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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 
 

Alex Marland, J. P. Lewis, Tom Flanagan (2017): Governance in the Age of Digital 

Media and Branding 

A kormányzati kommunikáció politizálódása erős kontrollt kíván meg. A kormányzati 

hatalom centralizálódása az információs és kommunikációs technológia fejlődését 

eredményezi, azzal, hogy a politikai elit a márkastratégiát használva arra törekszik, hogy 

fegyelmet szenteljen a közlésre és a médialefedettségre. A branding vonzereje a közszektor 

számára abban áll, hogy felváltja az ellentmondó közléseket. Az említésre méltó jellemzők 

között van a központi ellenőrzés, a marketing étosz, a master brand, a kommunikációs 

kohézió és a közlés egyszerűsége. Ezek a jellemzők együtt azt szolgálják, hogy egyesítsék a 

pártkormányzást és a közszolgálatot, ami állandósítja a centralizáció trendjét. Kanada 

konzervatív kormányát (2006-2015) használva esettanulmányként, a közszektor branding 

magyarázatot ad a kormányzati kommunikáció feletti túlzott kontrollra és demonstrálja, hogy 

az ez irányú fejlődésektől tartósság várható, tekintet nélkül arra, hogy mely párté vagy 

vezetőé az irányítás.  
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Megjelenés helye: Governance 2017/1. szám, 125-141. pp. 

A folyóirat a végrehajtó politika, a közpolitika, az igazgatás és az államszervezet 

tárgykörének elméleti, valamint gyakorlati fórumaként kíván szolgálni lektorált cikkekkel, 

amelyek nemzetközi vagy összehasonlító jellegű megközelítést alkalmaznak a közpolitika és 

a közigazgatás területén. Minden tanulmány, függetlenül attól, hogy empirikus 

megközelítésű-e vagy sem, rendelkezik egy nagyobb elméleti, összehasonlító vagy gyakorlati 

jelentőséggel is. 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gove.12194/full 

 

 

Elda Nasho Ah-Pine (2016): Quel sens pour l’intégration européenne? Une typologie du 

sense of community par groupe de pays en Europe 

A tanulmány Karl Deutsh biztonsági közösség megközelítéséből kiindulva a közösségi érzés 

(sense of community) megvalósulását vizsgálja. A tanulmány szerzőjét az Európai Unión 

belüli jelenlegi válság ösztönözte az európai integrációról, különös tekintettel az Európai 

Unióhoz való tartozás érzéséről szóló elemzés elvégzésére. A tanulmány második részében a 

szerző az Európai Unió tagállamait a közösséghez való tartozás, közösségi érzés tekintetében 

kategorizálja. A kutatási módszer tekintetében megjegyezhető, hogy a csoportosításhoz 

felhasznált adatok az Eurobarométer felméréséből kerültek átvételre. Ezek alapján, Elda 

Nasho Ah-Pine hat csoportot határoz meg. Az első csoportba azon országokat sorolja, ahol a 

közösségi érzés erős, az Európai Unióhoz való tartozás érzése szilárd alapokon áll. Ide 

tartozik Málta, Észtország, Németország nyugati része, Hollandia, Írország, Románia és 

Luxemburg. A második csoportban találjuk Litvániát. Itt az Európai Unióhoz való tartozás 

érzése a legerősebb. A harmadik csoport tagállamaiban az EU-hoz való tartozás érzése 

viszonylag alacsony. Ide sorolható Magyarország, Olaszország és Ciprus. A negyedik 

csoportba tartozó tagállamokban a közösségi érzés a legalacsonyabb, ezen országok (Anglia, 

Észak-Írország, Ausztria és Csehország) a leginkább euro-pesszimisták. Az ötödik csoportot 

azon tagállamok (Dánia és Svédország) képezik, amelyek részben euroszkeptikusok, részben 

EU-támogatók. Végül, az utolsó csoportot azon országok (így például: Spanyolország, 

Franciaország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Lengyelország és Lettország) alkotják, ahol a 

közösségi érzés a leginkább semleges. 

 

Megjelenés helye: Revue française de science politique 2016/6 (Vol. 66) 963– 987. pp. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gove.12194/full
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A “Revue française de science politique” egy 1950 óta, kéthavonta megjelenő, a Presses de 

Sciences Po (P.F.N.S.P.) gondozásában kiadott, tematikus számokkal rendelkező francia 

folyóirat, amely részletesen elemzi az államtudomány aktuális kérdéseit. 

