
 
 

2017/17. 

 

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 
 

Simon Otjes, Alexia Katsanidou (2017): Beyond Kriesiland: EU integration as a super 

issue after the Eurocrisis 

A szerzők tanulmányukban az európai válság nemzeti politikai térre tett hatásait vizsgálják az 

egész Európai Unióban, a vizsgálat során pedig a 2014-es európai választások idején készült 

felmérés adatait veszik alapul. A tanulmány szerint bizonyítható, hogy Európa délen fekvő és 

adóssággal küzdő államaiban a tanulmány által vizsgált uniós és gazdasági kérdések 

összefonódnak, ezzel ellentétben Európa északi, hitelező államokban inkább a kulturális 

kérdésekre fókuszálnak. Ezek az eredmények pedig új adalékként szolgálnak az európaizáció 

elméletében. 

 

Megjelenés helye: Journal of European Political Research 2017/2. szám, 301-319. pp. 

Az ECPR (European Consortium for Political Research) által szponzorált folyóirat igen 

jelentős forrást képez az uniós politikatudomány területén, ugyanis az egyik legelismertebb 

folyóiratok közé sorolható a témában. Olyan tanulmányokat közöl, amelyek elméleti és 
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összehasonlító perspektívában gondolkodnak a politikatudomány kapcsán, amelyek kvalitatív 

és kvantitatív megközelítést egyaránt tartalmaznak. 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-6765.12177/full  

 

Kiadványok 
 

GŐCZE István szerk. (2017): Állam és katona. Budapest, Dialóg Campus. ISBN 978-

615-5680-38-0 

Az Állam és katona című kötet tizenkét olyan híres és a mai napig aktuális tételeket, elveket 

megalkotó hadtudós életművét mutatja be, mint Szun-Ce, Zrínyi Miklós, Carl von Clausewitz 

vagy Mao Ce-tung. A könyv kuriózumát az adja, hogy a szerzők azonos tematikával, valamint 

vizsgálati kérdésekkel, azaz azonos aspektusból értékelik és ismertetik meg az olvasókkal a 

történelem kiemelkedő katonai vezetőinek, továbbá a hadtudomány meghatározó 

teoretikusainak elméleti és gyakorlati munkáját. A tanulmánykötetben a szerzők azt 

vizsgálták, hogy mit gondoltak a különböző történelmi korok hadvezérei a katonai vezetésről, 

a katona és az állam kapcsolatáról; továbbá olyan izgalmas dilemmákra adnak választ, hogy 

az egyes hadtudósok elméletei milyen hatást gyakoroltak a hadtudományra, illetve más 

diszciplínákra. A bemutatott hadvezérek több esetben felismerték, hogy „az állam nem 

létezhet hadsereg nélkül, hadsereg nem létezhet állam nélkül”, így indokolt a két kérdés 

együttes vizsgálata. Kiváló példa erre Zrínyi Miklós, aki „a korabeli államelméleti irodalom 

kiváló ismerője volt, a háborút együtt látta a politikával és a hadsereget a társadalommal”.  

 

A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az 

alábbi linken keresztül: http://akfi.uni-nke.hu/kiadvanyok 

 

 

Rendezvényajánló 
 

"Der Fremde im Recht. Rechtliche Aspekte der Mobilität Migration Asyl und 

Integration in der Antike" című nemzetközi konferencia 

2017. május 4-7. 

1118 Budapest Ménesi út 5. Dékáni tárgyaló és 1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika 

főépület, Zrínyi terem 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-6765.12177/full
http://akfi.uni-nke.hu/kiadvanyok
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http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/04/der-fremde-im-recht-rechtliche-aspekte-der-

mobilitat_-migration_-asyl-und-integration-in-der-antike 

 

Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2017 

2017. május 4-5. 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/04/cee-e-dem-and-e-gov-days-2017 

 

Olaszország bel- és külpolitikai kihívásai 

2017. május 8. 9:00 – 12:30 

1118 Budapest Ménesi út 5. Dékáni tárgyaló 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/08/olaszorszag-bel-es-kulpolitikai-kihivasai 

 

Frankofón fenntarthatósági workshop 

2017. május 9. 16:00 – 17:30 

1118 Budapest Ménesi út 5. 3. emeleti tárgyaló 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/09/frankofon-fenntarthatosagi-workshop 

 

Ludovika Szabadegyetem XII. előadás - Dr. Krasznay Csaba: Információbiztonság és 

kibervédelem: veszélyben van-e Magyarország? 

2017. május 9. 18:00 – 20:00 

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

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/09/ludovika-szabadegyetem-xii_-eloadas-dr_-krasznay-

csaba-informaciobiztonsag-es-kibervedelem-veszelyben-van-e-magyarorszag 

 

Franciaország elnökválasztás után 2017. 

