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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 
 

Jingchen Zhao (2017): Promoting more socially responsible corporations through a 

corporate law regulatory framework 

A tanulmány célja, hogy megalapozza a vállalati társadalmi felelősség (CSR) és a társasági 

jog közötti kapcsolatot. Tekintettel a jogalkotási megközelítés korlátozottságára – beleértve az 

igazgatók kötelességeit, az információk közzétételét, a fenntartható döntéseket, a közvetlen 

promóciót, a vállalati belső irányítási struktúrát – a tanulmány jól átgondolt és hatékonyan 

végrehajtott bírói döntéseket mutat be, amelyek valós alapul szolgálhatnak a CSR 

szabályozásához. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a társasági jog milyen módon járulhat 

hozzá a CSR-elvek vállalati stratégiákba való beépítéséhez annak érdekében, hogy a társasági 

jogon belül transzformatív jogi szabályozási keretet hozzon létre úgy, hogy a vállalati 

szabályozási mechanizmusok előmozdítására a hiteles jogi utat használja. A tanulmány 

kritikusan elemez néhány olyan intézkedést, amelyeket a különböző államok jogalkotási 

tapasztalatai támasztanak alá – mint például a jelenleg érvényben lévő CSR-törvények 

nemzeti szintű példái – annak érdekében, hogy átfogó és potenciálisan hatékony jogalkotási 

javaslatokat nyújtsanak a CSR-elemek befogadására. 
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Megjelenés helye: Legal Studies 2017/1. szám, 103-136. pp. 

A Legal Studies a Society of Legal Scholars (SLS) folyóirata, amelynek célja, hogy minden 

számában a tudományos cikkek változatos körét adja közre, beleértve a doktrinális, fogalmi és 

társadalmi-jogi elemzéseket is, valamint olyan munkák közzétételére törekszik, amelyek a 

jogi érdeklődés széles körét képviselik. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lest.12140/full 

 

 

Kiadványok 
 

CHRISTIÁN László szerk. (2017): Rendészettudományi kutatások – Az NKE 

Rendészetelméleti Kutatóműhely tanulmánykötete. Budapest, Dialóg Campus. ISBN 978-

615-5680-49-6 

A Rendészetelméleti Kutatóműhely 2013-ban alakult meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Karán. Legfőbb céljai a rendészettudomány rendszeresés igényes 

művelése, ezáltal a rendészettudomány népszerűsítése, erősítése, továbbá fiatal kutatók 

megszólítása; szakmai fórumok működtetése; új publikációs felületek létesítése; valamint 

olyan igényes kiadványok készítése, amelyek az oktatásban is hasznosíthatók. A kötet 

rendkívül sokszínű, számos izgalmas kutatás eredményeit szerepelteti a rendőrségi 

információáramlástól kezdve, a magánbiztonság skandináv modelljén vagy az önkormányzati 

rendészet aktualitásain keresztül a rendészeti korrupció egyes kérdéseiig, így méltán tarthat 

számot a szakma érdeklődésére. 

 

 

Államtudományi Műhelytanulmányok 
 

Megjelent az Államtudományi Műhelytanulmányok 2017. évi 11. száma:  

Béla Pokol: Der juristokratische Staat: die Zerlegung seiner Aspekte von Béla Pokol 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nke-allamtudomanyi-muhelytanulmanyok 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lest.12140/full
http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nke-allamtudomanyi-muhelytanulmanyok
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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 
 

Generációk és irányok – A magyar afrikanisztika a 21. század elején 

2017. június 1. 9:00 – 17:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika főépület, Egyed István terem 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/01/generaciok-es-iranyok-a-magyar-afrikanisztika-a-

21_-szazad-elejen 

 

European Tradition 

2017. június 5-7. 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika főépület, Zrínyi terem  

http://akk.uni-nke.hu/uploads/media_items/european-tradition-2017_06_-5-7_-

meghivo.original.pdf  

 

Az állami vállalat Romániában – kérdések és válasz kísérletek 

2017. június 6. 10.00 – 12.00 

1118 Budapest, Ménesi út, 5., kollégiumi épület 515. iroda 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/06/tudomanyos-vitaules-az-allami-vallalat-romaniaban-

kerdesek-es-valasz-kiserletek 

 

A KÖFOP Jó Állam mutatóinak mérése: tervezésből a megvalósításba  

2017. június 08. 09:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika főépület, Széchenyi Díszterem 

http://joallammutatok-dl.uni-nke.hu/events/meresi_konferencia/ 

 

A magyar közigazgatás Európában – emlékezés Magyary Zoltán születésének 

évfordulójára 

http://www.allamtudomany.hu/
mailto:akfi.working.papers@uni-nke.hu
mailto:akfi@uni-nke.hu
http://www.allamtudomany.hu/
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/01/generaciok-es-iranyok-a-magyar-afrikanisztika-a-21_-szazad-elejen
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/01/generaciok-es-iranyok-a-magyar-afrikanisztika-a-21_-szazad-elejen
http://akk.uni-nke.hu/uploads/media_items/european-tradition-2017_06_-5-7_-meghivo.original.pdf
http://akk.uni-nke.hu/uploads/media_items/european-tradition-2017_06_-5-7_-meghivo.original.pdf
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/06/tudomanyos-vitaules-az-allami-vallalat-romaniaban-kerdesek-es-valasz-kiserletek
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/06/tudomanyos-vitaules-az-allami-vallalat-romaniaban-kerdesek-es-valasz-kiserletek
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2017. június 9. 10:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika főépület, Zrínyi terem 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/09/a-magyar-kozigazgatas-europaban-c_-konferencia 

 

Az államiság kérdései a Közel-Keleten c. kutatóműhely keretein belül megvalósuló 

„Kerekasztal beszélgetés”  

2017. június 15. 17:00 – 19:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika főépület 

 

"Fogyasztóvédelem a közjog és a magánjog metszetében" című konferencia és 

könyvbemutató 

2017. június 16. 09:00 – 14:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika főépület, Zrínyi terem 

http://akk.uni-nke.hu/uploads/media_items/meghivo_2017_06_16_.original.pdf  

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/16/konyvbemutato-1 

 

Vietnámi-magyar beruházási konferencia (Hungary - Vietnam Investment Cooperation: 

Legal, Administrative and Policy Challenges) 

2017. június 26. 09:30– 14:30 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika főépület, Zrínyi terem 

 

Identity Crisis in Italy 

2017. június 30. 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika főépület, Zrínyi terem 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/09/a-magyar-kozigazgatas-europaban-c_-konferencia
http://akk.uni-nke.hu/uploads/media_items/meghivo_2017_06_16_.original.pdf
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/16/konyvbemutato-1

