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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 
 

Romain Pasquier (2017): Une révolution territoriale silencieuse? Les communes 

nouvelles entre européanisation et gouvernance territoriale  

Az elmúlt két évben a Francia Köztársaság területi beosztásában fontos reformoknak 

lehettünk szemtanúi. Az egyik legjelentősebb változás a több korábbi község egyesülésével 

létrejött “új községek” („communes nouvelles”). A szerző három lehetséges hipotézist 

ismertet a tanulmányban az „új községek" létrejöttének magyarázataként. Elsőként 

Franciaország területi beosztásának egyediségéből vezeti azt le. Másodikként nevesíti az 

Európai Unió francia kormányra gyakorolt nyomását, miszerint területi reformokat hajtson 

végre a növekvő közadósság visszaszorítása céljából. Végül, a harmadik lehetséges 

magyarázatot a szerző a területi kormányzásból eredezteti: nevezetesen azt a tényt emeli ki, 

hogy a helyi szereplők egyre több, különböző szintű és célú egyesülési lehetőséget keresnek. 

 

Megjelenés helye: Revue française d'administration publique (RFAP) 2017/2 (N° 162) 

Communes nouvelles: une révolution territoriale silencieuse? pp. 239 - 252 
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A “Revue française d'administration publique (RFAP)” egy 1977 óta negyedévente 

megjelenő, 2002 óta az École Nationale d'Administration (ENA) által szerkesztett, tematikus 

számokkal rendelkező, az elméleti és gyakorlati szakembereknek szóló francia folyóirat, 

amelyben az államtudomány, a közigazgatás és a közpolitika területéről származó 

összehasonlító és európai uniós kitekintéssel rendelkező tanulmányokat találunk. 

 

 

Periodika 

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem angol nyelvű kiadványának 2017. évi 2. száma, 

amely az alább linken keresztül érhető el:  

AARMS: https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/aarms/current- issues 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelent a Repüléstudományi 

Közlemények című időszaki elektronikus (on-line) folyóirat 2017. évi 3. száma, amely az 

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

 

 

Rendezvényajánló 
 

Ludovika Szabadegyetem: Dr. habil. Pókecz Kovács Attila: Mit adtak nekünk a 

rómaiak? Az ókori Róma közjogi öröksége  

2017. december 5. 18:00-20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-05 

 

Égetés, pirolízis, termolízis, plazma? Termikus hulladék hasznosítási módszerek 

dióhéjban 

2017. december 6. 14:00-17:00 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-06 

 

Vallás, vallásszabadság és vallási szélsőségek a jogalkotás tükrében 

2017. december 7. 10:00-14:30 

https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/aarms/current-issues
http://www.repulestudomany.hu/index_rtk.html
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-05
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-06
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1101 Budapest, Hungária krt. 9. Zrínyi Campus, Zrínyi terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-07 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző működő, 

„Szélsőségek, vallási szélsőségek kutatócsoport” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport keretein 

belül valósul meg. 

 

Dr. Klein Balázs „A kompetens szervezet szerepe a kiváló teljesítményekhez vezető 

úton” című előadása 

2017. december 7. 15:00-16:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, I. előadó 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-07  

 

Közszolgálati felkészülés az Európa 2020 sportrendezvény-sorozat jegyében 

2017. december 14. 09:00-16:00 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-14 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-07
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-07
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-14

