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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 
 

Antonio di Marco (2018): Les communautés d’énergie renouvelable et la transition verte 

de l’UE 

A tanulmány az Európai Unió energiapolitikáját, az Európai Unióban a megújuló 

energiaforrásokkal működő közösségek helyét vizsgálja. Először a szerző a megújuló 

energiaforrásokkal működő közösségek, városok megvalósulásához szükséges jogszabályi 

környezetet, feltételeket mutatja be. Ezt követően, az Európai Unió által előírt kötelezettségek 

teljesítése érdekében a megújuló energiaforrásokkal működő közösségek szerepe kerül 

elemzésre. Ennek során a szerző külön figyelmet fordít a megújuló energiaforrásokkal működő 

közösségek, városok létrejöttéhez szükséges infrastrukturális változásokra és felhívja a 

figyelmet a közigazgatási hatóságok és az állampolgárok közti szorosabb együttműködés 

szükségességére. Végül a megújuló energiaforrásokkal működő közösségek fontosságát az 

olasz "közösségi együttműködések" modelljén keresztül ismerteti. 
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Megjelenés helye: Revue juridique de l’environnement, 2018/1 (Volume 43) pp. 47-69 

A „Revue juridique de l’environnement” egy 1976-ban Michel Prieur Professzor emeritus által 

alapított, évente ötször (negyedévente egy rendes és évente egy speciális számmal) megjelenő, 

a környezetvédelmi jogra koncentráló összehasonlító és európai uniós kitekintéssel rendelkező 

tanulmányokat tartalmazó folyóirat. 

 

 

Rendezvényajánló 
 

Understanding Public Bureaucracy 

2018. június 11-12. 

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

A konferenciával kapcsolatos felhívást a Hírlevél melléklete tartalmazza. 

 

A Jó Állam Jelentés 2018 hatékony közigazgatás hatásterülete - nyilvános szakmai műhely 

2018. május 25. 09:00-11:30 

1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ, 509. Dékáni Tárgyaló 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-25 

 

A honvédelem joga és a védelmi igazgatás rendszertani kérdései és aktuális kihívásai 

2018. május 28. 10:00-15:00 

1101 Bp. Hungária krt. 9-11., Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus, X. épület, Zrínyi 

terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-28 

 

Az általános közigazgatási rendtartás első félévének tapasztalatai 

2018. június 08. 08:30-15:00 

1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ, 214-215. Multi terem 

https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-08 

 

A Magyary-örökség: kincsek a hagyatékból – Magyary Zoltán emlékkonferencia 

2018. június 11. 09:00-12:00 

1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ, IV. előadóterem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-11 
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A közbeszerzés aktuális kérdései 

2018. június 14. 08:30-15:30 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika Főépület, Egyed István előadó 

https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-14 

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató 

https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-14
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

