gi, közpolitikai képzésben meghatározó társegyetemek szövetségéről is, amelynek fő célja
a megújuló tisztviselői továbbképzés közös fejlesztése és biztosítása.

Tisztelt Olvasóink!
Megalakult az első közigazgatás-tudományi doktori iskola! A közigazgatás-tudomány fejlesztését célként követő tudományos folyóirat számára ez a fejlemény mérföldkő. De mérföldkő az államtudományok, a jogtudományok, a rendészettudomány és más társtudományok művelői, az akadémikum és a felsőoktatás szereplői és nem utolsó sorban a közigazgatás, a közszolgálat ügyét szem előtt tartók számára. Magyary Zoltán, akinek születése
125. évfordulóját ünnepeljük a közeljövőben méltóbb mementót aligha kaphatna. A közigazgatás tudományos igényű és értékű kutatása és oktatása tőle indult olyan útra, amely
2013-ra érlelődött önálló doktori iskolává. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi karának égisze alatt olyan tudományos műhely épül, amely szövetségben
a társegyetemekkel Magyary nyomdokain képes hatni a hazai közigazgatás átalakítására és reflektálni az európai, nemzetközi közszolgálat változásaira. A tudomány és a közigazgatás-fejlesztés nemzetközi kapcsolatrendszerében a doktori műhely visszahozhatja az
Administrative Sciences világában azt a magyar jelenlétet, amely 1945 előtt még komoly
és erős volt. Erre utal, hogy a Network of Insitutes and Schools of Public Administration
(NISPA) 2014-ben éves konferenciáját az NKE-vel (és a BCE-vel) közösen Budapesten
rendezi, továbbá a European Decision Science Institute nemzetközi konferenciáját – szintén az NKE közreműködésével – 2013. júniusában nálunk rendezi. Ezen túl persze a doktori iskolának a közigazgatás oktatása, a tisztviselői továbbképzés, a Magyary-program kutatási és képzési elemei számára is alapot és inspirációt kell adni. Nem utolsósorban szakértői pályaképet kínálni azon fiatalak vagy tapasztaltabb tisztviselők számára, akik ösztönzést éreznek munkájuk tudományos művelésére is. A doktori iskola gyümölcseként a közigazgatás tudományának ki kell alakítania helyét és inter-diszciplináris kapcsolatait a tudományágak rendszerében.
A Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatásra a lapelődök hagyományain komoly szerep
vár a doktori iskola missziójának támogatásában. E lapszámunk tudományelméleti írásai
már ezt a célt követik. Szakmai fórum rovatunk a járásokkal kapcsolatos 2013. februárjában rendezett konferenciából ad ízelítőt, kiemelten a közigazgatásért felelős miniszter előadásának közlésével. Tudósítunk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a jogi, közgazdasá2

Lapunk 2013. őszétől olyan életszakaszba lép, amelyben már a közigazgatás-fejlesztés uniós támogatása nem tud teljes finanszírozást biztosítani. Ezért kérjük és bátorítjuk
azon több ezer olvasónkat, akikhez az elmúlt két évben lapunk gratis jutott el, rendeljék
meg lapunkat és előfizetésükkel járuljanak hozzá annak további működéséhez. Mi pedig továbbra is várjuk a közszolgálat és a felsőoktatás területén szellemi kihívásokat kereső partnereinket.

						

Salutem Lectori!

Dr. Kis Norbert,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorhelyettese
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