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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 
 

Martin B. Carstensen – Vivien A. Schmidt (2018): Power and changing modes of 

governance in the euro crisis 

A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy mely Európai Uniós szereplők a 

legerősebbek az euróválság kezelésében. A válság újjáélesztette a klasszikus vitát a 

kormányközi és szupranacionális működés támogatói között. Előbbiek az Európai Tanács 

intézményét látják jelentősnek, míg utóbbiak szerint a Bizottság és az Európai Központi Bank 

került ki győztesen a válság után. Ez a cikk azzal érvel, hogy az euróválság kezelése nemcsak 

a hatalom egyik formáján keresztül érthető meg, hanem a kényszerítő, intézményi és ideációs 

hatalom különböző konstellációin keresztül fejlődik ki, amely a válság során a különböző uniós 

szereplőket részesített előnyben. Így például 2010-2012 között erősebb kényszerítő ereje az 

észak-európai tagállamoknak volt a Tanácsban, míg 2012-2016 között a szupranacionális 

szereplők voltak befolyásosabb helyzetben. 
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Megjelenés helye: Governance, Volume31, Issue4, October 2018, Pages 609-624 

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.12318  

 

 

Kiadványok 
 

KOVÁCS László (2018): A kibertér védelme. Budapest, Dialóg Campus Kiadó ISBN 978-

615-5889-63-9 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5889-64-6 (elektronikus) 

A kibertér és benne az internet nemcsak a mindennapjaink részévé váltak, hanem óhatatlanul 

át is alakították a 21. század emberének életét. Megváltoztak a kommunikációs szokásaink, a 

gazdasági folyamatok, de még a politika és a kultúra sem képzelhető el a kibertér és az abban 

alkalmazott számítógépek nélkül. Ez komoly függőséget is jelent, hiszen addig, amíg néhány 

évtizede még csak néhány kiváltságos tudós élvezhette az akkor még csak a tudományos 

eredmények megosztására szolgáló hálózatokat, addig ma már Földünk népességének közel 

fele rendszeresen használja a kiberteret és annak valamely szolgáltatását. Így a kibertér 

biztonsága elengedhetetlen és megkerülhetetlen. A könyv ennek a biztonságnak a  különböző 

kérdéseit járja körül átfogó módon, kezdve a kibertér szerepének bemutatásával, folytatva az 

abban megjelenő veszélyek és azok hatásainak elemzésével, egészen azoknak a megoldásoknak 

a felvillantásáig, amelyekkel a kibertér biztonságossá tehető. 

 

A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi 

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

 

 

Rendezvényajánló 
 

A közszolgáltatások szolgálatosítása 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gove.12318
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2018. október 5. 08:00-14:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-05 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán 

működő, „Közszolgáltatások szolgálatosítása (Servitization of Public Services)” elnevezésű 

Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Ludovika Szabadegyetem V. előadás – A szovjet politikai rendőrség és a magyarországi 

megtorlások (1956-1963) 

2018. október 9. 18:00-19:30 

1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ II. Előadó 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-09  

 

Ludovika Szabadegyetem VI. előadás – Összeesküvések Nyikita Hruscsov ellen ismeretlen 

– így magyar vonatkozású – források tükrében (1955-1964) 

2018. október 16. 18:00-19:30 

1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ II. Előadó 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-16  

 

Innovative, learning public administration – International Comparative Perspective 

(Final open workshop) 

2018. október 18. 09:00-15:30 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ, Dékáni tárgyaló, 510-es terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-18  

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán 

működő, „Innovatív, Tanuló Közigazgatás” elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely 

keretein belül valósul meg. 

 

Lábady Tamás emlékülés 

2018. október 24. 10:00-13:00 

1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi 

Kar Szent II. János Pál Pápa díszterme  

A konferencia programja a Hírlevél mellékletében található. 
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Az Európai Hálózatbiztonsági Ügynökség 2012 óta minden év októberében megrendezi az 

Európai Kiberbiztonsági Hónap nevű tudatosító kampányát, amelyhez 2016-ban először 

Magyarország is csatlakozott. Az NKE elsősorban a Kiberbiztonsági Akadémia jóvoltából, idén 

már hét rendezvénnyel kapcsolódik be a programsorozatba.  

További információ: https://www.facebook.com/nupscybersec/  

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató 

https://www.facebook.com/nupscybersec/
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

