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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
Noah Carl (2017): Lack of European Identity and the Failure of the Eurozone
A 2007-es gazdasági válság hatásai az eurózónát sem kerülték el: a GDP stagnál, az
államadósság emelkedik, a munkanélküliség rekordszintet ért el. A cikk szerzője amellett
érvel, hogy a krízis nyomán elkerülhetetlenné válnak az EU struktúrájának alapvető
változtatásai. A szerző megállapítása szerint az eurózóna működésének egyetlen módja az
eurózóna gazdaságainak mélyebb, fiskális integrációja, ugyanakkor a teljes fiskális integráció
rövidtávon megvalósíthatatlannak tűnik. A szerző egy olyan forgatókönyvet is felvázolt,
melynek megvalósulása az eurózóna, az Európai Unió felbomlásához is vezethet. A szerző az
állításait gazdasági elméletekkel, felmérésekkel, valamint a közvélemény-kutatások adataival
támasztja alá.
Megjelenés helye: The Political Quarterly Volume 88, Issue 4 October–December 2017
Pages 674–683
Az 1930-as alapítása óta a The Political Quarterly aktuális kérdésekkel könnyen érthetően és
magas színvonalon foglalkozik. A folyóirat elkötelezett a politikai és társadalmi reformok

iránt, gyakran forgatott kiadvány a politikai döntéshozók, valamint a tudomány művelői
között.
A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-923X.12414/full
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Jelen egyetemi tankönyv egyedülálló multidiszciplináris (politikatudományi, jogtudományi és
történelemtudományi) vállalkozás, amely bemutatja az olasz képviseleti demokrácia
kialakulásának társadalmi, politikai előzményeit, kiépülésének folyamatát, eredményeit és
útvesztőit, valamint működésének mechanizmusát. A kötet arra keresi a választ, hogy az olasz
politikai rendszer kialakulása és fejlődése milyen ellentmondásokat hordoz magában és
milyen tanulságos megoldási lehetőségeket mutat fel. Részletes képet fest az olasz
köztársaság történelmi és politikai előzményeiről, a képviseleti demokrácia legfontosabb
intézményeiről: az alkotmányról, a parlamentről, a kormányról, a köztársasági elnökről, a
pártrendszerről, a választási, a közigazgatási és az igazságszolgáltatási rendszerről és a
szakszervezeti mozgalomról, valamint taglalja az olasz politikai szisztéma egyik
legmeghatározóbb diszfunkcionális jelenségét, a maffiát is.
A kötet egyetemi tankönyvként elsődlegesen oktatási célokat szolgál, de számot tarthat
minden, az olasz politikát megérteni kívánó olvasó érdeklődésére is.
A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az
alábbi linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php

Rendezvényajánló
A Trump-elnökség első éve
2018. február 12. 17:00-19:00
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1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Zrínyi terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-12
12 hónappal később – Merre tovább, magyar afrikanisztika?
2018. február 13. 13:00-15:00
1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium C-D terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-13
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karán
működő, „Afrika a globalizált világban - lehetőségek és kihívások” elnevezésű Ludovika
Kutatócsoport keretein belül valósul meg.
Ludovika Szabadegyetem I. előadás - Prof. Dr. Kun Miklós: Miért nem került SzentGyörgyi Albert 1945-ben Magyarország élére?
2018. február 13. 18:00-20:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, II. előadó
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-13
Konferencia a KÖFOP kiemelt projektek hozzájárulásáról a közigazgatás- és
közszolgáltatás-fejlesztés nemzetközi mutatóihoz
2018. február 15. 13:00-16:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Széchenyi Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-15
Kisebbségek a Közel-Keleten
2018. február 15. 15:00-17:00
1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium C-D terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-15
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karán
működő, „Az államiság kérdései a Közel-Keleten” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport
keretein belül valósul meg.
Az EU bilaterális és multilaterális kapcsolatai
2018. február 16. 09:00-14:00
1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium C-D terem
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https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-16
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karán
működő, „Az Európai Unió külkapcsolati rendszere és biztonságpolitikája” elnevezésű
Ludovika Kutatócsoport keretein belül valósul meg.
Kormányzási műhelybeszélgetés – Előadó: David Newman
2018. február 21. 09:30-12:00
1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium C-D terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-21
Magyarország schengeni belső határain a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának
feltételrendszerére irányuló kutatás aktuális helyzete és további feladatai
2018. február 27. 10:00-15:30
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület, 5. emelet 509-es tárgyaló
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-27
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán működő,
„Magyarország schengeni belső határain a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának
feltételrendszere” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport keretein belül valósul meg.
Rendészet kontra rendvédelem – workshop
2018. február 28. 10:15-13:30
1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium C-D terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-28
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán működő,
„Karvasy Ágoston” Rendészetelméleti és történeti kutatóműhely” elnevezésű Ludovika
Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg.
Cégalapítási kérdőjelek a versenyképesség perspektívájában – „Allegro Rubato”
2018. március 1. 09:00-13:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika Főépület, Zrínyi terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-01
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.
4

A magyar közigazgatási jogtudomány aktuális kérdései
2018. március 2. 09:00-14:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika Főépület, Zrínyi terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-02
A rendezvény a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán működő,
„Digitalizációtól a személyességig” elnevezésű Államtudományi Kutatóműhely keretein belül
valósul meg.
A közszolgálat jogi szabályozása - Közszolgálati jog de lege lata et ferenda
2018. március 22. 09:00-16:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika Főépület
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-22
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.
Jó önkormányzás indikátorai
2018. március 29. 09:30-13:30
1118 Budapest, Ménesi út 5. Ménesi úti Campus, 304 AB terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-29
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán
működő, „Jó Önkormányzat - a jó állam részét képező teljesítőképes és intelligens
önkormányzati menedzsment” elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül
valósul meg.
„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.
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.
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