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BEnE, MárTon 
Politics within. A study of factors influencing internal political efficacy  

in international comparison

This study is designed to uncover the individual- and context-level factors that 
shape the level of both external and internal political efficacy using the data-
base of the seventh round of European social survey (Ess). The general re-
search question is what role context-level factors play compared to the individ-
ual-level predictors at the level of political efficacy. Also, the study tests sev-
eral literature-based and newly-formed hypotheses on a representative sample 
of 19 countries including more than 22 thousand respondents. regarding in-
dividual-level explanations, a novelty of the study that it examines the effects 
of non-political life quality variables besides the widely studied socio-econom-
ic- and political behaviour variables. Thus far, context-level explanations have 
received less attention in the political efficacy-literature. To bridge this gap, this 
study examines the effects of certain characteristics, namely the extension and 
the performance of the political system and – as a novelty –some features of 
the media system. The results suggest that political efficacy is primarily shaped 
by individual-level factors, but the disproportionality of the electoral system, 
the extension of the political system, the level of corruption and the political 
significance of the media system are significantly associated with the level of 
external political efficacy, while the level of GdP is related to internal political 
efficacy.

Keywords: external political efficacy, internal political efficacy, context-
level explanations, political system, media system, life quality  

BÍró-nAGy, András And GAlGóCzI, EszTEr 
The Brussels effect. Hungarian laws and the European union  

(2006–2014)

This paper examines the policy aspects of Europeanization in the Hungarian 
Parliament. By analyzing all laws adopted in the Hungarian Parliament be-
tween 2006 and 2014, we demonstrate the extent to which Eu level policy de-
cisions and recommendations have influenced law-making in Hungary. The 
comparison of the 2006–2010 and 2010–2014 parliamentary terms shows that 
the changes in governmental attitudes towards the European union are not 
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reflected in the law-making of the Hungarian Parliament. The Hungarian case 
suggests that there might be a gap between Eurosceptic rhetoric and legisla-
tive actions, as there is very little difference between the pro-Eu socialist gov-
ernments of 2006-2010 and the Eurosceptic orbán government of 2010–2014 
in terms of the proportion of laws of European origin that are adopted in par-
liament (36 and 34 percent, respectively). Moreover, the Europeanization of 
law-making has not been limited to the transposition of legally binding Eu 
acts: the proportion of proactively adopted Europeanized laws did not decrease 
under the orbán government, and even in those policy areas where the Eu 
exercises only supporting competences, the influence of Eu level decisions and 
recommendations did not decrease between 2006-2010 and 2010-2014. The 
length of the legislative process for Europeanized laws was always longer dur-
ing the two terms than the number of days required to pass other laws, but 
this difference further increased under the orbán government (while the gen-
eral speed of law-making was significantly faster after 2010). It can be con-
cluded that the Europeanization of Hungarian public policy did not stop after 
orbán and his Fidesz party came to power in 2010, and regardless of the gov-
ernments’ attitudes towards the Eu, adaptation to the European public policy 
context also exists in those policy areas where it is not compulsory.      

Keywords: European integration, Europeanization, public policy, law-mak-
ing, legislative studies, Euroscepticism

GAlAMBos, lászló 
Interpretations and cases of technocratic government 

Technocratic government is a crisis phenomenon. Though its status is often 
considered as being antipolitical, it would be better to speak of a non-party-
based government. This type of administration can be formed when parties 
empower nonpartisan technocrats for strategic reasons to shift responsibility 
for governing onto them. However, of those administrations labelled as tech-
nocratic only a few can be considered to be so in the absolute sense, i.e. the 
inverse of party-based governance. Modern democracy is based upon repre-
sentation and party government and the parties constitute the linkage be-
tween the voters and the government. Given these characteristics, techno-
cratic government cannot be seen as a long-term alternative to partisan rep-
resentation, hence  a technocratic administration is only a state of exception 
for democracy.

Keywords: technocratic government, reverse-partisan government, full 
technocratic government, crisis, party system, blame-avoidance, state of ex-
ception
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rAJnAI, GErGEly 
The consolidation of power

This study deals with the notion of consolidation of power. This concept can 
be used to describe numerous phenomena that various fields of political sci-
ence have engaged with, yet consolidation has not been defined and these 
phenomena have not been subsumed under one comprehensive framework. 
This paper offers a conceptualization for this notion; the definition of consol-
idation is presented by drawing a parallel with the well-defined concept of 
democratic consolidation. In addition to defining consolidation, I also describe 
the different types (negative, neutral and positive consolidation; embedded 
power) of the concept, while also presenting the relations of the various types 
to each other. Finally, the paper discusses the relationship between power con-
solidation and democracy, noting that while power consolidation is present in 
every political system, certain types of consolidation are irreconcilable with 
the principles of liberal democracy.

