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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 
 

Cecilia Rizcallah (2018): The challenges to trust‐based governance in the European 

Union: Assessing the use of mutual trust as a driver of EU integration 

A szerző megállapítása alapján a kölcsönös bizalom elve az EU-n belüli integráció 

létfontosságú eleme. Ez az elv fontos lehet abban, hogy az államok – jogi különbségeik ellenére 

– kölcsönösen nyitottak legyenek egymás felé. A szerző meglátása alapján ez az elv vonzó 

eszköz lehet a határok nélküli európai térség elérése érdekében, anélkül, hogy a különböző 

nemzeti jogszabályok egységesülnének. A szerző ugyanakkor figyelmeztet arra, hogy a 

kölcsönös bizalom révén történő integráció problémát jelenthet olyan kérdések tekintetében, 

mint a nemzeti szuverenitás, a demokratikus legitimáció, az egyéni jogok és a közérdek 

védelme. 

 

Megjelenés helye: European Law Journal  
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Az ELJ egy új megközelítésben tanulmányozza az európai jogot. Azt a célt szolgálja, hogy az 

Unió jogát a maga szociális, kulturális, gazdasági és politikai környezetében vizsgálja. A 

folyóirat hiánypótló az uniós jogot érintő valamennyi kérdésben és nélkülözhetetlen 

olvasmányt jelent akár tanulók, akár az uniós jogot gyakorlók számára. 

 

 

Nemzetközi konferencia-ajánló 
 

VII International Scientific Conference: „ENGINEERING. TECHNOLOGIES. 

EDUCATION. SECURITY 2019” 

2019. május 29 – június 1., Veliko Tarnovo, Bulgaria 

További információk a Hírlevél mellékletében és a http://www.techtos.net weboldalon 

találhatóak. 

 

 

Kiadványok 
 

KEREZSI Klára (2018): A párbeszéd hatalma. Budapest, Dialóg Campus Kiadó. ISBN 

978-615-5889-54-7 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5889-55-4 (elektronikus) 

Amikor egy új idea hirtelen és hatalmas erővel felszínre tör, mindig új társadalmi kérdésekre 

és problémákra válaszol. Az intellektuális izgalom lecsengése után viszont magyarázó ereje 

kiegyensúlyozottabbá válik, és  már nem mindent megoldó eszköztárnak látjuk, mint a  

felbukkanása idején. Ekkor indul el annak a  területnek a  keresése és izolálása, amelyben az új 

megközelítés gyümölcsözően használható.  

Napjainkban éppen ez történik a helyreállító igazságszolgáltatás koncepciójával: „nagyot 

szólt”, amikor megjelent, sokféle problémára látszott választ adni, az elmúlt években pedig 

kezdi megtalálni a  helyét a  kriminológia, a bűnügyi tudományok és a szakpolitikák területén, 

és végül kiderül majd, hogy mennyire bizonyul maradandó eszköznek a büntető 

igazságszolgáltatás fegyvertárában. 

A szerző túllép a büntető igazságszolgáltatás vizsgálatán, mert a mai magyar társadalomban 

hiányzik a társadalmi rétegek közötti párbeszéd, s ez akadálya a társadalmi szolidaritás 

érvényesülésének és a társadalmi béke elérésének. Egy társadalom élhetőségét ugyanis nem a 

végletes szükséghelyzetekben (például földrengés, árvíz) megnyilvánuló segítőkészség 

kifejeződése jelzi, hanem a „napi rutinként”, a  mindennapokban megjelenő szolidaritás és 

http://www.techtos.net/
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egymásra figyelés. A kötet ezért közpolitikai kontextusban vizsgálja a helyreállító 

igazságszolgáltatás témakörét, 

úgy gondolván, hogy segítségével a társadalmi konfliktusok kezelése javul, és  a  megbékélés 

folyamata társadalmi 

léptékben is megtanulható. 

 

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 

http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php
http://akfi-dl.uni-nke.hu/at-newsletter-confirm/confirm/leiratkozas.php
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