
 
 

2017/24. 

 

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 
 

Benjamin C. Sack (2017): Gewinnen, Verlieren und lokale Betroffenheit bei 

Volksabstimmungen: Auswirkungen auf die Demokratiezufriedenheit im zeitlichen und 

räumlichen Vergleich  

Az eddigi tanulmányok arra mutattak rá, hogy a „több” közvetlen demokrácia nagyobb 

„elégedettséghez” vezet. Azonban a mélyebb elemzések – mint például az egyén részvétele 

egy népszavazáson, és annak hatása a demokráciával kapcsolatos elégedettségi indexre – nem 

kerültek vizsgálat tárgyává. A szerző a Stuttgart 21’ népszavazás keretében a 2011 és 2014 

között keletkezett keresztmetszeti adatokat elemzett és összegezett. Arra a következtetésre 

jutott, hogy a népszavazás, mint intézmény önmagában erősíti a demokratikus elégedettség 

szintjét. A helyi érintettség pedig további megerősítő, pozitív befolyásolással bír. Jóllehet 

hozzáteszi, hogy egyik hatás sem mutatott időbeli stabilitást. 

 

Megjelenés helye: Politische Vierteljahresschrift 2017/1, Seite 77 – 99. 

A Politische Vierteljahresschrift (PVS) a Német Politikatudományi Egyesület negyedéves 

szaklapja. Hasábjain a politikatudomány aktuális tudományos eredményei jelennek meg. A 
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tanulmányok átkarolják a politikai teória és eszmetörténet, a közpolitikai analízis és az 

összehasonlító politológia tudományterületét, kiegészülve a nemzetközi kapcsolatok, a 

külpolitika, valamint a politikai szociológia empirikus eredményeinek közlésével. 

 

 

Rendezvényajánló 
 

Magyar – Vietnami Befektetési Együttműködés: Jogi, Igazgatási És Politikai Kérdések 

2017. június 26. 09:00– 16:30 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika Főépület, Zrínyi terem 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/26/magyar-vietnami-befektetesi-egyuttmukodes-jogi_-

igazgatasi-es-politikai-kerdesek  

 

Az államelmélet alapkérdései I. 

2017. június 29. 9:30 – 16:00 

1118 Budapest, Ménesi út 5. Oktatási épület 402. (Dékáni tárgyaló) 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/29/az-allamelmelet-alapkerdesei-i_  

 

Identity Crisis in Italy 

2017. június 30. 09:00-17:40 

Olasz Kultúrintézet (1088 Budapest, Bródy Sándor utca 8., Federico Fellini terem) 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/30/identity-crisis-in-italy-international-workshop  

 

Választás és demokrácia - tudományos tanácskozással egybekötött alakuló ülés 

2017. június 30. 14:00 – 16:30 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Hunyadi terem 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/30/valasztas-es-demokracia-tudomanyos-

tanacskozassal-egybekotott-alakulo-ules  

 

V4/EU Summer School 

2017. július 16-23. 

1089 Budapest, Orczy út 1., Orczy Kollégium A és B terem 

http://netk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/07/17/v4-eu-nyari-egyetem  
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Global Minority Rights Summer School 

2017. július 16-23. 

1089 Budapest, Orczy út 1., Orczy Kollégium C és D terem 

 

XVIII. Euro-atlanti Nyári Egyetem 

2017. július 23-28. 

5000 Szolnok, Széchenyi krt. 24., MH Béketámogató Kiképző Központ 

http://uni-nke.hu/kutatas/strategiai-vedelmi-kutatokozpont/euro-atlanti-nyari-egyetem/xviii_-

euro-atlanti-nyari-egyetem-2017 

http://uni-nke.hu/kutatas/strategiai-vedelmi-kutatokozpont/euro-atlanti-nyari-egyetem/xviii_-euro-atlanti-nyari-egyetem-2017
http://uni-nke.hu/kutatas/strategiai-vedelmi-kutatokozpont/euro-atlanti-nyari-egyetem/xviii_-euro-atlanti-nyari-egyetem-2017

