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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 
 

Hans - W. Miklitz (2016): The Transformation of Private Law Through Competition 

A tanulmány alapvetően a magánjog és a verseny kapcsolatát vizsgálja: arra helyezi a 

hangsúlyt, hogy bemutassa, a verseny milyen hatást gyakorol a magánjogra. Ezt a vizsgálatot 

a szerző három szempont – a belső piac (amely a versenyt előmozdítja), a bankunió (amely a 

versenyt felfüggeszti), valamint az egységes digitális piac (DSM, amely a versenyt újjáéleszti) 

– relációjában teszi meg. A szerző álláspontja szerint az előbbiekben felsorolt három 

szempont hatással bír az európai integrációra és a magánjog fejlődésére egyaránt, ám ez 

utóbbi vonatkozásában pontosan nem tudjuk megmondani, hogy milyen irányba halad, és 

milyen formát vesz fel a magánjog a jövőben. 

 

Megjelenés helye: European Law Journal 2016/5. szám, pp. 627-643.  

Az ELJ egy új megközelítésben tanulmányozza az európai jogot. Azt a célt szolgálja, hogy az 

Unió jogát a maga szociális, kulturális, gazdasági és politikai környezetében vizsgálja. A 

folyóirat hiánypótló az uniós jogot érintő valamennyi kérdésben és nélkülözhetetlen 

olvasmányt jelent akár tanulók, akár az uniós jogot gyakorlók számára. 
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A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

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

 

Sabine Saurugger (2017): Crise de l’Union européenne ou crises de la démocratie? 

Az Európai Unió intézményei kapcsán gyakran felmerülő kérdéskör a demokratikus deficit 

leküzdése. Az 1990-es évek óta, az EU-szerződésekben sorra jelentek meg azok az eszközök, 

amelyek a demokratikus deficitet kívánták orvosolni. Az elmúlt időszakban az Európai 

Parlament szerepe jelentősen megerősödött. Ezzel párhuzamosan, azonban az Európai 

Unióban tapasztalható válság tovább mélyült, és ez már túlmutat az Európai Unió 

intézményeinek működésével kapcsolatos problémákon. Az EU-válsága egyaránt érinti az 

uniós polgárok európai integrációba vetett bizalmát és a demokráciába vetett hitét is. A szerző 

a tanulmány első részében részletes elemzi az Európai Unióban a demokráciával kapcsolatban 

felmerülő kérdéseket (így különösen: a nemzeti parlamentek és a civil társadalom szerepét). 

Ezt követően a szerző az európai integrációval kapcsolatos új kihívásokra hívja fel a 

figyelmünket (így például a menekültügyi válságra, a gazdasági válság hatásaira és az EU 

politikai válságára). 

 

Megjelenés helye: Politique étrangère 2017/1 (Printemps) pp. 23-3.  

A „Politique étrangère” negyedévente megjelenő, nagyobb nemzetközi horderejű kérdéseket 

megvitató, 1976 óta az Institut français des relations internationales (IFRI) által szerkesztett 

folyóirat. Egyike a legrégebbi, nemzetközi kitekintéssel rendelkező francia periodikáknak, 

hiszen az első szám 1936-ban jelent meg. 

 

 

Államtudományi Műhelytanulmányok 
 

Megjelent az Államtudományi Műhelytanulmányok 2017. évi 6. száma:  

Cs. Kiss Lajos: Államelméleti helyzetkép 

http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nke-allamtudomanyi-muhelytanulmanyok 

 

Ha felkeltettük érdeklődését, kérjük, látogasson el a www.allamtudomany.hu oldalra.  

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eulj.12194/full
http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nke-allamtudomanyi-muhelytanulmanyok
http://www.allamtudomany.hu/
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Rendezvényajánló 
 

„Vizek és talajok műanyagszennyezése – időzített bomba?” 

2017. április 4. 12:30 – 16:45 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, Zrínyi terem 

http://fenntarthato.uni-nke.hu/esemenyek_-rendezvenyek/2017/04/04/idozitett-bomba 

 

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 

 

Magyarország és Latin-Amerika, Kulturális Találkozások - angol nyelvű konferencia 

2017. április 6. 10:00 – 17:30 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

 

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 

 

Ludovika Nagyköveti Fórum – Horvátország 

2017. április 19. 18:00 – 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, Kápolna 

 

Amerika Központ - Nyitó Konferencia 

2017. április 20. 09:00 – 13:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, Díszterem 

 

Párbeszéd és konfliktusok a Földközi-tenger térségében 

http://fenntarthato.uni-nke.hu/esemenyek_-rendezvenyek/2017/04/04/idozitett-bomba
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
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
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2017. április 21. 09:00 – 16:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, Díszterem 

 

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/ 

 

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 

 

CEEE|Gov Days 2017 

2017. május 4-5. 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

http://eeegov.ocg.at/ 

 

Országos Fenntarthatósági Szakmai Nap 2017  

2017. május 25. 9:00 – 20:00  

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/25/orszagos-fenntarthatosagi-szakmai-nap-2017 

Az absztraktok beérkezési határideje: 2017. március 31. 12:00 CET 

 

A közszolgálat karbon lábnyoma nemzetközi tudományos konferencia 

2017. május 4. 9:30 – 15:40 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/04/a-kozszolgalat-karbon-labnyoma-nemzetkozi-

tudomanyos-konferencia 

http://mellearn.hu/mellearn_2017/
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/28/viii_-onkormanyzati-vagyongazdalkodasi-konferencia
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/04/28/viii_-onkormanyzati-vagyongazdalkodasi-konferencia
http://eeegov.ocg.at/
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/25/orszagos-fenntarthatosagi-szakmai-nap-2017
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/04/a-kozszolgalat-karbon-labnyoma-nemzetkozi-tudomanyos-konferencia
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/04/a-kozszolgalat-karbon-labnyoma-nemzetkozi-tudomanyos-konferencia

