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Tisztelt Olvasónk!
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézet által útjára indított
Államtudományi Hírlevél célja az államtudományokkal kapcsolatos friss információk
közzététele az érdeklődő szakmai közönség számára. Amennyiben hírlevelünk felkeltette
érdeklődését, és Ön is rendszeresen szeretne értesülni az államtudományok területének friss
híreiről, vagy közlésre szánt tartalmat szeretne küldeni, kérjük, keresse Szerkesztőségünket a
következő címen: akfi@uni-nke.hu

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló
Mehdi Arrignon (2017): Les acteurs européens de la circulation des normes dans le
secteur de l’emploi
A tanulmány a foglalkoztatási politika területén vizsgálja az Európai Unió szereplőinek
szerepét a bevált, helyes gyakorlatok terjesztésében. A szerző munkája egy átfogó elemzésen
alapul, mely a Kölcsönös Tanulási Programmal (Mutual Learning Programme) kapcsolatos
európai megbeszélésekre fókuszál. E vizsgálat olyan kérdésekre kereste a választ, mint
például, hogy mi az Európai Unió egyes intézményeinek szerepe az ülések során, vagy éppen
ki dönti el azt, hogy mi kerül napirendre. A vizsgálat rávilágított arra, hogy az egyes uniós
szereplők eltérő álláspontot képviselnek a helyes gyakorlat tagállamokban történő
elterjesztését célzó kölcsönös tanulási program tekintetében a foglalkoztatási politika
területén.
Megjelenés helye: Revue française d'administration publique (RFAP) 2017/1 (No 161)
Circulation des modèles d’administration, pp. 45 - 58

A “Revue française d'administration publique (RFAP)” 1977 óta negyedévente megjelenő,
2002 óta az École nationale d'administration (ENA) által szerkesztett, tematikus számokkal
rendelkező, az elméleti és gyakorlati szakembereknek szóló francia folyóirat, amelyben az
államtudomány, a közigazgatás és a közpolitika területéről származó összehasonlító és
európai uniós kitekintéssel rendelkező tanulmányokat találunk.

Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények
Megjelent az Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények legújabb, 2017/2 lapszáma. A
periodika alapítása óta missziójának tekinti azon tudományos értékű publikációk
megjelentetését, amelyek az emberi jogok témakörében születnek és elhivatott az
Alkotmánybíróság, a Kúria, az Európai Unió Bírósága és az Európa Tanács strasbourgi
székhelyű Emberi Jogi Bírósága esetjogának folyamatos bemutatására is.
A 2017/2 lapszám tartalmából:
Tanulmányok
Péterfalvi Attila - Horváth Anett: A pártok gazdálkodásának átláthatósága és az
információszabadság érvényesülésének megvalósulása
Ujházi Lóránd: A szentszéki strukturális és jogszabályi módosítások az európai migrációs
válság fényében
Julien Rossi: Nemzeti konzultáció és adatvédelem
Sághi Tamás András: Az angol parlamentarizmus története a 17. században

Szemle
Gárdos-Orosz Fruzsina: Jakab András: Az európai alkotmányjog nyelve
Figyelő
Berkes Bálint: A Kúria gyakorlatából
Lehoczki Balázs: Az emberiességi szempontok figyelembevétele a menedékjog iránti
kérelmek benyújtásával összefüggésben
Mohácsi Máté: Alapjogi jogesetek – a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága
Nagy Gusztáv: Az Alkotmánybíróság 2017. január 1. és március 31. között hozott döntései
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A lapszám elérhető az alábbi linken keresztül: http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemifolyoiratok/acta-humana/koszonto

Kiadványok
GAZDIK Gyula (2017): Fejezetek Egyiptom modern kori történetéből (1805–2013).
Budapest, Dialóg Campus Kiadó. ISBN 978-615-5764-35-6 (nyomtatott), 978-615-576436-3 (elektronikus)
A több mint 7000 éves civilizációs örökséggel rendelkező Nílus-parti ország modern kori
történetével foglalkozó monográfia három nagy horderejű átalakulási folyamatot, valamint
egy paradigmaváltási kísérletet tár az olvasó elé. Az első a modern Egyiptom „atyja”,
Mohamed Ali 19. század első felében lezajló központosítási törekvéseit és azok
következményeit; a második az 1882-es brit okkupációt és az első világháborút követő
hatalmi-gazdasági átalakulást; a harmadik az 1952-es forradalmat követő nászeri korszak
fejlődési folyamatait; az utolsó tematikus egység pedig az arab tavasz egyiptomi fejleményeit,
illetve a Muszlim Testvérek hatalomátvételi kísérletét járja körül. A kiadvány a
társadalomfejlődési sajátosságok, az útválasztást befolyásoló külső tényezők mellett nagy
hangsúlyt helyez a vizsgált korszak eszmetörténeti vonulatainak bemutatására is.
A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az
alábbi linken keresztül: http://akfi.uni-nke.hu/kiadvanyok

