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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
A korábbi Hírlevelek elérhetőek az Államkutatási és Fejlesztési Intézet honlapján:
https://akfi.uni-nke.hu/az-intezetrol/hirlevelek

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló
Brigid Laffan (2018): Brexit: Re‐opening Ireland's ‘English Question’
Az EU-tagságról szóló, 2016. júniusi brit népszavazás eredményei mélyreható hatással voltak
Írországra, az EU-tagságra és a brit-ír kapcsolatokra, és továbbra is mélyreható hatást
gyakorolnak a jövőben is. A tanulmány az írek szempontjából vizsgálja meg a Brexit-kérdést
többéle megközelítésben: egyrészt szól a Brexit és az írek kapcsolatáról, másrészt az írek által
a Brexit tárgyalásokon képviselt álláspontról, végül a határkérdéssel kapcsolatos dilemmákról.
A szerző megállapítása alapján az ír határ továbbra is kulcsfontosságú szerepet fog játszani a
Brexit-tárgyalásokon, és az Egyesült Királyság kilépése után továbbra is rendezetlen kérdés
marad.
Megjelenés helye: The Political Quarterly, Volume89, Issue4 October–December 2018 Pages
568-575.

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.12599

Kiadványok
KOVÁCS Gábor (2018): A rendészeti szervezetekben lejátszódó vezetési folyamatok.
Budapest, Dialóg Campus Kiadó. ISBN 978-615-5889-35-6 (nyomtatott) | ISBN 978-6155889-36-3 (elektronikus)
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a rendészeti vezető mesterképzés egyik legfontosabb
feladatai közé tartozik a magasabb vezetői feladatokra való felkészítés, amelynek során a
hallgatók a Vezetés- és szervezéselmélet, rendészeti tevékenység vezetése című tantárgyat
három szemeszteren keresztül tanulják. Ennek a tankönyvnek a belső tartalma átfogja a teljes
tananyagot, valamint jelentősen túlmutat a vezetés- és szervezéselmélet elméleti alapjain,
hiszen jelentős számú gyakorlati ismeretet és módszert is bemutat, amelyek közül az olvasóra
bízza a választást. Nem léteznek egyértelműen jó vagy rossz megoldások, de az eltérő
módszerek ismerete képessé teszi a vezetőket az optimális eszköz kiválasztására és
alkalmazására.
A tankönyv olyan ismereteket ad át, amelyek feldolgozása megalapozza a rendészeti
szervezetekben a magasabb szintű vezetői munkakörök sikeres betöltését, ezáltal olyan tudást
biztosít a szakon végzetteknek, amely megteremti a vezetői magabiztosságot.
A könyv ismeretanyaga a rendészeti szervezetekben (alapvetően a rendőri szervezeti példákon
keresztül) alkalmazott általános vezetéselméleti modellek bemutatásán túl a nemzetközi és a
hazai vezetéselméleti szakirodalom, valamint a gyakorlati élet eredményein alapul. Az egyes
témák feldolgozásán felül az általános rendszerszemléletű vezetői szemléletmód kialakítására
teszünk kísérletet, de a terjedelmi korlátok miatt nem törekedhettünk a rendelkezésre álló
ismeretanyag teljes bemutatására. A tananyagban csak a szerző által legfontosabbnak tartott
vezetéselméleti irányzatok és elméletek lettek feldolgozva, de minden esetben kiegészültek a
legsikeresebb vezetők által alkalmazott gyakorlattal.
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A jelen mű az egyszerűségre törekszik, így könnyen érthető, egyszerű formában és szerkezetben
igyekszik átadni az ismereteket a tisztelt olvasónak. Az egyes témakörök, összefüggések
könnyebb megértését és a szemléletességet ábrák, összehasonlító táblázatok is segítik, ezáltal
hasznos ismereteket közvetít mindenkinek, aki érdeklődik a szervezetek vezetése és a vezetési
folyamatok gyakorlati megvalósítása iránt.
A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi
linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php

Rendezvényajánló
Mérlegen a jó állam: a Jó Állam Jelentés 2018 bemutatása c. tudományos konferencia és
betekintés a speciális jelentések műhelyeibe
2018. december 04. 08:30 - 2018. december 05. 13:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-12-04
Lovagrendek egykor és ma
2018. december 05. 09:00 - 12:30
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11., Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-12-05
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán
működő, „Szélsőségek, vallási szélsőségek kutatócsoport” elnevezésű Ludovika Kutatócsoport
keretein belül valósul meg.
Egészségügyi jog a magánjog és közjog határán
2018. december 07. 09:30 - 15:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
A konferencia programja a Hírlevél mellékletében található.
A Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely az állami eljárások racionalizálásának
alapkérdései című kutatás II. szegmensének zárókonferenciája
2018. december 18. 09:00 - 16:00
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1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Központ, 214-215. Előadó
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-12-18
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézetében
működő, „Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely” elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely
keretein belül valósul meg.

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