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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
A korábbi Hírlevelek elérhetőek az Államkutatási és Fejlesztési Intézet honlapján:
https://akfi.uni-nke.hu/az-intezetrol/hirlevelek

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló
Jonas Meckling – Jonas Nahm (2018): The power of process: State capacity and climate
policy
Az állam központi szerepet játszik a közjavak – köztük a környezetvédelem – biztosításában.
A tanulmány az éghajlatpolitikával kapcsolatos döntéshozást teszi vizsgálata tárgyává. A
szerzők álláspontja szerint a bürokrácia és a törvényhozás közt munkamegosztás figyelhető
meg, melynek két típusa különböztethető meg. Az első esetben a jogalkotó határozza meg a
célokat, míg a bürokrácia tervezi meg e célok megvalósítását. E megoldást követte például
Kalifornia is az éghajlatpolitikával kapcsolatos döntéshozatal során. A másik lehetőség az,
amikor az előzőek épp ellentétje történik: a „jogalkotási politika” kialakításakor a bürokrácia a
célokat határozza meg, míg a jogalkotás feladata az intézkedések megtervezése. Ez utóbbi
megoldást a szerzők kockázatosnak értékelik. Példának Németországot hozzák fel, ahol
álláspontjuk szerint az éghajlatpolitikával kapcsolatos döntéshozatal során a „jogalkotási

politika” meggátolja a kibocsátás csökkentésére irányuló célok elérését, mivel az iparági
érdekek sikeresen blokkolják a kulcsfontosságú szakpolitikai intézkedéseket.
Megjelenés helye: Governance, Volume31, Issue4, October 2018, Pages 741-757
A folyóirat a végrehajtó politika, a közpolitika, az igazgatás és az államszervezet tárgykörének
elméleti, valamint gyakorlati fórumaként kíván szolgálni lektorált cikkekkel, amelyek
nemzetközi vagy összehasonlító jellegű megközelítést alkalmaznak a közpolitika és a
közigazgatás területén. Minden tanulmány, függetlenül attól, hogy empirikus megközelítésű-e
vagy sem, rendelkezik egy nagyobb elméleti, összehasonlító vagy gyakorlati jelentőséggel is.
A

tanulmány

elérhető

az

alábbi

linken

keresztül:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gove.12338

Periodika
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara,
valamint a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztálya által negyedévente kiadott
Műszaki Katonai Közlöny 2018. évi 3. száma, amely az alább linken keresztül érhető el:
http://hhk.archiv.uni-nke.hu/downloads/kiadvanyok/mkk.uni-nke.hu/index.html

Kiadványok
FARKAS Ádám (szerk.) (2018): A honvédelem jogának elméleti, történeti és kortárs
kérdései. Budapest, Dialóg Campus Kiadó ISBN 978-615-5889-73-8 (nyomtatott) | ISBN
978-615-5889-74-5 (elektronikus)
A jelen kötet célja, hogy olyan áttekintést adjon a honvédelem jogáról, amely az elméleti,
történeti, alkotmánytani vonatkozások rendszerszemléletétől halad napjaink szabályozási
kihívásai felé. A szerzők mind az érintett terület kutatói, központi közigazgatásban dolgozó
szakértői, akik amellett, hogy az egyes fejezetek kérdéseit elemezték és értékelték, arra is
törekedtek, hogy az adott tárgykör kapcsán konstruktív szakmai javaslatokat fogalmazzanak
meg a jövőre nézve, amelyek akár közvetlenül is hasznosíthatók lehetnek a kormányzati, illetve
jogalkotási döntéselőkészítésben és ezáltal Magyarország honvédelmének fejlesztésében is. A
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mű szerkesztőjének alapgondolatai szerint ugyanis a honvédelem fejlesztéséhez a képességek
gyarapítása és korszerűsítése mellett elengedhetetlenül szükséges a szabályozás megújítása és
21. századivá tétele is. Üdvös adalék lehet ehhez a módosításokat megelőző tudományos és
szakértői elemzőértékelő munka, amelyhez ez a kötet is hozzájárulhat.
A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi
linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/

Rendezvényajánló
Integration vs. segregation - muslim and other communities in Europe
2018. szeptember 27. 08:15-12:15
1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ Dékáni tárgyaló, 510. szoba
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-27
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.
Uniós és magyar nemzetközi magánjog az új kódex tükrében
2018. szeptember 21. 09:00-12:50
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. PPKE Ják Kari Tanácsterem
A konferencia programja a Hírlevél mellékletében található.
Alkotmányjogot Oktatók I. Országos Találkozója
2018. szeptember 21. 09:00-16:30
1051 Budapest, Nádor utca 22. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
A konferencia programja a Hírlevél mellékletében található.
Ludovika Szabadegyetem III. előadás – Berija „összeesküvése ” és annak magyar szálai
(1953 tavasza/nyara)
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2018. szeptember 25. 18:00-19:30
1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ II. Előadó
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-25
Az állami eljárások racionalizálásának alapkérdései c. kutatás I. szegmensének
zárókonferenciája
2018. szeptember 26. 09:00-15:15
1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ II. Előadó
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-26
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézetben működő,
„Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely” elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein
belül valósul meg.
Integritásfejlesztés a közszolgálatban
2018. szeptember 26. 10:00-16:00
1089 Budapest, Orczy út 1. földszint 14-es terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-26
Záró Ptk. módszertani workshop
2018. szeptember 26. 11:00-13:00
1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ Dékáni tárgyaló, 510. szoba
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-26
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.
Az Európai hagyomány: állam és igazgatás történeti megközelítésben
2018. szeptember 27. 09:30-15:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Hunyadi terem
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-27
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán
működő, „Európai hagyomány: állam és igazgatás történeti megközelítésben” elnevezésű
Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg.
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Okos város – Okos közigazgatás technológiák
2018. szeptember 27. 09:30-16:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-27
A rendezvény a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és
Informatikai Karán működő, „Okos város ─ okos közigazgatás: A technológia fejlődésének
irányai és hatása” elnevezésű Államtudományi Kutatóműhely keretein belül valósul meg.
A kriminalisztika fejlesztési irányai
2018. szeptember 28. 09:00-15:15
1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 38-42. Multifunkcionális terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-28
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán működő, „A
kriminalisztika fejlesztési irányai” elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül
valósul meg.
A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás
Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató
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