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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
Ronan McCrea (2017): Forward or Back: The Future of European Integration and the
Impossibility of the Status Quo
A tanulmány azt vizsgálja, hogy az EU jogi és politikai rendje hogyan birkózik meg azzal, ha
a Szerződések által előirányzott szorosabb unió elmarad. A szerző különösen annak
vizsgálatára összpontosít, hogy mi várható akkor, ha a korábban sikeres integrációs
mechanizmusok, például a jog általi integráció megakad és már nem képes sikeresen
előmozdítani az integrációs folyamatot. A szerző annak lehetőségét látja, hogy az integráció
jelenlegi szintje fenntartható anélkül, hogy az tovább lépne az intenzívebb integráció vagy a
költséges és zavaró dezintegráció irányába. Az állítás alátámasztására a cikk három területet,
az állampolgárságot, az euróövezetet és az Unió jogalkotását vizsgálja, amelyek mindegyike
azt mutatja, hogy sem az integráció aktuális foka, sem a közelmúltban alkalmazott módszerek
az integrációs folyamat előrehaladásához hosszú távú alapot nem biztosítanak.
Megjelenés helye: European Law Journal 2017/1-2. szám, 66-93. pp.

Az ELJ egy új megközelítésben tanulmányozza az európai jogot. Azt a célt szolgálja, hogy az
Unió jogát a maga szociális, kulturális, gazdasági és politikai környezetében vizsgálja. A
folyóirat nélkülözhetetlen olvasmányt jelent akár tanulók, akár az uniós jogot gyakorlók
számára.
A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eulj.12207/full

Egyetemi kiadvány
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Hadmérnök” című katonai műszaki
tudományok és a hadtudományok napjaink aktuális kérdéseit feldolgozó és elemző online
folyóiratának 2017. évi 3. száma, amely az alább linken keresztül érhető el:
http://www.hadmernok.hu/173_tartalom.php

Államtudományi Klasszikusok
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem missziójának tekinti, hogy az államtudomány területén
született, jelentős értéket képviselő műveket feltárja, megőrizze és közvetítse a ma tudósai
számára. Az Államtudományi Klasszikusok elnevezésű sorozat reprint formában képviseli és
őrzi e szellemi örökséget.
EGYED István [1947] (2017): A magyar közigazgatási jog alaptanai. Dialóg Campus
Kiadó. ISBN 978-615-5680-70-0
Hetven esztendő telt el azóta, hogy 1947-ben napvilágot látott Egyed István professzor A
magyar közigazgatási jog alaptanai című monográfiája. A kötet újrakiadása először is
tisztelgés államtudományi klasszikusaink egyikének életműve előtt. Másfelől a könyv útjára
bocsátásának ténye annak is jele, hogy Egyed professzor elméleti gondolkodása kiállta az
idők próbáját. (Részlet Koi Gyula és Patyi András bevezető tanulmányából)
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Rendezvényajánló
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
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
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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.
Gazdaságfejlesztés és közpénzügyek közpolitikai és területi aspektusai – ünnepélyes
nyitó konferencia
2017. október 13. 10:00-13:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási épület II. em. 212-213. terem
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/13/gazdasagfejlesztes-es-kozpenzugyek-kozpolitikai-esteruleti-aspektusai-unnepelyes-nyito-konferencia
Prof. Joan Freeman - „When gifted children grow up"
2017. október 16. 15:00-16:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/16/prof_-joan-freeman-when-gifted-children-grow-up_

Governance workshop II.
2017. október 17. 9:30-12:00
1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium OK F14 C és D terem
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/17/kormanyzasi-muhelybeszelgetes-governanceworkshop-ii_
Ludovika Szabadegyetem: Dr. Hankiss Ágnes: Hálózatok a nemzetközi terrorizmusban
2017. október 17. 18:00-20:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
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http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/17/ludovika-szabadegyetem-dr_-hankiss-agneseloadasa
A gazdasági jogalkotás aktuális kérdései
2017. október 18. 09:30-15:15
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.
60 év - Kihívások és válaszok a magyar közigazgatási eljárásjogban
2017. október 19. 08:30-14:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/19/60-ev-kihivasok-es-valaszok-a-magyarkozigazgatasi-eljarasjogban
A háború fogalma a vallások tanításában
2017. október 19. 09:00-13:00
1101 Budapest, Hungária krt. 9. Zrínyi Campus, 7. épület, IMO konferencia terem
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/19/a-haboru-fogalma-a-vallasok-tanitasaban
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző működő,
„Szélsőségek, vallási szélsőségek kutatócsoport” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport 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.
5

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.
4. Magyar Jövő Internet Konferencia - Okos város a célkeresztben
2017. november 8-9.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Központi épület, 1111 Budapest,
Műegyetem rakpart 3.
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/08/4_-magyar-jovo-internet-konferencia-okos-varos-acelkeresztben
A rendezvény a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és
Informatikai Karán működő, „Okos város ─ okos közigazgatás: A technológia fejlődésének
irányai és hatása” elnevezésű Államtudományi Kutatóműhely keretein belül valósul meg.
Prof. Dr. Csíkszentmihályi Mihály – „Good governance - vezetői szerepek és felelősségek
a közjó megteremtésében”
2017. november 20. 11:00 – 12:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási épület
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/20/prof_-dr-csikszentmihalyi-mihaly-good-governancevezetoi-szerepek-es-felelossegek-a-kozjo-megteremteseben
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