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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 

 

 

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló 
 

Philipp Richter (2017): Es werde Licht! Und es ward Licht? – Zur Wirkung von 

Transparenz auf die Legitimität öffentlicher Verwaltung 

A transzparencia a politikai rendszer és az adminisztráció legitimitásának eszköze, alapvető 

demokratikus érték a modern jogállamban. A szerző úgy véli, hogy az ún. átláthatósági 

jogszabályok azt a célt segítik, hogy a közigazgatás a passzív hozzáférhetőséget biztosító és 

pusztán információszolgáltató funkciója helyett és mellett aktívan hozza nyilvánosságra a 

közérdekű információkat. A transzparencia legitimitásra gyakorolt hatását illetően azonban ez 

idáig viszonylag kevés empirikus tapasztalattal rendelkezünk, csupán valószínűsíthetők az 

egyes intézkedések jótékony hatásai, mivel azok rendkívül összetettek, és részben még nem 

igazolhatóak. A cikk az ún. transzparencia-legitimitás paradoxon jelenségére is utal, tehát a 

közigazgatás, mint objektív és az állampolgár, mint szubjektív tényező valamint a 

transzparens legitimitás viszonyrendszerére. A közigazgatás működése kapcsán gyakran 

felmerülő kérdés ugyanis, hogy a titoktartási kötelezettség és a transzparencia miként 

egyeztethető össze. 
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Megjelenés helye: Politische Vierteljahresschrift (PVS) 2017/2. pp. 234 - 257 

A Politische Vierteljahresschrift (PVS) a Német Politikatudományi Egyesület negyedéves 

szaklapja. Hasábjain a politikatudomány aktuális tudományos eredményei, vitatott 

álláspontjai jelennek meg. A 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. 

 

Egyetemi kiadványok, periodikák 
 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Hadmérnök” című katonai műszaki 

tudományok és a hadtudományok napjaink aktuális kérdéseit feldolgozó és elemző online 

folyóiratának 2017. évi különszáma, amely az alább linken keresztül érhető el: 

http://www.hadmernok.hu/170k_tartalom.php 

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara, 

valamint a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztálya által negyedévente kiadott 

„Műszaki Katonai Közlöny” 2017. évi 3. száma, amely az alább linken keresztül érhető el: 

http://www.hhk.uni-nke.hu/downloads/kiadvanyok/mkk.uni-nke.hu/index.html 

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének 

„Nemzetbiztonsági Szemle" című tudományos, lektorált, online folyóiratának 2017/2., illetve 

2017. évi angol nyelvű különszáma, amelyek az alább linkeken keresztül érhetőek el:  

http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/aktualis-szam 

http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/special-issue-2017 

 

 

Kiadványok 
 

SZENTE-VARGA, Mónika (2017): El baúl de las nomeolvides – Relaciones húngaro–

mexicanas. Budapest, Dialóg Campus. ISBN 978-615-5764-10-3 (print), 978-615-5764-

11-0 

A könyv Mexikó és Magyarország közötti kapcsolatokat veszi górcső alá a XIX. századtól a 

XXI. századig. A szerző művében többek közt korszakonként bemutatja a két ország közti 

http://www.hadmernok.hu/170k_tartalom.php
http://www.hhk.uni-nke.hu/downloads/kiadvanyok/mkk.uni-nke.hu/index.html
http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/aktualis-szam
http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/special-issue-2017
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diplomáciai, konzuli, gazdasági és kulturális kapcsolatokat; valamint a két országban 

egymásról kialakult képet. 

 

A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az 

alábbi linken keresztül: http://akfi.uni-nke.hu/kiadvanyok 

 

 

Államtudományi Műhelytanulmányok 
 

Megjelent az Államtudományi Műhelytanulmányok 2017. évi 17. száma:  

Pongrácz Alex: A politika folytatása más eszközökkel? Avagy gondolatok az állam és az 

erőszak kérdésköréről 

A tanulmányok elérhetőek az alábbi linken keresztül: 

http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nke-allamtudomanyi-muhelytanulmanyok 

 

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. 

 

 

Rendezvényajánló 
 

Ludovika Szabadegyetem: Dr. Bíró Tibor: Távérzékelés a vízgazdálkodás szolgálatában 

2017. szeptember 5. 18:00 – 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/09/05/ludovika-szabadegyetem-dr_-biro-tibor-eloadasa 

 

Ludovika Szabadegyetem: Prof. Dr. Máthé Gábor: Gondolatok az Osztrák-Magyar 

Monarchia 150 éves jubileumán 

2017. szeptember 12. 18:00 – 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület 

http://akfi.uni-nke.hu/kiadvanyok
http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nke-allamtudomanyi-muhelytanulmanyok
http://www.allamtudomany.hu/
mailto:akfi.working.papers@uni-nke.hu
mailto:akfi@uni-nke.hu
http://www.allamtudomany.hu/
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/09/05/ludovika-szabadegyetem-dr_-biro-tibor-eloadasa
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http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/09/12/ludovika-szabadegyetem-prof_-dr_-mathe-gabor-

eloadasa 

 

Kohéziós politika 2014-2020 című könyv könyvbemutatója 

2017. szeptember 13. 09:00-10:30 

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

Regisztráció: https://goo.gl/4QSZpX  

 

„Az elfelejtett béke” – Tudományos konferencia a párizsi magyar békeszerződés 

hatálybalépésének 70. évfordulójára 

2017. szeptember 15. 08:30-15:20 

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

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/09/15/az-elfelejtett-beke-tudomanyos-konferencia-a-

parizsi-magyar-bekeszerzodes-hatalybalepesenek-70_-evfordulojara 

  

Ludovika Nagyköveti Fórum – Fülöp-szigetek 

2017. szeptember 19. 18:00-20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Szent László Kápolna 

 

A magánbiztonság és az önkormányzati rendészet szerepe a XXI. század rendészetében 

2017. október 3. 13:00-17:00 

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

 

The Dynamics of African Conflicts 

2017. október 5. 08:30-17:40 

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

Regisztráció: https://goo.gl/xtuQY4 

 

A gazdasági jogalkotás egyes aktuális kérdései 

2017. október 18. 

Győr, Széchenyi István Egyetem 

A konferenciával kapcsolatos felhívást a Hírlevél melléklete tartalmazza. 
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