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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 
 

Christel Cournil – Marta Torre-Schaub (2017):  Une justice climatique pour la France. 

Notes sur l’Avis du Conseil économique, social et environnemental du 27 septembre 

2016 

A tanulmány a francia Gazdasági, Szociális és Környezetvédelmi Tanács (Conseil 

économique, social et environnemental) 2016. szeptember 27-i, az éghajlati igazságosság elve 

vonatkozásában kiadott Véleményét elemzi. A Véleményben található ajánlások két részre 

oszthatók: egyrészt az éghajlati igazságosság elvének fő megvalósítási irányait elemzik, 

másrészt az éghajlati igazságosság elvének gyakorlati kivitelezését vizsgálják Franciaország 

vonatkozásában. A tanulmány négy pontot emel ki az éghajlati igazságosság elvének 

megvalósítása tekintetében. E négy pont: a globális felmelegedés elleni kutatások további 

folytatása, az egyes területek sebezhetőségének fokozott figyelembevétele, az éghajlattal 

kapcsolatos szolgáltatások fejlesztése és a tengerentúli régiók és megyék ösztönzése arra, 

hogy teljes körűen gyakorolják a rájuk ruházott hatásköröket a klímaváltozással szembeni 

küzdelemben. A tanulmány a Véleményt átfogóan ismerteti, megjegyzéseket fűz hozzá 

Franciaország aktuális helyzetét is figyelembe véve. Végül a szerzők a Vélemény egyes 
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kiemelten jelentős aspektusait, lehetséges hatásait (mint például: egészségvédelemre 

vonatkozó hatások, az éghajlati igazságosság elve vonatkozásában kialakuló bírói gyakorlat) 

részletesen is bemutatják. 

 

Megjelenés helye: Revue juridique de l’environnement, 2017/3 (Volume 42) pp. 443-456 

A „Revue juridique de l’environnement” egy 1976-ban Michel Prieur Professzor emeritus 

által alapított, évente ötször (negyedévente egy rendes és évente egy speciális számmal) 

megjelenő, a környezetvédelmi jogra koncentráló összehasonlító és európai uniós 

kitekintéssel rendelkező tanulmányokat tartalmazó folyóirat. 

 

Egyetemi kiadványok 
 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Nemzet és biztonság – Biztonságpolitikai 

szemle” című folyóiratának 2017. évi 1. száma, amely az alább linken keresztül érhető el: 

http://www.nemzetesbiztonsag.hu/aktualis_szam.php?id=1 

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Hadtudományi Szemle” című kiadványának 

2017. évi 3. száma, amely az alább linken keresztül érhető el:  

http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/hadtudomanyi-szemle/aktualis-szam 

 

 

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. 

 

BOÉR ELEK [1907] (2017): KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁSKODÁS. TANULMÁNYOK A 

KÖZIGAZGATÁSI JOG KÖRÉBŐL. DIALÓG CAMPUS. ISBN 978-615-5680-69-4 

Boér Elek Közigazgatási bíráskodás című kötete, amely eredetileg 1907-ben jelent meg, 

nagyon is aktuális. Az Országgyűlés a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény elfogadásával a rendszerváltozás egyik régi nagy adósságát rótta le. Úgy is 

mondhatnánk, hogy enélkül a rendszerváltozás, majd az Alaptörvény elfogadása nyomán 

http://www.nemzetesbiztonsag.hu/aktualis_szam.php?id=1
http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/hadtudomanyi-szemle/aktualis-szam
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létrejövő új alkotmányos építmény csonka lenne. (Részlet Trócsányi László bevezető 

tanulmányából) 

 

 

Rendezvényajánló 
 

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-magyar-

kozigazgatasi-eljarasjogban 

 

A magyar közigazgatási bíráskodás 120 éve 

2017. október 26. 09:00-12:30 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/26/a-magyar-kozigazgatasi-biraskodas-120-eve 

 

Mérlegen a Jó állam: a Jó Állam Jelentés 2017 bemutatása és betekintés a speciális 

jelentések műhelyeibe 

2017. október 18. 9:00 – 2017. október 19. 12:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Hunyadi terem és 1089 Budapest, Orczy 

út 1. Orczy Úti Kollégium 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/18/merlegen-a-jo-allam-a-jo-allam-jelentes-2017-

bemutatasa-es-betekintes-a-specialis-jelentesek-muhelyeibe 

 

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. 

