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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
Sergei Boeke (2018): National cyber crisis management: Different European approaches
A kiber-fenyegetések, mint az országhatárokon átnyúló krízisek új fajtája, komoly kockázatot
jelentenek a társadalomra. A tanulmány azt vizsgálja, hogy milyen menedzsment modellek
alakultak ki az egyes országokban e válságok leküzdésére. A vizsgált országok: Hollandia,
Dánia, Észtország és Csehország. A tanulmány megállapítása alapján Hollandia létrehozott egy
részvételen alapuló hálózatot, melyet bizalom és egyenlőség jellemez. A cseh és észt modell
inkább hasonlít egy adminisztratív szervezetre, Dánia pedig ügynökség alapú modellt adaptált.
A tanulmány következtetése alapján az országok két alternatíva közül választhatnak, mikor
megszervezik kiber védelmüket és válságmenedzsmentjüket. Így például a szakemberek a
hírszerző ügynökségen belül vagy azon kívül működhetnek. Végül kiemelendő, hogy a
menedzsment kérdések (pl. centralizált-decentralizált működés) nagyban meghatározzák a
válságkezelést is.

Megjelenés helye: Governance, Volume31, Issue3, July 2018, Pages 449-464
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.

Államtudományi Műhelytanulmányok
Megjelent az Államtudományi Műhelytanulmányok 2018. évi 9-10. száma:
2018. évi 9. szám: Sasvári Péter László, Urbanovics Anna: Kutatói közösségi hálózatok
használata a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
2018. évi 10. szám: Edward J. Salazar: US “Core” Interests in Europe and Central Europe
at Risk?
A tanulmányok elérhetőek az alábbi linken keresztül:
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/allamtudomanyimuhelytanulmanyok/aktualis-szamok
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.

Periodika
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem angol nyelvű kiadványának 2018. évi 2. száma,
amely az alább linken keresztül érhető el:
AARMS:

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

folyoiratok/aarms/current-issues
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Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában az Európai Tükör című szakmaitudományos folyóirat 2018. évi 2. száma, amely az alább linken keresztül érhető el:
https://netk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/europai-tukor/aktualis-szam
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Hadmérnök” című katonai műszaki
tudományok és a hadtudományok napjaink aktuális kérdéseit feldolgozó és elemző online
folyóiratának 2018. évi 2. száma, amely az alábbi linken keresztül érhető el:
http://www.hadmernok.hu/182_tartalom.php
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Hadtudományi Szemle” című kiadványának
2018. évi 2. száma, amely az alábbi linken keresztül érhető el:
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/hadtudomanyi-szemle/aktualisszam
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Intézetének

„Nemzetbiztonsági Szemle" című tudományos, lektorált, online folyóiratának 2018/2.,
valamint Special Issue 2018 száma, amely az alábbi linken keresztül érhető el:
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/aktualisszam
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/specialissue-2018
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelent a Repüléstudományi
Közlemények című időszaki elektronikus (on-line) folyóirat 2018. évi 3. száma, amely az alább
linken keresztül érhető el:
http://www.repulestudomany.hu/folyoirat/2018_3_index.html

Kiadványok
BENES Károly (2018): A 2008-as orosz-grúz háború hatása az európai biztonságra.
Budapest, Dialóg Campus Kiadó ISBN 978-615-5889-53-0 (nyomtatott) | ISBN 978-6155889-52-3 (elektronikus)
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2008 nyarán a világ a pekingi olimpiai játékokra készült, amikor augusztus 8-án a távoli
Kaukázusban az Oroszország és Grúzia között évek óta növekvő feszültség nyílt fegyveres
összecsapásba torkollt. Az ötnapos háborúként aposztrofált konfliktus hamar feledésbe merült
Európában és az Egyesült Államokban, ahogy az Oroszországgal való politikai és gazdasági
együttműködés igénye felülírta a háború által kiváltott nemzetközi feszültséget.
Azt, hogy Európa – és főleg Kelet-Közép-Európa – biztonsága tekintetében mégis mérföldkövet
jelentett a konfliktus, néhány évvel később a 2014-es ukrajnai események igazolták, amelyek
ismét rávilágítottak Moszkva növekvő befolyására, és egyre agresszívabb külpolitikájára
közelkülföldjén.
A monográfia részletesen vizsgálja a 2008-as háború kirobbanásának okait, lefolyását és máig
tartó hatását az európai kontinens biztonságára, érdekes olvasmányként a közép- és keleteurópai régió kül- és biztonságpolitikája iránt érdeklődők számára.
Benes Károly, Magyarország bejrúti nagykövetségének első titkára doktori értekezését 2016ban a 2008-as orosz–grúz háború európai biztonságra gyakorolt hatásáról írta. Fő kutatási
területei a kelet-európai, illetve a közel-keleti térség kül- és biztonságpolitikai kérdései.
A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi
linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/

Rendezvényajánló
Ludovika Szabadegyetem I. előadás – A "prágai tavasz" és a "prágai ősz" titkos története
publikálatlan levéltári források alapján (1968)
2018. szeptember 11. 18:00-20:00
1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ II. Előadó
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-11
Záró Ptk. módszertani workshop
2018. szeptember 26. 11:00-13:00
1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ 510. iroda, Dékáni nagy tanácsterem
https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-26
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A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán
működő, „Corporate Governance - köztulajdonban lévő gazdasági társaságok” elnevezésű
Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg.
Okos város – Okos közigazgatás technológiák
2018. szeptember 27. 09:30-16:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-27
A rendezvény a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és
Informatikai Karán működő, „Okos város ─ okos közigazgatás: A technológia fejlődésének
irányai és hatása” elnevezésű Államtudományi Kutatóműhely keretein belül valósul meg.

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