
 
 

2019/05. 

 

Tisztelt Olvasónk! 

 

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

jelenleg 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 
 

Jesus Barrena‐Martinez – Macarena López‐Fernández – Pedro M. Romero‐Fernández 

(2019): The link between socially responsible human resource management and 

intellectual capital 

A tanulmány nagy hangsúlyt fektet a szociálisan felelős humánerőforrás-menedzsment (SR-

HRM) relevanciájának bemutatására, valamint körül járja annak kapcsolatát a vállalatok 

értékteremtésével. A tanulmány vizsgálatának középpontjában az SR-HRM szakpolitikák és 

szellemi tőke (IC) dimenzióinak (humán, társadalmi és szervezeti tőke) kapcsolatának 

vizsgálata áll. A tanulmány eredményei megerősítik, hogy a szociálisan felelős HR politikát 

alkalmazó vállalatok más vállalatoknál nagyobb IC-szint növekedést tapasztalhatnak. Ez a 

folyamat elősegíti a szervezetek fenntartható fejlődését az IC-érték fokozása és az érdekelt felek 

bevonása által. 

 

Megjelenés helye: Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 

Volume26, Issue1, January/February 2019, Pages 71-81 

https://akfi.uni-nke.hu/az-intezetrol/hirlevelek/altalanos-informaciok
https://akfi.uni-nke.hu/az-intezetrol/hirlevelek/altalanos-informaciok
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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. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/csr.1658 

 

 

Nemzetközi konferencia-ajánló 
 

VII International Scientific Conference: „ENGINEERING. TECHNOLOGIES. 

EDUCATION. SECURITY 2019” 

2019. május 29 – június 1., Veliko Tarnovo, Bulgaria 

További információk a Hírlevél mellékletében és a http://www.techtos.net weboldalon 

találhatóak. 

 

 

Kiadványok 
 

GYERGYÁK Ferenc (2018): A helyi önkormányzatok tevékenységének törvényességi 

felügyelete. Budapest, Dialóg Campus Kiadó. ISBN 978-615-5920-24-0 (nyomtatott) | 

ISBN 978-615-5920-25-7 (elektronikus) 

A helyi önkormányzatok működése feletti törvényességi ellenőrzés és felügyelet rendszere nem 

mutat egységes képet az európai államokban, a nemzeti szabályozás egyes országokban 

erősebb, míg másokban gyengébb jogkörrel ruházza fel az ilyen feladatokat ellátó állami 

szerveket. A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája alapján azonban közös cél az 

önkormányzati autonómia és a törvényes működés közötti egyensúly fenntartása. 

A magyar önkormányzati rendszer 1990. évi megteremtésekor az Országgyűlés a törvényességi 

ellenőrzés intézményesítése mellett foglalt állást. 2012. január 1-jébel azonban a törvényalkotó 

– a törvényességi ellenőrzés eszköztárát gyengének minősítve – a helyi önkormányzatok 

működése feletti törvényességi felügyeleti rendszer bevezetéséről döntött. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/csr.1658
http://www.techtos.net/
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E könyv a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére, valamint a helyi önkormányzatok 

és központi állami szervek kapcsolatára vonatkozó szabályok megismerésében segíti eligazodni 

a tisztelt olvasót. 

 

A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi 

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

 

 

Rendezvényajánló 
 

Digitális Jólét Fórum – Hálózatkutatás a digitális jólét szolgálatában 

2019. február 12. 10:00 - 11:30 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Díszterme 

A program részleteit, valamint a további információkat a Hírlevél melléklete tartalmazza. 

 

Ludovika Szabadegyetem II. előadás - Kun Miklós: Szövetségesekből ellenségek: 

Angolszász hatalmak és a Szovjetunió szembefordulása egymással a világ valamennyi 

szegletében 

2019. február 12. 18:00 - 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-02-12 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar ENSZ Társaság konferenciája 

2019. február 13. 14:00 - 17:00 

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

https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-02-13 

 

Ludovika Szabadegyetem III. előadás - Kun Miklós: Churchill és Sztálin kötélhúzása: Kié 

legyen Magyarország? (Publikálatlan források nyomán) 

2019. február 19. 18:00 - 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-02-19 

 

BALKÁN konferencia 

http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-02-12
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-02-13
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-02-19
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2019. április 05. 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-05  

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató 

https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-05
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

