovika-szabadegyetem-xii_-eloadas-dr_-krasznaycsaba-informaciobiztonsag-es-kibervedelem-veszelyben-van-e-magyarorszag
Franciaország elnökválasztás után 2017.
2017. május 10. 13:00-18:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, Lőrincz Lajos terem

Ptk. módszertani workshop
2017. május 10. 14:00 – 16:30
1118 Budapest, Ménesi út 5., Kollégiumi épület 515. iroda
http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/10/ptk_-modszertani-workshop-2
Ludovika Nagyköveti Fórum – Szlovénia
2017. május 10. 18.00-20.00 óra
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Kápolna
https://goo.gl/WJhT8r
Európaizáció a Nyugat-Balkánon
2017. május 12. 9:00 – 15:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2, Ludovika Főépület, Lőrincz Lajos terem
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/12/europaizacio-a-nyugat-balkanon-c_-konferencia
Ludovika Szabadegyetem XIII. előadás - Dr. Haller József: Agresszió: neurobiológiától
a kriminológiáig
2017. május 16. 18:00 – 20:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, II. előadó
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http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/16/ludovika-szabadegyetem-xiii_-eloadas-dr_-hallerjozsef-agresszio-neurobiologiatol-a-kriminologiaig
Új nemzedék, új szemlélet, szakkollégiumi kutatások az állam szolgálatában c.
konferencia
2017. május 17. 8:30 – 13:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika főépület, Lőrincz Lajos terem
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/17/uj-nemzedek_-uj-szemlelet_-szakkollegiumikutatasok-az-allam-szolgalataban-c_-konferencia
Országos Fenntarthatósági Szakmai Nap 2017
2017. május 25. 9:00 – 20:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/25/orszagos-fenntarthatosagi-szakmai-nap-2017
Eljárási jog az Európai Unióban? - A ReNEUAL modellszabályok értékelése, avagy az
Európai Unió Közigazgatási Eljárásjogi Kódexe a magyar kutatók szemszögéből
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi- és Közigazgatási Kara 2017. május 2526-án nemzetközi konferenciát szervez Eljárási jog az Európai Unióban? – a ReNEUAL
Modell Szabályok értékelése, avagy az Európai Unió közigazgatási eljárási kódexe a magyar
kutatók szemszögéből címmel.
2017. május 25-26.
1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika Campus
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/25/reneual-konferencia-eljarasi-jog-az-europai-unioban

Conference Of Central European Middle East Experts On Current Issues
2017. május 25-26.
1118 Budapest, Ménesi út 5.
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/25/conference-of-central-european-middle-east-expertson-current-issues
Konferencia Czetz János emlékére
2017. május 26. 9:00 – 13:00
1101 Budapest, Hungária körút 9-11.
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http://hhk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/26/konferencia-czetz-janos-emlekere
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