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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
A korábbi Hírlevelek elérhetőek az Államkutatási és Fejlesztési Intézet honlapján:
https://akfi.uni-nke.hu/az-intezetrol/hirlevelek

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló
Jooho Lee – Soonhee Kim (2018): Citizens’ e-participation on agenda setting in local
governance: Do individual social capital and e-participation management matter?
Habár széles szakirodalmi bázisa van az e-részvételnek, ami az állampolgároknak a politikai
döntéshozatal-folyamatban történő nagyobb részvételét igyekszik elősegíteni, ugyanakkor
kevésbé feltárt jelenség az állampolgárok e-részvétellel kapcsolatos motivációja. A társadalmi
tőkére és az állampolgári részvételre vonatkozó szakirodalom áttanulmányozása alapján a
szerzők kidolgoztak és teszteltek egy modellt, ami a társadalmi tőkét és az állampolgári
részvételt hivatott összekötni. Empirikus adatok felhasználásával megállapították, hogy
aktívabb az állampolgárok e-részvétele, ha jobban bíznak a kormányzatban. A tanulmány
eredményei arra utalnak a szerzők véleménye alapján, hogy az önkormányzatoknak nagyobb
figyelmet kell fordítaniuk a közbizalomra és lakosságnak szóló a minőségi visszajelzésre.
Megjelenés helye: Public Management Review

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 az alábbi linken keresztül elérhető:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14719037.2017.1340507

Államtudományi Műhelytanulmányok
Megjelent az Államtudományi Műhelytanulmányok 2018. évi 8. száma:
2018. évi 8. szám: Rajnai Gergely: Államméret és államforma összefüggései
A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül:
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/allamtudomanyimuhelytanulmanyok/aktualis-szamok
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
Trendek, tendenciák és kihívások a magánbiztonság és az önkormányzati rendészet
köréből itthon és külföldön
2018. június 15. 09:00-15:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-15
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A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán működő, „A
magánbiztonság és az önkormányzati rendészet szerepe a XXI. század rendészetében”
elnevezésű Ludovika Kutatócsoport keretein belül valósul meg.
Közszolgálat és pszichológia
2018. június 19. 09:30-16:30
1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ, IV. előadó
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-19
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán működő, „Elsőéves
hallgatók tanulási szemléletmódjának fejlesztése” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport keretein
belül valósul meg.
A nemzetközi és honos szervezett bűnözés története
2018. június 21. 09:00-16:00
1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 38-42. Rendészeti Speciális Épület és Kollégium,
földszinti Multifunkcionális terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-21
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán működő, „A
nemzetközi és honos szervezett bűnözés története, XX. századi fejlődése és várható tendenciái”
elnevezésű Ludovika Kutatócsoport keretein belül valósul meg.

Staat und Verwaltung: Die antike Welt
2018. június 21. 15:30 – 2018. június 23. 14:00
1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ, 510. konferenciaterem
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-21
Logisztikai együttműködés a sikeres védekezésért
2018. június 22. 08:00-12:30
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11., Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-22
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán
működő, „Közszolgálati hivatásrendek együttműködési modellje-jó állam-hatékony logisztika”
elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg.
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A vidék biztonságának történeti földrajza a Kárpát-medencében
2018. június 22. 09:00-16:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Hunyadi terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-22
A rendezvény a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán működő,
„Vidékbiztonság, a biztonsági környezet hatása a vidék versenyképességére” elnevezésű
Államtudományi Kutatóműhely keretein belül valósul meg.
Munkaköralapú humánerőforrás-gazdálkodás és a humán tőke reformja
2018. június 27. 10:00 – 2018. június 28. 16:00
1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-27
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán
működő, „Közszolgálati jogi és HR komplex kutatóműhely” elnevezésű Ludovika Kiemelt
Kutatóműhely keretein belül valósul meg.

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás
Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató
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