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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 
 

Emilie Chevalier (2017): Droit de l’Union européenne - Pollutions et nuisances 

A tanulmány kiindulópontja egy 2016-ban az Európai Unió Bírósága által hozott ítélet, amely 

az EU környezetvédelemmel kapcsolatos jogi szabályozásának értelmezésére és 

végrehajtására (a környezetszennyezés problémáját és az ezzel kapcsolatos ártalmakat is 

érintve) vonatkozott. Az ítélet emlékeztetett arra a 2015. december 15-én hozott Törvényszék 

által hozott, biocid termékekre vonatkozó ítéletre, amelyben a Bíróság a Bizottságot sürgeti, 

hogy cselekedjen e területen. A tanulmány ezt követően, elsőként körülhatárolja a Bizottság 

hatáskörét a környezetvédelem területén. Ezt követően a környezetvédelemmel kapcsolatos 

uniós jogi szabályozás egyes aspektusait (vegyi anyagokra vonatkozó szabályok, hulladékok 

kezelésének biztonságáról szóló rendelkezések, vízminőség védelmére vonatkozó 

intézkedések, levegőminőség és a levegőbe történő kibocsátás ellenőrzésére vonatkozó jogi 

szabályozást) és az ezekkel kapcsolatos aktuális dilemmákat ismerteti. A szerző 

tanulmányában végig hangsúlyozza e területen az információkhoz való hozzáférés jogának 

fontosságát, amely elengedhetetlen a felülvizsgálatot végző hatóságok számára ahhoz, hogy 

munkájukat megfelelően tudják végezni. 
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Megjelenés helye: Revue juridique de l’environnement, 2017/4 (Volume 42) 727 – 748. 

A „Revue juridique de l’environnement” egy 1976-ban, Michel Prieur Professzor emeritus 

által alapított, évente ötször (negyedévente egy rendes és évente egy speciális számmal) 

megjelenő, a környezetvédelmi jogra koncentráló összehasonlító és európai uniós 

kitekintéssel rendelkező tanulmányokat tartalmazó folyóirat. 

 

 

Államtudományi Műhelytanulmányok 
 

Megjelent az Államtudományi Műhelytanulmányok 2018. évi 4-5-6. száma:  

 

2018. évi 4. szám: Csath Magdolna, Nagy Balázs, Taksás Balázs, Vinogradov Szergej, 

Györpál Tünde: Jelentés az állam versenyképességet javító, vállalkozóbarátabb üzleti 

környezet megteremtését célzó, szükséges és lehetséges feladatait vizsgáló kutatásról 

 

2018. évi 5. szám: Szmodis Jenő: Lappangó államelmélet Peschka Vilmos 

jogfilozófiájában 

 

2018. évi 6. szám: M. Balázs Ágnes: A plurális választójog fogalma és megengedhetősége 

napjainkban 

 

A tanulmányok elérhetőek az alábbi linken keresztül: 

https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nke-allamtudomanyi-

muhelytanulmanyok/aktualis-szamok 

 

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

Amennyiben élne a mindenki számára folyamatosan nyitva álló publikálási lehetőséggel, úgy 

tisztelettel kérjük, az akfi.working.papers@uni-nke.hu vagy akfi@uni-nke.hu címekre küldje 

meg írását.  

Bővebb információ a www.allamtudomany.hu oldalon található. 

 

 

https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nke-allamtudomanyi-muhelytanulmanyok/aktualis-szamok
https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nke-allamtudomanyi-muhelytanulmanyok/aktualis-szamok
http://www.allamtudomany.hu/
mailto:akfi.working.papers@uni-nke.hu
mailto:akfi@uni-nke.hu
http://www.allamtudomany.hu/
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Európai Tükör 

 

Az Európai Tükör című szakmai-tudományos folyóirat másfél évtizedes múltra tekint vissza, 

több év szünet után, 2014 után a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában ismét 

megjelent. A folyóirat leginkább a társadalomtudomány területéről – ezen belül pedig 

kiemelten a politikatudomány, a közgazdaság-tudomány és jogtudomány – közöl írásokat. A 

publikálásra kerülő kéziratok kategóriái: tanulmányok, szakpolitikai gyorsjelentések, 

jogesetek és recenziók. A publikálás magyar és angol nyelven lehetséges. 