Keywords: democracy, power, consolidation, political theory

árPásI, BoTond GErGEly 
devolution and Brexit. Political leadership and narrative creation  

in the light of leadership democracy 

Political leaders create narratives about their actions and leadership: a narra-
tive created by the leader aims to function as a comprehensive framework not 
just to present the need for a policy measure or decision, but to convince the 
electorate via the narrative about the correctness of the leader’s politics. nar-
rative creation has at least three important functions: firstly, the leader’s inter-
pretation of the situation, vision, and political community becomes familiar by 
examining the stories; secondly, it has a legitimacy function, since the leader 
aims to persuade the electorate about the exactness of his/her interpretation 
and the need for and validity of a decision; and thirdly, it functions as a way in 
which the leader tries to gain the ability to mobilise and integrate followers.

Keywords: political leadership, leader(ship) democracy, narrative creation, 
Brexit, devolution
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PAPHázy, VIKTor 
Kádárian patterns among Hungarian youngsters. The heritage  

of socialism in the behaviour and attitudes of young Hungarians 

The prevalence of the Kádár era’s heritage in Hungarian political culture is a 
well-known topic in Hungarian political literature. However, it is uncertain 
whether the behaviour patterns and attitudes that constitute the heritage of 
socialism are present in the political culture of the generation born during or 
after the period of the regime change. How much did young people now com-
ing of age inherit their parents’ political culture? And if they have certain be-
haviour patterns reminiscent of the political culture of the Kádár era, can their 
Kádárian origin be proved?

The aim of the paper is to try to prove that some of Hungarian youth’s po-
litical behaviour patterns is indeed – at least partially – of Kádárian origin. To 
do so, the behaviour patterns considered as typical of the Kádár era and pre-
sent among young Hungarians, and the judgement of the Kádár period will 
be compared. According to the results, the presence of patterns considered as 
Kádárian does explain why young people prefer the Kádár era to the present 
regime. This confirms the hypothesis that these patterns/attitudes can mean 
a Kádárian heritage in the case of the young Hungarian generation.

Keywords: political culture, Kádárian heritage, the judgement of the Kádár 
era, the Hungarian youth, political socialization
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TIszTElT lEEndŐ És KoráBBI szErzŐInK!

örömmel értesítjük önöket, hogy a Politikatudományi Szemle 2018. évi 2. szá-
mától minden cikkünk egyedi internetes azonosítót, úgynevezett DOI meg-
jelölést kap. Ezzel a lapunk nemzetköziesedik, mert a különböző keresőmoto-
rok gyorsabban és hatékonyabban tudják cikkeinket megtalálni.

A doI azonosítót a szerkesztőség automatikusan fogja adni az egyes cik-
keknek. Felépítése a következő lesz: https://10.30718/PolTud.Hu.2018.2.8. 
A törtvonal előtti rész az ún. DOI prefix, amit minden egyes cikk megkap 
az előzetes regisztrációnk alapján. Ez tehát egy állandó elem. A PolTud.Hu 
utal a lapunkra, a többi rész viszont mindig változik, hiszen az aktuális lap-
számhoz és oldalszámhoz igazodik. A doI azonosító örök, ugyanakkor pénz-
be kerül. A doI-t a szerkesztőség szolgáltatásként nyújtja az önök számára, 
ezért a költségeket saját maga állja. 

Ezzel önöknek, Tisztelt szerzők, tehát nincs külön dolguk.
A doI ugyanakkor kölcsönösségi, viszonossági alapon működő rendszer, 

ezért elvárásokat fogalmaz a szerkesztőségekkel és a szerzőkkel szemben.
Tisztelettel kérjük önöket, hogy ezentúl az irodalomjegyzékben jelzett hi-

vatkozások és szakirodalmak mindegyikénél tüntessék fel az adott cikkre 
vonatkozó PONTOS és TELJES DOI azonosítót [például laptársunknál, a 
socio.hu-nál a következő azonosítóról van szó: https://10.18030/socio.
hu.2018.1.69]. Az egyes cikkek hivatkozását a következő helyen találja meg: 
https://search.crossref.org/  

A Crossref-regisztrációnk során, ami lehetővé teszi a doI használatát, 
szerkesztőségünk vállalta, hogy elfogadja ezt a feltételt, azaz minden cikknél 
feltünteti a szakirodalmi hivatkozásokhoz tartozó doI azonosítót. Kérjük tehát, 
hogy önök is tegyenek eleget ennek az egyébként nem túl nagy kérésnek. 
Amikor készítik az irodalomjegyzéket, másolják be a vonatkozó cikkhez tar-
tozó doI azonosítót, és illesszék be a hivatkozás végére. 

Kérjük, ne feledjék, mindig a teljes azonosító feltüntetésére van szükség!

örüljünk együtt ennek az újdonságnak!

üdvözlettel, 
a Politikatudományi Szemle szerkesztősége
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(A PuBlIKálás FElTÉTElEI)

1. A Politikatudományi szemle című referált folyóirat magyar nyelven bekül-
dött kéziratokat – tanulmányokat és könyvrecenziókat – fogad el.

