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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
A korábbi Hírlevelek elérhetőek az Államkutatási és Fejlesztési Intézet honlapján:
https://akfi.uni-nke.hu/az-intezetrol/hirlevelek

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló
Emmanuel Aubin (2018): La protection constitutionnelle de la transparence
administrative
A tanulmány a közigazgatás, különösen a közigazgatás átláthatóságának alkotmányos alapjaira
fókuszál. A szerző hangsúlyozza, hogy a közigazgatás átláthatóságának francia modellje
Alkotmányban biztosított; és megjegyzi, hogy e tény már önmagában is hozzájárul a
közigazgatás átláthatóságának javításához. A szerző elsőként a közigazgatás átláthatóságáért
felelős intézményekre vonatkozó alkotmányos rendelkezéseket ismerteti, amely keretében
számba veszi azon közigazgatási szerveket, amelyek a közigazgatás átláthatóságának
előmozdításáért felelnek. Ezt követően, a szerző külön részletezi a független közigazgatási
hatóságok (autorités administratives indépendantes) hatáskörének alkotmányos határait. A
tanulmány második részében a szerző a közigazgatás átláthatóságához való jog alkotmányos
védelmére összpontosít, kiemelve az információkhoz és a dokumentumokhoz való hozzáférés
jogának hatékony védelmét.

Megjelenés helye: Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2018/2 (N° 59) 35-45.
A „Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel” 1996 óta, negyedévente megjelenő, a
francia Alkotmánytanács által szerkesztett, aktuális alkotmányjogi kérdésekre koncentráló, az
Alkotmánytanács joggyakorlatát elemző, összehasonlító és európai uniós kitekintéssel
rendelkező tanulmányokat is tartalmazó folyóirat.

Periodika
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara,
valamint a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztálya által negyedévente kiadott
Műszaki Katonai Közlöny 2018. évi 2. száma, amely az alább linken keresztül érhető el:
http://hhk.archiv.uni-nke.hu/downloads/kiadvanyok/mkk.uni-nke.hu/index.html

Rendezvényajánló
Logisztikai együttműködés a sikeres védekezésért
2018. június 22. 08:00-12:30
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11., Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-22
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán
működő, „Közszolgálati hivatásrendek együttműködési modellje-jó állam-hatékony logisztika”
elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg.
A vidék biztonságának történeti földrajza a Kárpát-medencében
2018. június 22. 09:00-16:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Hunyadi terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-22
A rendezvény a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán működő,
„Vidékbiztonság, a biztonsági környezet hatása a vidék versenyképességére” elnevezésű
Államtudományi Kutatóműhely keretein belül valósul meg.
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A „Lehetőségek és kihívások a magyar-kínai politikai és gazdasági kapcsolatok területén”
című konferencia megnyitó kerekasztal beszélgetése
2018. június 26. 18:00-20:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-26
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karán
működő, „Lehetőségek és kihívások a magyar-kínai politikai és gazdasági kapcsolatok
területén” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport keretein belül valósul meg.
Munkaköralapú humánerőforrás-gazdálkodás és a humán tőke reformja
2018. június 27. 10:00 – 2018. június 28. 16:00
1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-27
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.
A határellenőrzés ideiglenes visszaállításának követelményrendszere
2018. július 04. 09:30-15:00
1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 38-42., Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium,
Multifunkcionális Terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-07-04
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán működő,
„Magyarország schengeni belső határain a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának
feltételrendszere” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport keretein belül valósul meg.

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás
Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató
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