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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 Peter Bull (2017): Fehlentwicklungen im Datenschutz am Beispiel der
Videoüberwachung
A személyi adatok kezelése kapcsán az egységes szabályozás kialakítása szinte
megoldhatatlan feladat elé állítja a jogalkotót. Az adatvédelmi jog értelmezése és alkalmazása
egyre problematikusabbá válik. A szerző szerint például a videofelvételek készítése jó példa
arra, hogy a negatív irányú tendenciákat megfigyeljük. A legfontosabb okként azt az
alkotmánybírósági joggyakorlatot nevezi meg, mely szerint az adatfeldolgozás során – az
információs önrendelkezés és az ahhoz kapcsolódó jogi vélelem érdekében – minden egyes
adatfeldolgozást

kockázatosnak

kell

minősíteni.

Az

adatvédelmi

hatóság

(Datenschutzaufsichtsbehörde) erre építő gyakorlatával szemben kritikát fogalmazott meg a
szerző, a hatóság munkáját részben kiegyensúlyozatlannak és helyenként ellentmondásosnak,
életidegennek tartja.
Megjelenés helye: JuristenZeitung 2017/17. szám

A JuristenZeitung a Mohr Siebeck Kiadó által gondozott folyóirat, amely 24 alkalommal
jelenik meg évente. A szaklap neves szerzők számára biztosít tudományos igényű megjelenést
a jogtudomány és a joggyakorlat alapvető kérdéseinek középpontba állításával.

Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények
Megjelent az Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények legújabb, 2017/1 lapszáma. A
periodika alapítása óta missziójának tekinti azon tudományos értékű publikációk
megjelentetését, amelyek az emberi jogok témakörében születnek és elhivatott az
Alkotmánybíróság, a Kúria, az Európai Unió Bírósága és az Európa Tanács strasbourgi
székhelyű Emberi Jogi Bírósága esetjogának folyamatos bemutatására is.
A 2017/1 lapszám tartalmából:
Tanulmányok
Horváth Attila: „A köztársaság az egyetlen lehetséges államforma.” Az 1946. évi I. törvény
megalkotása, a köztársaság kikiáltása
Kukorelli István: Az 1946. évi I. törvény közjogtörténeti jelentősége és az alkotmányos
jogfolytonosság
Schweitzer Gábor: A „magyar királyi köztársaságtól” a magyar köztársaságig Az 1946. évi I.
törvénycikk visszhangja a korabeli közjogi irodalomban
M. Balázs Ágnes: A köztársaság ellenzéke: Slachta Margit érvelése a Nemzetgyűlésben az
1946. évi I. törvénycikk kapcsán
Egresi Katalin: Az első olasz köztársaság születése
A lapszám elérhető az alábbi linken keresztül: http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemifolyoiratok/acta-humana/koszonto

Kiadványok
GOMBOS Katalin szerk. (2017): A versenyjog legújabb fejleményei – európai uniós
kitekintéssel. Budapest, Dialóg Campus Kiadó. ISBN 978-615-5680-92-2 (nyomtatott),
978-615-5764-41-7 (online)
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Az Európai Unió egységes belső piacának egyik legfontosabb területe a versenyjog. A
tisztességes piaci verseny feltételeit, a fogyasztók jogait az uniós és tagállami szintű
versenyjogi jogalkotás egyaránt szabályozza és védelmezi. Az utóbbi évek gyakorlati
tapasztalatai abba az irányba mutatnak, hogy a hagyományosan fejlett közjogi jogérvényesítés
mellett fontos hangsúlyt kell fektetni a magánjogi jogérvényesítésre is.
A tanulmánykötet az uniós és a hazai versenyjog egyes területeibe bepillantva foglalkozik a
jogalkotás és a jogalkalmazás legújabb fejleményeivel. Különös figyelmet fordít az
alapjogokat napjainkban egyre erősebben érintő kihívásokra, továbbá a magánjogi
jogérvényesítés legújabb történéseire, ezen belül a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi
rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó
egyes szabályokról rendelkező 2014/104/EU irányelv magyar jogba való átültetésének
bemutatására.
A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az
alábbi linken keresztül: http://akfi.uni-nke.hu/kiadvanyok

Rendezvényajánló
A fogvatartottak reintegrációjának múltja, jelene, és jövője
2017. szeptember 25. 13:00-18:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/09/25/a-fogvatartottak-reintegraciojanak-multja_-jelene-esjovoje_
„Kétéves a Hszt. – Az új szolgálati törvény tapasztalatai elméleti és gyakorlati
megközelítésben” konferencia
2017. szeptember 26. 9:00-17:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/09/26/keteves-a-hszt_-az-uj-szolgalati-torvenytapasztalatai-elmeleti-es-gyakorlati-megkozelitesben-konferencia
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Ludovika Szabadegyetem: Dr. Ördögh Tibor: A Balkán XXI. századi kihívásai:
radikalizmus, populizmus, demokrácia
2017. szeptember 26. 18:00-20:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/09/26/ludovika-szabadegyetem-dr_-ordogh-tibor-eloadasa
A közel-keleti vallások európai kutatásának jelentősége
2017. szeptember 27. 14:30-17:00
1101 Budapest, Hungária körút 9., Zrínyi Campus, 10. épület, Zrínyi terem
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/09/27/a-kozel-keleti-vallasok-europai-kutatasanakjelentosege-cimu-forumbeszelgetes
A magánbiztonság és az önkormányzati rendészet szerepe a XXI. század rendészetében
2017. október 3. 13:00-17:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/03/a-maganbiztonsag-es-az-onkormanyzati-rendeszetszerepe-a-xxi_-szazad-rendeszeteben
Ludovika Szabadegyetem: Dr. Mészáros Bence r. ezredes: Fedett nyomozók
alkalmazása a bűnüldözésben
2017. október 3. 18:00-20:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/03/ludovika-szabadegyetem-dr_-meszaros-bence-r_ezredes-eloadasa

The Dynamics Of African Conflicts In The Early 21st Century - Two Steps Further,
One Step Back?
2017. október 5. 08:30-17:30
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/05/the-dynamics-of-african-conflicts-in-the-early-21stcentury-two-steps-further_-one-step-back
Hivatásrendek történetének vizsgálata az igazságszolgáltatásban és a közigazgatásban
2017. október 6. 10:00-15:00
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Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 6721 Szeged, Somogyi u. 7.
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/06/hivatasrendek-tortenetenek-vizsgalata-azigazsagszolgaltatasban-es-a-kozigazgatasban
Migrációs felsőoktatás a rendészettudomány és a közszolgálat szolgálatában
2017. október 11. 8:30-15:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/11/migracios-felsooktatas-a-rendeszettudomany-es-akozszolgalat-szolgalataban-c_-konferencia
A Balkán államainak politikai kihívásai
2017. október 13. 9:00 – 17:20
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/10/13/a-balkan-allamainak-politikai-kihivasai-c_rendezveny
A gazdasági jogalkotás egyes aktuális kérdései
2017. október 18.
Győr, Széchenyi István Egyetem
http://dfk.sze.hu/kezdolap/-a-gazdasagi-jogalkotas-egyes-aktualis-kerdesei-konferencia
A konferenciával kapcsolatos felhívást a Hírlevél melléklete tartalmazza.
A magyar közigazgatási bíráskodás 120 éve
2017. október 26. 09:00-13:00
1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem
A program részleteit, valamint a további információkat hamarosan közzétesszük.
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-program2017.pdf
A konferenciával kapcsolatos felhívást a Hírlevél melléklete tartalmazza.
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