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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 
 

Ali Bencheneb (2018): Le contrat international de construction 

A tanulmány felhívja a figyelmet arra – hogy annak ellenére, hogy nagy nemzetközi építési 

projektek léteznek – az építési jogra vonatkozó tudományos munkák főképp a nemzeti építési 

szerződéssel, ezen belül is a felelősség kérdésével foglalkoznak, és nem elemzik részletesen a 

nemzetközi építési szerződéseket. A tanulmány részint erre tesz kísérletet: a nemzetközi építési 

szerződések összetettségét, e szerződések során alkalmazható jogot, e szerződés tárgyát és a 

vitarendezési lehetőségeket ismerteti. A tanulmány rávilágít az építési jog hiányos 

szabályozására, valamint az ezzel kapcsolatos nemzetközi gyakorlati dilemmákra. 

 

Megjelenés helye: Revue internationale de droit économique, 2018/1 (t. XXXII) pp. 5-15. 

A „Revue internationale de droit économique (RIDE)” negyedévente megjelenő, De Boeck 

Supérieur által kiadott, tematikus számokkal rendelkező, az elméleti és gyakorlati szakemberek 
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számára szóló francia folyóirat, amelyben a gazdasági jog és a pénzügyi jog területéről 

származó összehasonlító és nemzetközi kitekintéssel rendelkező tanulmányokat találunk. 

 

 

Periodika 

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének 

„Nemzetbiztonsági Szemle" című tudományos, lektorált, online folyóiratának 2018/3. száma, 

amely az alábbi linken keresztül érhető el: https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-

folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/aktualis-szam  

 

 

Kiadványok 
 

RUZSONYI Péter (2018): A caritastól a fogvatartotti reintegrációig. Budapest, Dialóg 

Campus Kiadó ISBN 978-615-5877-12-4 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5877-13-1 

(elektronikus) 

Monográfiánk egy olyan büntetéstörténeti alapú dolgozat, amely alapvetően a 

bebörtönzöttek/fogvatartottak büntetésének végrehajtása során alkalmazott segítő – jobbító – 

nevelő, majd reszocializációs cél megjelenését, alakulását és  fejlődését vizsgálja a  napjainkban 

jelentkező reintegrációs törekvések bevezetéséig. Időben több ezer év spontán, majd szervezett 

gyakorlatát mutatjuk be, térben pedig elsősorban Európára, az Amerikai Egyesült Államokra és 

Magyarországra összpontosítunk. A kötet kriminálpedagógiai irányultságú, ennek megfelelően 

arra kívánunk rámutatni, hogy a szabadságvesztéssel büntetett elítéltek segítésének, 

nevelésének, reintegrációjának egy merőben új szakasza csak akkor kezdődhet el, amikor már 

nem róluk, hanem velük döntenek, és közösen dolgoznak a célok eléréséért. A hatalom innen 

kezdve nem „megjavítja”, vagy „megneveli” őket, hanem lehetőséget kínál számukra, hogy 

bekapcsolódjanak egy olyan konstruktív folyamatba, amely a büntetését töltő személy és a 

társadalom érdekeit egyszerre szolgálja. 

 

A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi 

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

Ludovika Szabadegyetem VI. előadás – Összeesküvések Nyikita Hruscsov ellen ismeretlen 

– így magyar vonatkozású – források tükrében (1955-1964) 

2018. október 16. 18:00-19:30 

1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ II. Előadó 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-16  

 

Innovative, learning public administration – International Comparative Perspective 

(Final open workshop) 

2018. október 18. 09:00-15:30 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ, Dékáni tárgyaló, 510-es terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-18  

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán 

működő, „Innovatív, Tanuló Közigazgatás” elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely 

keretein belül valósul meg. 

 

Lábady Tamás emlékülés 

2018. október 24. 10:00-13:00 

1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi 

Kar Szent II. János Pál Pápa díszterme  

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.  

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.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-16
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-18
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

