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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 
 

Alfie Stirling – Laurie Laybourn-Langton (2017): Time for a New Paradigm? Past and 

Present Transitions in Economic Policy 

A tanulmány célja, hogy az Egyesült Királyság jelenlegi gazdasági helyzetét történelmi 

kontextusba helyezze. A 2007-es pénzügyi válság óta eltelt évtized alatt egyre inkább 

elismerték, hogy a ciklikus válság strukturális válsággá vált. A tanulmány szerzőinek 

megállapítása alapján a legtöbb közgazdász hibásan értelmezte a pénzügyi összeomlás és a 

gazdaságpolitika alkalmatlansága közötti relációt, amely téves következésekhez vezetett. A 

szerzők a paradigmaváltás jegyében azt állítják, hogy az Egyesült Királyság gazdaságpolitikai 

változásának sebessége hasonlatos a két nagy történelmi átmenethez, amelyek egyrészt a 

háború utáni konszenzussal, másrészt a neoliberalizmussal végződtek. A tanulmány arra 

törekszik, hogy hozzájáruljon a jelenlegi helyzet jobb megértéséhez. 

 

Megjelenés helye: The Political Quarterly Volume 88, Issue 4 October–December 2017 

Pages 558–569 
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Az 1930-as alapítása óta a The Political Quarterly aktuális kérdésekkel könnyen érthetően és 

magas színvonalon foglalkozik. A folyóirat elkötelezett a politikai és társadalmi reformok 

iránt, gyakran forgatott kiadvány a politikai döntéshozók, valamint a tudomány művelői 

között. 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-923X.12415/full 

 

 

Kiadványok 
 

PATYI András (2017): A közigazgatási működés jogi alapjai. Budapest, Dialóg Campus 

Kiadó. ISBN 978-615-5764-83-7 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5764-84-4 (elektronikus) 

 

A mű az Institutiones Administrationis sorozat II. köteteként jelent meg. Sorozatszerkesztő: 

Patyi András 

 

A közigazgatás tartalmi lényege a működésében, szervező, döntés-előkészítő, döntéshozó, 

végrehajtó és intézkedő tevékenységében ragadható meg. Concha Győző ezt így foglalta 

össze: „A közigazgatás nem más, mint az alkotmány gyakorlata. S minden állam alkotmánya 

annyit ér, amennyit abból közigazgatása megvalósítani bír.” A közigazgatási jog 

legfontosabb területe ezért éppen az, amely ezt a gyakorlati működést szabályozza, s így a 

közigazgatási jogtudományban kiemelt szerepet tölt be az általános résznek jelen kötetben 

bemutatott szegmense. 

 

Az általános rész fogalmaival arra törekszünk, hogy a jog oldaláról megmagyarázzuk, leírjuk 

a közigazgatás bonyolult működési folyamatait és jelenségeit. A könyvben használt egyetlen 

fogalomnak sem tulajdonítunk abszolút érvényességet, az itt használt osztályozások, 

jellemzések és csoportosítások csak a magyarázatot szolgálják. A kötet a magyar 

közigazgatás-tudomány hagyományaira és eddigi tételeire támaszkodik, miközben a 

közigazgatási működés leírásában erősíti az alkotmányos vonatkozásokat. Miközben 

következetes megoldást, leírást szeretnénk adni, célunk az is, hogy a közigazgatási 

határozatok bírósági felülvizsgálatának a közigazgatási jog érvényesülésére gyakorolt hatását 

érzékeltessük. 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-923X.12415/full
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A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az 

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

 

 

Rendezvényajánló 
 

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 
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