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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
Moritz Weiss – Vytautas Jankauskas (2018): Securing cyberspace: How states design
governance arrangements
A modern társadalmak működése egyre inkább függnek a biztonságos kibertértől. Tekintettel
arra, hogy az államoknak nincsenek kapacitásaik ezen új terület védelmére, a kormányok külső
félre támaszkodnak. Mégis, kihívással kell szembenézniük. Míg a korlátozhatják a külső fél
kompetenciáját, a hierarchikus kontroll elhagyása ellentmond a nemzetbiztonság elterjedt
fogalmának. A kérdés az, a kormányok hogyan kezelik a kialakult helyzetet. A szerzők
kidolgoztak egy olyan tipológiát, amely ötvözi a kiberbiztonsági problémákat (kockázatok és
fenyegetések) a kormányzatok megoldásaival. A módszer segítségével a kutatók több, mint 100
kiberbiztonsági irányvonalat különböztettek meg 15 különböző országban. Ezek közül egy
meghatározóbb a többinél: a kormányok delegálják a hatáskört, de fenntartják a hierarchikus
kontroll elemeit, amikor reagálnak a fenyegető támadásokra.

Megjelenés helye: Governance
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.

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 4. száma, amely az alább linken keresztül érhető el:
http://hhk.archiv.uni-nke.hu/downloads/kiadvanyok/mkk.uni-nke.hu/index.html
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„Nemzetbiztonsági Szemle" című tudományos, lektorált, online folyóiratának az első
világháború befejezésének 100. évfordulójára készült 2018. évi különszáma, amely az alábbi
linken

keresztül

érhető

el:

https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-

folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/kulonszam-2018

Kiadványok
KOVÁCS László (2018): Kiberbiztonság és -stratégia. Budapest, Dialóg Campus Kiadó.
ISBN 978-615-5920-92-9 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5920-93-6 (elektronikus)
A fejlett országok stratégiai szinten keresik a választ a kibertérben megjelenő kihívásokra és
veszélyekre, hiszen a

digitális rendszerek és

szolgáltatások zavartalan működési

környezetének garantálása mára egyre inkább állami feladattá vált. A kiberbiztonsági stratégiák
kialakítása során a

klasszikus információbiztonság mellett ma már olyan tényezőket is

figyelembe kell venni, mint például a kiberhadviselés, vagy akár a kiberelrettentés. Könyvünk
megvizsgálja három nagyhatalom – az Egyesült Államok, Kína és Oroszország – viszonyát a
kibertérhez, de kitér az olyan nemzetközi politikai, illetve katonai szövetségek, mint az Európai
Unió és a NATO, valamint számos európai kis, közepes és nagy ország kiberbiztonságról
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alkotott stratégiai elképzeléseire is. Ezek bemutatását az adott ország nemzeti biztonsági
stratégiájának kontextusába helyezve úgy elemzi, hogy eközben a

kiberbiztonságot

megvalósítani hivatott egyes szervezetek működésébe is bepillantást enged.
A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi
linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php

Rendezvényajánló
Mérlegen a jó állam: a Jó Állam Jelentés 2018 bemutatása c. tudományos konferencia és
betekintés a speciális jelentések műhelyeibe
2018. december 04. 08:30 - 2018. december 05. 13:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-12-04
Comparative Civil Service Network alapító konferencia
2018. november 22. 09:00 – 2018. november 23. 13:00
1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-22
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán
működő, „Közszolgálati jogi és HR komplex kutatóműhely” elnevezésű Ludovika Kiemelt
Kutatóműhely keretein belül valósul meg.
A kiberbiztonság 2018 és a robothadviselés
2018. november 27. 08:00 - 16:00
Budapest Hungária krt. 9-11. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-27
IV. Önkormányzatiság napjainkban - nemzetközi konferencia
2018. november 27. 09:00 - 16:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-11-27
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Lovagrendek egykor és ma
2018. december 05. 09:00 - 12:30
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11., Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-12-05
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán
működő, „Szélsőségek, vallási szélsőségek kutatócsoport” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport
keretein belül valósul meg.
Egészségügyi jog a magánjog és közjog határán
2018. december 07. 09:30 - 15:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
A konferencia programja a Hírlevél mellékletében található.

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás
Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató
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