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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 
 

Emanuel Deutschmann – Jan Delhey – Monika Verbalyte – Auke Aplowski (2018): The 

power of contact: Europe as a network of transnational attachment 

A többszintű válságok és a Brexit idején minden eddiginél komolyabb kérdésként merül fel, 

hogy mi az, ami összeköti az európaiakat. A tanulmány a transznacionális kötődést alapul véve 

vizsgálja meg a kérdést. Az empirikus elemzés az Eurobarometer adataira is támaszkodva 

kimutatta, hogy a transznacionális kötődés európai hálózata aszimmetrikus központi periféria-

struktúrával rendelkezik, amely öt rendkívül népszerű országra koncentrálódik (Egyesült 

Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország és Spanyolország). A tanulmány továbbá 

rámutat, hogy a hogy a transznacionális kapcsolódási hálózat sokkal erősebb a magasabb iskolai 

végzettségűek körében, mint az alacsonyabb végzettségűeknél. Az eredmények arra engednek 

következtetni, hogy az európai polgárok ösztönzése a periférikus országokba való utazásra 

hozzájárulhat a transznacionális kötődés jelenlegi aszimmetrikus szerkezetének 

ellensúlyozásához, ezáltal növelve Európa társadalmi kohézióját 
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Megjelenés helye: Journal of European Political Research, Volume57, Issue4 November 

2018 Pages 963-988 

Az ECPR (European Consortium for Political Research) által szponzorált folyóirat igen jelentős 

forrást képez az uniós politikatudomány területén, ugyanis az egyik legelismertebb folyóiratok 

közé sorolható a témában. Olyan tanulmányokat közöl, amelyek elméleti és összehasonlító 

perspektívában gondolkodnak a politikatudomány kapcsán, amelyek kvalitatív és kvantitatív 

megközelítést egyaránt tartalmaznak. 

 

 

Kiadványok 
 

KAISER Tamás (szerk.) (2018): Jó Állam Jelentés 2018. Budapest, Dialóg Campus Kiadó. 

ISSN 2498-7476 

A jelen kiadvány a Jó Állam Jelentés 2018 anyagát tartalmazza. A korábbi évekhez képest 

ezúttal sem változott a Jelentés alapvetése, célrendszere, megtartotta szerkezetét, dimenzióinak 

és indikátorainak számát, az évről évre megjelenő tartalmi és formai fejlesztéseket. Indokolt 

esetben – alapvetően koncepcionális okokból – most is sor kerülhetett egyes mutatók cseréjére. 

A Jelentés nemzetközi összehasonlításra alkalmas indikátorainak értékeit – ahogy korábban is 

– elsősorban az egyes V4-országok teljesítményéhez, valamint az EU28 átlagához viszonyítva, 

ún. hőmérőkön jelenítjük meg. 

A Jelentés eredményeit már az első, 2015-ös megjelenéstől kezdve egy, reményeink szerint jól 

áttekinthető, sakktáblára emlékeztető, színes (a második évtől piros-zöld) mátrixban (ún. Jó 

Állam Mozaik) foglaljuk össze, amely a hat hatásterület valamennyi dimenzióját háromfokú 

skálán (erősödés, optimista várakozás, fejlesztendő terület) értékeli. Az értékelés alapját az 

egymással egyenrangúnak tekintett dimenziók – mint a mérés tárgyává tett Jó Államkoncepció 

strukturális lebontásának legkisebb egységei – jelentik. Az értékelés során a dimenzióban 

található öt mutató rövid távú, utolsó három-négy éves tendenciáját az egyes hatásterületek 

szakértői háromfokozatú skálán (romlás, stagnálás, javulás) vizsgálják. Ezt követően ezek adott 

dimenzión belüli jelentőségük alapján történő súlyozásából összegezve alakul ki a dimenzió Jó 

Állam Mozaik szerinti értéke. Indikátorokkal történő alábontásukat a Jelentés további, az egyes 

hatásterületeket részletesen bemutató és elemző fejezetei tartalmazzák. 
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A Jó Állam Jelentés 2018 elérhető az alábbi linken keresztül: https://joallamjelentes.uni-

nke.hu/kiadvanyok/jo-allam-jelentes-2018/  

 

A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi 

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

 

 

Rendezvényajánló 
 

Hálózatkutatási kihívások a közigazgatásban II. – Főelőadó: Barabási Albert-László 

2018. december 17. 13:00 - 16:45 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-12-17  

 

A Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely az állami eljárások racionalizálásának 

alapkérdései című kutatás II. szegmensének zárókonferenciája 

2018. december 18. 09:00 - 16:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ, 214-215. Előadó 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-12-18 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézetében 

működő, „Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely” elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely 

keretein belül valósul meg. 

 

Magyarország Digitális Hálózatkutatási Stratégiájának bemutató konferenciája 

2018. december 19. 13:00 - 15:00 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-12-19  

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató 
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