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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 
 

Mario Martini (2017): Transformation der Verwaltung durch Digitalisierung 

A szerző szerint a közigazgatás digitalizálására nem érvényes Wolfram Weidner újságíró 

sokat emlegetett parafrázisa, miszerint a „közigazgatást nem szabad nagyító alá venni, mert 

még nagyobbá válik”. Épp ellenkezőleg, a szerző álláspontja szerint a mikroszkopikus 

elemzés a legjobb út a bürokrácia költségeinek csökkentésére. A Német Szövetségi 

Köztársaság Alkotmányának (Grundgesetz) 91. § C. pont (1) bek. kimondja, hogy a 

Szövetség hatáskörébe utalja az online szolgáltatások egységes hozzáférésének 

megteremtését, ami a szerző szerint esélyt teremt arra, hogy a teljesen automatizált 

közigazgatási eljárásokat, világszínvonalú digitális közigazgatást hozzanak létre 

Németországban. Természetesen a szerző hangsúlyozza az adatvédelmi szabályozás konform 

jellegét, és a szoros kooperációt az egyéb kormányzati szereplőkkel. 

 

Megjelenés helye: Öffentliche Verwaltung 2017/11. szám 

Die Öffentliche Verwaltung – Zeitschrift für Öffentliches Recht und 

Verwaltungswissenschaften című folyóirat aktuális közjogi és közigazgatás-tudományi témák 
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tudományos értelmezésével foglalkozó szakfolyóirat. Európai és nemzetközi szintű témák, 

valamint interdiszciplináris tanulmányok is helyet kapnak a kitűnő német nyelvű periodika 

hasábjain. 

 

 

Államtudományi Műhelytanulmányok 
 

Megjelent az Államtudományi Műhelytanulmányok 2017. évi 12-16. száma:  

Ujházi Lóránd: A katonai ordinariátus kánonjogi háttere (2017. évi 12. szám) 

Paksi-Petró Csilla: A közigazgatási vezetőfejlesztés oktatás-módszertani újdonságai 

(2017. évi 13. szám) 

Dávid Ferenc: Nemzetbiztonság és szervezetrendszer (2017. évi 14. szám) 

Dúl János: Az öröklési jog megjelenése az egyes gazdasági társaságoknál, kitekintéssel 

az államra, mint örökösre (2017. évi 15. szám) 

Tihanyi Miklós: Közrend, közbiztonság, rendészet a keresztény közgondolkodásban 

(2017. évi 16. szám) 

 

A tanulmányok elérhetőek 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 
 

Módszertani szakmai napok 

2017. 06. 12-14. 16:00 - 19:30 

1118 Budapest, Ménesi út 5., 201-es terem 

 

http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nke-allamtudomanyi-muhelytanulmanyok
http://www.allamtudomany.hu/
mailto:akfi.working.papers@uni-nke.hu
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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://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/16/fogyasztovedelem-a-kozjog-es-a-maganjog-

metszeteben-cimu-konferencia-es-konyvbemutato 

 

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, Széchenyi Díszterem 

 

Identity Crisis in Italy 

2017. június 30. 

Olasz Kultúrintézet (1088 Budapest, Bródy Sándor utca 8., Federico Fellini terem) 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/16/fogyasztovedelem-a-kozjog-es-a-maganjog-metszeteben-cimu-konferencia-es-konyvbemutato
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/16/fogyasztovedelem-a-kozjog-es-a-maganjog-metszeteben-cimu-konferencia-es-konyvbemutato

