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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 
 

Johan Christensen, Petra van den Bekerom, Joris van der Voet (2017): Representative 

bureaucracy and specialist knowledge in the European Commission 

A tanulmány egy, a reprezentatív bürokráciáról szóló szakirodalomban kevés figyelmet kapott 

témával foglalkozik, mint a reprezentativitás és a szaktudás kapcsolata a közigazgatáson belül. 

Miközben a reprezentativitás erősítheti a közigazgatás legitimációját, kérdés, hogy milyen 

hatással van ez a szaktudásra a szervezeten belül. A kérdést vizsgálták nemzetközi 

vonatkozásban is, nevezetesen Európai Bizottság köztisztviselőinek felvétele során, ahol 

földrajzi reprezentativitás kérdése alapvető fontosságú. Az 1958 és 2015 közötti kvantitatív 

adatok (közel 200 felvételi vizsga elemzése) azt mutatták, hogy, ahol az állampolgárság 

kritérium volt, ott lényegesen kisebb hangsúlyt fektettek a szaktudásra vagy az alkalmasságra. 

Tehát ez negatív kapcsolatot jelez földrajzi képviselet és a szaktudás között a Bizottságba való 

felvétel során. A tanulmány a fentiekkel kapcsolatos adatokat és következményeket járja körül. 
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Az 1923-ban alapított negyedévente megjelenő tudományos folyóiratban helyt kapnak mind az 

elméleti, mind a gyakorlati munkák és kutatások, a közpolitikai és közszervezési kérdések, 

valamint a közmenedzsment területe. 

 

Kiadványok 
 

POKOL Béla (2017): A jurisztokratikus állam.  

Budapest, Dialóg Campus Kiadó. ISBN 978-615-5680-51-9  

 

Miközben az egyik legfontosabb törekvés a demokrácia érdekében a választásokon való 

részvétel lehetőségének kiszélesítése és minél szélesebb körű biztosítása, egyidejűleg 

egy másik tendencia is megfigyelhető: egyfajta jurisztokratikus állam létrejötte, amely épp 

a választók akaratának figyelmen kívül hagyásának veszélyével fenyeget. Az utóbbi időben 

a nemzetközi szakirodalomban egyre inkább megjelennek a jogállamtól a bírói állam felé 

mutató változásokról szóló elemzések. 

A szembenálló társadalmi csoportok politikai küzdelmeinek egy része áttevődik a parlamenti 

választási küzdelmekből és a törvényhozási arénából a bírói tárgyalótermekbe a perlési 

politizálás formájában. Az egyes nagy társadalmi csoportok ezáltal már nem a parlament felé 

irányuló, demokratikus politikai küzdelmekben és a törvények tartalmának befolyásolásán 

keresztül igyekeznek meghatározni a jogi rendezéseket. Ezzel fennáll a veszély, hogy 

a parlamenti választások jelentősége egyre csökken, hiszen az érdemi politikai döntések már 

nem a választásokon és az azt megnyerő pártok parlamenti küzdelmei alapján dőlnek el, hanem 

a tárgyalótermekben.  

Ez a könyv kifejezetten ezt a témakört járja körül, a nemzetközi szakirodalom alapos 

feldolgozásával.  

 

A kiadvány elérhető az alábbi linken keresztül: 

http://akfi.uni-

nke.hu/uploads/media_items/nke_2105_4_2017_a_jurisztokratikus_allam.original.pdf 

 

Egyetemi kiadványok 
 

Megjelent a "Hadmérnök - Katonai műszaki tudományok on-line" XII. évf. 2. száma - 

2017. június. 

A kiadvány elérhető az alábbi linken keresztül: 

http://www.hadmernok.hu/172_tartalom.php 
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Rendezvényajánló 
 

Identity Crisis in Italy 

2017. június 30. 

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

http://uni-nke.hu/uploads/media_items/meghivo-es-program-6.original.pdf 

  

„Választás és demokrácia” - tudományos tanácskozással egybekötött alakuló ülés 

2017. június 30. 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika főépület, Hunyadi terem 

http://uni-nke.hu/uploads/media_items/meghivo-es-program-7.original.pdf 

 

V4/EU Summer School 

2017. július 16-23. 

1089 Budapest, Orczy út 1., Orczy Kollégium A és B terem 

http://netk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/07/17/v4-eu-nyari-egyetem 

  

Global Minority Rights Summer School 

2017. július 16-23. 

1089 Budapest, Orczy út 1., Orczy Kollégium C és D terem 

  

XVIII. Euro-atlanti Nyári Egyetem 

2017. július 23-28. 

5000 Szolnok, Széchenyi krt. 24., MH Béketámogató Kiképző Központ 

http://uni-nke.hu/kutatas/strategiai-vedelmi-kutatokozpont/euro-atlanti-nyari-egyetem/xviii_-

euro-atlanti-nyari-egyetem-2017 
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