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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 
 

Daniel Béland – Philip Rocco – Alex Waddan (2018): Obamacare in the Trump Era: 

Where are we Now, and Where are we Going? 

A széles körben ismert Obamacare-t az elmúlt fél évszázad legjelentősebb amerikai 

szociálpolitikai reformjának tartják a tanulmány szerzői. A tanulmány megállapítása alapján 

amióta Obama elnök aláírta a törvényt, a republikánusok folyamatosan össztűz alatt tartották 

azt, felhasználva a bíróságokat és az állami kormányokat, hogy akadályozzák a jogszabály 

végrehajtását. A tanulmány szerzőinek álláspontja szerint azonban Donald Trump 

elnökségének 2017. januári kezdete fordulópontot jelentett az Obamacare kapcsán, ugyanakkor 

a Republikánus Párton belüli konfliktusok hátráltatták a csomag elleni fellépést. A tanulmány 

szerzői összességében arra az álláspontra helyezkedtek, hogy az Obamacare politikai stabilitása 

megkérdőjelezhető. 
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Megjelenés helye: The Political Quarterly, Volume89, Issue4, October–December 2018, 

Pages 687-694 

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. 

 

 

Periodika 

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Hadmérnök” című katonai műszaki 

tudományok és a hadtudományok napjaink aktuális kérdéseit feldolgozó és elemző online 

folyóiratának 2018. évi 4. száma, amely az alábbi linken keresztül érhető el: 

http://www.hadmernok.hu/184_tartalom.php 

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Nemzet és biztonság – Biztonságpolitikai 

szemle” című folyóiratának 2018. évi 1-2. száma, amely az alább linkeken keresztül érhetőek 

el: http://www.nemzetesbiztonsag.hu/aktualis_szam.php?id=1 

http://www.nemzetesbiztonsag.hu/regi_szamok.php?rsz=2&ev=2018&szam=1 

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének 

„Nemzetbiztonsági Szemle" című tudományos, lektorált, online folyóiratának 2018/4. száma, 

amely az alábbi linken keresztül érhető el: https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-

folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/aktualis-szam 

 

 

Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás 

 

A Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás című szakmai, tudományos folyóirat közigazgatás-

tudományi, államtudományi témájú, tudományos írások közlésére biztosít publikációs 

lehetőséget. 

 

Az aktuális, 2017/Special edition 3 szám tartalma elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/pro-publico-

bono-magyar-kozigazgatas/20173-special-edtion 

http://www.hadmernok.hu/184_tartalom.php
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/aktualis_szam.php?id=1
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/regi_szamok.php?rsz=2&ev=2018&szam=1
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/aktualis-szam
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/aktualis-szam
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/pro-publico-bono-magyar-kozigazgatas/20173-special-edtion
https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/pro-publico-bono-magyar-kozigazgatas/20173-special-edtion
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Tanulmányok 

- Anita Boros: THE CURRENT SITUATION OF THE REGULATIONOF EU 

ADMINISTRATIVE PROCEDURE LAW IN THE LIGHT OF EUROPEAN 

PARLIAMENT RESOLUTIONS 

- Nóra Balogh-Békesi – Kitti Pollák: GENERAL PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE 

PROCEDURE IN THE EUROPEAN UNION, IN HUNGARY AND IN FRANCE 

- György Péter Szilvásy: COMMENTARIES ON RENEUAL MODEL RULES ON EU 

ADMINISTRATIVE PROCEDURE (BOOK IV – CONTRACTS; CHAPTER 3 – 

EXECUTION AND VALIDITY OF EU CONTRACTS) 

- Jan Ziekow – Alexander Niestedt: THE RENEUAL MODEL RULES – MAIN POINTS 

OF THE GERMAN DISCUSSION 

- Péter Darák: JUDICIAL EXPERIENCES – EU PROCEDURAL LAW ASPECTS 

- Ziemowit Cieślik: EVALUATION OF THE RENEUAL MODEL RULES ON 

CONTRACTS (BOOK IV) FROM THE POLISH PERSPECTIVE 

- Gyula Koi – Dániel Iván: VII. SUBCONTRACTS 

- Miklós Polgár: THE DEVELOPMENT OF DATA PROTECTION AND PRIVACY 

POLICY IN THE LIGHT OF PRACTICE OF THE CURIA AND OF THE 

CONSTITUTIONAL COURT OF HUNGARY 

- Endre Juhász: ADMINISTRATIVE PROCEDURAL LAW OF THE EUROPEAN 

UNION FROM THE VIEWPOINT OF THE COURT OF JUSTICE 

- András Bencsik: ON THE REGULATIONS OF INFORMATION MANAGEMENT 

 

Amennyiben megjelentetni kívánt kézirata van, kérjük, hogy a ppb.mk.szerkesztoseg@uni-

nke.hu szerkesztőségi e-mail címre. 

