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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 
 

Pier Domenico Tortola (2017): Clarifying multilevel governance 

Annak ellenére, hogy a többszintű kormányzás (Multilevel governance - MLG) koncepciója 

széles körben elterjedt és használt fogalom, a szerző szerint továbbra is bizonytalanság lengi 

körül a pontos jelentéstartalmát. Az MLG módszeres vitájának előmozdítása érdekében a 

tanulmány igyekszik három kategóriára bontani a kétértelműséget okozó tényezőket: az EU-n 

kívüli alkalmazhatósága; a nem-kormányzati szereplők szerepe, a politika-alkotási struktúrák 

versus folyamatok kapcsolata. A konceptuális értékelés és magyarázat stratégiai vetülete John 

Garring korszakalkotó munkáját veszi alapul, ami az MLG-t két teoretikai irányból közelíti 

meg: az MLG, mint az állam átalakításának elmélete; az MLG, mint szakpolitikai elmélet. 

Mindkét modell, illetve a keretet jelentő tézis is, rendelkezik konceptuális hiányosságokkal, 

amiket az MLG-vel foglalkozó tudósoknak kell a jövőben csökkenteniük. 

 

Megjelenés helye: European Journal of Political Research 2017/2, pp.234-250  

A negyedévente megjelenő European Journal of Political Research elméleti és gyakorlati 

kutatásokat, összehasonlító elemzéseket tartalmazó tanulmányokat egyaránt vár és közöl.  
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A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-6765.12180/full 

 

 

Államtudományi Klasszikusok 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem missziójának tekinti, hogy az államtudomány területén 

született, jelentős értéket képviselő műveket feltárja, megőrizze és közvetítse a ma tudósai 

számára. Az Államtudományi Klasszikusok elnevezésű sorozat reprint formában képviseli és 

őrzi e szellemi örökséget. 

 

SZONTAGH VILMOS [1948] (2017): A közigazgatási jogtudomány tankönyve - Patyi András 

és Koi Gyula bevezető tanulmányával. DIALÓG CAMPUS. ISBN 978-615-5680-72-4 

A szembenézés az államtudományt és a jogtudományt 1949-ben ért töréssel meglehetősen 

töredékes. A közigazgatási jogtudomány művelői 1945 és 1948 között még hallathatták 

hangjukat. A „régi iskola” utolsó jelentős munkájaként Szontagh Vilmos 1948-ban megjelent 

kötetében még érvelhetett a közigazgatási jogdogmatika mellett. Az életművek 

újraértékeléséhez, értő feldolgozásához kíván hozzájárulni a sorozat és a jelen kötet is. 

(Részlet Patyi András és Koi Gyula bevezető tanulmányából) 

 

A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az 

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

 

 

Rendezvényajánló 
 

A helyi környezetpolitika elméleti és gyakorlati megközelítései 

2018. január 30. 10:00-16:40 

1068 Budapest, Benczúr u. 35. Hotel Benczúr 

https://jog.unideb.hu/hu/node/692 

 

International scientific conference on Cyber security in public service 

2018. január 31. 09:30-17:30 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-6765.12180/full
http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php
https://jog.unideb.hu/hu/node/692
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1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Zrínyi Campus Main Hall 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-01-31 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán 

működő, „Kiberbiztonsági Kiemelt Kutatóműhely” elnevezésű Ludovika Kiemelt 

Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

„A Mianmari Rohingya menekültválság háttere” fórumbeszélgetés 

2018. február 08. 14:30-17:00 

1101 Budapest Hungária krt. 9. Zrínyi Campus, Zrínyi terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-08 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző működő, 

„Szélsőségek, vallási szélsőségek kutatócsoport” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport keretein 

belül valósul meg. 

 

A kiváló teljesítményhez vezető út rendszerszintű szemlélete 

2018. február 08. 15:00-16:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület I. előadó 

A program részleteit, valamint a további információkat hamarosan közzétesszük. 

 

„Law 4.0” – Challenges of the Digital Age 

2018. március 29. 

Győr, Széchenyi István Egyetem 

http://nkmt.sze.hu/hirek-esemenyek/-law-4-0-challenges-of-the-digital-age 

A jelentkezési határidő: 2018. március 2. 

A rendezvény a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán 

működő, „Az állam gazdasági szerepvállalásának hatásvizsgálata egyes ágazatokban” 

elnevezésű Államtudományi Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-01-31
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-02-08
http://nkmt.sze.hu/hirek-esemenyek/-law-4-0-challenges-of-the-digital-age

