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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
Nazamul Hoque – Abdul Rahim Abdul Rahman – Rafiqul Islam Molla – Abu Hanifa Md.
Noman – Mohammad Zahid Hossain Bhuiyan (2018): Is corporate social responsibility
pursuing pristine business goals for sustainable development?
Folyamatos tudományos vita zajlik a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról (CSR), annak
céljairól és gyakorlatáról, valamint az üzleti életre és a társadalomra gyakorolt hatásáról. A
szerzők kimondott célja, hogy kritikusan közelítsék meg az üzleti vállalkozások CSRgyakorlatát. A szerzők számos tanulmány tartalmát (126 cikk, amely közül 89 empirikus
vizsgálat volt) megvizsgálták. Arra a következtetésre jutottak, hogy a CSR mozgatórugója nem
feltétlenül a társadalmi jólét emelése, hanem elsősorban az üzleti nyereség növelése
(véleményük szerint a társadalmi felelősségvállalás nagyrészt önkéntes, filantróp módon, a
vállalatok saját megítélésének javítása érdekében történik). A szerzők további megállapítása,
hogy a vállalatok CSR-gyakorlata inkább marketingstratégia, amely aláássa a CSR eredeti
célját. A szerzők végső konklúziója alapján a CSR gyakorlat felülvizsgálatot igényel.

Megjelenés helye: Corporate Social Responsibility and Environmental Management,
Volume25, Issue6 November/December 2018 Pages 1130-1142
A folyóirat gyakorlati forrásként szolgál a társadalmi és környezeti felelősségvállalásokkal
foglalkozó egyre növekvő számú szervezetek számára a fenntartható fejlődés összefüggésében,
és azok számára, akik érdekeltek, hogy teljesítményük és elszámoltathatóságuk ezen a téren
javuljon. Ennek érdekében a folyóirat gyakorlati tanácsokkal szolgál, esettanulmányokat mutat
be, valamint a különböző megközelítések előnyeit és hátrányait mutatja be.

Periodika
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Hadtudományi Szemle” című kiadványának
2018. évi 4. száma, amely az alábbi linken keresztül érhető el:
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/hadtudomanyi-szemle/aktualisszam

Kiadványok
BARANYAI Gábor (szerk.) - CSERNUS Dóra Ildikó (szerk.) (2018): A fenntartható
fejlődés és az állam feladatai. Budapest, Dialóg Campus Kiadó. ISBN 978-615-5889-98-1
(nyomtatott) | ISBN 978-615-5889-99-8 (elektronikus)
Hetente megdőlő melegrekordok, bogárinvázió, európai tornádók, egzotikus járványok,
napelem-forradalom, génmódosított háziállatok, elektromos autózás – ezek a korábban
elképzelhetetlen jelenségek mára már mindennapjaink valóságává váltak. Gyakran úgy érezzük
azonban, hogy világunk szédítő sebességű átalakulását nemcsak a hétköznapi ember, de az
állam sem tudja megfelelően kezelni. Hogyan alkalmazkodik a közigazgatás a természeti
erőforrások globális válságának kihívásaihoz? Megvalósítható-e a környezet végleges
veszélyeztetése nélkül az egyén jólléte, a közösség gyarapodása és a javak méltányos elosztása?
Ha igen, melyek lesznek az állam új jogalkotási, végrehajtó és intézményfenntartó feladatai?
Ez a könyv a környezeti, gazdasági és szociális érdekek egyensúlyán alapuló fenntartható
fejlődés kihívásait mutatja be az állami cselekvés sajátos lehetőségein és feladatain keresztül.
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A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi
linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php

Rendezvényajánló
Egészségügyi jog a magánjog és közjog határán
2018. december 07. 09:30 - 15:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
A konferencia programja a Hírlevél mellékletében található.
Hálózatkutatási kihívások a közigazgatásban II. – Főelőadó: Barabási Albert-László
2018. december 17. 13:00 - 16:45
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-12-17
A Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely az állami eljárások racionalizálásának
alapkérdései című kutatás II. szegmensének zárókonferenciája
2018. december 18. 09:00 - 16:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ, 214-215. Előadó
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-12-18
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézetében
működő, „Kilényi Géza Egyetemi 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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