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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 
 

Wilfried von Bredow (2017): Sicherheits- und Verteidigungspolitik: vor einer 

Neudefinition? 

A szerző szerint 2014-től a német biztonság-és védelempolitika új dinamizmusáról 

beszélhetünk. Ennek hátterében elsősorban a nemzetközi biztonságpolitikai események és az 

általuk generált folyamatok állnak, amelyek a NATO-t és az Európai Uniót egyaránt egy 

ambiciózus projekt megalapítására ösztönözték. A német szövetségi haderő tekintetében a 

szerző megjegyzi, hogy a katonai és hadászati kompetenciák is felülvizsgálatra szorulnak. A 

tanulmány megállapítása szerint az elkövetkező években a német haderőnek olyan 

problémákkal kell szembenéznie, mint a fegyverzet hiányos volta és annak beszerzése, 

külföldi békefenntartó missziókban állomásozók alapellátmányának és felszereltségének 

javítása. A szerző véleménye alapján a von der Leyen védelmi miniszter asszony által 

megkezdett reformok a közeljövőben beérhetnek, azonban a szövetségi kormánynak a 

hadvezetés irányába történő a kommunikációra is fokozottan figyelnie kell, ez ugyanis a 

kulcsa a politikai és a katonai vezetés közötti bizalomnak. 
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Megjelenés helye: ZSE Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften | Journal for 

Comparative Government and European Policy, Jahrgang 15, Heft 2-3. 347-367. 

A Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften című folyóirat 2003 óta negyedévente 

megjelenő, kimagasló színvonalú, többnyelvű folyóirat. A periodika a nemzetállami és az 

európai fejlődés témaköreit érintő kérdésekben kíván fórumot nyújtani mindenekelőtt a vezető 

tudósok, politikusok, a gazdaság és a kultúra képviselőinek. Célközönsége a jog- és gazdaság, 

valamint a társadalomtudományok művelői 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/1610-7780-2017-2-3-347/sicherheits-und-

verteidigungspolitik-vor-einer-neudefinition-jahrgang-15-2017-heft-2-3?page=1 

 

 

Periodika 
 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem katonai műszaki tudományági folyóirata, a 

„Bolyai Szemle” 2017. évi 3. száma, amely az alábbi linken keresztül érhető el:  

https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Bolyai_Szemle_2017_03_.pdf 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelent a Repüléstudományi 

Közlemények című időszaki elektronikus (on-line) folyóirat 2018. évi 1. száma, amely az 

alább linken keresztül érhető el: http://www.repulestudomany.hu/index_rtk.html 

 

 

Kiadvány 
 

SZÉCHENYI 225. Budapest, Dialóg Campus Kiadó ISBN 978-615-5845-98-7 

(nyomtatott) | ISBN 978-615-5845-99-4 (elektronikus) 

2016 őszén a Ludovika Szabadegyetem tematikus félévet tartott, amelynek középpontjában 

gróf Széchenyi István munkássága állt. Külön öröm, hogy az előadás-sorozatra a legnevesebb 

Széchenyi-kutatók fogadták el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérését, így remek 

alkalom nyílt arra, hogy a szemeszter méltó módon emlékezzen meg gróf Széchenyi Istvánról 

és munkásságáról. Az itt elhangzott előadásokból készült tanulmányokat tartja kezében a 

Tisztelt Olvasó. Őszintén reméljük, hogy a hallgatók, egyetemi oktatók és az érdeklődő 

https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/1610-7780-2017-2-3-347/sicherheits-und-verteidigungspolitik-vor-einer-neudefinition-jahrgang-15-2017-heft-2-3?page=1
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/1610-7780-2017-2-3-347/sicherheits-und-verteidigungspolitik-vor-einer-neudefinition-jahrgang-15-2017-heft-2-3?page=1
https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Bolyai_Szemle_2017_03_.pdf
http://www.repulestudomany.hu/index_rtk.html
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közönség számára is élvezetes, tanulságos és informatív anyagot sikerült összeállítani, amely 

amellett, hogy információban gazdag, gondolatébresztőként is szolgálhat. 

Tisztelettel ajánljuk e kötetet az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára! 

 

A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az 

alábbi linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php 

 

 

Rendezvényajánló 
 

Hálózatkutatási kihívások a közigazgatásban 

2018. március 21. 14:00-15:30 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-21 

 

Tudományos vitaülés – Dr. Vecsey Márk előadása 

2018. március 21. 17:00-18:30 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület, 510-es iroda 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-21  

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán 

működő, „Corporate Governance - köztulajdonban lévő gazdasági társaságok” elnevezésű 

Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

A közszolgálat jogi szabályozása - Közszolgálati jog de lege lata et ferenda 

2018. március 22. 09:00-16:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika Főépület 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-22 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán 

működő, „Közszolgálati jogi és HR komplex kutatóműhely” elnevezésű Ludovika Kiemelt 

Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn c. kötet bemutatója 

2018. március 23. 11:00-13:00 

http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-21
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-21
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-22
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1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika Főépület, Hunyadi terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-23 

 

Kormányzási műhelybeszélgetés – Előadó: Katy Hayward 

2018. március 28. 09:30-12:00 

1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium OK F14 C és D terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-28 

 

Jó önkormányzás indikátorai 

2018. március 29. 09:30-13:30 

1118 Budapest, Ménesi út 5. Ménesi úti Campus, 304 AB terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-29 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán 

működő, „Jó Önkormányzat - a jó állam részét képező teljesítőképes és intelligens 

önkormányzati menedzsment” elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül 

valósul meg. 

 

„Law 4.0” – Challenges of the Digital Age 

2018. március 29. 10:30-16:30 

9026 Győr, Áldozat utca 12., Széchenyi István Egyetem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-29 

A rendezvény a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán 

működő, „Az állam gazdasági szerepvállalásának hatásvizsgálata egyes ágazatokban” 

elnevezésű Államtudományi Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Ptk. módszertani workshop 

2018. április 11. 14:00-16:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület, 402-es terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-11 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán 

működő, „Corporate Governance - köztulajdonban lévő gazdasági társaságok” elnevezésű 

Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Tudományos vitaülés – Dr. Tajti Tibor előadása 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-23
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-28
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-29
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-29
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-11
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2018. április 18. 16:30-18:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület, 5. emelet 509-es iroda 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-18  

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán 

működő, „Corporate Governance - köztulajdonban lévő gazdasági társaságok” elnevezésű 

Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-18

