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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 
 

Daniel Simonet (2018): La réforme du système français de soins de santé: la quête 

d’imputabilité 

A tanulmány a francia egészségügyi rendszer reformját mutatja be, amelyben az 1970-es és 

1980-as évek óta a magán egészségügyi szolgáltatók szerepe egyre jelentősebb. 

Franciaországban mára a közszolgáltatások nyújtásában a magánszektorra való támaszkodás 

nem ideológiai kérdés, hanem rutinszerűbb megközelítése a közszolgáltatások 

megvalósításának. Továbbra is azonban kérdésként merül fel az, hogy a magán egészségügyi 

szolgáltatók bevonása javítja-e az egészségügyi rendszer hatékonyságát. A tanulmány 

részletesen elemzi a New Public Management megvalósulását a francia egészségügyi 

rendszerben és értékeli annak hatásait. A szerző végül ismerteti az elmúlt években 

bekövetkezett francia egészségügyi reformokat. 
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Megjelenés helye: Revue Internationale des Sciences Administratives, 2018/3 (Vol. 84) pp. 

521 – 536. 

A „Revue Internationale des Sciences Administratives” negyedévente angolul, franciául, 

spanyolul és kínaiul megjelenő, összehasonlító közigazgatási jogi témaköröket tárgyaló, 1927-

ben alapított folyóirat. 

 

 

Kiadványok 
 

NYIKOS Györgyi (szerk.) (2018): Állami támogatások. Budapest, Dialóg Campus Kiadó. 

ISBN 978-615-5920-28-8 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5920-29-5 (elektronikus) 

2004 óta tagja Magyarország az Európai Uniónak, eddig mégsem készült az állami támogatási 

szabályokról átfogó, magyar nyelvű szakkönyv. Ugyanakkor a terület – az EU más szabályozási 

területeihez hasonlóan – a mindennapjainkra is jelentős befolyással van. Gyakran hallhatunk 

gyárátadásokhoz kapcsolódó támogatásokról, kedvezményes állami hitelprogramokról vagy 

infrastruktúra- és gazdaságfejlesztési célú pályázati felhívásokról. A különböző adószabályok 

módosítása is gyakran szerepel a hírekben. A tagállamoknak a szakpolitikáikat és 

döntéshozatali gyakorlatukat az állami támogatási joghoz kell igazítaniuk.  

A szakkönyv arra tesz kísérletet, hogy a szabályok mögötti logika és történeti okok 

ismertetésével, valamint az egyes támogatási előírások alapján hozott, állami támogatási 

területekre irányadó, legfontosabb bizottsági döntések és az uniós bíróságok legjelentősebb 

ítéleteinek bemutatásával az állami támogatások jogát a gyakorlati felhasználók szemszögéből 

megismertesse az olvasóval.  

A szerzők bíznak abban, hogy az olvasó az összefoglalt ismereteket tanulmányai vagy munkája 

során sikerrel tudja hasznosítani. 

 

A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi 

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

 

 

Rendezvényajánló 
 

A jó önkormányzás mérése és értékelése műhely- és vitakonferencia 

2018. október 26. 09:30-15:00 

http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php
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1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-26 

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. 

 

Effects of global climate change and improvement of adaptation especially in the public 

service area 

2018. november 8. 08:30-16:00 

1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus, Díszterem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-08  

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán 

működő, „Adaptációs lehetőségek az éghajlatváltozás következményeihez a közszolgálat 

területén” elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Kutatás határok nélkül - A bűnügyi tudományok kiemelt kutatóműhely kutatási 

eredményei a köz szolgálatában 

2018. november 8. 09:00-16:20 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-08  

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán működő, „Bűnügyi 

Tudományok Kiemelt Kutatóműhely” elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein 

belül valósul meg. 

 

Egészségügyi jog a magánjog és közjog határán 

2018. december 7. 09:30-15:00 

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

A konferencia programja a Hírlevél mellékletében található. 

 

Az Európai Hálózatbiztonsági Ügynökség 2012 óta minden év októberében megrendezi az 

Európai Kiberbiztonsági Hónap nevű tudatosító kampányát, amelyhez 2016-ban először 

Magyarország is csatlakozott. Az NKE elsősorban a Kiberbiztonsági Akadémia jóvoltából, 

idén már hét rendezvénnyel kapcsolódik be a programsorozatba.  
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További információ: https://www.facebook.com/nupscybersec/  

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató 

https://www.facebook.com/nupscybersec/
http://akfi-dl.uni-nke.hu/at-newsletter-confirm/confirm/leiratkozas.php
https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/akfi-uni-nke-hu/Adatv%C3%A9delmi%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%81llamtudom%C3%A1nyi%20H%C3%ADrlev%C3%A9l%20v2.pdf