 

Az aktuális szám tartalmából, mely elérhető az alábbi linken: 

https://netk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/europai-tukor/aktualis-szam 

 

Tanulmányok 

Köszöntő  

Navracsics Tibor: Intézményi jövőképek a Brexit utáni időszakban 

Palánkai Tibor: Javaslat az integrációelmélet újragondolására 

Szemlér Tamás: Úton a fiskális föderalizmus felé? 

Hettyey András: Ki az úr a házban? – A német külpolitikai döntéshozatal struktúrája 

Kecsmár Krisztián: Stop TTIP ügy: a jogi aktus fogalmának kategorizálása a fogalom 

múltján, jelenén és jövőjén keresztül 

Kruzslicz Péter Pál: A határtalanság határai? 

Czeczeli Vivien: Az EKB mennyiségi lazítási programjának tapasztalatai 

 

Könyvismertetés 

Sulyok Tamás: Ízelítő Gombos Katalin Az Európai Unió jogrendszere és közjogának alapjai 

című könyvéhez 

 

Rendezvényajánló 
 

70 éves a Rendőrtiszti Akadémia 

2018. március 8. 08:00 - 2018. március 9. 13:00 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-08  

 

https://netk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/europai-tukor/aktualis-szam
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-08
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Ptk. Módszertani workshop 

2018. március 9. 10:00-12:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület, 5. emelet 509-es tárgyaló 

https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-09  

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. 

 

International conference: Balkans on the road of EU integration - Is the EU still the 

center of gravity? 

2018. március 13. 08:30-14:00 

1089 Budapest, Orczy út 1. Orczy Úti Kollégium C-D terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-13 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutató Központban 

működő, „Kormányzati döntéshozatalt elősegítő stratégiai kutatások a magyar kül- és 

biztonságpolitika meghatározó területein. (A nemzetközi kül- és biztonságpolitikai döntés-

előkészítési gyakorlatok és tapasztalatok megismerése, feldolgozása, elemző-értékelő 

módszertanának adoptálása a magyar kül- és biztonságpolitika fő stratégiai irányai szerint)” 

elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Tudományos vitaülés – Dr. Vecsey Márk előadása 

2018. március 21. 17:00-18:30 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület, 510-es iroda 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-21  

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. 

 

A közszolgálat jogi szabályozása - Közszolgálati jog de lege lata et ferenda 

2018. március 22. 09:00-16:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika Főépület 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-22 

https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-09
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-13
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-21
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-22
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A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán 

működő, „Közszolgálati jogi és HR komplex kutatóműhely” elnevezésű Ludovika Kiemelt 

Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Jó önkormányzás indikátorai 

2018. március 29. 09:30-13:30 

1118 Budapest, Ménesi út 5. Ménesi úti Campus, 304 AB terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-29 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán 

működő, „Jó Önkormányzat - a jó állam részét képező teljesítőképes és intelligens 

önkormányzati menedzsment” elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül 

valósul meg. 

 

„Law 4.0” – Challenges of the Digital Age 

2018. március 29. 

Győr, Széchenyi István Egyetem 

http://nkmt.sze.hu/hirek-esemenyek/-law-4-0-challenges-of-the-digital-age 

A jelentkezési határidő: 2018. március 2. 

A rendezvény a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán 

működő, „Az állam gazdasági szerepvállalásának hatásvizsgálata egyes ágazatokban” 

elnevezésű Államtudományi Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Ptk. módszertani workshop 

2018. április 11. 14:00-16:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület, 402-es terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-11  

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. 

 

Tudományos vitaülés – Dr. Tajti Tibor előadása 

2018. április 18. 16:30-18:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület, 5. emelet 509-es iroda 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-18  

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-03-29
http://nkmt.sze.hu/hirek-esemenyek/-law-4-0-challenges-of-the-digital-age
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-11
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-18
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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. 