2. A kéziratok minimális terjedelme tanulmányok esetén 40 000 karakter, re-
cenziók esetén 15 000 bruttó (azaz szóközökkel együtt értendő) karakter.  
A kéziratok maximális terjedelme tanulmányok esetén 50 000, kivételes eset-
ben 60 000 leütés, a recenzióké pedig 25 000 leütés lehet. Az egyes szakterü-
leteket áttekinteni kívánó „state of the art” illetve a „review of article” műfajú 
szövegek esetében a minimális karakterszám 30 000 a maximális 50 000 brut-
tó leütés lehet. 

3. A kéziratokat Word formátumban kérjük a posze@tk.mta.hu címre elküldeni. 

4. A kéziratnak tartalmaznia kell:
a. egy magyar szöveg-összefoglalót;
b. egy angol nyelvű szöveg-összefoglalót (abstract);
c. kulcsszavakat, valamint 
d. a szerző titulusát és pontos munkahelyi adatait. A szerző neve a tanul-

mány felett szerepeljen.

5. szöveg közbeni kiemelésként dőlt betű alkalmazható; ritkítás, aláhúzás, vas-
tag betű, csupa nagybetű csak egészen kivételes esetben fogadható el.

6. A közvetlen hivatkozásokat a szövegtörzs tartalmazza, ezek ne jegyzetek-
ben szerepeljenek. Minden idézetet, hivatkozást igénylő állítást vagy kifejezést 
követően zárójelben tüntessék fel a szerző vezetéknevét, az idézett vagy hivat-
kozott mű publikálásának évszámát és – ha szükséges – az idézett oldalakat a 
következő formában: (Arendt, 1992: 25.) vagy (Arendt, 1992: 135–138.).

7. A jegyzetek a főszöveg kiegészítéseit tartalmazzák (tehát nem hivatkozáso-
kat). A jegyzetek helyét a tanulmányon belül felső indexben lévő arab számmal 
jelöljék (így: ¹), a jegyzeteket pedig kérjük a szöveg végén számozott formában 
elhelyezni. Indokolt esetben lábjegyzet alkalmazható, amelyet – ha csak kis 
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számban fordul elő – a szövegben csillaggal (*) kell jelölni, s az oldal alján kell 
elhelyezni.

8. Kérjük, hogy a felhasznált irodalom jegyzéke csak a ténylegesen hivatkozott 
publikációkat tartalmazza. Az explicit módon hivatkozott forrásokon kívül az 
irodalomjegyzék legfeljebb még 10–15 forrásmegjelölést tartalmazhat.

9. Az irodalomjegyzéket a tanulmány végén közöljük, a következőképpen oldva 
fel a szöveg közti utalásokat:
a. könyveknél:
Arendt, Hannah (1992): A totalitarizmus gyökerei. Budapest, Európa.

b. tanulmánykötetben, gyűjteményes kötetben megjelent szövegek esetében:
Mickiewicz, Ellen (2000): „Institutional Incapacity, the Attentive Public, and 
Media Pluralism in russia”. In: richard Gunther and Anthony Mughan (eds.): 
Democracy and the Media. Cambridge, Cambridge university Press.

c. folyóiratban megjelent tanulmány esetében:
selck, J. Torsten (2004): „on the dimensionality of European union legisla-
tive”. Journal of Theoretical Politics, Vol. 16., no. 2. April, 203–222. pp. https://
doi.org/10.1177/0951629804041119

10. A táblázatokat és az ábrákat megfelelően formázva, az eredetüket feltün-
tetve, a szövegbe építve kérjük. A fekete-fehér ábrákat Excel formátumban, a 
közlés előtt kérjük mellékelni. A táblázat formázási szabálya:

1. táblázat. Cím

elnevezés adat 1 adat 2

párt 1 33,0 0,33

párt 2 34,0 0,34

párt 3. 33,0 0,33

összesen 100,0 1,00

* megjegyzés.
Forrás:

11. A szerkesztőségbe beérkezett – formailag megfelelő – kéziratokat a szer-
kesztőség előzetes szűrése után két opponensnek küldjük ki. Az opponensek 
szerzők nevének feltüntetése nélkül kapják meg a kéziratokat. A közlés felté-
tele két opponens támogató véleménye. Az opponensek által javítandónak ér-
tékelt kéziratokat átdolgozásra visszajuttatjuk a szerzőkhöz. 
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12. Kézirat beérkezési és lehetséges közlési határideje. 

beérkezési határidő a közlés első lehetséges határideje

január 15. első szám

március 15. második szám

május 31. harmadik szám

szeptember 15. negyedik szám

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az egyes cikkek közlési sor-
rendjét, maga határozza meg. 

13. A szerkesztőség a beérkezett kéziratokért honoráriumot nem fizet.
Köszönjük, hogy megfelelően előkészített kézirat beküldésével segítik mun-
kánkat.



Folyóiratunk megvásárolható az alábbi könyvesboltokban, ára 1590 forint,
előfizetőknek 890 forint.

Előfizethető a szerkesztőség postacímén (1453 Budapest, Pf. 25.),
valamint a posze@tk.mta.hu e-mail címen.

Az előfizetés ára egy évre: 4100 forint.
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