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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
Carsten Köppl (2017): Personal ist die wichtigste Ressource im Öffentlichen Dienst
A szerző szerint már napjainkban több mint 100.000 fő hiányzik a német közszolgálati
rendszerből, amelynek hatásai érzékelhetők az építőipar csúszásaiban, az úthálózat
késedelmes fejlesztéseiben, a pedagógusok túlterheltségében, a hiányzó tanárszámban, ami
miatt órák maradnak el, tantárgyak szűnnek meg. A negatív hatások ezen kívül érzékelhetőek
az élelmiszer-biztonsági ellenőrzések csökkenésében, valamint a túl kevés IT szakember miatt
a digitális közigazgatás előtt is vannak megoldatlan feladatok Az elkövetkező 10 évre a
prognózis nem túl derűs: a nyugdíjazás következtében 1,2 millió emberrel csökken a
közszolgálat munkaerő potenciálja, 20 év múlva 2,6 millióval, ami az összes foglalkoztatott
57%-a. A PwC vállalati tanácsadó cég előrejelzése alapján 2030-ig mintegy 800.000
munkavállaló fog hiányozni a közszolgálatból. A szerző a megoldást a munkaerő
motiválásában, és a digitalizált munkakörnyezet kialakításában látja. Példaként az
állampolgári kérdőívek automatizálását, és az adóelkerülések felderítését hozza.

Megjelenés helye: Vewaltung&Management - Zeitschrift für moderne Verwaltung
2017/6, pp. 282
A Vewaltung&Management - Zeitschrift für moderne Verwaltung című folyóirat gyakorlati
és tudományos nézőpontból vizsgálja a vezetés és a menedzsment, a közfeladatok, a
közigazgatási informatika, az elektronikus adatfeldolgozás, a közfinanszírozás és az
államháztartás kérdéseit. Célközönsége a közigazgatás vezető rétege, illetve a közigazgatás-és
gazdaságtudományok kutatói, vállalati tanácsadó, IT szakemberek, továbbképzési intézetek.
A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül:
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/0947-9856-2017-6-282/auf-ein-wort-personal-ist-diewichtigste-ressource-im-oeffentlichen-dienst-jahrgang-23-2017-heft-6?page=1

Államtudományi Műhelytanulmányok
Megjelent az Államtudományi Műhelytanulmányok 2018. évi 1. száma:
2018. évi 1. szám: Bojtor András - Mészáros Zoltán: Government at a Glance –
Kormányzati körkép 2017
A tudomány ma már elismeri, hogy a jó kormányzás nem mentes az értékkategóriák
felállításától, azonban a különböző társadalmi, és gazdasági fejlettséggel bíró, és eltérő
szociokulturális hátterű országok mutatóinak összehasonlítása nem egyszerű feladat. Az
OECD a 2008-as gazdasági válságra válaszul elkészítette Kormányzati körkép című
kiadványát (Goverment at a Glance - GoG), amely azóta kétévente jelenik meg. Az OECD
szakemberei a tagországokkal együttműködve alakították ki azon speciális, összetett
mutatókat, amelyek - a tagországok eltérő gazdasági, társadalmi és politikai berendezkedése
ellenére - összehasonlíthatóvá teszik a kormányzati teljesítményt. A munkaanyagban az NKE
ÁKFI MMI kutatási szakértői a Magyarországra vonatkozó adatokat és indikátorokat
megvizsgálva vontak le értékes következtetéseket, és elsősorban a V4-ekkel, mint a térség
hasonló attribútumokkal rendelkező országaival, vetették össze. A munkaanyagban
kirajzolódik, mely területeken erős hazánk (pl. koncentrált igazgatás), és hol van szükség még
beavatkozásra a kormányzat részéről (pl. digitális ügyintézés).
A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül:
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https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nke-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.

Periodika
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem katonai műszaki tudományági folyóirata, a
„Bolyai Szemle” 2017. évi 2. száma, amely az alábbi linken keresztül érhető el:
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Bolyai_Szemle_2017_02_kesz.pdf

Államtudományi Klasszikusok
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem missziójának tekinti, hogy az államtudomány területén
született, jelentős értéket képviselő műveket feltárja, megőrizze és közvetítse a ma tudósai
számára. Az Államtudományi Klasszikusok elnevezésű sorozat reprint formában képviseli és
őrzi e szellemi örökséget.
TOMCSÁNYI MÓRIC [1926] (2017): A magyar közigazgatási jog alapintézményei - Patyi
András és Koi Gyula bevezető tanulmányával. Budapest, DIALÓG CAMPUS. ISBN 978615-5680-71-7
Már kilencven esztendő is eltelt azóta, hogy Tomcsányi Móric A magyar közigazgatási jog
alapintézményei című kötete napvilágot látott, és az értő közönség kézbe vehette a művet. A
közjogtudós Tomcsányi Móric a fogalomépítő dogmatikai látásmód vezéralakja volt a hazai
közigazgatási jogtudományban. A könyv a hazai közigazgatási jogtudomány egyik
kiemelkedően fontos darabja. (Részlet Patyi András és Koi Gyula bevezető tanulmányából)
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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
A helyi környezetpolitika elméleti és gyakorlati megközelítései
2018. január 30. 10:00-16:40
1068 Budapest, Benczúr u. 35. Hotel Benczúr
https://jog.unideb.hu/hu/node/692

International scientific conference on Cyber security in public service
2018. január 31. 09:30-17:30
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Zrínyi Campus Main Hall
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-01-31
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán
működő,

„Kiberbiztonsági

Kiemelt

Kutatóműhely”

elnevezésű

Ludovika

Kiemelt

Kutatóműhely keretein belül valósul meg.
„A Mianmari Rohingya menekültválság háttere” fórumbeszélgetés
2018. február 08. 14:30-17:00
1101 Budapest Hungária krt. 9. Zrínyi Campus, Zrínyi terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-08
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző működő,
„Szélsőségek, vallási szélsőségek kutatócsoport” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport keretein
belül valósul meg.
A kiváló teljesítményhez vezető út rendszerszintű szemlélete
2018. február 08. 15:00-16:00
1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium C-D terem
A program részleteit, valamint a további információkat hamarosan közzétesszük.
„Law 4.0” – Challenges of the Digital Age
2018. március 29.
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Győr, Széchenyi István Egyetem
http://nkmt.sze.hu/hirek-esemenyek/-law-4-0-challenges-of-the-digital-age
A jelentkezési határidő: 2018. március 2.
A rendezvény a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán
működő, „Az állam gazdasági szerepvállalásának hatásvizsgálata egyes ágazatokban”
elnevezésű Államtudományi Kutatóműhely keretein belül valósul meg.
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