2017. május 10. 12:30 – 17:30 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, Lőrincz Lajos terem 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/10/franciaorszag-elnokvalasztas-utan-2017-c_-

konferencia 

 

Ptk. módszertani workshop 

2017. május 10. 14:00 – 17:00 

1118 Budapest, Ménesi út 5., Kollégiumi épület 515. iroda 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/04/der-fremde-im-recht-rechtliche-aspekte-der-mobilitat_-migration_-asyl-und-integration-in-der-antike
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/04/der-fremde-im-recht-rechtliche-aspekte-der-mobilitat_-migration_-asyl-und-integration-in-der-antike
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/04/cee-e-dem-and-e-gov-days-2017
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/08/olaszorszag-bel-es-kulpolitikai-kihivasai
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/09/frankofon-fenntarthatosagi-workshop
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/09/ludovika-szabadegyetem-xii_-eloadas-dr_-krasznay-csaba-informaciobiztonsag-es-kibervedelem-veszelyben-van-e-magyarorszag
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/09/ludovika-szabadegyetem-xii_-eloadas-dr_-krasznay-csaba-informaciobiztonsag-es-kibervedelem-veszelyben-van-e-magyarorszag
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/10/franciaorszag-elnokvalasztas-utan-2017-c_-konferencia
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/10/franciaorszag-elnokvalasztas-utan-2017-c_-konferencia
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http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/10/ptk_-modszertani-workshop-2 

 

Ludovika Nagyköveti Fórum – Szlovénia 

2017. május 10. 18.00 – 20.00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Kápolna 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/10/ludovika-nagykoveti-forum-szlovenia 

https://goo.gl/WJhT8r  

 

A közbizalom a bírósági végrehajtók és az igazságügyi szakértők tevékenységének 

tükrében 

2017. május 11-12. 

1088 Budapest, Szentkirályi utca 28., PPKE JÁK Szent II. János Pál pápa Díszterem 

 

Európaizáció a Nyugat-Balkánon 

2017. május 12. 9:00 – 15:30 

1083 Budapest, Ludovika tér 2, Ludovika Főépület, Lőrincz Lajos terem 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/12/europaizacio-a-nyugat-balkanon-c_-konferencia  

 

Ludovika Szabadegyetem XIII. előadás - Dr. Haller József: Agresszió: neurobiológiától 

a kriminológiáig 

2017. május 16. 18:00 – 20:00 

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

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/16/ludovika-szabadegyetem-xiii_-eloadas-dr_-haller-

jozsef-agresszio-neurobiologiatol-a-kriminologiaig 

 

Új nemzedék, új szemlélet, szakkollégiumi kutatások az állam szolgálatában c. 

konferencia 

2017. május 17. 8:30 – 13:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika főépület, Lőrincz Lajos terem 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/17/uj-nemzedek_-uj-szemlelet_-szakkollegiumi-

kutatasok-az-allam-szolgalataban-c_-konferencia  

 

Országos Fenntarthatósági Szakmai Nap 2017  

2017. május 25. 9:00 – 20:00  

http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/10/ptk_-modszertani-workshop-2
https://goo.gl/WJhT8r
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/12/europaizacio-a-nyugat-balkanon-c_-konferencia
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/16/ludovika-szabadegyetem-xiii_-eloadas-dr_-haller-jozsef-agresszio-neurobiologiatol-a-kriminologiaig
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/16/ludovika-szabadegyetem-xiii_-eloadas-dr_-haller-jozsef-agresszio-neurobiologiatol-a-kriminologiaig
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/17/uj-nemzedek_-uj-szemlelet_-szakkollegiumi-kutatasok-az-allam-szolgalataban-c_-konferencia
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/17/uj-nemzedek_-uj-szemlelet_-szakkollegiumi-kutatasok-az-allam-szolgalataban-c_-konferencia
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1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

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

 

Eljárási jog az Európai Unióban? - A ReNEUAL modellszabályok értékelése, avagy az 

Európai Unió Közigazgatási Eljárásjogi Kódexe a magyar kutatók szemszögéből 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi- és Közigazgatási Kara 2017. május 25-

26-án nemzetközi konferenciát szervez Eljárási jog az Európai Unióban? – a ReNEUAL 

Modell Szabályok értékelése, avagy az Európai Unió közigazgatási eljárási kódexe a magyar 

kutatók szemszögéből címmel. 

2017. május 25-26. 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika főépület 

 http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/25/reneual-konferencia-eljarasi-jog-az-europai-unioban 

 

Conference of Central European Middle East Experts on Current Issues 

2017. május 25-26. 

1118 Budapest, Ménesi út 5. 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/25/conference-of-central-european-middle-east-experts-

on-current-issues 

 

Konferencia Czetz János emlékére 

2017. május 26. 9:00 – 12:50 

1101 Budapest, Hungária körút 9-11. 

http://hhk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/26/konferencia-czetz-janos-emlekere 

 

Generációk és irányok – A magyar afrikanisztika a 21. század elején 

2017. június 1. 9:00 – 17:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika főépület, Egyed István terem 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/01/generaciok-es-iranyok-a-magyar-afrikanisztika-a-

21_-szazad-elejen 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/25/orszagos-fenntarthatosagi-szakmai-nap-2017
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/25/reneual-konferencia-eljarasi-jog-az-europai-unioban
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/25/conference-of-central-european-middle-east-experts-on-current-issues
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/25/conference-of-central-european-middle-east-experts-on-current-issues
http://hhk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/26/konferencia-czetz-janos-emlekere