 

 

Rendezvényajánló 
 

Ludovika Szabadegyetem VI. előadás - Dr. Szászi Gábor ezredes: Az ország közlekedési 

rendszere védelmi szempontú elemzésének aktuális kérdései 

2017. március 14. 18:00 – 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, II. előadó 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/03/14/ludovika-szabadegyetem-vi_-eloadas-dr_-szaszi-

gabor-ezredes-az-orszag-kozlekedesi-rendszere-vedelmi-szempontu-elemzesenek-aktualis-

kerdesei 

 

Ludovika Szabadegyetem VII. előadás - Dr. Szabó Andrea ezredes: Pénzügyőrök a 

mindennapokban (1867-től napjainkig) 

2017. március 21. 18:00 – 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, II. előadó 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/03/21/ludovika-szabadegyetem-vii_-eloadas-dr_-szabo-

andrea-ezredes-penzugyorok-a-mindennapokban-1867-tol-napjainkig 

 

Ludovika Nagyköveti Fórum – Spanyolország 

2017. március 22. 18:00 – 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, Kápolna 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/03/22/ludovika-nagykoveti-forum-spanyolorszag 

 

Ludovika Szabadegyetem VIII. előadás - Dr. Balla József r. alezredes: Biometrikus 

adatok a rendészeti célú személyazonosításban 

2017. április 4. 18:00 – 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, II. előadó 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/04/ludovika-szabadegyetem-viii_-eloadas-dr_-balla-

jozsef-r_-alezredes-biometrikus-adatok-a-rendeszeti-celu-szemelyazonositasban 

 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/03/14/ludovika-szabadegyetem-vi_-eloadas-dr_-szaszi-gabor-ezredes-az-orszag-kozlekedesi-rendszere-vedelmi-szempontu-elemzesenek-aktualis-kerdesei
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/03/14/ludovika-szabadegyetem-vi_-eloadas-dr_-szaszi-gabor-ezredes-az-orszag-kozlekedesi-rendszere-vedelmi-szempontu-elemzesenek-aktualis-kerdesei
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/03/14/ludovika-szabadegyetem-vi_-eloadas-dr_-szaszi-gabor-ezredes-az-orszag-kozlekedesi-rendszere-vedelmi-szempontu-elemzesenek-aktualis-kerdesei
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/03/21/ludovika-szabadegyetem-vii_-eloadas-dr_-szabo-andrea-ezredes-penzugyorok-a-mindennapokban-1867-tol-napjainkig
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/03/21/ludovika-szabadegyetem-vii_-eloadas-dr_-szabo-andrea-ezredes-penzugyorok-a-mindennapokban-1867-tol-napjainkig
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/03/22/ludovika-nagykoveti-forum-spanyolorszag
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/04/ludovika-szabadegyetem-viii_-eloadas-dr_-balla-jozsef-r_-alezredes-biometrikus-adatok-a-rendeszeti-celu-szemelyazonositasban
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/04/ludovika-szabadegyetem-viii_-eloadas-dr_-balla-jozsef-r_-alezredes-biometrikus-adatok-a-rendeszeti-celu-szemelyazonositasban
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Measuring Governance 2017 Conference 

2017. április 6. 9:30 – 19:00  

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/06/measuring-governance-2017-conference 

 

Ludovika Szabadegyetem IX. előadás - Dr. Regényi Kund Miklós ezredes: Korszerű 

lövészfegyverek alkalmazása a modern hadviselésben 

2017. április 11. 18:00 – 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, II. előadó 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/11/ludovika-szabadegyetem-ix_-eloadas-dr_-regenyi-

kund-miklos-ezredes-korszeru-loveszfegyverek-alkalmazasa-a-modern-hadviselesben 

 

13. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia: Felsőoktatás, életen át tartó 

tanulás és az ENSZ fenntartható fejlesztési célok megvalósítása 

2017. április 20-21. 

Budapesti Gazdasági Egyetem Főépület (1055 Budapest, Markó u. 29-31. – Aula) 

http://mellearn.hu/mellearn_2017/ 

 

Ludovika Szabadegyetem X. előadás - Dr. Ujházi Lóránd: A Magyar Katolikus Egyház 

szerepvállalása a migrációs válság kezelésében a vatikáni bevándorlási politika fényében 

2017. április 25. 18:00 – 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, II. előadó 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/25/ludovika-szabadegyetem-x_-eloadas 

 

VIII. Önkormányzati Vagyongazdálkodási konferencia 

2017. április 28. 8:30 – 18:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/28/viii_-onkormanyzati-vagyongazdalkodasi-

konferencia 

 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/06/measuring-governance-2017-conference
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/11/ludovika-szabadegyetem-ix_-eloadas-dr_-regenyi-kund-miklos-ezredes-korszeru-loveszfegyverek-alkalmazasa-a-modern-hadviselesben
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/11/ludovika-szabadegyetem-ix_-eloadas-dr_-regenyi-kund-miklos-ezredes-korszeru-loveszfegyverek-alkalmazasa-a-modern-hadviselesben
http://mellearn.hu/mellearn_2017/
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/25/ludovika-szabadegyetem-x_-eloadas
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/28/viii_-onkormanyzati-vagyongazdalkodasi-konferencia
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/28/viii_-onkormanyzati-vagyongazdalkodasi-konferencia

