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Tisztelt Olvasónk! 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézet által útjára indított, ez 

év februárjától az Államtudományi és Közigazgatási Kar gondozásában megjelenő 

Államtudományi Hírlevél célja az államtudományokkal kapcsolatos friss információk 

közzététele az érdeklődő szakmai közönség számára.  

 

A korábbi Hírlevelek elérhetőek az alábbi honlapon keresztül: https://akfi.uni-nke.hu/az-

intezetrol/hirlevelek/altalanos-informaciok 

 

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló 
 

Wioleta Kucharska – Rafał Kowalczyk (2019): How to achieve sustainability?—

Employee's point of view on company's culture and CSR practice 

A tanulmány célja, hogy megvizsgálja a vállalati kultúra, a teljesítmény, a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás (CSR), valamint a jó hírnév közötti kapcsolat szerkezetét a munkavállalók 

szemszögéből, annak meghatározása érdekében, hogy a vállalati kulturális tényezők milyen 

mértékben befolyásolják a CSR gyakorlatot. A szerzők a kutatási keretében felmérést végeztek 

a lengyel építőipari vállalatok alkalmazottai körében a CSR-gyakorlatokról. Eredményeik a 

vállalati hírnévnek komoly relevanciáját tárták fel. 

 

Megjelenés helye: Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 

Volume26, Issue2, March/April 2019, Pages 453-467. 

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 
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javuljon. Ennek érdekében a folyóirat gyakorlati tanácsokkal szolgál, esettanulmányokat mutat 

be, valamint a különböző megközelítések előnyeit és hátrányait mutatja be. 

 

 

Tudományos sarok 
 

Kutatási eredmények publikálásának módszertana 

A tudományos publikációk általában hasonló módon, általános logikai struktúra alapján 

épülnek fel, melyet fontos, hogy megismerjünk. A hasonló felépítés ugyanis nemcsak 

logikussá, érthetővé teszi a cikkeket, de a tájékozódást is meggyorsítja. A legtöbb tudományos 

publikáció a következő felépítést követi: Bevezetés, Módszertan, Eredmények, Megvitatás. Ez 

az ún. IMRAD formátum (Introduction, Methodology, Results and Discussion), a 

legelterjedtebb felépítési forma. 

 

További információk: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.16084.04481  

 

 

Nemzetközi konferencia-ajánló 
 

Fourth International Conference on Electronic Voting 

2019. október 1-4. 

Bregenz, Ausztria 

https://www.e-vote-id.org/ 

A konferenciával kapcsolatos felhívást és programot a Hírlevél melléklete tartalmazza. 

 

 

Kiadványok 
 

KISS Tibor - PARTI Katalin - PRAZSÁK Gergő (2019): Cyberdeviancia. Budapest, 

Dialóg Campus Kiadó ISBN 978-615-5945-34-2 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5945-35-9 

(EPUB) 

Ha Sherlock Holmes ma élne, barátjával és segítőtársával, Watsonnal biztosan elolvastatná ezt 

a könyvet. A kötetben foglaltak ismerete nélkül nem lehet felvenni a siker reményében a harcot 

a bűnnel, amelynek elkövetői és áldozatai ma már a virtuális valóságban is jelen vannak. A 
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szerzők meggyőzően mutatják be, hogy ugyanazok az emberek, akik a valóságos térben követik 

el a jogi és az erkölcsi normákat áthágó tetteiket, a cybertérben már merőben más bűnelkövetési 

eszközökkel, kockázatokkal és lehetőségekkel találkoznak. Ezt a művet érdemes 

tanulmányoznia annak, akit érdekel a szemünk előtt kibontakozó virtuális tér kriminológiája és 

patológiája, amelyeknek a feltérképezése jelentősen hozzájárulhat a cyberdeviancia által 

okozott károk mérsékléséhez és megelőzéséhez. 

 

A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi 

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

 

 

Rendezvényajánló 
 

LUDOVIKÁS ÉLETUTAK - Perjés Géza hadtörténész (1917-2003) című kiállítás 

ünnepélyes megnyitója 

2019. május 15. 10:00 - 11:00 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-15 

 

KKV-k, versenyképesség, digitalizáció 

2019. május 16. 10:00 - 13:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ 510. tárgyaló 

https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-16 

 

ReNEUAL 10th anniversary conference 

2019. június 06-07. 

79098 Freiburg im Breisgau (Németország) 

A konferenciával kapcsolatos információkat a Hírlevél melléklete tartalmazza. 

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató 
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