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kat alakító új törvényeket. A kutatásoknak be kell épülniük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a jogi, közgazdasági, közpolitikai képzésben meghatározó társegyetemek szövetségében megújulás alatt álló tisztviselői továbbképzési programokba.
Továbbra is várjuk tehát a közszolgálat és a felsőoktatás területén szellemi kihívásokat
kereső partnereinket. Lapunk nyitottságával és tematikai sokszínűségével járul hozzá a
szerteágazó közigazgatás-fejlesztés minőségéhez.

						

Tisztelt Olvasóink!

Pro publico bono!
Dr. Kis Norbert,
Főszerkesztő

Rendkívüli politikai aktivitás tapasztalható Európa-szerte a jó és hatékony állam feltételeinek kialakításában, párhuzamosan pedig a fiskális egyensúly megteremtésében. A
„jó” és egyben a pénzügyi hatékonyságot is szolgáló közszolgálat megteremtése olyan muníciót kínál a tudomány számára, hogy adódik a kérdés: kellő figyelmet kapnak-e a hazai akadémikum részéről a közigazgatás-fejlesztés kurrens folyamatai? Találunk-e mértékadó elemzéseket a magyar tudományos diskurzusban akár a hazai közigazgatás folyamatairól, akár a közszolgálati fejlesztések nemzetközi trendjeiről? Tudja-e tartani a tudomány a közpolitikai akciók gyors ütemét, ami a válságkezelés eredményessége szempontjából Európa-szerte kulcskérdés? Tudott-e kellően ritmust váltani a tudomány? Hol tartunk? Valljuk be, komoly lemaradást kell behoznia a honi tudományos közösségnek, és talán a tematizálásnak is nagyobb figyelemmel kellene lennie a valóságunkat rövid idő alatt
fundamentálisan átalakító közjogi és közigazgatási újdonságokra. Lapunk is erre törekszik
inspiráló szakmai környezetben, hiszen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az NKE partnerintézményei a közigazgatás tevékeny formálói.
E lapszámunkban is foglalkozunk az induló Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolával,
párhuzamosan már a közigazgatás-tudományi osztály is megalakult a Doktoranduszok
Országos Szövetségében. Az egyetem partnereivel, így mindenekelőtt a BCE-vel készül a
2014-es Network of Institutes and Schools of Public Administration (NISPA) éves konferenciájának megrendezésére, amely egybeesik a jubileumi Max Weber-évvel (150). Komoly munkákkal kell készülni a magyar európai uniós tagság tízéves évfordulójára, és
egyben értékelni kell, mit jelentett a 2007–2013-as támogatási ciklus a magyar közszolgálat számára, különösen az államreformprogramok területén. E lapszámunk több cikke is
az EU-problematikát elemzi. Ezenközben a 2013. őszre beérő eseményeket is górcső alatt
kell tartani: a járási szintű kormányablakrendszer és az integrált ügyfélszolgálatok elindulását, a kormány-tisztviselői hivatásetikai kódex hatálybalépését vagy az ágazati politiká2
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Hol tart a közigazgatás-tudomány? Ezt a kérdést sajnos nem egy közelmúltbeli publikáció ihlette, noha az államtudományok területén minden komolyabb elemzés kérdése vagy
következtetése valamilyen módon e téma körül forog (vagy kellene, hogy forogjon).
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