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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
Carl Dahlström - Marina Nistotskaya - Maria Tyrberg (2018): Outsourcing,
bureaucratic personnel quality and citizen satisfaction with public services
A tanulmány a közszolgáltatásokkal összefüggésben az alábbi szempontokat köti össze, a
köztük lévő kapcsolatot vizsgálja: a kiszervezés, a bürokratikus személyzet minősége és az
állampolgári elégedettség. A szerzők hipotézise az volt, hogy a kiszervezés és a szolgáltatás
minősége negatív kapcsolatban áll egymással, azonban véleményük szerint ez a tendencia
ellensúlyozható, amennyiben az apparátus kompetens és motivált személyzetből áll vezetői és
beosztotti szinten egyaránt. A jól képzett és fizetett állami alkalmazottak valószínűleg jelentős
hatással lesznek a szolgáltatás minőségére a felkészültségük, hozzáállásuk és teljesítményük
által. Svédország településeinek vizsgálatából származó adatok felhasználásával a szerzők
elemzése alapján a kiszervezés magasabb szintje és az állampolgári elégedettség alacsonyabb
szintje közötti szoros kapcsolat mutatkozik, de az adatok nem támasztják egyértelműen azt a
hipotézist, hogy a kapcsolat erőssége csökken, ha a személyzet minősége magasabb.
Megjelenés helye: Public Administration, 2018/1. pp. 218-233

Az 1923-ban alapított negyedévente megjelenő tudományos folyóiratban helyet kapnak mind
az elméleti, mind a gyakorlati munkák és kutatások, a közpolitikai és közszervezési kérdések,
valamint a közmenedzsment területe.
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„Hadmérnök”

című

katonai műszaki

tudományok és a hadtudományok napjaink aktuális kérdéseit feldolgozó és elemző online
folyóiratának 2018. évi 1. száma, amely az alábbi linken keresztül érhető el:
http://www.hadmernok.hu/181_tartalom.php

Kiadvány
RUZSONYI Péter (2018): Criminal Pedagogy and the Reintegration of Prisoners.
Budapest, Dialóg Campus Kiadó ISBN 978-615-5877-02-5 (nyomtatott) | ISBN 978-6155877-03-2 (elektronikus)
Criminal pedagogy is a branch of science unknown to – or at least unused by – the Anglo–
Saxon countries. One of our most important goals with this monograph is to provide a
comprehensive summary of the principal attributes of this field of science for those experts,
scientists, teachers and university students who gather their material from English academic
literature.
We sincerely hope that by providing an introduction to criminal pedagogy, we can provide a
novel insight to the reader, contributing to the joint effort of tertiary crime prevention. We
hope that by introducing the evolution of criminal pedagogy, we can convey our opinion on
the importance of events taking place within prisons and their influence on the post-release
life of prisoners. Trying to reduce detrimental effects in prisons is not enough. We have to
create a structured whole of programs, treatments, therapies, education and trainings which
can be used by the prisoners for their improvement. By presenting a criminalpedagogical
personality-evaluation structure, we want to provide background knowledge of practical
usability; determining the elements in one’s personality which could be addressed in order to
facilitate further changes.
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A kiadvány az alábbi linken közvetlenül elérhető: Criminal Pedagogy and the Reintegration
of Prisoners
A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az
alábbi linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php

Rendezvényajánló
Understanding Public Bureaucracy
2018. június 11-12.
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem
A konferenciával kapcsolatos felhívást a Hírlevél melléklete tartalmazza.
Egy új Európa felé? Franciaország és Közép-Európa, francia-magyar kapcsolatok
2018. április 17. 09:30-15:00
1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-17
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karán
működő, „Politika és állam Franciaországban. Franciaország és Közép-Európa. Magyarfrancia kapcsolatok.” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport keretein belül valósul meg.
Tudományos vitaülés – Dr. Cseh Attila előadása
2018. április 18. 16:30-18:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület, 5. emelet 509-es iroda
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-18
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán
működő, „Corporate Governance - köztulajdonban lévő gazdasági társaságok” elnevezésű
Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg.

Migration, religion and economy workshop
2018. április 19. 14:00-18:00
1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-19
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Az emberierőforrás-gazdálkodás megújításának támogatása a közigazgatásban
2018. április 20. 09:30-15:30
1118 Budapest, Ménesi út 5., Magyary Zoltán előadóterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-20
Hatóságok közötti határon átnyúló együttműködés polgári ügyekben
2018. április 20. 10:15-13:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-20
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karán
működő, „A megosztott kormányzás jogi aspektusai az Európai Unióban” elnevezésű
Ludovika Kutatócsoport keretein belül valósul meg.
Varga Ágota: Bokros jelentések című filmjének levetítése és fórumbeszélgetés a filmben
bemutatott történelmi helyzetről
2018. április 24. 15:00-18:30
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11., Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, IMO terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-24
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző működő,
„Szélsőségek, vallási szélsőségek kutatócsoport” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport keretein
belül valósul meg.
Az áldozattá válás megelőzésének és az áldozatok kezelésének hazai és nemzetközi
kérdései
2018. április 26. 09:30-17:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület, 5. emelet 509-es iroda
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-26
IX. Önkormányzati vagyongazdálkodási konferencia
2018. április 27. 09:00-15:00
1118 Budapest, Ménesi út 5., Magyary Zoltán előadóterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-27
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Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2018
2018. május 03. 08:00 - 2018. május 04. 18:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-03
Az éghajlatváltozás okozta kihívások és lehetséges válaszok
2018. május 10. 09:00-16:00
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11., Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-10
Turizmus biztonság: a praxis és a teória mezsgyéin
2018. május 14. 10:00-15:30
1093 Budapest, Fővám tér 8., Budapesti Corvinus Egyetem, Főépület III. előadó
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-14
A rendezvény a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán működő,
„Turizmusbiztonság

és versenyképesség: az állami szerepvállalás interdiszciplináris

dimenziói” elnevezésű Államtudományi Kutatóműhely keretein belül valósul meg.
Climatters 2018 - Országos Fenntarthatósági Szakmai Nap
2018. május 24. 09:00-18:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-24
A honvédelem jogának és igazgatásának rendszertani kérdései és aktuális kihívásai
2018. május 28. 10:00-15:00
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11., Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, X. épület,
Zrínyi terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-28
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán
működő, „A honvédelmi igazgatás rendszerének sajátosságai, különös tekintettel a védelmi
igazgatással való kapcsolatára” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport keretein belül valósul
meg.

5

