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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 
 

Norma M. Riccucci, Gregg G. Van Ryzin (2017): Representative Bureaucracy: A Lever 

to Enhance Social Equity, Coproduction, and Democracy 

A tanulmány megvizsgálja a reprezentatív bürokráciaelmélettel kapcsolatos gazdag 

tudományos munkákat, valamint a gyakorlati hasznosulásukat. A szerzők megemlítik, hogy a 

legújabb kutatás egy lényeges eleme a szimbolikus reprezentáció fogalmára összpontosít, 

amely által a passzív módon reprezentált bürokrácia léte javítani tudja az eredményeket az 

ügyfelek viselkedésének befolyásolásával – függetlenül az eljárási cselekményektől és 

eredményektől. A tanulmány célja, hogy segítsen a hallgatóknak, valamint a szakembereknek 

a reprezentativitás fontosságának megértésében. 

 

Megjelenés helye: Public Administration Review 

A Public Administration Review egy kéthavonta megjelenő tudományos folyóirat, amely több 

mint hatvan éves múltra tekint vissza és az elsők között volt azon folyóiratok között, melyek 

közigazgatás-tudományi kutatásokkal foglalkoznak. A PAR az egyik olyan folyóirat, amely a 

tudományos érdeklődés és a gyakorlati szakemberek számára is szolgál tanulmányokkal. 
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Széles témakört felölelő tanulmányaival és a hozzáértő könyvismertetők révén a PAR egy 

nélkülözhetetlen forrást képez. 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.12649/full 

 

 

Államtudományi Műhelytanulmányok 
 

Megjelent az Államtudományi Műhelytanulmányok 2017. évi 10. száma:  

Szilágyi Péter: A Verfassungslehre, mint különös és különleges államelmélet 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nke-allamtudomanyi-muhelytanulmanyok 

 

Ha felkeltettük érdeklődését, kérjük, látogasson el a http://www.allamtudomany.hu oldalra. 

Amennyiben élne a mindenki számára folyamatosan nyitva álló publikálási lehetőséggel, úgy 

tisztelettel kérjük, az akfi.working.papers@uni-nke.hu vagy akfi@uni-nke.hu címekre küldje 

meg írását.  

Bővebb információ a www.allamtudomany.hu oldalon található. 

 

 

Rendezvényajánló 
 

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. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.12649/full
http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nke-allamtudomanyi-muhelytanulmanyok
http://www.allamtudomany.hu/
mailto:akfi.working.papers@uni-nke.hu
mailto:akfi@uni-nke.hu
http://www.allamtudomany.hu/
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/25/reneual-konferencia-eljarasi-jog-az-europai-unioban
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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 

 

"Rendelkezés és láthatóság" című tudományos vitaülés 

2017. május 31. 14:00 – 16:00 

1118 Budapest, Ménesi út 5., Dékáni Tanácsterem 

http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/31/_rendelkezes-es-lathatosag_-cimu-tudomanyos-

vitaules 

 

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 

 

European Tradition 

2017. június 5-7. 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika főépület, Zrínyi terem  

http://akk.uni-nke.hu/uploads/media_items/european-tradition-2017_06_-5-7_-

meghivo.original.pdf  

 

Tudományos vitaülés 

2017. június 6. 10.00 – 12.00 

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

http://uni-nke.hu/uploads/media_items/meghivo-29.original.pdf 

 

A KÖFOP Jó Állam mutatóinak mérése: tervezésből a megvalósításba  

2017. június 08. 09:00 

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
http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/31/_rendelkezes-es-lathatosag_-cimu-tudomanyos-vitaules
http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/31/_rendelkezes-es-lathatosag_-cimu-tudomanyos-vitaules
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/01/generaciok-es-iranyok-a-magyar-afrikanisztika-a-21_-szazad-elejen
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/01/generaciok-es-iranyok-a-magyar-afrikanisztika-a-21_-szazad-elejen
http://akk.uni-nke.hu/uploads/media_items/european-tradition-2017_06_-5-7_-meghivo.original.pdf
http://akk.uni-nke.hu/uploads/media_items/european-tradition-2017_06_-5-7_-meghivo.original.pdf
http://uni-nke.hu/uploads/media_items/meghivo-29.original.pdf
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1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika főépület, Széchenyi Díszterem 

http://joallammutatok-dl.uni-nke.hu/events/meresi_konferencia/ 

 

A magyar közigazgatás Európában 

2017. június 9. 10:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika főépület, Zrínyi terem  

 

Az államiság kérdései a Közel-Keleten c. kutatóműhely keretein belül megvalósuló 

„Kerekasztal beszélgetés”  

2017. június 15. 17:00 – 19:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika főépület 

 

"Fogyasztóvédelem a közjog és a magánjog metszetében" című konferencia és 

könyvbemutató 

2017. június 16. 09:00 – 14:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika főépület, Zrínyi terem 

http://akk.uni-nke.hu/uploads/media_items/meghivo_2017_06_16_.original.pdf  

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/16/konyvbemutato-1 

 

Vietnámi-magyar beruházási konferencia (Hungary - Vietnam Investment Cooperation: 

Legal, Administrative and Policy Challenges) 

2017. június 26. 09:30– 14:30 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika főépület, Zrínyi terem 

 

Identity Crisis in Italy 

2017. június 30. 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika főépület, Zrínyi terem 

http://joallammutatok-dl.uni-nke.hu/events/meresi_konferencia/
http://akk.uni-nke.hu/uploads/media_items/meghivo_2017_06_16_.original.pdf
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/16/konyvbemutato-1

