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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
Arthur Benz (2017): Staatsorganisation, Föderalismusentwicklung und kommunale
Selbstverwaltung:

neue

Herausforderungen,

eingeschränkte

Leistungsfähigkeit,

horizontaler und vertikaler Koordinationsbedarf
A szövetségi parlament (Bundestag) és annak felsőháza (Bundesrat) 2017 júniusában
elfogadott egy törvénycsomagot, azonban a helyi és városi szintű önkormányzatokat nem
vonták be a döntési mechanizmus során. A törvénytervezet eredetileg a szövetségi szintű
költségvetés szerkezetének újrastrukturálásra összpontosított, a végső változat azonban sokkal
inkább csak költségvetési kiigazításokat tartalmazott: a tartományokat hozta kedvezőbb
helyzetbe – a szövetségi törvényhozással szemben – a közigazgatási és adó-megállapítási
kompetenciák terén. A szerző szerint azonban a teljesítőképesség, illetve a vertikális és
horizontális koordináció nem mozdult előrébb a tervezet hatására.
Megjelenés helye: ZSE Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften | Journal for
Comparative Government and European Policy, 395-416 ZSE, Jahrgang 15 (2017), Heft
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A Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften 2003 óta negyedévente megjelenő,
kimagasló színvonalú, többnyelvű folyóirat. A periodika a nemzetállami és az európai
fejlődés témaköreit érintő kérdésekben kíván fórumot nyújtani mindenekelőtt a vezető
tudósok, politikusok, a gazdaság és a kultúra képviselőinek. Célközönsége a jog- és gazdaság,
valamint a társadalomtudományok művelői.

Kiadványok
VARGA ZS. András (2017): A közigazgatás és a közigazgatási jog alkotmányos alapjai.
Budapest, Dialóg Campus Kiadó. ISBN 978-615-5764-81-3 (nyomtatott) | ISBN 978-6155764-82-0 (elektronikus)
A mű az Institutiones Administrationis sorozat I. köteteként jelent meg. Sorozatszerkesztő:
Patyi András
Alaptörvényünk Nemzeti hitvallása tiszteletben tartani rendeli „történeti alkotmányunk
vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami
folytonosságát és a nemzet egységét”. Egyszersmind kijelöli a jövőbe vezető irányt is, amely
azon alapul, hogy „a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az
igazság, a szabadság kiteljesítése”. Az Alaptörvény így köti össze múltunkkal a jövőnket.
A múlt biztos és változhatatlan, a jövő cselekvő erőfeszítésen múlik. A polgárt szabad
belátása vezeti, az állami cselekvés maga a közigazgatás. Így a közigazgatás a 21. század
összetett társadalmának idegrendszereként védi a polgár szabadságát, hordozza és
megvalósítja a közös célokat.
A Magyarországot a keresztény Európa részévé tevő Szent István által megalapozott
alkotmányos önazonosságunkra épülő közigazgatás az a szolgálat, amely által az állam jó
állam, a Mi Államunk lehet. Megismerése és megértése visszautasíthatatlan feladat.
A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az
alábbi linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php
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Rendezvényajánló
Halászni tanítani, de hogyan? - A fejlesztési támogatások új irányai a szubszaharai
Afrikában
2017. december 12. 13:30-16:40
1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium C-D terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-12
Ludovika Nagyköveti Fórum – Románia
2017. december 13. 18:00-20:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika Főépület, Zrínyi terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-13
I. Műhelyvita a rendészettudományi szaklexikon kidolgozásának aktuális állásáról
2017. december 14. 09:30-15:10
1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 38-42, RTK Speciális Oktatási Épület, Multifunkciós
terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-14
A közigazgatási jogvédelem hazai múltja, hivatásrendi és aktuális dogmatikai kérdései
2017. december 15. 10:00-14:00
1042 Budapest, Viola út 2-4., Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi
Kar
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2017-12-15
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