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Tisztelt Olvasónk!
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézet által útjára indított,
jelenleg 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
Bernd W. Wirtz – Wilhelm M. Müller (2018): An integrated artificial intelligence
framework for public management
A mesterséges intelligencia (AI) kibővíti a jelenlegi teljesítményhatárokat az adatfeldolgozás
és elemzés terén, mely kedvezően befolyásolja a közérdekű adatok kezelését is. A szerzők
elméleti munkája az AI közigazgatásban történő használatának a kockázatait tárgyalja. Egyúttal
a tanulmány szerzői javasolják a döntéshozók számára etikai és politikai iránymutatások
kidolgozását is, valamint kitérnek a szervezeti felépítés és a műszaki specifikáció témakörére,
melyeknek az AI gyakorlati alkalmazásában van igazán jelentősége.
Megjelenés helye: Public Management Review
A Public Management Review több évtizedes múlttal rendelkező, mértékadó nemzetközi
folyóirat, mely a közmenedzsment fejlesztéséhez hozzájáruló tanulmányokat, kutatásokat
közöl, valamint a stratégiai és az operatív menedzsment területével, társadalmi és közpolitikai
kérdésekkel egyaránt foglalkozik. Küldetése a fenti témákban született új ismeretek terjesztése
és a tudományos vita elősegítése.

Periodika
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem angol nyelvű kiadványának 2018. évi 3. száma,
amely az alább linken keresztül érhető el:
AARMS:

https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-

folyoiratok/aarms/current-issues
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem katonai műszaki tudományági folyóirata, a Bolyai
Szemle 2018. évi 2. száma, amely az alábbi linken keresztül érhető el:
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/bolyai-szemle/aktualis-szamok
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyar Rendészet című rendészettudományi
szakfolyóiratának 2018. évi 2. száma, amely az alább linken keresztül érhető el:
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/magyarrendeszet/aktualis-szam

Nemzetközi konferencia-ajánló
VII

International

Scientific

Conference:

„ENGINEERING.

TECHNOLOGIES.

EDUCATION. SECURITY 2019”
2019. május 29 – június 1., Veliko Tarnovo, Bulgaria
További információk a Hírlevél mellékletében és a http://www.techtos.net weboldalon
találhatóak.

Kiadványok
HAUTZINGER Zoltán ed. (2018): Dynamics and Social Impact of Migration. Budapest,
Dialóg Campus Kiadó. ISBN 978-615-5920-10-3 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5920-11-0
(elektronikus)
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Good and strong governance must be built on up-to-date scientific knowledge and college or
university education. This research, whose local research centre is at the National University of
Public Service, Faculty of Law Enforcement, Department of Immigration and Nationality,
focusing on migration dynamics as well as the social impacts in the background of migration
and related public responsibilities properly meets these requirements.
The clearly defined objective of this research is to develop migration administration together
with making recommendations that are directly connected to supporting the migrationrelated
(administrative matters related to aliens as well as asylum policies) tasks of public service and
public administration in accordance with the international and European Union requirements.
The research in the above-indicated subject stems from the preliminary hypothesis that
migration, considering its current trend and dynamics, is an evolving phenomenon affecting
individual states, societies and the development of migration-related regulations. Both desirable
and undesirable manifestations of human migration simultaneously represent challenges for the
countries of origin, as well as for the transit and host countries.
A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi
linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php

Rendezvényajánló
Társadalom és hadsereg a 19-20. században Magyarországon
2019. február 18. 13:00 - 17:00
1101 Budapest, Hungária krt. 9. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem
https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/02/04/meghivo
Ludovika Szabadegyetem III. előadás - Kun Miklós: Churchill és Sztálin kötélhúzása: Kié
legyen Magyarország? (Publikálatlan források nyomán)
2019. február 19. 18:00 - 20:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület,
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-02-19
Aktuális biztonságpolitikai kihívások az euro-atlanti térségben
2019. február 21. 15:00 - 17:00
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1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-02-21
Francia kulturális est
2019. február 26. 17:00 - 19:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-02-26
BALKÁN konferencia
2019. április 05.
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-05
A rendészettudomány a fiatal kutatók szemével
2019. április 05.
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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