Rendezvényajánló
A magánbiztonság és az önkormányzati rendészet szerepe a XXI. század rendészetében
2017. október 3. 13:00-17:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/03/a-maganbiztonsag-es-az-onkormanyzati-rendeszetszerepe-a-xxi_-szazad-rendeszeteben
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A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán működő, „A
magánbiztonság és az önkormányzati rendészet szerepe a XXI. század rendészetében”
elnevezésű Ludovika Kutatócsoport keretein belül valósul meg.
Ludovika Szabadegyetem: Dr. Mészáros Bence r. ezredes: Fedett nyomozók
alkalmazása a bűnüldözésben
2017. október 3. 18:00-20:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/03/ludovika-szabadegyetem-dr_-meszaros-bence-r_ezredes-eloadasa

The Dynamics Of African Conflicts In The Early 21st Century - Two Steps Further,
One Step Back?
2017. október 5. 08:30-17:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/05/the-dynamics-of-african-conflicts-in-the-early-21stcentury-two-steps-further_-one-step-back
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karán
működő, „Afrika a globalizált világban - lehetőségek és kihívások” elnevezésű Ludovika
Kutatócsoport keretein belül valósul meg.
Hivatásrendek történetének vizsgálata az igazságszolgáltatásban és a közigazgatásban
2017. október 6. 10:00-15:00
Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 6721 Szeged, Somogyi u. 7.
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/06/hivatasrendek-tortenetenek-vizsgalata-azigazsagszolgaltatasban-es-a-kozigazgatasban
A rendezvény a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán működő,
„Hivatásrendek történetének vizsgálata az igazságszolgáltatásban és a közigazgatásban ”
elnevezésű Államtudományi Kutatóműhely keretein belül valósul meg.

The role of religious organisations in the training of people who will encounter casualties
of armed conflicts
2017. október 6. 15:00-16:45
1101 Budapest, Hungária krt. 9. Zrínyi Campus
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http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/06/a-vallasi-szervezetek-szerepe-a-fegyvereskonfliktusok-aldozataival-foglalkozo-szemelyek-felkesziteseben
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző működő,
„Szélsőségek, vallási szélsőségek kutatócsoport” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport keretein
belül valósul meg.
Ludovika

Szabadegyetem:

Dr.

Muhoray

Árpád

ny.

pv.

vezérőrnagy:

A

katasztrófavédelmi műveletek tervezése és szervezése
2017. október 10. 18:00-20:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/10/ludovika-szabadegyetem-dr_-muhoray-arpad-ny_pv_-vezerornagy-eloadasa
Migrációs felsőoktatás a rendészettudomány és a közszolgálat szolgálatában
2017. október 11. 8:30-15:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/11/migracios-felsooktatas-a-rendeszettudomany-es-akozszolgalat-szolgalataban-c_-konferencia
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán működő, „A
migráció dinamikája és társadalmi hatásai” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport keretein
belül valósul meg.
A Balkán államainak politikai kihívásai
2017. október 13. 9:00 – 17:20
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/13/a-balkan-allamainak-politikai-kihivasai-c_rendezveny
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karán
működő, „Európaizáció a Balkánon” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport keretein belül
valósul meg.
A gazdasági jogalkotás aktuális kérdései
2017. október 18. 09:30-15:15
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Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, 9026 Győr, Áldozat u.
12.
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/18/a-gazdasagi-jogalkotas-aktualis-kerdesei
A rendezvény a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán
működő, „Az állam gazdasági szerepvállalásának hatásvizsgálata egyes ágazatokban”
elnevezésű Államtudományi Kutatóműhely keretein belül valósul meg.
A magyar közigazgatási bíráskodás 120 éve
2017. október 26. 09:00-13:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem
A program részleteit, valamint a további információkat hamarosan közzétesszük.
The Impact of the Globalised Economy on the Labour Law Systems – the Future of the
European and the Hungarian Labour Law
2017. október 26-27.
Magyar Tudományos Akadémia Budapest, Széchenyi István tér 9. – Kisterem
http://ajk.pte.hu/files/file/hirek/2017/09/munkajogi-kutatocsoport-konferencia-program2017.pdf
A konferenciával kapcsolatos felhívást a Hírlevél melléklete tartalmazza.
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