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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
Susan Rose-Ackerman (2017): What Does “Governance” Mean?
A szerző tanulmányában kiemeli, hogy a kormányzást célzó reformok kettős normatív célt
szolgálnak: olyan hatékonyabb közpolitika és eljárások megteremtését, amelyek legitimek,
valamint „elszámoltathatóak” a polgárok felé. Felhívja a figyelmet arra, hogy a „jó
kormányzás” kifejezés gyakran összefonódik a korrupcióellenességgel. A szerző - mint a
Világbank keretében végzett kutatások kutatója és a korrupció, valamint az összehasonlító
politikatudomány tudósa – tapasztalatai mentén haladva kívánja kibontani a kormányzást.
A kormányzás szó vizsgálata során a szerző a végrehajtó hatalom és a független szabályozó
szervek működésére, valamint a politikai döntéshozatalra helyezi a hangsúlyt, valamint úgy
foglal állást, hogy a kormányzás a közigazgatási jog és a politikai elemzés metszetét képezi.
Álláspontja szerint a formális demokrácia nem szükségszerű feltétele a jó kormányzásnak,
csupán annak „ösztönzője". Úgy gondolja, hogy a szó vizsgálatát övező vita középpontjában a
kompetencia és az eljárási legitimáció közötti feszültség áll, különös hangsúlyt fektetve a
nyilvánosság bevonására és az indokolásra. A szerző rávilágít arra, hogy a parlamentáris

rendszerekben - amikor a törvényhozás és a kormányzás egyetlen párt vagy koalíció által
irányított -, a többség nem lesz ösztönözve a jogalkotásban azáltal, hogy korlátozzák a
politikai döntéshozatal szabadságát. Továbbá az egyéni jogok védelme a kormányzás
"túlkapásaival" szemben nem azonos azzal, hogy a jogalkotás folyamatába a demokratikus és
a részvételen alapuló értékek kerülnek beépítésre. A parlamentáris rendszerek demokratikus
deficitben szenvednek, csakúgy, mint a prezidenciális rendszerek, amikor végrehajtási
szabályok kihirdetésére kerül sor. A jó kormányzás és annak a demokráciához, a kompetens
politikai döntéshozatalhoz és korrupció-ellenességhez kapcsolódó jelentéséről folytatott
diskurzus aktuális, valamint a kormányzás további tanulmányozása szükséges a nyilvános
elszámoltathatóság és az egyéni jogok megőrzése tekintetében.
Megjelenés helye: Governance 2017/1. szám, 23-27. pp.
A folyóirat a végrehajtó politika, a közpolitika, az igazgatás és az államszervezet
tárgykörének elméleti, valamint gyakorlati fórumaként kíván szolgálni lektorált cikkekkel,
amelyek nemzetközi, avagy összehasonlító jellegű megközelítést alkalmaznak a közpolitika
és a közigazgatás területén. Minden tanulmány, függetlenül attól, hogy az empirikus
megközelítésű, rendelkezik egy nagyobb elméleti, összehasonlító vagy gyakorlati
jelentőséggel.
A

