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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 
 

Angelika Nußberger (2017): Straßburg, bewertet den Widerstreit der Probleme von 

„Terrorismus und Menschenrechten“ in der Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte hierzu 

A tanulmányban a szerző a terrorizmusra és az ezzel kapcsolatos kihívásokra fókuszál. A 

szerző megállapítja, hogy a terrorizmus kihívás elé állította a jogállamiságot, amelyre 

mindhárom hatalmi ágnak (a végrehajtó, a törvényhozó, és a bírói hatalomnak) proaktív és 

reaktív válaszokat szükséges adnia, szem előtt tartva mind a védelem, mind a szankciók 

alkalmazása terén az arányosság elvének kritériumát. A szerző hangsúlyozza, hogy a jövőbeli 

célok tekintetében konszenzus tapasztalható: a múltban elkövetett súlyos bűncselekmények 

megbüntetése és a potenciális támadások megakadályozása nem lehet kérdéses, azonban a 

célok elérésének megvalósítása és annak módszerei már közel sem olyan egyértelműek. A 

szakértők abban még egyetértenek, hogy extrém válsághelyzetben az emberi jogok 

korlátozása megengedhető, de hogy hol húzódjanak a határok és hogyan, miként lehet 

mindezt a gyakorlatban megvalósítani, még mindig vitatott kérdés. A tanulmány szerint a 

strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának terrorizmusra vonatkozó ítéletei 
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ellentmondásosak. A Bíróság egy kérdésben azonban rendkívül következetes: a gyűlöletre 

nem gyűlölettel válaszol, hanem a jogállam értékeit hangsúlyozva hozza meg ítéleteit. 

 

Megjelenés helye: Europäische Grundrechte-Zeitschrift, 2017/21-23, 633. 

Az Europäische Grundrechte-Zeitschrift 1974 óta megjelenő folyóirat, az alapjogok és emberi 

jogok területével foglalkozó írások véleményformáló fóruma. A fókuszban a fejlődési irányok 

feltárása által az olvasó betekintést nyerhet a nemzeti alkotmányok, nemzetközi szerződések 

és az Európai Unió szisztematikus működésébe és kontinuitásába. 

 

A tanulmány az alábbi linken keresztül elérhető: 

http://www.eugrz.info/html/Infos/infos1.html 

 

 

Periodika 

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Hadmérnök” című katonai műszaki 

tudományok és a hadtudományok napjaink aktuális kérdéseit feldolgozó és elemző online 

folyóiratának 2018. évi KÖFOP különszáma, amely az alábbi linken keresztül érhető el:  

http://www.hadmernok.hu/180kofop_tartalom.php  

 

 

Rendezvényajánló 
 

A határellenőrzés visszaállításának feltételrendszere 

2018. február 27. 10:00-15:30 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület, 5. emelet 509-es tárgyaló 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-27 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán működő, 

„Magyarország schengeni belső határain a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának 

feltételrendszere” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport keretein belül valósul meg. 

 

A magyar katonai veszteségkutatás kérdései 1703-1956 

2018. február 28. 09:30-14:00 

1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Tóth Ágoston terem 

http://www.eugrz.info/html/Infos/infos1.html
http://www.hadmernok.hu/180kofop_tartalom.php
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-27
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https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-28 

A rendezvény a Hadtörténeti Intézet és Múzeum keretein belül működő, „A magyar hadügyi 

szervezet története és adattára az állandó hadsereg korában 1688-1990” elnevezésű 

Államtudományi Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Rendészet kontra rendvédelem – workshop 

2018. február 28. 10:15-13:30 

1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium C-D terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-28 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán működő, 

„Karvasy Ágoston” Rendészetelméleti és történeti kutatóműhely” elnevezésű Ludovika 

Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Cégalapítási kérdőjelek a versenyképesség perspektívájában – „Allegro Rubato” 

2018. március 1. 09:00-13:00 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-01 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán 

működő, „Corporate Governance - köztulajdonban lévő gazdasági társaságok” elnevezésű 

Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

A magyar közigazgatási jogtudomány aktuális kérdései 

2018. március 2. 09:00-14:00 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-02  

A rendezvény a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán működő, 

„Digitalizációtól a személyességig” elnevezésű Államtudományi Kutatóműhely keretein belül 

valósul meg. 

 

70 éves a Rendőrtiszti Akadémia 

2018. március 8. 08:00 - 2018. március 9. 13:00 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-08  

 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-28
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-28
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-01
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-02
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-08
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Könyvbemutató: Nyáry Éva - Egy pillanat az örökkévalóságból – Nyáry Ernő bagdadi 

érsek élete 

2018. március 8. 14:00-15:00 

1101 Budapest, Hungária krt. 9. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-08  

 

Ptk. Módszertani workshop 

2018. március 9. 10:00-12:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület, 5. emelet 509-es tárgyaló 

https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-09  

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán 

működő, „Corporate Governance - köztulajdonban lévő gazdasági társaságok” elnevezésű 

Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

International conference: Balkans on the road of EU integration - Is the EU still the 

center of gravity? 

2018. március 13. 08:30-14:00 

1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium C-D terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-13 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutató Központban 

működő, „Kormányzati döntéshozatalt elősegítő stratégiai kutatások a magyar kül- és 

biztonságpolitika meghatározó területein. (A nemzetközi kül- és biztonságpolitikai döntés-

előkészítési gyakorlatok és tapasztalatok megismerése, feldolgozása, elemző-értékelő 

módszertanának adoptálása a magyar kül- és biztonságpolitika fő stratégiai irányai szerint)” 

elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

A közszolgálat jogi szabályozása - Közszolgálati jog de lege lata et ferenda 

2018. március 22. 09:00-16:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika Főépület 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-22 

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. 

 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-08
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-09
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-13
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-22
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Jó önkormányzás indikátorai 

2018. március 29. 09:30-13:30 

1118 Budapest, Ménesi út 5. Ménesi úti Campus, 304 AB terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-29 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán 

működő, „Jó Önkormányzat - a jó állam részét képező teljesítőképes és intelligens 

önkormányzati menedzsment” elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül 

valósul meg. 

 

„Law 4.0” – Challenges of the Digital Age 

2018. március 29. 

Győr, Széchenyi István Egyetem 

http://nkmt.sze.hu/hirek-esemenyek/-law-4-0-challenges-of-the-digital-age 

A jelentkezési határidő: 2018. március 2. 

A rendezvény a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán 

működő, „Az állam gazdasági szerepvállalásának hatásvizsgálata egyes ágazatokban” 

elnevezésű Államtudományi Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-29
http://nkmt.sze.hu/hirek-esemenyek/-law-4-0-challenges-of-the-digital-age

