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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 
 

Peter M. Huber (2017): Die Integrationsverantwortung von Bundestag und 

Bundesregierung 

Az integrációval kapcsolatos felelősség kérdése először a német Szövetségi 

Alkotmánybíróság (Bundesverfassungsgericht) joggyakorlatában merült fel. Az európai 

integráció témájában az Alkotmánybíróság legjelentősebb állásfoglalása a 2009. június 30-án 

kiadott ún. Lisszaboni-döntés (Lissabon-Urteil), amely közel tíz éve tekinthető az európai 

alkotmányjogi fejlődés központi alapelvének. Azóta ez az alapelv képezi a jogértelmezés 

szilárd alapját, különösen a demokrácia, a német Szövetségi Gyűlés (Bundestag) 

képviselőinek megválasztása, a közjogi döntések közösségi (demokratikus) ellenőrzése és a 

transzparencia tekintetében is. Az alapelv megvalósításához és betartatásához számos eszköz 

áll a német Szövetségi Parlament és a Kormányzat rendelkezésére. A gyakorlatban előfordul, 

hogy az integrációval kapcsolatos felelősség megvalósítása bizonyos érdekeket sért. A szerző 

mégis úgy véli, hogy az alapelv feltétlen és meggyőző érvényesülése egyértelműen Európa 

érdekeit szolgálja. 
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Megjelenés helye: ZSE Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften | Journal for 

Comparative Government and European Policy, Seite 286 – 328 ZSE, Jahrgang 15 

(2017), Heft 2-3 

A folyóirat 2003 óta negyedévente, kimagasló színvonalon, több nyelven jelenik meg. A 

periodika a nemzetállami és az európai fejlődés témaköreit érintő kérdésekben kíván fórumot 

nyújtani mindenekelőtt a vezető tudósok, politikusok, a gazdaság és a kultúra képviselőinek. 

Célközönsége a jog-és gazdaság, valamint a társadalomtudományok művelői. 

 

 

Rendezvényajánló 
 

A magyar közigazgatási bíráskodás 120 éve 

2017. október 26. 09:00-12:30 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/26/a-magyar-kozigazgatasi-biraskodas-120-eve 

 

Ludovika Szabadegyetem: Prof. Dr. Tózsa István: Hungarikumok 

2017. október 24. 18:00-20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/24/ludovika-szabadegyetem-prof_-dr_-tozsa-istvan-

eloadasa 

 

Ptk. módszertani workshop 

2017. október 25. 14:00-16:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási épület 509. iroda, dékáni kis tanácsterem 

http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/25/ptk_-modszertani-workshop-4  

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán 

működő, „Corporate Governance – köztulajdonban lévő gazdasági társaságok” elnevezésű 

Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Ludovika Nagyköveti Fórum – Bulgária 

2017. október 26. 18:00-20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Szent László Kápolna 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/26/ludovika-nagykoveti-forum-bulgaria 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/26/a-magyar-kozigazgatasi-biraskodas-120-eve
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/24/ludovika-szabadegyetem-prof_-dr_-tozsa-istvan-eloadasa
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/24/ludovika-szabadegyetem-prof_-dr_-tozsa-istvan-eloadasa
http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/25/ptk_-modszertani-workshop-4
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/26/ludovika-nagykoveti-forum-bulgaria
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The Impact of the Globalised Economy on the Labour Law Systems – the Future of the 

European and the Hungarian Labour Law 

2017. október 26-27. 

Magyar Tudományos Akadémia Budapest, Széchenyi István tér 9. – Kisterem 

http://ajk.pte.hu/files/file/hirek/2017/09/munkajogi-kutatocsoport-konferencia-program-

2017.pdf 

A konferenciával kapcsolatos felhívást a Hírlevél melléklete tartalmazza. 

 

A pénzügyőrség története - a magyar királyi pénzügyőrség megalapításának 150 éves 

évfordulója 

2017. október 27. 9:00-16:00 

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

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/27/a-penzugyorseg-tortenete-a-magyar-kiralyi-

penzugyorseg-megalapitasanak-150-eves-evforduloja 

 

Ludovika Szabadegyetem: Gajdos Máté főhadnagy: „Éles riasztást kaptak a magyar 

Gripenek…” – de hogyan? 

