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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 
 

Miriam Hartlapp, Eva G. Heidbreder (2017): Mending the hole in multilevel 

implementation: Administrative cooperation related to worker mobility 

Az európai gazdasági integráció a tagállamok közigazgatására nem várt hatást gyakorolt. A 

tanulmány e hatásokat, kihívásokat elméleti és gyakorlati aspektusból vizsgálja. Az 

esettanulmányok rávilágítanak arra, hogy a horizontális közigazgatási együttműködés 

lépcsőzetesen, az elméleti keretekkel összhangban alakult ki. Összegezve megállapítható, 

hogy a horizontális közigazgatási együttműködés az integrációs folyamatra jelentős 

származékos hatással bír, melynek részleteit a tanulmány mutatja be. 

 

Megjelenés helye: Governance 

A folyóirat a végrehajtó politika, a közpolitika, az igazgatás és az államszervezet 

tárgykörének elméleti, valamint gyakorlati fórumaként kíván szolgálni lektorált cikkekkel, 

amelyek nemzetközi vagy összehasonlító jellegű megközelítést alkalmaznak a közpolitika és 

a közigazgatás területén. Minden tanulmány, függetlenül attól, hogy empirikus 
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megközelítésű-e vagy sem, rendelkezik egy nagyobb elméleti, összehasonlító vagy gyakorlati 

jelentőséggel is. 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gove.12279/full 

 

 

Ulrich Stelkens (2017): Die Funktion des verwaltungswissenschaftlichen 

Ergänzungsstudium für Rechtsreferendare an der Deutschen Universität für 

Verwaltungswissenschaften Speyer 

A Deutsches Richtergesetz (DRiG), a német bírósági törvény 5.b § (3) bekezdése második 

mondatának értelmében a tartományok előírhatják a jogi képzésben résztvevő hallgatóknak, 

hogy a joggyakorlatuk során egy ún. „Speyer-i szemeszterrel” egészítsék ki az első 

államvizsgára való felkészülésüket. A legtöbb tartományban engedélyezik ezt a speciális 

közszolgálati képzést, ami a közszolgálati pálya és a közszektor számára biztosít kvalifikált 

humánerőforrást. A tartományok eltérően élnek ezzel a lehetőséggel, melynek hatásait mutatja 

be a tanulmány. 

 

Megjelenés helye: Die öffentliche Verwaltung – Zeitschrift für Öffentliches Recht und 

Verwaltungswissenschaften 

A folyóirat aktuális közjogi és közigazgatás-tudományi témák tudományos értelmezésével 

foglalkozó szakfolyóirat. Európai és nemzetközi szintű témák, valamint interdiszciplináris 

tanulmányok is helyet kapnak hasábjain 

 

 

Rendezvényajánló 
 

Ludovika Szabadegyetem VII. előadás - Dr. Szabó Andrea ezredes: Pénzügyőrök a 

mindennapokban (1867-től napjainkig) 

2017. március 21. 18:00 – 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, II. előadó 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/03/21/ludovika-szabadegyetem-vii_-eloadas-dr_-szabo-

andrea-ezredes-penzugyorok-a-mindennapokban-1867-tol-napjainkig 

 

Ludovika Nagyköveti Fórum – Spanyolország 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gove.12279/full
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/03/21/ludovika-szabadegyetem-vii_-eloadas-dr_-szabo-andrea-ezredes-penzugyorok-a-mindennapokban-1867-tol-napjainkig
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/03/21/ludovika-szabadegyetem-vii_-eloadas-dr_-szabo-andrea-ezredes-penzugyorok-a-mindennapokban-1867-tol-napjainkig
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2017. március 22. 18:00 – 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, Kápolna 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/03/22/ludovika-nagykoveti-forum-spanyolorszag 

 

Ludovika Szabadegyetem VIII. előadás - Dr. Balla József r. alezredes: Biometrikus 

adatok a rendészeti célú személyazonosításban 

2017. április 4. 18:00 – 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, II. előadó 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/04/ludovika-szabadegyetem-viii_-eloadas-dr_-balla-

jozsef-r_-alezredes-biometrikus-adatok-a-rendeszeti-celu-szemelyazonositasban 

 

Magyarország és Latin-Amerika, Kulturális Találkozások - angol nyelvű konferencia 

2017. április 6. 10:00 – 17:30 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

 

Ludovika Nagyköveti Fórum – Horvátország 

2017. április 19. 18:00 – 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, Kápolna 

 

Amerika Központ - Nyitó Konferencia 

2017. április 20. 09:00 – 13:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, Díszterem 

 

Párbeszéd és konfliktusok a Földközi-tenger térségében 

2017. április 21. 09:00 – 16:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, Díszterem 

 

13. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia: Felsőoktatás, életen át tartó 

tanulás és az ENSZ fenntartható fejlesztési célok megvalósítása 

2017. április 20-21. 

Budapesti Gazdasági Egyetem Főépület (1055 Budapest, Markó u. 29-31. – Aula) 

http://mellearn.hu/mellearn_2017/ 

 

VIII. Önkormányzati Vagyongazdálkodási konferencia 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/03/22/ludovika-nagykoveti-forum-spanyolorszag
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/04/ludovika-szabadegyetem-viii_-eloadas-dr_-balla-jozsef-r_-alezredes-biometrikus-adatok-a-rendeszeti-celu-szemelyazonositasban
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/04/ludovika-szabadegyetem-viii_-eloadas-dr_-balla-jozsef-r_-alezredes-biometrikus-adatok-a-rendeszeti-celu-szemelyazonositasban
http://mellearn.hu/mellearn_2017/
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2017. április 28. 8:30 – 18:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/28/viii_-onkormanyzati-vagyongazdalkodasi-

konferencia 

 

Országos Fenntarthatósági Szakmai Nap 2017  

2017. május 25. 9:00 – 20:00  

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/25/orszagos-fenntarthatosagi-szakmai-nap-2017 

Absztrakt beérkezési határideje: 2017. március 31. 12:00 CET 

 

A közszolgálat karbon lábnyoma nemzetközi tudományos konferencia 

2017. május 4. 9:30 – 15:40 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/04/a-kozszolgalat-karbon-labnyoma-nemzetkozi-

tudomanyos-konferencia 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/28/viii_-onkormanyzati-vagyongazdalkodasi-konferencia
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/28/viii_-onkormanyzati-vagyongazdalkodasi-konferencia
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/25/orszagos-fenntarthatosagi-szakmai-nap-2017

