2018/5.

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
Christophe Fardet (2017): La notion d’exécution des décisions de justice administrative
A tanulmány a bírói döntések végrehajtásának alapvető kérdéseit, a közigazgatási döntés
végrehajtásának fogalmát és az ezzel kapcsolatos problémákat veszi górcső alá.
Megjegyezendő, hogy a végrehajtható döntés és a döntés végrehajtása közt fogalmilag
szükséges különbséget tenni. A szerző részletesen elemzi a végrehajtásban résztvevő szervek
szerepét, feladatait is. Végül összegzésként hangsúlyozza, hogy a közigazgatási döntések
végrehajtása végső soron a hatalmi ágak együttműködésével valósulhat csak meg.
Megjelenés helye: Civitas Europa, 2017/2 (N° 39) pp. 13-27
A „Civitas Europa” egy 1998 óta félévente megjelenő, IRENEE / Université de Lorraine által
szerkesztett, tematikus számokkal rendelkező folyóirat, amelyben az államtudomány és a
közigazgatás területéről származó; angol, francia és spanyol nyelvű tanulmányokat találunk.

Államtudományi Műhelytanulmányok
Megjelent az Államtudományi Műhelytanulmányok 2018. évi 2. száma:
2018. évi 2. szám: Csizmazia Gábor: Trump elnök kiforratlan „realizmusa”
Az elemzés célja, hogy közelebbről megvizsgálja Donald Trump amerikai elnök ún. „elvek
vezérelte realizmusát”, így értelmezési keretet biztosítva a 2017-ben tapasztalt amerikai
külpolitikához. Ennek megfelelően ismerteti a realizmus legalapvetőbb jellemzőit, illetve
szemügyre veszi azok megjelenését a Trump-adminisztráció külpolitikájában. Míg az elnök és
tanácsadói egyértelmű tanúbizonyságot tettek az olyan alapvető realista elvek mellett, mint a
nemzetállami önzés vagy a hatalommal alátámasztott biztonság, a gyakorlatban azonban
kiforratlan realizmusról beszélhetünk. A realista politika érvényesítését nehezíti az elnök
államférfiúi tekintélyének nemzetközi és hazai hiánya – utóbbi különösen a Kongresszusban,
mely emiatt egyre nagyobb szerepet játszhat az amerikai külpolitika formálásában.
A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül:
https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nke-allamtudomanyimuhelytanulmanyok/aktualis-szamok
Ha felkeltettük érdeklődését, kérjük, látogasson el a http://www.allamtudomany.hu oldalra.
Amennyiben élne a mindenki számára folyamatosan nyitva álló publikálási lehetőséggel, úgy
tisztelettel kérjük, az akfi.working.papers@uni-nke.hu vagy akfi@uni-nke.hu címekre küldje
meg írását.
Bővebb információ a www.allamtudomany.hu oldalon található.

Kiadványok
MARSAI VIKTOR - VOGEL DÁVID (SZERK.) (2017): Közel Afrikához. Budapest, Dialóg
Campus Kiadó ISBN 978-615-5680-89-2
Bár napjainkban leginkább akkor hallunk Afrikával kapcsolatos híreket, ha valami negatív
esemény történik – szárazság, éhínség, polgárháború –, ez szerencsére csak az érem egyik
oldala. A másik oldalát az őshonos flóra és fauna, a kulturális értékek páratlan gazdagsága és
sokszínűsége, az ásványkincsek és erőforrások kimeríthetetlen készletei, az elmúlt évtizedek
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látványos gazdasági fejlődése, illetve olyan konfliktusok jelentik, amelyek megoldásában
komoly előrelépés történt az elmúlt években.
Ebben a kötetben tizenöt szerző – katonák, rendőrök, civilek, a tágabban értelmezett
biztonságpolitika különböző területeiről érkező szakemberek –, eltérő tanulmányokkal és
tapasztalatokkal, a biztonságpolitika különböző szegmenseire fókuszálva elemzik az afrikai
válságkezelés és stabilizáció lehetőségeit, illetve kihívásait az egyes országok, térségek
vonatkozásában. Az olvasás során fontos szem előtt tartanunk ezt a kettősséget, a
negatívumok és pozitívumok egyensúlyát, amire a könyv címe is utal, hiszen a téma
vonatkozásában az elmúlt években mind sikereknek, mind kudarcoknak tanúi lehettünk.
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 Mianmari Rohingya menekültválság háttere” fórumbeszélgetés
2018. február 08. 14:30-17:00
1101 Budapest Hungária krt. 9. Zrínyi Campus, Zrínyi terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-08
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán
működő, „Szélsőségek, vallási szélsőségek kutatócsoport” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport
keretein belül valósul meg.
Prof. Albert Ziegler: A kiváló teljesítményhez vezető út rendszerszintű szemlélete
2018. február 08. 15:00-16:00
1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium C-D terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-08
A Trump-elnökség első éve
2018. február 12. 17:00-19:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Zrínyi terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-12
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12 hónappal később – Merre tovább, magyar afrikanisztika?
2018. február 13. 13:00-15:00
1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium C-D terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-13
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karán
működő, „Afrika a globalizált világban - lehetőségek és kihívások” elnevezésű Ludovika
Kutatócsoport keretein belül valósul meg.
Konferencia a KÖFOP kiemelt projektek hozzájárulásáról a közigazgatás- és
közszolgáltatás-fejlesztés nemzetközi mutatóihoz
2018. február 15. 13:00-16:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület Széchenyi Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-15
Kisebbségek a Közel-Keleten
2018. február 15. 15:00-17:00
1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium C-D terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-15
Az EU bilaterális és multilaterális kapcsolatai
2018. február 16. 09:00-14:00
1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium C-D terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-16
Kormányzási műhelybeszélgetés – Előadó: David Newman
2018. február 21. 09:30-12:00
1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium C-D terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-21
Cégalapítási kérdőjelek a versenyképesség perspektívájában – „Allegro Rubato”
2018. március 1. 09:00-13:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika Főépület, Zrínyi terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-01
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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.
„Law 4.0” – Challenges of the Digital Age
2018. március 29.
Győr, Széchenyi István Egyetem
http://nkmt.sze.hu/hirek-esemenyek/-law-4-0-challenges-of-the-digital-age
A jelentkezési határidő: 2018. március 2.
A rendezvény a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán
működő, „Az állam gazdasági szerepvállalásának hatásvizsgálata egyes ágazatokban”
elnevezésű Államtudományi Kutatóműhely keretein belül valósul meg.
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