
Bekö szön tõ

Egy esz ten de je, Ma gya ry Zol tán szü le té -
sé nek 123. év for du ló ján in dí tot tuk újra a
Ma gyar Köz igaz ga tás szak mai, tu do má nyos
fo lyó ira tot. A Nem ze ti Köz igaz ga tá si In té -
zet, ké sõbb pe dig a Nem ze ti Köz szol gá la ti
Egye tem vál lalt ki emelt sze re pet ab ban,
hogy a lap elsõ év fo lya ma le he tõ sé get adott
szá mos köz igaz ga tá si té má jú, tu do má nyos
írás köz lé sé re. A lap cél ja a köz igaz ga tás, a
köz me nedzs ment és a köz po li ti ka fej lõ dé sét 
szol gá ló lek to rált ku ta tá sok és szak mai ta -
pasz ta la tok köz lé se, a tu do má nyos né ze tek
és a gya kor la ti meg fon to lá sok kö zöt ti köl -
csön ha tás erõ sí té se, a köz igaz ga tás mi nõ sé -
gé nek fej lesz té sét szol gá ló tu dás köz ve tí té se. 
A tu do má nyos köz le mé nyek a köz igaz ga tás 
fej lesz té sé vel kap cso la tos ha zai és nem zet -
kö zi ku ta tá si ered mé nye ket mu tat ja be, tu -
do má nyos mû he lyek, is ko lák esz me cse ré jé -
nek ad fe lü le tet. A szak mai fó rum ban meg -
je le nõ írá sok a köz igaz ga tá si pra xis mû ve lõi
kö zöt ti ta pasz ta lat cse ré rõl, a jó gya kor la -

tok ról és a köz szol gá lat vál to zá sa i ról tu dó -
sít. Nem zet kö zi ki te kin tést adunk köz igaz -
ga tás-tu do má nyi ku ta tá sok ról, a kül föl di
köz igaz ga tá si stra té gi ák ról és gya kor la tok -
ról, az euró pai köz igaz ga tá si rend sze rek
köze ledésérõl és együtt mû kö dé sé rõl, az EU
törek véseirõl és a nem zet kö zi szer ve ze tek
köz igaz ga tás-fej lesz té si prog ram ja i ról. Vé gül
pe dig rend sze re sen szem lé zünk a köz igaz ga -
tás vi lá gá nak szak mai és tu do má nyos ese mé -
nye i rõl, hí re i rõl, prog ram ja i ról.

Kö szö net el sõ sor ban a Szer kesz tõ bi zott -
ság tag ja i nak a tü rel mes és gon dos szak mai
tá mo ga tá sért. Bí zunk ab ban, hogy a Ma gyar 
Köz igaz ga tás a tu do mány és a köz igaz ga tás
gya kor la ta kö zöt ti köl csön ha tás fon tos té -
nye zõ je ma rad, és egy re töb ben csat la koz -
nak szer zõ tá bo runk hoz.

Üd vöz let az Ol va só nak!
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