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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 
 

Alexandre Eyries (2018): La twitt-politique: l’élection présidentielle française de 2017 

sur les réseaux socionumériques 

A tanulmány a 2017-es francia köztársasági elnökválasztás során is alkalmazott digitális 

szimulációs eszközök, new media eszközök a politikai kommunikációban betöltött szerepét, 

hatásait ismerteti. A szerző összehasonlító jelleggel elemzi François Fillon, Jean-Luc 

Mélenchon és Emmanuel Macron elnökjelöltek e-stratégiáját, kiemelve a későbbi elnök, 

Emmanuel Macron e-kampányának szimbolikus elemeit. 

 

Megjelenés helye: Pouvoirs, 2018/1 (N° 164), 87 - 97 

A „Pouvoirs” negyedévente megjelenő, államtudományi témaköröket tárgyaló, 1977-ben 

Philippe Ardant és Olivier Duhamel által alapított, először a Presses universitaires de France-

nél, majd 1994 óta az Éditions du Seuil gondozásában megjelenő folyóirat. 
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Államtudományi Műhelytanulmányok 
 

Megjelent az Államtudományi Műhelytanulmányok 2018. évi 3. száma:  

 

2018. évi 3. szám: Kurunczi Gábor: Az általános választójog elvének aktuális kihívásai 

Az Alaptörvény elfogadásával egyidejűleg a teljes választójogi szabályozás (mind az anyagi 

jogi, mind pedig az eljárásjogi) megújult. Ennek keretében pedig számos olyan újítás is 

megjelent, amely az általános választójog elvével függ össze. Jelen tanulmány ezen 

újításokkal összefüggő kérdésekkel és a jövőben felmerülő lehetséges kihívásokkal 

foglalkozik. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nke-allamtudomanyi-

muhelytanulmanyok/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. 

 

 

Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás 

 

A Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás című szakmai, tudományos folyóirat 

közigazgatás-tudományi, államtudományi témájú, tudományos írások közlésére biztosít 

publikációs lehetőséget. 

 

Az aktuális szám tartalmából, mely elérhető az alábbi linken: 

https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/pro-publico-bono-magyar-

kozigazgatas/20173-special-edition-akrtk  

 

Tanulmányok 

I. fejezet: Boros Anita - A közigazgatási eljárás és eljárásjog fogalma és rendszere 

https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nke-allamtudomanyi-muhelytanulmanyok/aktualis-szamok
https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nke-allamtudomanyi-muhelytanulmanyok/aktualis-szamok
http://www.allamtudomany.hu/
mailto:akfi.working.papers@uni-nke.hu
mailto:akfi@uni-nke.hu
http://www.allamtudomany.hu/
https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/pro-publico-bono-magyar-kozigazgatas/20173-special-edition-akrtk
https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/pro-publico-bono-magyar-kozigazgatas/20173-special-edition-akrtk


3 

II. fejezet: Balogh-Békési Nóra - A közigazgatási eljárásjog alapelvei, hatálya 

III. fejezet: Vértesy László – Pfeifer-Tóth Tamara – Pollák Kitti - Alapvető 

rendelkezések 

IV. fejezet: Vértesy László – Boros Anita – Pfeifer-Tóth Tamara - A kérelemre induló 

eljárás 

V. fejezet: Boros Anita – Pollák Kitti - A hatóság döntései 

VI. fejezet: Boros Anita - Hatósági ellenőrzés 

VII. fejezet: Balla Zoltán - A hivatalbóli eljárás 

VIII. fejezet: Pfeifer-Tóth Tamara – Iván Dániel - Az egyes hatósági intézkedések 

különös szabályai 

IX. fejezet: Balogh-Békési Nóra – Pollák Kitti – Vértesy László – Naszladi Georgina – 

Rothermel Erika - A jogorvoslat 

X. fejezet: Vértesy László - Eljárási költség, az eljárási költség előlegezése és viselése 

XI. fejezet: Balla Zoltán - A végrehajtási eljárás 

 

 

Kiadványok 
 

GŐCZE ISTVÁN SZERK. (2017): AZ IGAZSÁGOS HÁBORÚ ELVÉTŐL AZ IGAZSÁGOS BÉKÉIG. 

