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Tisztelt Olvasónk!
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézet által útjára indított, ez
év februárjától az Államtudományi és Közigazgatási Kar gondozásában megjelenő
Államtudományi Hírlevél célja az államtudományokkal kapcsolatos friss információk
közzététele az érdeklődő szakmai közönség számára.
A korábbi Hírlevelek elérhetőek az alábbi honlapon keresztül: https://akfi.uni-nke.hu/azintezetrol/hirlevelek/altalanos-informaciok

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló
Michael Keating (2019): Brexit and the Nations
A tanulmány a Brexit kampány egy központi témájával, a szuverenitás kérdéskörével
foglalkozik. Történelmi kitekintés után a szerző megvizsgálta a Brexit szavazatok megoszlását
és hátterét Anglia, Wales, Skócia és Észak-Írország esetében. A tanulmányban több
forgatókönyv is felvázolásra kerül a Brexit nyomán kialakult, szuverenitást érintő kérdéssel
kapcsolatban. Végkövetkeztetése, hogy a népszavazás eredménye nem okozhat olyan
mélyreható repedéseket, hogy az hatással legyen az Egyesült Királyság szuverenitására, területi
egységére.
Megjelenés helye: The Political Quarterly, Volume90, IssueS2, April 2019, Pages 167-176
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 az alábbi helyen érhető el: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467923X.12619

Periodika
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Hadtudományi Szemle” című kiadványának
2019. évi 1. száma, amely az alábbi linken keresztül érhető el:
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/hadtudomanyi-szemle/aktualisszam
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyar Rendészet című rendészettudományi
szakfolyóiratának 2018. évi 3. száma, amely az alább linken keresztül érhető el:
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/magyarrendeszet/aktualis-szam

Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás
A Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás című szakmai, tudományos folyóirat közigazgatástudományi, államtudományi témájú, tudományos írások közlésére biztosít publikációs
lehetőséget.
Az aktuális, 2017/3 szám tartalma elérhető az alábbi linken keresztül:
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/pro-publicobono-magyar-kozigazgatas/20173
Tanulmányok
Nyikos Györgyi - Pénzügyi eszközök – magyar tapasztalatok és tanulságok
Boros Anita – Kovács László - A hazai közbeszerzési jogorvoslati rendszer átfogó értékelése
Petrovics Zoltán - A közszolgálati jogviszony alanyai, különös tekintettel a szolgálatadó
(munkáltató) jogállására
Hazafi Zoltán - A karrier és munkaköri rendszer ötvözésének „francia modellje”
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Kőmíves Péter Miklós – Szabó Szilvia – Dajnoki Krisztina - A migránsjelenség egyes
munkaerőpiaci aspektusai
Siska Katalin - A Vallási Ügyek Elnökségének jogi anomáliája a Török Köztársaságban
Fodor László - A kötelező energetikai audit európai uniós követelményei
Drócsa Izabella - A szovjet büntetőjog-tudománynak a magyar büntetőjogra gyakorolt hatása
1945 után – Különös tekintettel az anyagi és eljárási jogban megjelenő alapelvekre és az ennek
nyomán elfogadott jogszabályokra
Pongrácz Alex - Az állam gazdaságpolitikai szerepvállalásának változásai
Budai Balázs Benjámin - Települési önkormányzatok az információs tengerben
Kriskó Edina - Az állam rendvédelmi feladatai és a média
Pallai Katalin - Feszített gubanc – Interdiszciplináris összegzés korrupcióelméletek és
antikorrupciós stratégiák összefüggéseiről integritásfejlesztőknek
Zoltán Polgár - Circumstances of the Decision Making, and Social Policy and Psychological
Factors of Condominiums Due to Ownership Initiatives
Csilla Herendy - How to Research Website Usability and User Experience in Public
Administration Websites?
Amennyiben megjelentetni kívánt kézirata van, kérjük, hogy a ppb.mk.szerkesztoseg@uninke.hu szerkesztőségi e-mail címre.

Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények
Megjelent az Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények legújabb 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.
A 2019/1 lapszám tartalmából:
Tanulmányok
TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ: A rendszerváltoztatás mostohagyermeke révbe ér, avagy az önálló
közigazgatási bíráskodás megteremtéséhez vezető jogalkotói út
BALOGH ZSOLT: A közigazgatási bíráskodás normakontroll-funkciója

3

HAJNAL PÉTER: Nézz magadba és emlékezz! (Személyes gondolatok)
KORHECZ TAMÁS: Közigazgatási per és közigazgatási bíráskodás Szerbiában
PATYI ANDRÁS: Útközben – Alapkérdések a szervezetileg önálló közigazgatási bíráskodás
megszervezése kapcsán
F. ROZSNYAI KRISZTINA: A közigazgatási perjog néhány alapelvi aspektusa
SPERKA KÁLMÁN: Quo vadis közigazgatási bíráskodás?
A lapszám elérhető az alábbi linken keresztül: https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasbanmegjeleno-egyetemi-folyoiratok/acta-humana/aktualis-szam