2017. október 31. 18:00-20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/31/ludovika-szabadegyetem-gajdos-mate-fohadnagy-

eloadasa 

 

4. Magyar Jövő Internet Konferencia - Okos város a célkeresztben 

2017. november 8-9. 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Központi épület, 1111 Budapest, 

Műegyetem rakpart 3. 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/08/4_-magyar-jovo-internet-konferencia-okos-varos-a-

celkeresztben 

A rendezvény a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és 

Informatikai Karán működő, „Okos város ─ okos közigazgatás: A technológia fejlődésének 

irányai és hatása” elnevezésű Államtudományi Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Tudományos vitaülés – A készülő új szerb polgári törvénykönyvről 

http://ajk.pte.hu/files/file/hirek/2017/09/munkajogi-kutatocsoport-konferencia-program-2017.pdf
http://ajk.pte.hu/files/file/hirek/2017/09/munkajogi-kutatocsoport-konferencia-program-2017.pdf
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/27/a-penzugyorseg-tortenete-a-magyar-kiralyi-penzugyorseg-megalapitasanak-150-eves-evforduloja
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/27/a-penzugyorseg-tortenete-a-magyar-kiralyi-penzugyorseg-megalapitasanak-150-eves-evforduloja
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/31/ludovika-szabadegyetem-gajdos-mate-fohadnagy-eloadasa
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/31/ludovika-szabadegyetem-gajdos-mate-fohadnagy-eloadasa
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/08/4_-magyar-jovo-internet-konferencia-okos-varos-a-celkeresztben
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/08/4_-magyar-jovo-internet-konferencia-okos-varos-a-celkeresztben
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2017. november 14. 11:00-13:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási épület 509. iroda, dékáni kis tanácsterem 

http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/14/tudomanyos-vitaules 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán 

működő, „Corporate Governance – köztulajdonban lévő gazdasági társaságok” elnevezésű 

Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Prof. Dr. Csíkszentmihályi Mihály – „Good governance - vezetői szerepek és felelősségek 

a közjó megteremtésében” 

2017. november 20. 11:00-12:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási épület 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/20/prof_-dr-csikszentmihalyi-mihaly-good-governance-

vezetoi-szerepek-es-felelossegek-a-kozjo-megteremteseben 

 

A honvédelmi igazgatás rendszerek sajátosságai, különös tekintettel a védelmi 

igazgatással való kapcsolatára 

2017. november 23. 14:00-17:00 

1101 Budapest Hungária krt. 9-11. „A” épület 8. emelet, Bolyai terem 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/23/a-honvedelmi-igazgatas-rendszerek-sajatossagai_-

kulonos-tekintettel-a-vedelmi-igazgatassal-valo-kapcsolatara 

 

Versenyképesség a digitalizáció és robotizáció korában 

2017. november 30. 

A program részleteit, valamint a további információkat hamarosan közzétesszük. 

 

Kiberbiztonság 2017 című tudományos-szakmai konferencia 

2017. november 30. 8:30-15:00 

1101 Budapest Hungária krt. 9-11. Zrínyi Kampusz Díszterem 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/30/kiberbiztonsag-2017-cimu-tudomanyos-szakmai-

konferencia 

http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/14/tudomanyos-vitaules
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/20/prof_-dr-csikszentmihalyi-mihaly-good-governance-vezetoi-szerepek-es-felelossegek-a-kozjo-megteremteseben
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/20/prof_-dr-csikszentmihalyi-mihaly-good-governance-vezetoi-szerepek-es-felelossegek-a-kozjo-megteremteseben
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/23/a-honvedelmi-igazgatas-rendszerek-sajatossagai_-kulonos-tekintettel-a-vedelmi-igazgatassal-valo-kapcsolatara
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/23/a-honvedelmi-igazgatas-rendszerek-sajatossagai_-kulonos-tekintettel-a-vedelmi-igazgatassal-valo-kapcsolatara
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/30/kiberbiztonsag-2017-cimu-tudomanyos-szakmai-konferencia
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/11/30/kiberbiztonsag-2017-cimu-tudomanyos-szakmai-konferencia