 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/19/60-ev-kihivasok-es-valaszok-a-magyar-kozigazgatasi-eljarasjogban
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/19/60-ev-kihivasok-es-valaszok-a-magyar-kozigazgatasi-eljarasjogban
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/26/a-magyar-kozigazgatasi-biraskodas-120-eve
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/18/merlegen-a-jo-allam-a-jo-allam-jelentes-2017-bemutatasa-es-betekintes-a-specialis-jelentesek-muhelyeibe
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/18/merlegen-a-jo-allam-a-jo-allam-jelentes-2017-bemutatasa-es-betekintes-a-specialis-jelentesek-muhelyeibe
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/13/a-balkan-allamainak-politikai-kihivasai-c_-rendezveny
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/13/a-balkan-allamainak-politikai-kihivasai-c_-rendezveny
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Prof. Joan Freeman - „When gifted children grow up" 

2017. október 16. 15:00-16:00  

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület I. előadó 

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-governance-

workshop-ii_ 

 

Ludovika Szabadegyetem: Dr. Hankiss Ágnes: Hálózatok a nemzetközi terrorizmusban 

2017. október 17. 18:00-20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/17/ludovika-szabadegyetem-dr_-hankiss-agnes-

eloadasa 

 

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. 

 

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. 

 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/16/prof_-joan-freeman-when-gifted-children-grow-up_
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/17/kormanyzasi-muhelybeszelgetes-governance-workshop-ii_
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/17/kormanyzasi-muhelybeszelgetes-governance-workshop-ii_
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/17/ludovika-szabadegyetem-dr_-hankiss-agnes-eloadasa
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/17/ludovika-szabadegyetem-dr_-hankiss-agnes-eloadasa
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/18/a-gazdasagi-jogalkotas-aktualis-kerdesei
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/19/a-haboru-fogalma-a-vallasok-tanitasaban
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Ludovika Szabadegyetem: Prof. Dr. Tózsa István: Hungarikumok 

2017. október 24. 18:00-20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/24/ludovika-szabadegyetem-prof_-dr_-tozsa-istvan-

eloadasa 

 

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-program-

2017.pdf 

A konferenciával kapcsolatos felhívást a Hírlevél melléklete tartalmazza. 

 

A pénzügyőrség története - a magyar királyi pénzügyőrség megalapításának 150 éves 

évfordulója 

2017. október 27. 9:00-16:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/27/a-penzugyorseg-tortenete-a-magyar-kiralyi-

penzugyorseg-megalapitasanak-150-eves-evforduloja 

 

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-a-

celkeresztben 

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 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/24/ludovika-szabadegyetem-prof_-dr_-tozsa-istvan-eloadasa
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/24/ludovika-szabadegyetem-prof_-dr_-tozsa-istvan-eloadasa
http://ajk.pte.hu/files/file/hirek/2017/09/munkajogi-kutatocsoport-konferencia-program-2017.pdf
http://ajk.pte.hu/files/file/hirek/2017/09/munkajogi-kutatocsoport-konferencia-program-2017.pdf
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/27/a-penzugyorseg-tortenete-a-magyar-kiralyi-penzugyorseg-megalapitasanak-150-eves-evforduloja
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/27/a-penzugyorseg-tortenete-a-magyar-kiralyi-penzugyorseg-megalapitasanak-150-eves-evforduloja
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/08/4_-magyar-jovo-internet-konferencia-okos-varos-a-celkeresztben
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/08/4_-magyar-jovo-internet-konferencia-okos-varos-a-celkeresztben
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1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási épület 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/20/prof_-dr-csikszentmihalyi-mihaly-good-governance-

vezetoi-szerepek-es-felelossegek-a-kozjo-megteremteseben 

 

Versenyképesség a digitalizáció és robotizáció korában 

2017. november 30. 

A program részleteit, valamint a további információkat hamarosan közzétesszük. 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/20/prof_-dr-csikszentmihalyi-mihaly-good-governance-vezetoi-szerepek-es-felelossegek-a-kozjo-megteremteseben
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/20/prof_-dr-csikszentmihalyi-mihaly-good-governance-vezetoi-szerepek-es-felelossegek-a-kozjo-megteremteseben

