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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
A korábbi Hírlevelek elérhetőek az Államkutatási és Fejlesztési Intézet honlapján:
https://akfi.uni-nke.hu/az-intezetrol/hirlevelek

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló
Frédéric Ramel (2018): Les débats contemporains sur « la fin des États »
Az 1970-es években és a hidegháború végén erőteljes vitát váltott ki a tudományos körökben
az államok, a világ jövője. 2001. szeptember 11., a 2008-as gazdasági válság, a Brexit, Donald
Trump győzelme ismét felerősítette az ezzel kapcsolatos diskurzusokat. A tanulmány e
dilemmát három aspektusból vizsgálja: egyrészről stratégiai oldalról (különösen az államok
katonai erejét elemzi); másrészről gazdasági szempontból (az államok gazdasági hatalmát, a
gazdasági krízisre adott válaszait értékeli). Végül a szerző az egyes államok jövőképét ismerteti.
Megjelenés helye: Politique étrangère, 2018/1 (Printemps) pp. 25-35
A folyóirat negyedévente megjelenő, nagyobb nemzetközi horderejű kérdéseket megvitató,
1976 óta az Institut français des relations internationales (IFRI) által szerkesztett folyóirat.

Egyike a legrégebbi, nemzetközi kitekintéssel rendelkező francia periodikáknak, hiszen az első
szám 1936-ban jelent meg.

Államtudományi Műhelytanulmányok
Megjelent az Államtudományi Műhelytanulmányok 2018. évi 7. száma:
2018. évi 7. szám: Hegedűs Soma: Az iszlám, mint politikaelméleti probléma
A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül:
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/allamtudomanyimuhelytanulmanyok/aktualis-szamok
Ha felkeltettük érdeklődését, kérjük, látogasson el a http://www.allamtudomany.hu oldalra.
Amennyiben élne a mindenki számára folyamatosan nyitva álló publikálási lehetőséggel, úgy
tisztelettel kérjük, az akfi.working.papers@uni-nke.hu vagy akfi@uni-nke.hu címekre küldje
meg írását.
Bővebb információ a www.allamtudomany.hu oldalon található.

Rendezvényajánló
Understanding Public Bureaucracy
2018. június 11-12.
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-11
Az általános közigazgatási rendtartás első félévének tapasztalatai
2018. június 08. 08:30-15:00
1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ, 214-215. Multi terem
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-08
A Magyary-örökség: kincsek a hagyatékból – Magyary Zoltán emlékkonferencia
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2018. június 11. 09:00-12:00
1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ, IV. előadóterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-11
A vallási közösségek biztonsági helyzete egy változó világban
2018. június 11. 10:00-17:00
1053 Budapest, Papnövelde utca 5-7., Központi Papnevelő Intézet
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-11
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán
működő, „Szélsőségek, vallási szélsőségek kutatócsoport” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport
keretein belül valósul meg.
A közbeszerzés aktuális kérdései
2018. június 14. 08:30-15:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika Főépület, Egyed István előadó
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-14

Historical and comparative examination of legal professions in jurisdiction and
administration
2018. június 14. 10:00 – 2018. június 15. 13:00
6720 Szeged, Somogyi u. 7., MTA SZAB Székház
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-14
A rendezvény a Szegedi Tudományegyetem működő, „Hivatásrendek történetének vizsgálata az
igazságszolgáltatásban és a közigazgatásban” elnevezésű Államtudományi Kutatóműhely
keretein belül valósul meg.
Trendek, tendenciák és kihívások a magánbiztonság és az önkormányzati rendészet
köréből itthon és külföldön
2018. június 15. 09:00-15:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-15
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.
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A nemzetközi és honos szervezett bűnözés története
2018. június 21. 09:00-16:00
1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 38-42. Rendészeti Speciális Épület és Kollégium,
földszinti Multifunkcionális terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-21
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán működő, „A
nemzetközi és honos szervezett bűnözés története, XX. századi fejlődése és várható tendenciái”
elnevezésű Ludovika Kutatócsoport keretein belül valósul meg.
Logisztikai együttműködés a sikeres védekezésért
2018. június 22. 08:00-12:30
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11., Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Díszterem
https://hhk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-22
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán
működő, „Közszolgálati hivatásrendek együttműködési modellje-jó állam-hatékony logisztika”
elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg.
Munkaköralapú humánerőforrás-gazdálkodás és a humán tőke reformja
2018. június 27. 10:00 – 2018. június 28. 16:00
1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-27
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán
működő, „Közszolgálati jogi és HR komplex kutatóműhely” elnevezésű Ludovika Kiemelt
Kutatóműhely keretein belül valósul meg.

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás
Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató
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