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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
Rob M. Skinner (2016): Water Policy in a Time of Climate Change: Coping with
Complexity
A szerző a tanulmányában arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy a klímaváltozás
megjósolhatatlan következményekkel jár, a címben is szereplő terület elemzése még inkább
összetettebbé válik. Annak érdekében, hogy ezzel a növekvő komplexitással meg tudjunk
birkózni,

új

megközelítést

szükséges

alkalmazni

a

kormányzat

részéről

is.

A

vízgazdálkodóknak és mindazoknak, akik a vízgazdálkodásban érintettek, új ismeretekre van
szükségük az odafigyelés és a kulturális viselkedés tekintetében, továbbá be kell látni, hogy az
önös érdekek által vezérelt gondolkodásmód és magatartás kedvezőtlen eredményeket fognak
produkálni.
Megjelenés helye: Public Administration Review
A Public Administration Review egy kéthavonta megjelenő tudományos folyóirat, amely több
mint hatvan éves múltra tekint vissza és az elsők között volt azon folyóiratok között, melyek
közigazgatás-tudományi kutatásokkal foglalkoznak. A PAR az egyetlen olyan folyóirat,
amely a tudományos érdeklődés és a gyakorlati szakemberek számára is szolgál

tanulmányokkal. Széles témakört felölelő tanulmányaival és a hozzáértő könyvismertetők
révén a PAR egy nélkülözhetetlen forrást képez.
A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.12669/full

De la responsabilité á la responsabilisation des fonctionnaires, Les experiences
allemande, britannique, italienne et polonaise
-

Johan-Christian Pialow: L’experience allemande

-

Jo Carby-Hall: L’experience britannique

-

Stefano Battini: L’experience italienne

-

Malgorzata Pyziak Szafnicka: L’experience polonaise

Christian Garbar előszavát követően, négy összehasonlító tanulmányt találunk a közigazgatás
és a közigazgatási dolgozók felelősségének témakörében. Johan-Christian Pialow részletesen
elemzi a közigazgatás dolgozóinak egyes felelősségi alakzatának – így különösen a fegyelmi
felelősség, a kárfelelősség és büntetőjogi felelősség – német szabályozását. Jo Carby-Hall
tanulmányában az angol jogrendszerben található fogalmi eltérésekre világít rá. Ismerteti
továbbá a kormány és a miniszterek felelősségét is. Stefano Battini az olasz közigazgatás és a
közigazgatási dolgozók felelősségére vonatkozó jelenlegi szabályozást értékeli, részletezi a
’90 években bekövetkező jelentős változásokat. Végül, Malgorzata Pyziak Szafnicka átfogóan
elemzi mind a lengyel közigazgatás, mind a közigazgatás dolgozóinak felelősségi rendszerét,
aktuális

kérdéseit.

Érdekessége

a

tanulmányának

talán

az,

hogy

bemutatja

az

Alkotmánybíróság gyakorlatát is a lengyel Alkotmány 77. §-a kapcsán, amely kimondja a
közigazgatás szerv által okozott kár vonatkozásában a kártérítéshez való jogot.
Megjelenés helye: Revue internationale de droit comparé
Vol.68, no 1, janvier-mars 2016, pp. 7-85
A „Revue internationale de droit comparé” egy összehasonlító jellegű tanulmányokat
tartalmazó, gyakorlati és elméleti kérdéseket megvitató francia folyóirat, amely a „Société de
législation comparée” gondozásában, 1949 óta negyedévente jelenik meg. A szervezet tagjai
francia egyetemi oktatók és gyakorlati szakemberek is.
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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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Államtudományi Műhelytanulmányok
Megjelent az Államtudományi Műhelytanulmányok 2017. évi 1. száma, mely az alábbi linken
érhető el:
Rixer Ádám: Az állam és a vallási közösségek kapcsolata a mai Magyarországon
http://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nke-allamtudomanyimuhelytanulmanyok
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.

Rendezvényajánló
Ludovika Nagyköveti Fórum Ukrajna 2017. február 15. 18:00-20:00
"Fejezetek az állam- és közigazgatástudományból" című műhelybeszélgetés
2017. január 24. 13:00 – 15:30 (Ménesi út 5., 402. Dékáni tárgyaló)
http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/01/24/_fejezetek-az-allam-eskozigazgatastudomanybol_-cimu-muhelybeszelgetes
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