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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 
 

Sabine Saurugger (2018): Fédéraliser la zone euro? 

A szerző tanulmányában az Európai Unió egyik lehetséges jövőjének, létezési formájának 

esetleges irányát ismerteti. Hangsúlyozza, hogy az eurózóna föderációja régóta létező javaslat, 

amely az utóbbi időben ismételten előtérbe került különösen is a francia elnök Emmanuel 

Macron által. A tanulmány a föderáció fogalmának ismertetését követően, igen kritikus és 

átfogó elemzést ad a különböző nemzeti és európai javaslatokról, amelyek az Európai Unió 

föderációjára vonatkoztak. A szerző kiemeli a hatáskörök megoszlásának és az uniós polgárok 

döntésekben való részvételének további lehetőségeit. Végül, a tanulmány a föderalizáció 

demokratikus aspektusára koncentrál, ismerteti az ezzel kapcsolatos jelenlegi francia 

álláspontokat. 

 

Megjelenés helye: Pouvoirs, Revue française d’études constitutionnelles et politiques, 

2018/3 (N° 166) pp. 125 – 137. 
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A „Pouvoirs” negyedévente megjelenő, államtudományi témaköröket tárgyaló, 1977-ben 

Philippe Ardant és Olivier Duhamel által alapított, először a Presses universitaires de France-

nél, majd 1994 óta az Éditions du Seuil gondozásában megjelenő folyóirat. 

 

 

Kiadványok 
 

ÖRDÖGH Tibor (2018): Szerbia, Horvátország és Szlovénia politikai rendszerének 

összehasonlítása 1990 és 2016 között. Budapest, Dialóg Campus Kiadó. ISBN 978-615-

5889-71-4 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5889-72-1 (elektronikus) 

Huszonnyolc év telt el a jugoszláv rendszerváltás óta, amelyet Európa egyik legvéresebb 

háborúja követett, megannyi politikai konfliktus azonban lezáratlan maradt Jugoszlávia 

szétesése után. A három ország eltérő utakon indult el, és Szlovénia 2004-től, Horvátország 

pedig 2013-tól az Európai Unió tagja, míg Szerbia tagjelöltként reménykedik a 2025-ös 

csatlakozásban.  

A három ország eltérő történelmi hagyományokkal vágott neki a demokratikus politikai 

rendszer kiépítésének, amelyet több tényező összehasonlító elemzésével szemléltetünk. Az 

alkotmányos keretek, a pártrendszerek töredezettsége, a társadalomban megbújó törésvonalak 

nagymértékben befolyásolják a választási rendszereket, a parlamentek működését, a 

kormányzás módját, továbbá a miniszterelnöki és államfői tisztségek gyakorlását. A 

monográfiában a demokráciafelfogások balkáni jellemzőit mutatjuk be, arra összpontosítva, 

hogy ezen államok berendezkedései az  eltelt negyedszázad tapasztalatai alapján hasonlóak-e, 

vagy sokkal inkább különbözőek. Nem utolsósorban pedig szándékunk, hogy jobban 

megértessük a három ország működését az e csodás térség iránt érdeklődőkkel. 

 

A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi 

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

 

 

Rendezvényajánló 
 

Kulturális javak rendészeti védelme - projektzáró konferencia 

2018. november 20. 08:30 - 12:55 

http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php
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1089 Budapest Diószeghy Sámuel utca 38-42. Rendészettudományi Kar, Speciális Oktatási 

Épület és Kollégium, Multifunkcionális terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-20 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán működő, 

„Rendészettudományi Doktori Iskola Műhely” elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely 

keretein belül valósul meg. 

 

Comparative Civil Service Network alapító konferencia 

2018. november 22. 09:00 – 2018. november 22. 13:00 

1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-21 

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. 

 

Gazdaságfejlesztés és mikrofinanszírozás - nemzetközi tudományos konferencia és 

workshop 

2018. november 22. 09:30 - 15:30 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-22  

 

A kiberbiztonság 2018 és a robothadviselés 

2018. november 27. 08:00 - 16:00 

Budapest Hungária krt. 9-11. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Díszterem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-27  

 

IV. Önkormányzatiság napjainkban - nemzetközi konferencia 

2018. november 27. 09:00 - 16:30 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-27  

 

Egészségügyi jog a magánjog és közjog határán 

2018. december 07. 09:30 - 15:00 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-20
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-21
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-22
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-27
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-27
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A konferencia programja a Hírlevél mellékletében található. 

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató 

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