tanulmány

elérhető

az

alábbi

linken

keresztül:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gove.12212/full

Pascale IDOUX (2016): Des interrogations classiques renouvelées dans un contexte
européanisé. Présentation du dossier: Les autorités administratives indépendantes
A La Revue Droit et Société francia folyóirat 2016. évi 2. tematikus száma a független
közigazgatási hatóságokkal (les autorités administratives indépendantes, a továbbiakban:
AAI) foglalkozik. Az első tanulmányt a kutatást koordináló Professzor, Pascale Idoux írta.
A tanulmány első fejezetében, a szerző a francia AAI-k kialakulásának okait, előzményeit
ismerteti. Franciaországban először törvény 1978-ban nevesített független közigazgatási
szervet (a la Commission nationale de l’informatique et des libertés, CNIL), habár korábban is
megtalálhatóak voltak hasonló független jogállású közigazgatási hatóságok (így például az
1973-ban létrejövő Médiateur de la République intézménye). A szerző emlékeztet arra is,
hogy az elmúlt ötven évben az AAI-k folyamatosan jöttek létre azért, hogy egyes jogok
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megvalósulását hatékonyabban biztosítsák. Az elmúlt időszakban az AAI-k száma
megnövekedett és az AAI-kon belül újabb alkategóriák jelentek meg, így például a független
alkotmányos hatóságok (l’autorité constitutionnelle indépendante). A szerző megjegyzi, hogy
jelenleg a francia AAI-k igen heterogének: egyrészt létrejöttükben, másrészt működésükben
is.
A tanulmány második részében Pascale Idoux részletesen vizsgálja az AAI-k jogállását és az
Európai Unióval összefüggésben az AAI-k függetlenségével kapcsolatban felmerülő egyes
kérdéseket. Emlékeztet arra a tényre, hogy az AAI-k létrejötte óta jelentősen megváltozott a
politikai kontextus: az Európai Unió nem hagyható figyelmen kívül az AAI-k vonatkozásában
sem, emiatt is szükséges uniós összefüggésben is vizsgálni ezen intézményeket. A tanulmány
zárásaként a szerző az Emberi Jogok Európai Egyezményével összefüggésben elemzi az AAIk kvázi bírósági jellégét.
Megjelenés helye: La Revue Droit et société 2016/2 (N° 93) pp. 275-283
A „La Revue Droit et société” tematikus tanulmányokat tartalmazó francia folyóirat, amely
1985 óta évente háromszor jelenik meg, és mindig aktuális társadalmi és jogi kérdéseket
vizsgál.
A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: https://www.cairn.info/revue-droit-etsociete-2016-2.htm

Rendezvényajánló
A Trump-elnökség kezdetén: korszakváltás vagy irányváltás. Geopolitikai kérdőjelek
2017. február 13. 15:00 – 16:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, Zrínyi terem
http://netk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/02/13/a-trump-elnokseg-kezdeten-korszakvaltasvagy-iranyvaltas_-geopolitikai-kerdojelek
Ludovika Szabadegyetem II. előadás - Dr. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes: Ipari
kockázatelemzés Magyarországon
2017. február 14. 18:00 – 20:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, II. előadó
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http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/02/14/ludovika-szabadegyetem-ii_-eloadas-dr_-kataiurban-lajos-tu_-ezredes-ipari-kockazatelemzes-magyarorszagon
Büntetés-Végrehajtási Ludovika Kiemelt Kutatóműhely nemzetközi évindító értekezlete
2017. február 15. 13:00 – 17:00
1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.
http://rtk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/02/15/a-buntetes-vegrehajtasi-ludovika-kiemeltkutatomuhely-nemzetkozi-indito-ertekezlete
Ptk. Módszertani Workshop
2017. február 15. 14:00-17:00
1118 Budapest, Ménesi út 5. Kollégiumi épület 515. iroda
http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/02/15/ptk_-modszertani-workshop
Ludovika Nagyköveti Fórum – Ukrajna
2017. február 15. 18:00-20:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, Kápolna
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/02/15/ludovika-nagykoveti-forum-ukrajna
Könyvbemutató: Borbíró Andrea - Gönczöl Katalin- Kerezsi Klára - Lévay Miklós
(szerk.): Kriminológia
2017. február 21. (kedd) 14:00
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. fszt. – Kari
Tanácsterem)
https://www.ajk.elte.hu/hir?id=NW-1095
Ludovika Szabadegyetem III. előadás - Dr. Szente-Varga Mónika: Egy 19. századi
kalandor és szélhámos az amerikai kontinensen. Miért lehetett “sikeres” Naphegyi
Gábor?
2017. február 21. 18:00 – 20:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, II. előadó
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/02/21/ludovika-szabadegyetem-iii_-eloadas-dr_-szentevarga-monika-egy-19_-szazadi-kalandor-es-szelhamos-az-amerikai-kontinensen_-miertlehetett-sikeres-naphegyi-gabor
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E-azonosítás, e-hitelesítés a gyakorlatban
2017. február 22. 17:00-19:00
Ludovika Szabadegyetem IV. előadás - Dr. Darázs Lénárd: Fogyasztói jogok és a
fogyasztók magánjogi védelme
2017. február 28. 18:00 – 20:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, II. előadó
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/02/28/ludovika-szabadegyetem-iv_-eloadas-dr_-darazslenard-fogyasztoi-jogok-es-a-fogyasztok-maganjogi-vedelme
13. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia: Felsőoktatás, életen át tartó
tanulás és az ENSZ fenntartható fejlesztési célok megvalósítása
2017. április 20-21.
Budapesti Gazdasági Egyetem Főépület (1055 Budapest, Markó u. 29-31. – Aula)
http://mellearn.hu/mellearn_2017/
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