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Tisztelt Olvasónk!
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézet által útjára indított,
jelenleg az Államtudományi és Közigazgatási Kar gondozásában megjelenő Államtudományi
Hírlevél célja az államtudományokkal kapcsolatos friss információk közzététele az érdeklődő
szakmai közönség számára.
A korábbi Hírlevelek elérhetőek az alábbi honlapon keresztül: https://akfi.uni-nke.hu/azintezetrol/hirlevelek/altalanos-informaciok

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló
Alan Renwick – Michela Palese – Jess Sargeant (2018): Discussing Brexit—Could We Do
Better?
A kilépéspártiak és a Brexit ellen kampányolók egyaránt egyetértenek abban, hogy a nyilvános
vita minősége az Egyesült Királyság EU-tagságáról szóló 2016-os népszavazás esetében
szokatlan volt. Ez visszavezethető arra, hogy inkább egy javaslatról döntöttek a szavazók,
valamint, hogy a kezdeményezők sem támogatták a kilépést, így nem is készültek fel erre a
lehetőségre. A kampány természetét ez nagyban befolyásolta: mindkét félrevezető
információkkal kampányolt, a kulcskérdések nem kerültek terítékre. A tanulmány bizonyítja a
fentieket, valamint azt elemzi, mit kellett volna máshogy csinálni. Kiemelik a népszavazást
megelőző előkészítő munka fontosságát. Végezetül megvizsgálnak három lehetséges
megközelítést, mely képes javítani a politikai diskurzust a kampány alatt: a téves információk
bemutatása, megbízható információk közlése, az emberek bevonása.
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.

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
SALLAI Gyula (2019): Az okosváros-koncepció és az internettechnológia. Budapest, Dialóg
Campus Kiadó. ISBN 978-615-5945-02-1 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5945-03-8
(elektronikus)
Az okosváros-koncepció az internet elterjedése nélkül nem születhetett volna meg. Ugyanakkor
az okos város gondolata és a városok „smartosodásának” elindulása serkentően hatott az
internettechnológia fejlődésére. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem együttműködési megállapodásának keretében létrejött Okos
város – okos közigazgatás kutatóműhely a közigazgatás/közszolgálatok szempontjából releváns
technológiai irányokat és megoldásokat vizsgálja, amelyeket kismonográfiákban mutat be.
Ebből a kötetből azt tudhatjuk meg, hogy mitől okos az okos város. Megismerhetjük az okos
város koncepcióját, célkitűzéseit, alapelveit és kulcsterületeit, a megoldások közös,
infokommunikációs hátterét és az internettechnológia fejlődésén alapuló perspektíváját. A
könyv hasznos olvasmánya lehet mindazoknak, akik településük okos várossá válásán vagy a
technológiai fejlődés mozgatórugóin gondolkodnak.
A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi
linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php
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Rendezvényajánló
Ludovika Szabadegyetem IV. előadás - Kun Miklós: Már akkor is az olaj volt a legfőbb
tét! A Kreml kísérlete Észak-Irán és Kurdisztán bekebelezésére
2019. február 26. 18:00 - 19:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-02-26
Francia kulturális est
2019. február 26. 17:00 - 19:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-02-26
Ludovika Szabadegyetem V. előadás – Kun Miklós: Magyar kommunista politikusok
Moszkva szolgálatában a Nyugat-Balkánon (1940-es évek)
2019. március 05. 18:00 - 19:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-05

Ludovika Zeneszalon
2019. március 05. 18:30 - 20:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-06
Ludovika Szabadegyetem VI. előadás – Kun Miklós: Miként nyilatkozott Friedrich
Paulus és Stomm Marcel a Rajk-perről? Szovjet fogságba esett külföldi főtisztek
publikálásra váró iratai
2019. március 12. 18:00 - 19:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-12
Ludovika Szabadegyetem VII. előadás – Kun Miklós: A felvidéki és az erdélyi
magyarság tragikus sorsa a nagy világégést követően
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2019. március 19. 18:00 - 19:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-03-19
BALKÁN konferencia
2019. április 05.
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-05
A rendészettudomány a fiatal kutatók szemével
2019. április 05.
1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-25

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás
Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató
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