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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 
 

Christian Marxsen (2018): Strategische Fernmeldeaufklärung – Neuerungen in den 

Kompetenzen des Bundesnachrichtendienstes 

A szövetségi hírszerző szolgálatról szóló törvény (Gesetz über den Bundesnachrichtendienst) 

2016 végén történt módosítása a stratégiai hírszerzés jogszabályi alapelveiben változásokat 

eredményezett. A cikk szerzője átfogó módon elemzi a jogi helyzetet, különös tekintettel az 

ún. G-10 törvényre, ami a Szövetségi Hírszerző Szolgálat (Bundesnachrichtendienst), a 

Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (Bundesamt für Verfassungsschutz) és a Katonai 

Nemzetbiztonsági Szolgálat (Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst) 

telekommunikációs csatornák megfigyelésére irányuló tevékenységét szabályozza. A 

törvénymódosítás eredményeképpen három területet azonosítottak, amelyek a fennálló 

jogrend és jogi keretek szempontjából kritikusak lehetnek. Ezek: 1.) a távközlési titoktartás 

kiterjedése a hatályos jogszabályok alapján 2.) a belföldi és a külföldi telekommunikációs 

kapcsolatok megengedhető megkülönböztetése a technikai lehetőségek alapján 3.) a 

titkosszolgálatok feletti ellenőrzés intézményei. 
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Megjelenés helye: Die öffentliche Verwaltung, 2018/6. szám 8. füzet 

Die öffentliche Verwaltung – Zeitschrift für Öffentliches Recht und 

Verwaltungswissenschaften – című folyóirat aktuális közjogi és közigazgatás-tudományi 

témák tudományos értelmezésével foglalkozó szakfolyóirat. Európai és nemzetközi szintű 

témák, valamint interdiszciplináris tanulmányok is helyet kapnak a kitűnő német nyelvű 

periodika hasábjain. 

 

 

Kiadvány 
 

SALLAI János (2018): The History of Law Enforcement in Hungary. Budapest, Dialóg 

Campus Kiadó, ISBN 978-615-5845-15-4 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5845-16-1 

(elektronikus) 

“Law enforcement is like an enormous mirror that projects the portrait of the all-time state 

embedded in its relevant legal structures. Using another image, we can also say that law 

enforcement is like a delicate seismograph that receives and pictures even the smallest stir, 

slue and twist of the idea of the state and its originating ideology.” These thoughts of József 

Tóth were first published in 1938 but are still relevant today. I wrote my book in this spirit 

attempting to review the history of the last more than one thousand years of national and 

international law enforcement. Such detailed work dealing with this issue has never been 

published yet. I recommend this book to the students of the Department of Law Enforcement 

and the Doctoral School of the Department of Law Enforcement, as well as to the national and 

international researchers of this field. 

 

A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az 

alábbi linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php 

 

 

Rendezvényajánló 
 

„Law 4.0” – Challenges of the Digital Age 

2018. március 29. 10:30-16:30 

9026 Győr, Áldozat utca 12., Széchenyi István Egyetem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-29 

http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-29
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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. 

 

Ludovika Szabadegyetem - A XX. századi magyar történelem útvesztői: VII. előadás 

Prof. Dr. Kun Miklós: Felvidék és Erdély magyarságának tragédiája eddig ismeretlen 

szovjet források tükrében 

2018. április 03. 18:00 - 20:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület, II. előadó 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-03 

 

II. Műhelyvita a Rendészettudományi Szaklexikon kidolgozásának aktuális állásáról 

2018. április 11. 09:30-15:25 

1089 Budapest, Diószeghy S. u. 38-42., Speciális Épület, Multifunkciós terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-11 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán működő, 

„„Karvasy Ágoston” Rendészetelméleti és történeti kutatóműhely” elnevezésű Ludovika 

Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Az emberierőforrás-gazdálkodás megújításának támogatása a rendészetben 

2018. április 11. 10:00-12:00 

1118 Budapest, Ménesi út 5., Magyary Zoltán előadóterem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-11 

 

Ptk. módszertani workshop 

2018. április 11. 14:00-16:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület, 402-es terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-11 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán 

működő, „Corporate Governance - köztulajdonban lévő gazdasági társaságok” elnevezésű 

Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Tudományos vitaülés – Dr. Cseh Attila előadása 

2018. április 18. 16:30-18:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-03
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-11
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-11
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-11
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1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület, 5. emelet 509-es iroda 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-18  

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán 

működő, „Corporate Governance - köztulajdonban lévő gazdasági társaságok” elnevezésű 

Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Turizmusbiztonság: a praxis és a teória mezsgyéin c. országos tudományos konferencia 

2018. május 14. 10:00-15:30 

1093 Budapest, Fővám tér 8., Budapesti Corvinus Egyetem, Főépület III. előadó 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-14 

A rendezvény a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán működő, 

„Turizmusbiztonság és versenyképesség: az állami szerepvállalás interdiszciplináris 

dimenziói” elnevezésű Államtudományi Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-18
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-14