 

 

Nemzetközi konferencia-ajánló 
 

VII International Scientific Conference: „ENGINEERING. TECHNOLOGIES. 

EDUCATION. SECURITY 2019” 

2019. május 29 – június 1., Veliko Tarnovo, Bulgaria 

További információk a Hírlevél mellékletében és a http://www.techtos.net weboldalon 

találhatóak. 
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Kiadványok 
 

ARANYOSSY Márta (2018): E-kormányzati projektek sikere és értékteremtése. Budapest, 

Dialóg Campus Kiadó. ISBN 978-615-5945-26-7 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5945-27-4 

(elektronikus) 

„Mindenki, akinek van tapasztalata jelentős infokommunikációs technológiai innovációk 

bevezetéséről a közszférában, tudja, hogy azok nagy nehézséggel haladnak és magas kockázatot 

rejtenek magukban.” (Ignace Snellen) 

E nehézségek és kockázatok enyhítését a sikerkritériumok pontos meghatározásával és a 

sikertényezők feltárásával érdemes elkezdeni: Mik azok a szempontok, amelyek alapján 

sikeresnek mondhatunk egy e-kormányzati projektet? Milyen tényezők járulnak hozzá e 

projektek sikerességéhez, illetve milyen faktorok jelzik előre a problémákat? Ez a könyv erős 

értékteremtési fókusszal és praktikus, gyakorló szakemberek számára is hasznosítható 

formában igyekszik bemutatni mindezt. 

A szerző, Aranyossy Márta a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója, elsősorban az 

információtechnológia üzleti értékteremtését kutatja, legyen az  egyedi IT-projektek értékelése, 

e-kereskedelmi értékteremtés, IT-cégek értékelése vagy  – mint a jelen kötetben is – e-

kormányzati kezdeményezések sikere és értékteremtése. 

 

BESENYŐ János edi. - MARSAI Viktor ed. (2018): The Dynamics of Conflicts in Africa 

in the Early 21st Century. Budapest, Dialóg Campus Kiadó. ISBN 978-615-5889-57-8 

(print) | ISBN 978-615-5889-58-5 (ebook) 

After decades of civil wars, state collapses, famines and genocides Africa experienced 

significant developments in the new millennium. Booming economies, the spread of good 

governance and democracy and the end of armed conflicts were the benchmarks of the new era.  

Nevertheless, there is still another side of Africa. On this side we find the prolonged conflicts 

of Sudan and Somalia, the challenges of peacekeeping in the Central African Republic and 

Mali, and the increasing tensions of Northern Nigeria and the Maghreb. Therefore, contrary to 

many optimistic works, this book will concentrate on the dynamics of conflicts and challenges 

in Africa – not only armed struggles, but other aspect of crises, too. To achieve their goals, the 

editors asked Hungarian and foreign experts to contribute to the book by the examination of 

different challenges of the continent. Some of the thirteen articles will explore wider regional 



5 

or continental issues (Concerted Development Strategy for Africa, BRICS in Africa and the 

Brazilian approach) while others will focus on more local issues (Black Holes of Insecurity – 

the North of Mali, The Border Dispute between Ethiopia and Eritrea). It is important that the 

papers describe not only the problems but also the best practices which could contribute to the 

lasting solution to the crises. 

 

A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi 

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

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató 

http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php
http://akfi-dl.uni-nke.hu/at-newsletter-confirm/confirm/leiratkozas.php
https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/akfi-uni-nke-hu/Adatv%C3%A9delmi%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%81llamtudom%C3%A1nyi%20H%C3%ADrlev%C3%A9l%20v2.pdf

