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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
Reinhard Klaushofer (2017): Platzverbotszonen - die perfekten Orte, um sich ungestört
zu versammeln?
A tanulmány fókuszában a gyülekezési jog áll, amelynek zavartalan gyakorlását az államnak
és szerveinek kötelessége biztosítani. A bejelentett demonstrációk és ellendemonstrációk
biztosítása a rendőrség mindennapi tevékenységéhez tartoznak, ugyanakkor kiemelten fontos,
hogy a hatóságok mindig az alkotmányos alapjogok gyakorlásának megfelelő beavatkozási
módszert válasszanak. A szerző kiemeli, hogy egyes esetekben előfordulhat az is, hogy a
rendőrség jogszabályi alapra hivatkozva rendel el gyülekezési tilalmat, amelyet később az
Alkotmánybíróság másként ítélhet meg. A tanulmány az alkotmánybírósági döntések példáján
keresztül vizsgálja a rendőrségi gyakorlatot a biztonságpolitikai és gyülekezési jog
szemszögéből, majd rávilágít a dogmatikai következetlenségekre.
Megjelenés helye: Zeitschrift für Verwaltung 2017/43.
A folyóirat a közigazgatási jog és a közigazgatás-tudomány aktuális kérdéseivel foglalkozik.
Hasábjain szakcikkek, tanulmányok, és a közigazgatási bíróságok jogértelmezése, valamint a

legfrissebb uniós joganyagok dogmatikus feldolgozása kap helyet, elsősorban a közjog és
közigazgatási témákra helyezve a hangsúlyt.

Kiadványok
LAPSÁNSZKY András – PATYI András – TAKÁCS Albert (2017): A közigazgatás
szervezete és szervezeti joga. Budapest, Dialóg Campus Kiadó. ISBN 978-615-5845-17-8
(nyomtatott) | ISBN 978-615-5845-18-5 (elektronikus)
A mű az Institutiones Administrationis sorozat III. köteteként jelent meg.
Sorozatszerkesztő: Patyi András
„A közigazgatás jósága egyéni életünk elsőrangú követelménye” – írta 1947-es közigazgatási
jogi tankönyvében Egyed István. Ez, az egyéni és közösségi életünk minden vonatkozásához
kapcsolódó, azt ezer szálon befolyásoló „jóság” megvalósíthatatlan megfelelően kialakított és
működtetett szervezet nélkül. A szervezet kialakítása és működése természetesen szorosan
összefügg a közigazgatási hatáskörbe utalt vagy közigazgatási feladattá tett ügyek számától,
jelentőségétől, sokféleségétől. Az ügyek és igények változása magával hozza a szervezet
gyakori módosításait is, így talán a szervezeti ismeretek, a szervezeti jog a leggyakrabban
változó része a közigazgatási jognak. Ebben a kötetben a modern magyar közigazgatás
szervezetének és szervezeti jogának legfontosabb általános jellemzőit foglaltuk össze.
A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az
alábbi linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php

Rendezvényajánló
International scientific conference on Cyber security in public service
2018. január 31. 09:30-17:30
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Zrínyi Campus Main Hall
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-01-31
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„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.
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