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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.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végbement szervezeti változások okán a Hírlevél a
jövőben az Államkutatási és Fejlesztési Intézet helyett az Államtudományi és Közigazgatási
Kar gondozásában jelenik meg, a továbbiakban is a megszokott rendszerességgel.
A korábbi Hírlevelek elérhetőek az Államkutatási és Fejlesztési Intézet honlapján:
https://akfi.uni-nke.hu/az-intezetrol/hirlevelek

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló
Diane Coyle (2018): Dual Disruptions: Brexit and Technology
Az Egyesült Királyság jelenleg kettő, jelentős gazdasági jellegű kihívással fog szembesülni
elkövetkező években: a Brexittel és a digitalizációval, digitális szakadékkal. Ez a két jelenség
valószínűleg kölcsönhatással lesz egymásra: habár nagyrészt különálló viták folynak
mindezekről, de a vállalkozásoknak, a politikai döntéshozóknak és a polgároknak egyszerre
kell mindkettővel foglalkozniuk. A szerző szerint kétséges, hogy a brit állam képes-e stratégiai
szinten reagálni a fenti problémákra, habár felfedezni vél némi pozitív változást e téren.
Megjelenés helye: The Political Quarterly
Az 1930-as alapítása óta a „The Political Quarterly” aktuális kérdésekkel könnyen érthetően és
magas színvonalon foglalkozik. A folyóirat elkötelezett a politikai és társadalmi reformok iránt,
gyakran forgatott kiadvány a politikai döntéshozók, valamint a tudomány művelői között.

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-923X.12613

Periodika
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában az Európai Tükör című szakmaitudományos folyóirat 2018. évi 3. száma, amely az alább linken keresztül érhető el:
https://netk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/europai-tukor/aktualis-szam

Államtudományi Műhelytanulmányok
Megjelent az Államtudományi Műhelytanulmányok 2018. évi 11. száma:
2018. évi 11. szám: Koi Gyula: Ereky István élete és munkái
A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül:
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/allamtudomanyimuhelytanulmanyok/aktualis-szamok
Ha felkeltettük érdeklődését, kérjük, látogasson el a http://www.allamtudomany.hu oldalra.

Nemzetközi konferencia-ajánló
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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.
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Kiadványok
MOLNÁR Anna (2018): Az Európai Unió külkapcsolati rendszere és eszközei. Budapest,
Dialóg Campus Kiadó. ISBN 978-615-5877-06-3 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5877-07-0
(elektronikus)
Molnár Anna könyve mindenekelőtt azt szeretné bemutatni, hogy – a szó hagyományos
értelmében – létezik-e valódi európai uniós külpolitika, vagy csupán az Európai Unió körül
kialakult sajátos külkapcsolati és külügyi eszközrendszerről beszélhetünk-e. Köztudott, hogy
az 1957-es római szerződésben a „külpolitika” szó elő sem fordult, azonban NyugatEurópa hat
országának közös vállalkozása azonnal a nemzetközi élet új szereplőjét hívta életre. Egyrészt
napjainkban láthatjuk, hogy az EU-nak nincs sem hagyományos értelemben vett, az államok
szuverenitásával szorosan összefüggő külpolitikája, sem pedig olyan közös külpolitikája, amely
hasonlítana az Európai Bizottsághoz rendelt kizárólagos vagy legalább megosztott hatáskörbe
tartozó politikákhoz (például a közös kereskedelempolitikához). Másfelől pedig napjainkra egy
ténylegesen működő mechanizmus alakult ki: jelentős méretű brüsszeli apparátus foglalkozik
külpolitikai jellegű kérdésekkel, intézményes és költségvetési háttérrel. Harmadrészt az
Európai Unió léte és működése olyan szakpolitikák sorát termelte ki, amelyek különböző
módon és formában átfedést mutatnak a külpolitika területeivel, illetve hatásuk révén reagálásra
késztetnek külső szereplőket.
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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