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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 
 

Paula Giliker (2017): The Consumer Rights Act 2015 – a bastion of European consumer 

rights? 

A fogyasztói jogokról szóló 2015-ös brit törvény (Consumer Rights Act 2015) azt a célt 

szolgálja, hogy egy helyen rögzítse a kulcsfontosságú fogyasztói jogokat az árukra, a 

szolgáltatásokra és a digitális tartalmú szerződésekre vonatkozóan, valamint a fogyasztói 

szerződésekben alkalmazott tisztességtelen szerződési kikötések tekintetében egyaránt. Ez a 

fogyasztói jog azon területe, ahol mind az EU által, mind a tagállamok szintjén jelentős 

jogalkotási törekvések mutatkoztak a korábbiakban és jelenleg is. Az EU részéről különösen a 

99/44/EK irányelv, a 93/13/EK irányelv és a 2011/83/EU irányelv jelentős változásokat 

eredményeztek a fogyasztói jog területén a tagállamok nemzeti jogában, hirdetve ezáltal a 

„tájékozott fogyasztó” kategóriáját, akinek ismérve, hogy képes érvényesíteni a jogait egy-egy 

fogyasztói szerződés megkötése esetén. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a fent nevezett 

törvény mennyiben szolgálja az uniós irányelvekben meghatározott célok elérését, teszi 

mindezt annak tükrében, hogy a brit választások eredményeként az Egyesült Királyság 

elhagyja az Európai Uniót.  
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Megjelenés helye: Legal Studies 2017/1. szám, 78-102. pp. 

A Legal Studies a Society of Legal Scholars (SLS) folyóirata, amelynek célja, hogy minden 

számában a tudományos cikkek változatos körét adja közre, beleértve a doktrinális, fogalmi és 

társadalmi-jogi elemzéseket is, valamint olyan munkák közzétételére törekszik, amelyek a 

jogi érdeklődés széles körét képviselik. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lest.12139/full  

 

Periodika 
 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem angol nyelvű kiadványának 2017. évi 1. száma, 

amely az alább linken keresztül érhető el:  

AARMS: http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/aarms/current-issues 

 

 

Rendezvényajánló 
 

Egyiptom az átalakuló Közel-Keleten 

2017. június 15. 17:00 – 19:00 

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

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/15/egyiptom-az-atalakulo-kozel-keleten 

 

"Fogyasztóvédelem a közjog és a magánjog metszetében" című konferencia és 

könyvbemutató 

2017. június 16. 09:00 – 14:00 

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

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/16/fogyasztovedelem-a-kozjog-es-a-maganjog-

metszeteben-cimu-konferencia-es-konyvbemutato 

 

Az NKE Rendészetelméleti Kutatóműhely Rendészettudományi kutatások című 

tanulmánykötetének könyvbemutatója 

2017. június 16. 13:00 – 15:00 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lest.12139/full
http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/aarms/current-issues
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/15/egyiptom-az-atalakulo-kozel-keleten
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/16/fogyasztovedelem-a-kozjog-es-a-maganjog-metszeteben-cimu-konferencia-es-konyvbemutato
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/16/fogyasztovedelem-a-kozjog-es-a-maganjog-metszeteben-cimu-konferencia-es-konyvbemutato
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1083 Budapest, Ludovika tér 2., Ludovika főépület, Hunyadi terem 

http://rtk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/16/konyvbemutato  

 

International Cyber Summit III. 

2017. június 20-21. 

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

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/20/international-cyber-summit-iii_  

 

Vietnámi-magyar beruházási konferencia (Hungary - Vietnam Investment Cooperation: 

Legal, Administrative and Policy Challenges) 

2017. június 26. 09:30– 14:30 

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

 

Identity Crisis in Italy 

2017. június 30. 

Olasz Kultúrintézet (1088 Budapest, Bródy Sándor utca 8., Federico Fellini terem) 

 

V4/EU Summer School 

2017. július 16-23. 

1089 Budapest, Orczy út 1., Orczy Kollégium A és B terem 

http://netk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/07/17/v4-eu-nyari-egyetem  

 

Global Minority Rights Summer School 

2017. július 16-23. 

1089 Budapest, Orczy út 1., Orczy Kollégium C és D terem 

 

XVIII. Euro-atlanti Nyári Egyetem 

2017. július 23-28. 

5000 Szolnok, Széchenyi krt. 24., MH Béketámogató Kiképző Központ 

http://uni-nke.hu/kutatas/strategiai-vedelmi-kutatokozpont/euro-atlanti-nyari-egyetem/xviii_-

euro-atlanti-nyari-egyetem-2017 

http://rtk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/16/konyvbemutato
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/06/20/international-cyber-summit-iii_
http://netk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/07/17/v4-eu-nyari-egyetem
http://uni-nke.hu/kutatas/strategiai-vedelmi-kutatokozpont/euro-atlanti-nyari-egyetem/xviii_-euro-atlanti-nyari-egyetem-2017
http://uni-nke.hu/kutatas/strategiai-vedelmi-kutatokozpont/euro-atlanti-nyari-egyetem/xviii_-euro-atlanti-nyari-egyetem-2017