BUDAPEST, DIALÓG CAMPUS KIADÓ, ISBN 978-615-5845-27-7 (NYOMTATOTT) | ISBN 978-

615-5845-28-4 (ELEKTRONIKUS) 

E tanulmánykötet részletesen elemzi és értékeli a címben jelzett két fogalomkört: az igazságos 

háború elvét, valamint az igazságos béke problematikáját. A szerzők kutatási területük 

szemszögéből vizsgálják a háború, a fegyveres erőszak igazságosságát, valamint 

igazolhatóságát, illetve annak teljes elutasítását; és ebből a szerteágazó diszciplináris 

analízisből áll össze jelen ‒ a teológiatörténettől a szociáletikán át a hadtudományig sokféle 

megközelítést, továbbá vizsgálati aspektust szintetizáló ‒ kötet, amely új nézőpontból közelíti 

meg a vallás, az egyház, a haderő és a fegyveres konfliktus kérdéseit. 

 

Tanulmányaikban a szerzők lényegre törően világítanak rá, hogy a katonai erő, továbbá a 

vallási szereplők tevékenysége, szerepe nagymértékben befolyásolhatja napjaink politikai 

légkörét, azaz fontos szerepük van az igazságos háború elvének formálásában, továbbá az 

igazságos béke elérésében. A kiadvány árnyalt képet nyújt a háború erkölcsi és jogi 

igazolhatóságának problematikájáról, az egyház, a kiemelkedő vallási vezetők e kérdésben 
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megnyilvánuló állásfoglalásáról, továbbá az állam erőkivetési lehetőségeiről, a politika és a 

háború kapcsolatáról, továbbá a haderő feladatairól a címben jelzett elvekkel kapcsolatban. 

 

A kötet kiemelkedő eredménye, hogy a szerzők felhívják a figyelmet a történelem során 

lezajlott háborúknak, valamint napjaink válságainak, fegyveres konfliktusainak rendkívüli 

komplexitására, valamint arra, hogy ebből fakadóan ezek „igazságosságának” megítélése, az 

igazságos béke lehetőségeinek feltárása csakis többdimenziós elemzéssel valósulhat meg. Az 

egymással szorosan összefüggő kiváltó okok pontos meghatározása szintén nélkülözhetetlen 

feltétele a konfliktusok, válságok megoldásának 

 

A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az 

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

 

 

Rendezvényajánló 
 

Az EU bilaterális és multilaterális kapcsolatai 

2018. február 16. 09:00-14:00 

1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium C-D terem 

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 

 

Ptk. Módszertani workshop 

2018. február 21. 15:00-17:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület, 5. emelet 509-es tárgyaló 

https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-21 

http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-16
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-21
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-21
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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. 

 

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. 

 

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  

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-27
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-28
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-01
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-02
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A rendezvény a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán működő, 

„Digitalizációtól a személyességig” elnevezésű Államtudományi Kutatóműhely keretein belül 

valósul meg. 

 

Ptk. Módszertani workshop 

2018. március 9. 10:00-12:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület, 5. emelet 509-es tárgyaló 

https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-09  

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. 

 

International conference: Balkans on the road of EU integration - Is the EU still the 

center of gravity? 

2018. március 13. 08:30-14:00 

1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium C-D terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-13 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutató Központban 

működő, „Kormányzati döntéshozatalt elősegítő stratégiai kutatások a magyar kül- és 

biztonságpolitika meghatározó területein. (A nemzetközi kül- és biztonságpolitikai döntés-

előkészítési gyakorlatok és tapasztalatok megismerése, feldolgozása, elemző-értékelő 

módszertanának adoptálása a magyar kül- és biztonságpolitika fő stratégiai irányai szerint)” 

elnevezésű Ludovika Kiemelt 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 

https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-09
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-13
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-22
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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. 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-29
http://nkmt.sze.hu/hirek-esemenyek/-law-4-0-challenges-of-the-digital-age

