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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 
 

Federica Fusi – Mary K. Feeney (2018): Electronic monitoring in public organizations: 

evidence from US local governments 

A technológia munkahelyi alkalmazása ma már kiterjed a munkavállalók ellenőrzésére, például 

a böngészési előzmények követése, emailek és közösségi média-tevékenység követése, 

monitorozása tartozhat ide. Ez a fajta tevékenység mind a szervezetek, mind a munkavállalók 

közötti viszony alapvető eleme, mely befolyásolhatja a magánélet, az autonómia és a 

munkahelyi bizalom érzékelését. Azonban ez a terület a tudomány által kevéssé vizsgált,  

minimális ismeretekkel rendelkezünk azon tényezőkről, amelyek arra ösztönzik az állami 

vezetőket, hogy alkalmazzák az elektronikus megfigyelést. A szerzők a kis- és közepes méretű 

amerikai önkormányzatokra összpontosítva megvizsgálták az elektronikus megfigyelés 

típusait, valamint azt, hogy a szervezeti, a szociálpolitikai és a technológiai tényezők miként 

alakítják az elektronikus ellenőrzés intenzitását. 
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Megjelenés helye: Public Management Review, Volume 20, 2018 - Issue 10. 

A Public Management Review több évtizedes múlttal rendelkező, mértékadó nemzetközi 

folyóirat, mely a közmenedzsment fejlesztéséhez hozzájáruló tanulmányokat, kutatásokat 

közöl, valamint a stratégiai és az operatív menedzsment területével, társadalmi és közpolitikai 

kérdésekkel egyaránt foglalkozik. Küldetése a fenti témákban született új ismeretek terjesztése 

és a tudományos vita elősegítése. 

 

 

Periodika 

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem katonai műszaki tudományági folyóirata, a 

„Bolyai Szemle” 2018. évi 1. száma, amely az alábbi linken keresztül érhető el:  

https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/bolyai-szemle/aktualis-szamok  

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában az „Európai Tükör” című 

szakmai-tudományos folyóirat 2018. évi angol nyelvű különszáma, amely az alább linken 

keresztül érhető el:  

https://netk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/europai-tukor/special-english-edition  

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Hadtudományi Szemle” című kiadványának 

2018. évi 3. száma, amely az alábbi linken keresztül érhető el:  

https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/hadtudomanyi-szemle/aktualis-

szam  

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Nemzet és biztonság – Biztonságpolitikai 

szemle” című folyóiratának 2017. évi 3-4. száma, amely az alább linkeken keresztül érhetőek 

el: http://www.nemzetesbiztonsag.hu/aktualis_szam.php?id=1  

http://www.nemzetesbiztonsag.hu/regi_szamok.php?id=2#    

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Társadalom és Honvédelem” című 

kiadványának 2016. évi 2. száma, amely az alábbi linken keresztül érhető el:  

https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/tarsadalom-es-

honvedelem/aktualis-szam  

 

https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/bolyai-szemle/aktualis-szamok
https://netk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/europai-tukor/special-english-edition
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/hadtudomanyi-szemle/aktualis-szam
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/hadtudomanyi-szemle/aktualis-szam
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/aktualis_szam.php?id=1
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/regi_szamok.php?id=2
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/tarsadalom-es-honvedelem/aktualis-szam
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/tarsadalom-es-honvedelem/aktualis-szam
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Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények 

 

Megjelent az Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények legújabb, 2017/2 lapszáma. A 

periodika alapítása óta missziójának tekinti azon tudományos értékű publikációk 

megjelentetését, amelyek az emberi jogok témakörében születnek és elhivatott az 

Alkotmánybíróság, a Kúria, az Európai Unió Bírósága és az Európa Tanács strasbourgi 

székhelyű Emberi Jogi Bírósága esetjogának folyamatos bemutatására is.  

 

A 2017/6 lapszám tartalmából: 

Tanulmányok 

Ambuj Sharma – Dunay Anna: “The Only Disability in Life is a Bad Attitude”: A Literature 

Review on Hindrances in the Professional Front of People with Disabilities 

Bauer Lilla: Az ágazati összefogás aktuális kérdései a szociális és oktatási hátrányok 

leküzdésében 

Borbás Beatrix: Gender Balance in Economic Decision-making – Legal Backgrounds in Europe 

and in Hungary 

Halmos Szilvia: Szempontok a UN CRPD hazai végrehajtásához, különös tekintettel az 

egyezmény 19. cikkére (a fogyatékos személyek önálló életvitelhez és közösségbe való 

befogadáshoz való joga) I. 

Horváth Anett: A pártfinanszírozás ellenőrzésének jelenlegi szabályozása 

Horváth Szilvia: A demokratikus rend védelme a klasszikus Athénban: Egy történeti példa és 

tanulságai 

Szabó Csaba: Új típusú biztonsági kihívások kezelésének vizsgálata a magánbiztonsági szektor 

egyes szakterületei vonatkozásában a lőfegyvertartási jog kiterjesztése kérdéskörének 

aspektusából 

 

Figyelő 

Berkes Bálint: A Kúria gyakorlatából 

Lehoczki Balázs: Uniós polgár és valamely EU-n kívüli állam állampolgárságával rendelkező 

házastársának joga a családi életre az unió területén 

Mohácsi Máté: Alapjogi jogesetek – a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága 

Nagy Gusztáv: Az Alkotmánybíróság 2017. szeptember 1. és október 31. között hozott döntései 
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A lapszám elérhető az alábbi linken keresztül: https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-

megjeleno-egyetemi-folyoiratok/acta-humana/aktualis-szam  

 

 

Kiadványok 
 

JANY János (szerk.) (2018): Darúra és maszlaha - A rendkívüli jogrend az iszlám jogban. 

Budapest, Dialóg Campus Kiadó. ISBN 978-615-5920-08-0 (nyomtatott) | ISBN 978-615-

5920-09-7 (elektronikus) 

A mű annak jár utána, hogy egy olyan szigorúan szabályozott világban, mint az iszlám jog, 

miként lehetséges a szabályok rugalmas és hajlékony értelmezése olyan rendkívüli esetekben, 

amikor az általános ügyekre vonatkozó szabályok alkalmazása sokkal nagyobb kárt okozna, 

mint a szabályok be nem tartása. Ez nem könnyű intellektuális manőver, és bizony sokszor 

nehéz helyzet elé állította a muszlim tudósokat is. A könyv első fele bemutatja azokat az 

értelmezési módszereket és jogot hajlító technikákat, amelyeket a középkori jogtudósok 

fejlesztettek ki. A mű második fele pedig azt vizsgálja, hogy a modern államok mit tudnak 

kezdeni ezen eszközökkel olyan esetekben, amelyekben a jogpolitikai célok miatt el kell térni 

az iszlám jog betűjétől, ám ez elvben nem lenne lehetséges. A középkori jogelvek szándékos 

kiforgatása a modern muszlim államok némelyikében olyan eszköztárat adott az állam kezébe, 

amely akár az állam akarata (iráni forradalmi jogalkotás), akár a társadalmi szolgálat (maláj 

drogprevenció) miatt kulcsfontosságúnak mutatkozott az elmúlt években. 

 

A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi 

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

 

 

Rendezvényajánló 
 

Ludovika Szabadegyetem VIII. előadás – A világ kommunista mozgalmát megrázó 

válságok, azok magyar szálai (1950-es és 1960-as évek) 

2018. november 13. 18:00 - 19:30 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-13  

 

https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/acta-humana/aktualis-szam
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http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php
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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  

 

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  

 

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  

 

Egészségügyi jog a magánjog és közjog határán 

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

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

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 

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
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

