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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 
 

William Brown – Chris F. Wright (2018): Policies for Decent Labour Standards in Britain 

A tisztességes munkaügyi normák megléte többek között a társadalmi kohézió előfeltétele. 

Nagy-Britanniában korábban ezek a munkáltatók és a szakszervezetek között a kollektív 

tárgyalások eredményeként jöttek létre. A munkaügyi normák most a törvényes egyéni 

munkajogok biztosításán keresztül érvényesülnek. A szerzők meglátása alapján ezeket tovább 

lehet fejleszteni a társadalmi partnerségi megállapodások révén, valamint különböző 

kampányokkal, melyek a rossz foglalkoztatási viszonyokra hívják fel a figyelmet. A tanulmány 

a Brexittel összefüggésben megjegyzi, hogy Nagy-Britanniában szilárd alapokra kell helyezni 

a tisztességes munkaügyi normák végrehajtását és érvényesítését. 

 

Megjelenés helye: The Political Quarterly, Volume 89, Issue 3 September 2018 Pages 482-

489 
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Az 1930-as alapítása óta a The Political Quarterly aktuális kérdésekkel könnyen érthetően és 

magas színvonalon foglalkozik. A folyóirat elkötelezett a politikai és társadalmi reformok iránt, 

gyakran forgatott kiadvány a politikai döntéshozók, valamint a tudomány művelői között. 

 

 

Periodika 

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Hadmérnök” című katonai műszaki 

tudományok és a hadtudományok napjaink aktuális kérdéseit feldolgozó és elemző online 

folyóiratának 2018. évi 3. száma, amely az alábbi linken keresztül érhető el: 

http://www.hadmernok.hu/183_tartalom.php  

 

 

Kiadványok 
 

BUDAI Balázs – GERENCSÉR Balázs Szabolcs – VESZPRÉMI Bernadett (2018): A 

digitális kor hazai közigazgatási specifikumai. Budapest, Dialóg Campus Kiadó. ISBN 978-

615-5889-61-5 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5889-62-2 (elektronikus) 

 

A mű az Institutiones Administrationis sorozat X. köteteként jelent meg. Sorozatszerkesztő: 

Patyi András 

 

A társadalom alrendszerei – így a közigazgatás is – egyre több terület kölcsönhatásának 

köszönhetően dinamikusan változnak. E kölcsönhatások nagy amplitúdójú hullámokat vernek, 

és évtizedes, évszázados beidegződéseket, működési rutinokat, törvényszerűségeket borítanak 

fel. 

Napjainkban a digitális jelenségek írják át a közigazgatás fejlesztésének hangsúlyos pontjait, és 

miután e jelenségek országonként eltérő mértékben érvényesülnek, léteznek hazánkra jellemző 

specifikumok és hangsúlyos területek is. 

E kötet szerzői kísérletet tesznek a közigazgatás szerepének megtalálására a digitális 

ökoszisztémában, ahol például a nyílt kormányzás vagy akár a tudáskormányzás egyre hihetőbb 

és valóságosabb elváráshalmazt támaszt. Vizsgálják – többek között – ennek szabályozási 

hátterét, az új média térhódításának ügyféloldali és a hivatali oldali következményeit, az e-
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közigazgatás hazai építőköveit, illetve az e-közigazgatás legnagyobb (technológiai, jogi, 

szervezeti, gazdasági) kihívásait. 

Könyvünk elolvasása után új összkép alakulhat ki az olvasóban, a közigazgatás hazai fejlődési 

perspektíváiról, illetve fejlesztésének – infokommunikáció-vezérelt – súlypontjairól. 

 

A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi 

linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php 

 

 

Rendezvényajánló 
 

Lábady Tamás emlékülés 

2018. október 24. 10:00-13:00 

1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi 

Kar Szent II. János Pál Pápa díszterme  

A konferencia programja a Hírlevél mellékletében található. 

 

A jó önkormányzás mérése és értékelése műhely- és vitakonferencia 

2018. október 26. 09:30-15:00 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-26 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán 

működő, „Jó Önkormányzat - a jó állam részét képező teljesítőképes és intelligens 

önkormányzati menedzsment” elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül 

valósul meg. 

 

Effects of global climate change and improvement of adaptation especially in the public 

service area 

2018. november 8. 08:30-16:00 

1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus, Díszterem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-08  

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán 

működő, „Adaptációs lehetőségek az éghajlatváltozás következményeihez a közszolgálat 

területén” elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 
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Az Európai Hálózatbiztonsági Ügynökség 2012 óta minden év októberében megrendezi az 

Európai Kiberbiztonsági Hónap nevű tudatosító kampányát, amelyhez 2016-ban először 

Magyarország is csatlakozott. Az NKE elsősorban a Kiberbiztonsági Akadémia jóvoltából, 

idén már hét rendezvénnyel kapcsolódik be a programsorozatba.  

További információ: https://www.facebook.com/nupscybersec/  

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató 

https://www.facebook.com/nupscybersec/
http://akfi-dl.uni-nke.hu/at-newsletter-confirm/confirm/leiratkozas.php
https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/akfi-uni-nke-hu/Adatv%C3%A9delmi%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%81llamtudom%C3%A1nyi%20H%C3%ADrlev%C3%A9l%20v2.pdf