Tudományos sarok
Közigazgatás-oktatási jó gyakorlat nemzetközi kitekintésben
A felsőoktatási programok sokszínűségének, valamint az egyetemek minőségi és színvonalbeli
eltérésének köszönhetően egyre több tudományterülethez, akár tágabb, akár szűkebb vetületben
sorban alapítják az akkreditációs programokat. E hálózatok minőségi jelzésként is
szerepelnek tagjaik körében, így tehát az oktatói, kutató jó gyakorlatok (best practice)
központjaiként működő intézményeket gyűjtik egybe. Ezekbe a körökbe általában sikeres
pályázást és kiválasztási folyamatot követően kerülhetnek az egyetemek és kutatói központok,
egyfajta zárt elit körbe.
A közigazgatás-tudomány (Public Administration) területén is találhatunk ilyen akkreditációs
programokat és hálózatokat, mind európai, mind tengerentúli kezdeményezésre. Ezek közül
kettőt vizsgálunk: az EMPA (European Master of Public Administration Consortium) és a
NASPAA (Network of Schools of Public Policy, Affairs, and Administration) hálózatokat. Az
EMPA 12 európai egyetemet tömörít 9 országból, míg a NASPAA 317 intézménnyel
büszkélkedhet 25 országból.
A

mobilitást

és

egymásnak

képzéseinek

áthallgatását

megkönnyítendő

közös

kritériumokat állítottak fel minden a program iránt érdeklődő intézmény felé:
-

közös törzsanyag

-

könnyen elismerhető kreditek

-

közös teljesítési feltételek a törzsanyag kurzusaiban

-

éves felmérés a csereprogrammal kapcsolatban

-

közös felvételi követelmények.

4

Az EMPA hálózatban néhány intézménnyel már most is aktív Erasmus kapcsolatot ápolunk,
melyet a hálózatba való integrálás után tovább színesíthetnénk más partnerintézményekkel.
Ehhez viszont, mint ahogy az mindkét programban szerepel, elsősorban képzéseink
szinkronizálása szükséges a külföldiek példájára. Ennek megoldásában segíthet, ha
megnézzük a külföldi, már EMPA tagsággal rendelkező intézmények kurzuslistáját és az
oktatásban használt tankönyveket.

Nemzetközi konferencia-ajánló
Fourth International Conference on Electronic Voting
2019. október 1-4.
Bregenz, Ausztria
https://www.e-vote-id.org/
A konferenciával kapcsolatos felhívást és programot a Hírlevél melléklete tartalmazza.

Kiadványok
GAZDAG Ferenc (szerk.) (2019): Franciaország a 21. század elején. Budapest, Dialóg
Campus Kiadó - Wolters Kluwer Hungary Kft. ISBN 978-615-5920-62-2 (nyomtatott) |
ISBN 978-615-5920-63-9 (elektronikus)
A 21. század elején Franciaország továbbra is az egyik európai nagyhatalom, mind gazdasági,
mind politikai, mind pedig kulturális értelemben, a globalizációs és nemzetközi politika aktív
szereplője. Magyar nyelven ugyanakkor sajnálatosan kevés publikáció születik erről az
országról. Jelen összeállítás ezt a hiányt kívánja a maga szerény eszközeivel ellensúlyozni,
keresztmetszetet mutatva a mai francia valóságról. Természetesen az itt megrajzolt kép
korántsem teljes. A szerzők mindegyike a társadalomtudományok művelője, s ennek
megfelelően kiki a saját szakterületének szemszögéből mutatja be és elemzi a témát. A
tanulmánykötet ezért gazdasági, társadalmi, katonai, kül és belpolitikai témákat is vizsgál,
elsősorban a jelen történéseire fókuszálva. A készítők szándéka szerint a mű eredendően a
2017es, Emmanuel Macron győzelmével végződő elnökválasztásra készült, azonban a későbbi
megjelenés semmit nem von le a tanulmányok szakmai értékéből.
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A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi
linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php

Rendezvényajánló
Ludovika Szabadegyetem IX. előadás – Kun Miklós: Politikai perek a hidegháború
éveiben Kelet-Európában a szovjet tanácsadók közreműködésével
2019. április 09. 18:00 - 19:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-09
Migráció a nemzetközi térben – műhelykonferencia
2019. április 10. 08:30 - 14:40
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ 212-213-as terem
https://rtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-10
XXXIV. OTDK – Állam- és jogtudományi szekció
2019. április 10-12. 10:00 - 16:00
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és
Államtudományi Kar
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-10
Dr. Daniel Zimmermann német nyelvű előadása
2019. április 10. 12:00 - 14:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ 117-es terem
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-10
Abij Ahmed első éve – Etiópia a 2018-as átmenet után
2019. április 10. 16:00 - 18:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, V. előadó
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-10
Keresztényüldözés a történelemben
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2019. április 11. 09:00 - 16:30
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Zrínyi Miklós
Laktanya és Egyetemi Campus, Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-11
Ludovika Szabadegyetem X. előadás – Kun Miklós: Ketyegő bombák a Szovjetunió keleti
határainál. A kommunista Kína és Észak-Korea a Kreml szövetségesei, egyben potenciális
ellenségei
2019. április 16. 18:00 - 19:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-16
Gyújtópontok a világgazdaságban
2019. április 23. 17:30-19:00
1089 Budapest Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium, ABC terem
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-23
Ludovika Szabadegyetem XI. előadás – Kun Miklós: Nemzetközi békemozgalom úgyis,
mint a szovjet háborús tervek szépségflastroma
2019. április 23. 18:00 - 19:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-23
A rendészettudomány a fiatal kutatók szemével
2019. április 25. 10:00 - 15:00
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-25

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