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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 
 

Georg Varentsov (2017): Staatshaftungsrechtliche Grundlagenprobleme bei der 

Durchführung von nationalen Vorschriften im Rahmen der Bankenaufsicht durch die 

Europäische Zentralbank 

Az Európai Központi Bank (EKB) az ún. Single Supervisory Mechanism keretében a 

vonatkozó jogszabályi előírások értelmében a nemzeti jog alapján is lefolytathatja az eljárását. 

Egy ilyen végrehajtási forma az uniós közigazgatási jogban anomália: számos hatásköri, 

demokratikus, legitimációs és jogvédelmi kérdést vet föl. 

 

Megjelenés helye: Die öffentliche Verwaltung – Zeitschrift für Öffentliches Recht und 

Verwaltungswissenschaften Heft 2/2017, Januar-Ausgabe 

Die öffentliche Verwaltung – Zeitschrift für Öffentliches Recht und 

Verwaltungswissenschaften című folyóirat aktuális közjogi és közigazgatás-tudományi témák 

tudományos értelmezésével foglalkozó szakfolyóirat. Európai és nemzetközi szintű témák, 

valamint interdiszciplináris tanulmányok is helyet kapnak hasábjain. 
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Jean-Jacques Pardini (2016): La rationalisation de la justice administrative en Italie: 

éléments d’actualité  

Olaszországban 2010. szeptember 16-án lépett hatályba a 2010. július 2-i 104. számú 

törvényerejű rendelet, amely az olasz közigazgatási bírósági eljárást szabályozta újra. A 

kodifikáció többek közt a közigazgatási bírósági eljárás gyorsítására és egyszerűsítésére is 

irányult. A szerző tanulmányában ezen célok elérésének eszközeit és eredményeit ismerteti. 

 

Megjelenés helye: Revue internationale de droit comparé Vol.68, no 1, janvier-mars 2016, 

p. 85-113 

A „Revue internationale de droit comparé.” összehasonlító jellegű tanulmányokat tartalmazó, 

gyakorlati és elméleti kérdéseket megvitató francia folyóirat, amely a „Société de législation 

comparée” gondozásában, 1949 óta negyedévente jelenik meg. 

 

 

Államtudományi Műhelytanulmányok 
 

Megjelent az Államtudományi Műhelytanulmányok 2017. évi 3. száma:  

Pongrácz Alex: Az államelmélet válsága Carl Scmitt és Magyary Zoltán munkássága 

alapján 

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 
 

Kerekasztal megbeszélés - Társasági jogi lexikon 

2017. február 3. 11:00-14:00 

http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/02/03/tarsasagi-jogi-kislexikon 

http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nke-allamtudomanyi-muhelytanulmanyok
http://www.allamtudomany.hu/
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Ludovika Szabadegyetem – Dr. Jobbágy Zoltán alezredes: Háború és aszimmetria: a 

majmok bolygója másképp 

2017. február 7. 18:00 

http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-2016-

2017-ii_-szemeszter 

 

Büntetés-Végrehajtási Ludovika Kiemelt Kutatóműhely nemzetközi évindító értekezlete 

2017. február 15. 12:00-17:00 

 

Ptk. Módszertani Workshop 

2017. február 15. 14:00-17:00 

http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/02/15/ptk_-modszertani-workshop 

 

Ludovika Nagyköveti Fórum – Ukrajna 

2017. február 15. 18:00-20:00 

http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/02/15/ludovika-nagykoveti-forum-ukrajna 

 

E-azonosítás, e-hitelesítés a gyakorlatban 

2017. február 22. 17:00-19:00 

http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-2016-2017-ii_-szemeszter
http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/ludovika-szabadegyetem/ludovika-szabadegyetem-2016-2017-ii_-szemeszter
http://akk.uni-nke.hu/esemenyek/2017/02/15/ptk_-modszertani-workshop
http://uni-nke.hu/esemenyek/2017/02/15/ludovika-nagykoveti-forum-ukrajna

