2019/01.

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
Yvonne Hegele (2018): Explaining bureaucratic power in intergovernmental relations: A
network approach
A bürokratikus politikai modell egyik értelmezése szerint a bürokraták a politikusokat és a
politikai döntéseket a politika előkészítésében, koordinálásában és kialakításában játszott döntő
szerepükön keresztül befolyásolják. Míg ezt a hatást eddig vertikálisan elemezték, vagyis hogy
a bürokraták milyen mértékben befolyásolják a politikusokat, a horizontális perspektívát
leginkább elhanyagolták: mely bürokraták a leghatékonyabbak és legbefolyásosabbak a
bürokratikus koordináció és döntéshozatal során? Az elméleti ismeretek feldolgozásán túl a
szerző a német kormányközi kapcsolatok (IGR) új hálózati adathalmazával tesztelte hipotézisét.
A kutatási eredmények azt igazolják, hogy a bürokraták valóban különböző mértékű
hatalommal rendelkeznek. A bürokratikus hatalom eltéréseit leginkább a szervezeti
erőforrások, például a pénzügyi és intézményi erő, valamint a pártpolitika jelentik. A személyes
jellemzők, úgymint például a tapasztalat vagy a végzettség, nem használhatók erőforrásként.

Megjelenés helye: Public Administration, Volume96, Issue4, December 2018, Pages 753-768
Az 1923-ban alapított negyedévente megjelenő tudományos folyóiratban helyet kapnak mind
az elméleti, mind a gyakorlati munkák és kutatások, a közpolitikai és közszervezési kérdések,
valamint a közmenedzsment területe.

Kiadványok
SALLAI Gyula (szerk.) (2018): Az Okos Város (Smart City). Budapest, Dialóg Campus
Kiadó. ISBN 978-615-5920-22-6 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5920-23-3 (elektronikus)
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
együttműködésének egyik eredménye Az okos város (Smart City) szakkönyv, amely az azonos
című továbbképzés kiforrott tananyagára épül. A könyv szerzői a témák előadói, a két egyetem
oktatói, az okos város témakör szakavatott művelői.
A könyv ismerteti az okos város koncepcióját, mozgatórugóit, különféle megközelítéseit,
tervezési szempontjait, a megoldások közös, infokommunikációs hátterét és az internet
fejlődésén alapuló perspektíváját. Az olvasók képet kapnak az okos város kulcsterületein,
úgymint városigazgatás, városi környezet, közlekedés, energetika és életvitel, a rövid távon
megvalósítható technológiai megoldásokról és az inkább hosszabb távon ígéretes
lehetőségekről. Olvashatunk az okos város kiberbiztonságáról, finanszírozásának módozatairól,
megismerhetjük a legfontosabb hazai okos megoldásokat.
A könyv hasznos olvasmánya lehet mindazoknak, akik a városfejlesztés korszerű megoldásai
iránt érdeklődnek, vagy településük okos várossá válásán gondolkodnak.
HAIG Zsolt (2018): Információs műveletek a kibertérben. Budapest, Dialóg Campus
Kiadó. ISBN 978-615-5945-04-5 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5945-05-2 (elektronikus)
Napjainkban a kibertéri hálózatos technológiák teljes mértékben áthatják és meghatározzák az
emberek életét. A hálózatok hagyományos felhasználása mellett egyre nagyobb szerepet
kapnak az interneten keresztül egymással összekapcsolt fizikai eszközök, újfajta hálózatos
technológiák jelennek meg a kibertérben, emellett pedig a közösségi média használatával a
felhasználók is részeseivé válnak a hálózatnak. Mindennek köszönhetően a kibertér értelmezése
átalakul, és a benne jelentkező fenyegetések is jelentősen kibővülnek, a komplex információs
műveletek a kibertérben is érvényesülnek. Mindezek alátámasztására a könyv bemutatja az

2

infokommunikáció fejlődésének főbb mérföldköveit, ismerteti napjaink meghatározó hálózatos
infokommunikációs technológiai fejlődési irányait, továbbá elemzi az információs műveletek
kialakulásának, fejlődésének és átalakulásának tendenciáit. Végül pedig a kibertér újszerű
megközelítése révén meghatározza az egyes információs műveleti képességek kibertéri
megjelenési formáit és alkalmazási lehetőségeit.
A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi
linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php

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