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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 
 

Liang Ma - Yueping Zheng (2017): Does e-government performance actually boost 

citizen use? Evidence from European 

Éveken át úgy gondolták, hogy a magas színvonalú e-kormányzati megoldások növelhetik az 

e-szolgáltatások állampolgárok általi használatát. Ezt az egyértelmű feltevést azonban soha 

nem vizsgálták. A szerzők 32 európai országban, több mint 28 000 polgár megkérdezése 

alapján megvizsgálták az e-kormányzat teljesítményének a polgárok általi felhasználására 

gyakorolt hatását. Elméletileg egy jobban megtervezett és fenntartott kormányzati honlapot 

többen használnak, de statisztikai modellekkel ezt cáfolták. A szerzők megállapítása alapján 

negatív kapcsolat áll fenn a teljesítmény és az állampolgárok e-információ és e-szolgáltatás 

használata között, miközben az e-részvétel jelentéktelen volt. 

 

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 
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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/10.1080/14719037.2017.1412117 

 

 

Periodika 

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem angol nyelvű kiadványának 2017. évi 3. száma, 

amely az alább linken keresztül érhető el:  

AARMS: https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/aarms/current-issues 

 

 

Rendezvényajánló 
 

A magyar közigazgatási jogtudomány aktuális kérdései 

2018. március 2. 09:00-14:00 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-02  

A rendezvény a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán működő, 

„Digitalizációtól a személyességig” elnevezésű Államtudományi Kutatóműhely keretein belül 

valósul meg. 

 

Az irreguláris migráció gazdaságtana – hoz vagy visz? c. workshop 

2018. március 6. 09:00-12:00 

1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium földszint 14 D terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-06  

 

70 éves a Rendőrtiszti Akadémia 

2018. március 8. 08:00 - 2018. március 9. 13:00 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-08  

 

https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/aarms/current-issues
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-02
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-06
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-08
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Könyvbemutató: Nyáry Éva - Egy pillanat az örökkévalóságból – Nyáry Ernő bagdadi 

érsek élete 

2018. március 8. 14:00-15:00 

1101 Budapest, Hungária krt. 9. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-08  

 

Ptk. Módszertani workshop 

2018. március 9. 10:00-12:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület, 5. emelet 509-es tárgyaló 

https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-09  

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. 

 

International conference: Balkans on the road of EU integration - Is the EU still the 

center of gravity? 

2018. március 13. 08:30-14:00 

1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium C-D terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-13 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutató Központban 

működő, „Kormányzati döntéshozatalt elősegítő stratégiai kutatások a magyar kül- és 

biztonságpolitika meghatározó területein. (A nemzetközi kül- és biztonságpolitikai döntés-

előkészítési gyakorlatok és tapasztalatok megismerése, feldolgozása, elemző-értékelő 

módszertanának adoptálása a magyar kül- és biztonságpolitika fő stratégiai irányai szerint)” 

elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Tudományos vitaülés – Dr. Vecsey Márk előadása 

2018. március 21. 17:00-18:30 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület, 510-es iroda 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-21  

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. 

 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-08
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-09
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-13
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-21
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A közszolgálat jogi szabályozása - Közszolgálati jog de lege lata et ferenda 

2018. március 22. 09:00-16:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika Főépület 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-22 

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. 

 

Jó önkormányzás indikátorai 

2018. március 29. 09:30-13:30 

1118 Budapest, Ménesi út 5. Ménesi úti Campus, 304 AB terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-29 

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. 

 

„Law 4.0” – Challenges of the Digital Age 

2018. március 29. 

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. 

 

Ptk. módszertani workshop 

2018. április 11. 14:00-16:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület, 402-es terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-11  

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. 

 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-22
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-29
http://nkmt.sze.hu/hirek-esemenyek/-law-4-0-challenges-of-the-digital-age
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-11
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Tudományos vitaülés – Dr. Tajti Tibor 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. 

 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-18

