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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 
 

Lijing Yang - Mark R Rutgers (2017): Contre la primauté de l’homme: Les traditions 

confucéenne et occidentale de bonne administration 

A tanulmányban a szerzők arra a kérdésre keresik a választ, hogy a konfucianizmus és a 

nyugati hagyományok milyen kapcsolatban állnak az erkölccsel, a törvénnyel és a jó 

közigazgatással. A szerzők megjegyzik, hogy a konfucianizmus az erkölcs szabályaként is 

felfogható, majd bemutatják a jog szerepét a kínai kultúrában, közigazgatásban. Ezt követően, 

a tanulmány a jogállamiság, a jogállam megvalósulásának aktuális kérdéseire fókuszál. A 

szerzők a végső konklúziók között hangsúlyozzák, hogy a jó közigazgatás megvalósításához 

szükség van megfelelő köztisztviselői állományra is, akik nemcsak jó erkölccsel 

rendelkeznek, hanem betartják és be is tartatják a törvényeket. 

 

Megjelenés helye: Revue Internationale des Sciences Administratives, 2017/4 (Vol. 83) pp. 

839 – 855 
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A „Revue Internationale des Sciences Administratives” negyedévente angolul, franciául, 

spanyolul és kínaiul megjelenő, összehasonlító közigazgatási jogi témaköröket tárgyaló, 

1927-ben alapított folyóirat. 

 

 

Periodika 

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem katonai műszaki tudományági folyóirata, a 

„Bolyai Szemle” 2017. évi 1. száma, amely az alábbi linken keresztül érhető el:  

https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Bolyai_Szemle_2017_01_web.pdf 

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Hadmérnök” című katonai műszaki 

tudományok és a hadtudományok napjaink aktuális kérdéseit feldolgozó és elemző online 

folyóiratának 2017. évi 4. száma, amely az alábbi linken keresztül érhető el: 

http://www.hadmernok.hu/174_tartalom.php 

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Hadtudományi Szemle” című kiadványának 

2017. évi 4. száma, amely az alábbi linken keresztül érhető el:  

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

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének 

„Nemzetbiztonsági Szemle" című tudományos, lektorált, online folyóiratának 2017/4., 

száma, amely az alábbi linken keresztül érhető el:  

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

 

 

Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények 

 

Megjelent az Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények legújabb, 2017/3 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.  

 

https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Bolyai_Szemle_2017_01_web.pdf
http://www.hadmernok.hu/174_tartalom.php
http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/hadtudomanyi-szemle/aktualis-szam
http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/aktualis-szam
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A 2017/3 lapszám tartalmából: 

Tanulmányok 

Bónis Péter: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete az államosított magántulajdon 

visszaszolgáltatásáról 

Cservák Csaba - Farkas Tamás György: A nemzetiségek parlamenti képviseletének elmélete 

és gyakorlata 

Lentner Csaba - Sági Judit - Tatay Tibor: A magyar családtámogatási rendszer prioritásai 

Méhes Tamás: Birtokpolitika – A földszerzés elmélete és gyakorlata 

Sziklay Júlia: Női méltóság és adatvédelem 

Manhertz István Tamás: The features of the constitutional jurisdiction in North America 

 

Figyelő 

Berkes Bálint: A Kúria gyakorlatából 

Lehóczki Balázs: A vallási jelképek munkahelyen történő viselésének korlátozása 

Mohácsi Máté: Alapjogi jogesetek – a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága 

 

A lapszám elérhető az alábbi linken keresztül: http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-

folyoiratok/acta-humana/koszonto 

 

 

Kiadványok 
 

Kiss György szerk. (2017): Államszervezet és államiság Magyarország Alaptörvényében. 

Budapest, Dialóg Campus Kiadó ISBN 978-615-5764-69-1 (nyomtatott) | ISBN 978-615-

5764-70-7 (elektronikus) 

 

Az Alaptörvény létrejöttének ötéves évfordulójának alkalmából a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem konferenciát rendezett, melyen államtudományi, alkotmányjogi, katonai és 

rendészeti vonatkozású, valamint szimbólumrendszert érintő előadások hangoztak el. Az 

előadáson elhangzott témakörök tanulmánykötet formájában jelentek meg. 

 

A kötet tartalmából 

Patyi András rektor megnyitója 

Trócsányi László igazságügyi miniszter köszöntője 

http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/acta-humana/koszonto
http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/acta-humana/koszonto
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Szájer József: Gondolatok a Magyarország Alaptörvényének elfogadása körül folyó vitákról 

Horváth Attila: A történetiség az Alaptörvényben 

Varga Zs. András: Állam és közigazgatás az Alaptörvényben 

Orosz Zoltán: A katona és az Alaptörvény 

Finszter Géza: Magyarország Alaptörvénye a rendészetről 

Halász Iván: Az Alaptörvény szimbolikája – szimbólumok az Alaptörvényben 

 

A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az 

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

 

 

Rendezvényajánló 
 

Digital Government – The role of ICT in the public service development 

2018. január 16. 09:15-12:40 

1093 Budapest Fővám tér 8. Corvinus University of Budapest, Lecture Hall III (ground floor) 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-01-16 

 

„A motiváció szerepe a kiváló teljesítményhez vezető úton” – Előadó: Páskuné Dr. habil. 

Kiss Judit 

2018. január 18. 15:00-16:00 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-01-18  

 

A helyi környezetpolitika elméleti és gyakorlati megközelítései 

2018. január 30. 10:00-16:40 

1068 Budapest, Benczúr u. 35. Hotel Benczúr 

https://jog.unideb.hu/hu/node/692 

 

International scientific conference on Cyber security in public service 

2018. január 31. 09:30-17:30 

1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Zrínyi Campus Main Hall 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-01-31 

 

http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-01-16
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-01-18
https://jog.unideb.hu/hu/node/692
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-01-31


5 

„Law 4.0” – Challenges of the Digital Age 

2018. március 29. 

Győr, Széchenyi István Egyetem 

http://nkmt.sze.hu/hirek-esemenyek/- law-4-0-challenges-of-the-digital-age 

A jelentkezési határidő: 2018. március 2. 

http://nkmt.sze.hu/hirek-esemenyek/-law-4-0-challenges-of-the-digital-age

