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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 
 

Lewe Bahnsen - Gerrit Manthei - Bernd Raffelhüschen (2017): Deutschland, quo vadis? 

Neue Regierung, alte Herausforderungen 

A szakma által kettős öregedésnek nevezett jelenség lényege, hogy a fejlett országokban 

csökken a termékenységi ráta, ezáltal kevesebb a születések száma a halálozásoknál, illetve 

növekszik a várható élettartam, ami pedig az aktív korú népesség csökkenő arányát 

eredményezi. Ennek következtében megbillen a korfa, és ez elöregedő társadalmakat 

eredményez. A tanulmány felhívja a figyelmet, hogy a német társadalomban ez a jelenség egyre 

kritikusabbá válik, mely azt eredményezi, hogy nagy nyomás nehezedik az államháztartás 

fenntarthatóságának megőrzésére. A 2017-es szövetségi választások során szóba kerültek olyan 

kényes témák, mint az időseknek járó úgynevezett szolidáris hozzájárulások lefaragása, vagy 

az adókból finanszírozott minimál/alap nyugdíj (steuerfinanzierte Grundrente), amelyek 

tovább rontják az államháztartás egyenlegét. A szerzők kutatásuk során megvizsgálták a 
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javaslatokat, és rámutattak arra, hogy az intézkedések túlnyomó része továbbra is veszélyeztetik 

a hosszútávon fenntartható államháztartást. 

 

Megjelenés helye: ZSE Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften | Journal for 

Comparative Government and European Policy, 395-416 ZSE, Jahrgang 15 (2017), Heft 2-

3, Seite 657 – 670. 

A folyóirat 2003 óta negyedévente megjelenő, kimagasló színvonalú, többnyelvű periodika, 

mely a nemzetállami és az európai fejlődés témaköreit érintő kérdésekben kivan fórumot 

nyújtani mindenekelőtt a vezető tudósok, politikusok, a gazdaság és a kultúra képviselőinek. 

Célközönsége a jog-és gazdaság-, valamint a társadalomtudományok művelői. 

 

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. 

 

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 

 

A vallási közösségek biztonsági helyzete egy változó világban 

2018. június 11. 10:00-17:00 

1053 Budapest, Papnövelde utca 5-7., Központi Papnevelő Intézet 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-11 
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A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán 

működő, „Szélsőségek, vallási szélsőségek kutatócsoport” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport 

keretein belül valósul meg. 

 

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 

 

Trendek, tendenciák és kihívások a magánbiztonság és az önkormányzati rendészet 

köréből itthon és külföldön 

2018. június 15. 09:00-15:00 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-15 

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

magánbiztonság és az önkormányzati rendészet szerepe a XXI. század rendészetében” 

elnevezésű Ludovika Kutatócsoport keretein belül valósul meg.  

 

A nemzetközi és honos szervezett bűnözés története 

2018. június 21. 09:00-16:00 

1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 38-42. Rendészeti Speciális Épület és Kollégium, 

földszinti Multifunkcionális terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-21 

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

nemzetközi és honos szervezett bűnözés története, XX. századi fejlődése és várható tendenciái” 

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 

https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-14
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-15
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-21
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

