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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 Bydlinski (2017): Das hohe Verbraucherschutzniveau und die Zweifelsregel des § 

344 UGB: legitime Auslegungsmittel bei Streitigkeiten aus Verbraucher-und Dual-Use-

Geschäften? 

A tanulmány megállapítása alapján az érvényes fogyasztóvédelmi jog határai nem mindig 

egyértelműek, és napjainkban egyre inkább az Európai Unió által alkotott normák jelölik ki az 

értelmezési kereteket. Az EU elsődleges jogforrási szintre emelte, és kvázi alapelvvé tette a 

fogyasztóvédelmet. Az EU működéséről szóló Szerződés 169. cikk (1) bekezdés kimondja: 

„A fogyasztói érdekek érvényesülésének előmozdítása és a fogyasztóvédelem magas szintjének 

biztosítása érdekében az Unió hozzájárul a fogyasztók egészségének, biztonságának és 

gazdasági érdekeinek védelméhez, valamint a tájékoztatáshoz, oktatáshoz és az érdekeik  

védelmét célzó önszerveződéshez való jogaik megerősítéséhez.” Mint köztudott, ez az elv 

számos irányelv megszületését indukálta, mint például a leginkább hivatkozási alapul szolgáló 

1994/44/EK „A fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes 

vonatkozásairól” szóló irányelvét. Az osztrák Legfelsőbb Bíróság (Oberster Greichtshof) az 

elmúlt évben legalább kétszer hivatkozott jogi indokolásában a fenti uniós paragrafusra. A 
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Bíróság azt az elvi álláspontot képviselte és erősítette, hogy a legmagasabb fokú 

fogyasztóvédelmi garanciák kiterjednek minden, a szerződéskötés szempontjából 

„csekélységnek” minősülő szolgáltatási szegmensre (pl. közlekedés-és áruszállítás 

biztonságára) is. A szerző azonban felhívja a figyelmet, hogy az alapelvvé nyilvánítás nem 

eredményezhet automatikusan kedvezőbb elbírálást a fogyasztók számára, továbbra is 

szükséges a konkrét esetek részleteinek megvizsgálása. 

  

Megjelenés helye: Österreichisches Recht der Wirtschaft 2017/1. 

Az RdW a gazdasági jog, a munka-és adójog mérvadó folyóirata. Évtizedek óta Ausztria 

nélkülözhetetlen szaklapja, segédlet minden ügyésznek, adótanácsadónak, gazdasági 

jogásznak, pénzügyi szakembernek, könyvvizsgálónak. 

 

 

Államtudományi Műhelytanulmányok 
 

Megjelent az Államtudományi Műhelytanulmányok 2017. évi 9. száma:  

Menyhárt Zsolt: Az európai normatív hatalom exportjának kísérlete és kudarcának 

tényezői az arab tavasz tükrében 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

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

 

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. 

 

 

Rendezvényajánló 
 

A közbizalom a bírósági végrehajtók és az igazságügyi szakértők tevékenységének 

tükrében 

2017. május 11-12. 

1088 Budapest, Szentkirályi utca 28., PPKE JÁK Szent II. János Pál pápa Díszterem 

http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nke-allamtudomanyi-muhelytanulmanyok
http://www.allamtudomany.hu/
mailto:akfi.working.papers@uni-nke.hu
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Európaizáció a Nyugat-Balkánon 

2017. május 12. 9:00 – 15:30 

1083 Budapest, Ludovika tér 2, Ludovika Főépület, Lőrincz Lajos terem 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/12/europaizacio-a-nyugat-balkanon-c_-konferencia  

 

Ludovika Szabadegyetem XIII. előadás - Dr. Haller József: Agresszió: neurobiológiától 

a kriminológiáig 

2017. május 16. 18:00 – 20:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika főépület, II. előadó 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/16/ludovika-szabadegyetem-xiii_-eloadas-dr_-haller-

jozsef-agresszio-neurobiologiatol-a-kriminologiaig 

 

Új nemzedék, új szemlélet, szakkollégiumi kutatások az állam szolgálatában c. 

konferencia 

2017. május 17. 8:30 – 13:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika főépület, Lőrincz Lajos terem 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/17/uj-nemzedek_-uj-szemlelet_-szakkollegiumi-

kutatasok-az-allam-szolgalataban-c_-konferencia  

 

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 

 

Eljárási jog az Európai Unióban? - A ReNEUAL modellszabályok értékelése, avagy az 

Európai Unió Közigazgatási Eljárásjogi Kódexe a magyar kutatók szemszögéből 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi- és Közigazgatási Kara 2017. május 25-

26-án nemzetközi konferenciát szervez Eljárási jog az Európai Unióban? – a ReNEUAL 

Modell Szabályok értékelése, avagy az Európai Unió közigazgatási eljárási kódexe a magyar 

kutatók szemszögéből címmel. 

2017. május 25-26. 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika főépület 

 http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/25/reneual-konferencia-eljarasi-jog-az-europai-unioban 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/12/europaizacio-a-nyugat-balkanon-c_-konferencia
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/16/ludovika-szabadegyetem-xiii_-eloadas-dr_-haller-jozsef-agresszio-neurobiologiatol-a-kriminologiaig
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/16/ludovika-szabadegyetem-xiii_-eloadas-dr_-haller-jozsef-agresszio-neurobiologiatol-a-kriminologiaig
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/17/uj-nemzedek_-uj-szemlelet_-szakkollegiumi-kutatasok-az-allam-szolgalataban-c_-konferencia
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/17/uj-nemzedek_-uj-szemlelet_-szakkollegiumi-kutatasok-az-allam-szolgalataban-c_-konferencia
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/25/orszagos-fenntarthatosagi-szakmai-nap-2017
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/25/reneual-konferencia-eljarasi-jog-az-europai-unioban
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Conference of Central European Middle East Experts on Current Issues 

2017. május 25-26. 

1118 Budapest, Ménesi út 5. 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/25/conference-of-central-european-middle-east-experts-

on-current-issues 

 

Konferencia Czetz János emlékére 

2017. május 26. 9:00 – 12:50 

1101 Budapest, Hungária körút 9-11. 

http://hhk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/26/konferencia-czetz-janos-emlekere 

 

"Rendelkezés és láthatóság" című tudományos vitaülés 

2017. május 31. 14:00 – 16:00 

1118 Budapest, Ménesi út 5., Dékáni Tanácsterem 

http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/31/_rendelkezes-es-lathatosag_-cimu-tudomanyos-

vitaules 

 

Generációk és irányok – A magyar afrikanisztika a 21. század elején 

2017. június 1. 9:00 – 17:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika főépület, Egyed István terem 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/01/generaciok-es-iranyok-a-magyar-afrikanisztika-a-

21_-szazad-elejen  

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/25/conference-of-central-european-middle-east-experts-on-current-issues
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/25/conference-of-central-european-middle-east-experts-on-current-issues
http://hhk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/26/konferencia-czetz-janos-emlekere
http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/31/_rendelkezes-es-lathatosag_-cimu-tudomanyos-vitaules
http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/05/31/_rendelkezes-es-lathatosag_-cimu-tudomanyos-vitaules
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/01/generaciok-es-iranyok-a-magyar-afrikanisztika-a-21_-szazad-elejen
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/01/generaciok-es-iranyok-a-magyar-afrikanisztika-a-21_-szazad-elejen

