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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 
 

Bartolomeo Cappellina (2017): Évaluer l’administration de la justice dans les pays 

européens. Une co-construction entre Union européenne et Conseil de l’Europe 

A tanulmány középpontjában az európai szintű igazságügyi hatóságokra vonatkozó 

szabályozás kialakulása áll. A tanulmány az Európa Tanácsnak az Igazságszolgáltatás 

Hatékonyságának Értékelésével Foglalkozó Bizottság (CEPEJ) beszámolóin alapul. Az 

Európa Tanácsnak az Igazságszolgáltatás Hatékonyságával Foglalkozó Bizottságának 

(CEPEJ) fő célja az igazságszolgáltatás minőségének javítása, annak hatékonyabbá, 

gyorsabbá tétele. A tanulmányban található részletes elemzés kimutatta, hogy nem az Európai 

Unió a fő inspirálója a tagállamok igazságszolgáltatásának működésére vonatkozó reformnak. 

Mindazonáltal, az Európai Unió hatékonyan részt vesz a tagállamok és egyéb szervezetek 

által kidolgozott jó gyakorlatok terjesztésében. 

 

Megjelenés helye: Revue française d'administration publique (RFAP) 2017/1 (N° 161) 

Circulation des modèles d’administration, pp. 59 - 72 
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A “Revue française d'administration publique (RFAP)” egy 1977 óta negyedévente 

megjelenő, 2002 óta az École nationale d'administration (ENA) által szerkesztett, tematikus 

számokkal rendelkező, az elméleti és gyakorlati szakembereknek szóló francia folyóirat, 

amelyben az államtudomány, a közigazgatás és a közpolitika területéről származó 

összehasonlító és európai uniós kitekintéssel rendelkező tanulmányokat találunk. 

 

Egyetemi kiadvány 
 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadványának 2017. évi 2. száma, amely az 

alább linken keresztül érhető el:  

 

Hadtudományi Szemle:  

http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/hadtudomanyi-szemle/aktualis-szam 

 

 

Kiadványok 
 

NYIKOS Györgyi szerk. (2017): Kohéziós politika 2014–2020. Az EU belső 

fejlesztéspolitikája a jelen programozási időszakban. Budapest, Dialóg Campus. ISBN 978-

615-5680-52-6 

Az uniós források felhasználásának mikéntje, az általuk megvalósuló fejlesztések mindenkit 

érintenek. Egyrészt fontos, hogy a gazdasági fejlődést, innovációt és hatékonyságnövelést 

segítsék elő, másrészt a közszolgáltatások iránti szükségleteink kielégítését is ezen 

fejlesztések biztosítják. A beruházásokat elsősorban gazdasági és állami szereplőktől várjuk; 

az ő tevékenységüket – főként a jelenlegi nehéz gazdasági és pénzügyi helyzetben – 

jelentősen segíti az elmaradottabb térségekben az Európai Unió kohéziós politikája. Egy 

fejlesztési projekt eredményes megvalósítása önmagában sem egyszerű feladat. Az EU-

forrásból támogatott projektek esetében ráadásul bonyolult feltételrendszer biztosítja, hogy az 

európai adófizetők pénzét hatékonyan használják fel a jogosultak. Az uniós elvek és 

célkitűzések ismeretében, a beavatkozási logika alapján megismerhető a struktúra és a 

végrehajtási eljárás, így pedig – jó fejlesztési elképzelések birtokában – eredményesen 

valósíthatók meg a beruházások. A könyv célja, hogy megismertesse az olvasóval a kohéziós 

politika rendszerét, és gyakorlati ismereteket adjon a fejlesztési projektek megvalósításához. 
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A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az 

alábbi linken keresztül: http://akfi.uni-nke.hu/kiadvanyok 

 

 

Rendezvényajánló 
 

Global Minority Rights Summer School 

2017. július 16-22. 

1089 Budapest, Orczy út 1., Orczy Kollégium 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/07/16/global-minority-rights-summer-school-2017  

 

V4/EU Summer School 

2017. július 17-23. 

1089 Budapest, Orczy út 1., Orczy Kollégium 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/07/17/eu-and-v4-summer-school 

 

XVIII. Euro-atlanti Nyári Egyetem 

2017. július 23-28. 

5000 Szolnok, Széchenyi krt. 24., MH Béketámogató Kiképző Központ 

http://uni-nke.hu/kutatas/strategiai-vedelmi-kutatokozpont/euro-atlanti-nyari-egyetem/xviii_-

euro-atlanti-nyari-egyetem-2017 
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