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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
Veith Mehde (2018): Die verwaltungspolitische Dimension der Koalitionsbildung 2017/18
A tanulmány a közigazgatás szemszögéből reflektál az elhúzódó német kormányalakítási
tárgyalásokra, és annak tematizálására. A közigazgatást érintő kijelentések és ígéretek a
koalíciós tárgyalások során nagy súllyal estek a latba, és a koalíciós megállapodásban is fontos
helyen szerepelnek. A szerző utal rá, hogy a koalíciós megállapodás „Egy tettre kész és erős
állam a szabad társadalom szolgálatában” című (Ein handlungsfähiger ind starker Staat für
eine frei Gesellschaft) 10. fejezetében hat alfejezet is a modern állam attribútumaival
foglakozik. A szervezetre vagy a szakember állományra vonatkozó közigazgatás-politikai viták
tehát újra az érdeklődés középpontjába kerültek.
Megjelenés helye: VM Verwaltung & Management, Jahrgang 24 (2018), Heft 2, Seite 63-71
A folyóirat gyakorlati és tudományos nézőpontból vizsgálja a vezetés és a menedzsment, a
közfeladatok, a közigazgatási informatika, az elektronikus adatfeldolgozás, a közfinanszírozás
és az államháztartás kérdéseit. Célközönsége a közigazgatás vezető rétege, illetve a
közigazgatás-és gazdaságtudományok kutatói, vállalati tanácsadó, IT szakemberek,
továbbképzési intézetek.

Periodika
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyar Rendészet című rendészettudományi
szakfolyóiratának 2017. évi 3. száma, amely az alább linken keresztül érhető el:
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/magyarrendeszet/aktualis-szam

Kiadványok
AUER Ádám (szerk.) - BOROS Anita (szerk.) - SZÓLIK Eszter (szerk.) (2018): Az
önkormányzati vagyongazdálkodás aktuális kérdései. Budapest, Dialóg Campus Kiadó
ISBN 978-615-5877-08-7 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5877-09-4 (elektronikus)
A kötet, amelyet a kezében tart, a VIII. Önkormányzati vagyongazdálkodási konferencia
előadóinak tollából született írásokat tartalmazza. Budapest Főváros Önkormányzata, a
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közötti
együttműködés közel egy évtizedes múltra tekint vissza, amelynek eredményeként minden
évben a vagyongazdálkodást érintő aktuális témák szerepelnek a konferenciák napirendjén.
A mű áttekintést nyújt a helyi adóztatás törvényességéről, az állami és önkormányzati
vagyongazdálkodás kapcsolódásairól, Budapest Főváros ingatlanvagyon-gazdálkodásáról, a
megyei önkormányzatok konszolidációjával kapcsolatos vagyonjogi kérdésekről, az
ingatlangazdálkodás témaköréről, és több tanulmány is tárgyalja az önkormányzatok társasági
részesedésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati tapasztalatokat.
A tanulmánykötet nem csupán egy konferenciának kíván emléket állítani. Közreadásával
célunk, hogy bemutassuk a többéves közös gondolkodás legutóbbi eredményeit, továbbá azt is
érzékeltessük, hogy az elméleti és gyakorlati szakemberek közös munkájában éppen mely
szakmai kérdések élveztek prioritást.
A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi
linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/

Rendezvényajánló
Understanding Public Bureaucracy
2018. június 11-12.
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem
A konferenciával kapcsolatos felhívást a Hírlevél melléklete tartalmazza.
Mire jó a kritikai rendészettudomány?
2018. május 11. 16:00-20:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület 124. terem
https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-11

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán működő,
„Rendészettudományi Doktori Iskola Műhely” elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely
keretein belül valósul meg.
Turizmusbiztonság: a praxis és a teória mezsgyéin
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.
Helyi önkormányzati rendszerek összehasonlító vizsgálata
2018. május 15. 09:50-16:00
6720 Szeged, Somogyi u. 7, Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság
Székháza
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-15
Reintegrációs munka a börtönökben
2018. május 15. 13:00-18:00
1089 Budapest, Diószeghy S. u. 38-42, Rendészettudományi Kar, Speciális Épület,
Multifunkciós terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-15
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán működő, „A
reintegrációs tisztviselők oktatásának, képzésének fejlesztése az eredményes fogvatartotti
reintegráció érdekében” elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul
meg.
A Honvédség 170 éves évfordulója - tudományos konferencia
2018. május 16. 09:00-16:00
Budapest, Kapisztrán tér 2-4., HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-16
A rendezvény a Hadtörténeti Intézet és Múzeum intézményén belül működő, „A magyar hadügyi
szervezet története és adattára az állandó hadsereg korában 1688-1990” elnevezésű
Államtudományi Kutatóműhely keretein belül valósul meg.
Rendészettudomány az Európai Unióban
2018. május 16. 09:30-14:00
1089 Budapest, Diószeghy S. u. 38-42, Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium,
Multifunkcionális terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-16
Egy migrációkutatás mérföldkövei
2018. május 17. 10:00 - 15:00
1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 38-42., Rendészeti Oktatási Épület, Multifunkcionális
terem

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-17
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán működő, „A
migráció dinamikája és társadalmi hatásai” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport keretein belül
valósul meg.
Climatters 2018 - Országos Fenntarthatósági Szakmai Nap
2018. május 24. 09:00-18:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-24
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

