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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
Carina S. Bischoff - Flemming Juul Christiansen (2017): Political parties and innovation
Az állami/közösségi innováció és a politikai pártok együttes vizsgálatára ritkán kerül sor. A
képviseleti demokráciákban a politikai pártok kulcspozíciókat birtokolnak, épp ezért is
érdekes, hogy azok állami/közösségi innovációra gyakorolt hatásai nem váltak vizsgálat
tárgyává. A tanulmány szerzői azt javasolják, hogy az e területre vonatkozó elemzések
előtérbe kerüljenek. Ennek érdekében a tanulmányban részletesen bemutatják azt a tipológiát,
amely négy szempontot emel ki az állami/közösségi innováció és a politikai pártok
összefüggésében: kapcsolat, program, interakció és politika. A szerzők annak érdekében
használják a tipológiájukat, hogy megvitassák az aktuális kérdéseket, valamint, hogy
megfogalmazzanak számos hipotézist a politikai pártok innovációját érintően. Az egyik
legfontosabb várakozás, hogy a centralizált vezetéssel rendelkező hierarchikus pártok
hatékonyabb döntéseket hoznak, de a fenntartható innovációs eredmények könnyebben
elérhetőek decentralizált politikai pártok által, akiknek a belső működési rendje a részvételi
demokrácia szabályait követi.

Megjelenés helye: Public Management Review 2017/1. szám, 74-89. pp.
A Public Management Review több évtizedes múlttal rendelkező, mértékadó nemzetközi
folyóirat, mely a közmenedzsment fejlesztéséhez hozzájáruló tanulmányokat, kutatásokat
közöl, valamint a stratégiai és az operatív menedzsment területével, társadalmi és közpolitikai
kérdésekkel egyaránt foglalkozik. Küldetése a fenti témákban született új ismeretek
terjesztése és a tudományos vita elősegítése.
A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül:
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14719037.2016.1200664

Maria Cucciniello, Gregory A. Porumbescu, Stephan Grimmelikhuijsen (2017): 25
Years of Transparency Research: Evidence and Future Directions
A tanulmány szintetizálja és szisztematikusan áttekinti a kormányzati átláthatóság
témakörében fellelhető multidiszciplináris irodalmat az 1990-es és 2015-ös évek között. A
szerzők vizsgálódásaik során az alábbi három kérdésre fókuszálnak: az átláthatóság milyen
formáit azonosította a szakirodalom, milyen eredményeket tulajdonít a szakirodalom az
átláthatóságnak, valamint mennyire sikeres az átláthatóság ezen eredmények elérése kapcsán.
E kérdéskörben a szerzők az átláthatóság hat összefüggő típusát és kilenc kormányzással,
valamint az állampolgárokkal kapcsolatos eredményét vizsgálják.
Megjelenés helye: Public Administration Review 2017/1. szám, 17-20. pp.
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 egyik olyan folyóirat, amely
az elméleti 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.12685/full

Államtudományi Műhelytanulmányok
Megjelent az Államtudományi Műhelytanulmányok 2017. évi 4. és 5. száma:
2017. évi 4. szám: Koi Gyula: Lőrincz Lajos élete és munkái

2

2017. évi 5. szám: Pongrácz Alex: Ment-e a szuverenitáselméletek által a világ elébb?
Avagy a szuverenitás fogalma Horváth Barna »Angol jogelméletében«
A tanulmányok elérhetőek az alábbi linken keresztül:
http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nke-allamtudomanyi-muhelytanulmanyok
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 Szabadegyetem V. előadás - Prof. Dr. Papp Tekla: Nomen est omen - milyen a
jó cégnév?
2017. március 7. 18:00 – 20:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, II. előadó
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/03/07/ludovika-szabadegyetem-v_-eloadas-prof_-dr_papp-tekla-nomen-est-omen-milyen-a-jo-cegnev
Ptk. módszertani workshop
2017. március 9. 14:00 – 17:00
1188 Budapest, Ménesi út 5., Kollégiumi épület 515. iroda
http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/03/09/ptk_-modszertani-workshop-1
Ludovika Szabadegyetem VI. előadás - Dr. Szászi Gábor ezredes: Az ország közlekedési
rendszere védelmi szempontú elemzésének aktuális kérdései
2017. március 14. 18:00 – 20:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, II. előadó
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/03/14/ludovika-szabadegyetem-vi_-eloadas-dr_-szaszigabor-ezredes-az-orszag-kozlekedesi-rendszere-vedelmi-szempontu-elemzesenek-aktualiskerdesei
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Ludovika Szabadegyetem VII. előadás - Dr. Szabó Andrea ezredes: Pénzügyőrök a
mindennapokban (1867-től napjainkig)
2017. március 21. 18:00 – 20:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, II. előadó
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/03/21/ludovika-szabadegyetem-vii_-eloadas-dr_-szaboandrea-ezredes-penzugyorok-a-mindennapokban-1867-tol-napjainkig
Ludovika Nagyköveti Fórum – Spanyolország
2017. március 22. 18:00-20:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, Kápolna
Ludovika Szabadegyetem VIII. előadás - Dr. Balla József r. alezredes: Biometrikus
adatok a rendészeti célú személyazonosításban
2017. április 4. 18:00 – 20:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, II. előadó
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/04/ludovika-szabadegyetem-viii_-eloadas-dr_-ballajozsef-r_-alezredes-biometrikus-adatok-a-rendeszeti-celu-szemelyazonositasban

Measuring Governance 2017 Conference
2017. április 6. 9:30 – 19:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/06/measuring-governance-2017-conference
Ludovika Szabadegyetem IX. előadás - Dr. Regényi Kund Miklós ezredes: Korszerű
lövészfegyverek alkalmazása a modern hadviselésben
2017. április 11. 18:00 – 20:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, II. előadó
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/11/ludovika-szabadegyetem-ix_-eloadas-dr_-regenyikund-miklos-ezredes-korszeru-loveszfegyverek-alkalmazasa-a-modern-hadviselesben
13. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia: Felsőoktatás, életen át tartó
tanulás és az ENSZ fenntartható fejlesztési célok megvalósítása
2017. április 20-21.
Budapesti Gazdasági Egyetem Főépület (1055 Budapest, Markó u. 29-31. – Aula)
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http://mellearn.hu/mellearn_2017/
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
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