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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 
 

Nathalie Bettio (2018): L’application dans le temps du Code de relations entre le public 

et l’administration 

Franciaországban, két évvel ezelőtt 2016. január 1-jén hatályba lépett a Közigazgatási Eljárási 

Kódex, a „Code des relations entre le public et l’administration” (rövidítve: CRPA). A 

CRPA-val Franciaország is csatlakozott azon országok csoportjához, melyek kodifikált, lex 

generalis törvénykönyvvel rendelkeznek a közigazgatási eljárások tekintetében. A tanulmány 

e Kódex kétéves alkalmazása során felmerülő gyakorlati problémákra világít rá, így 

különösen a visszaható hatály tilalmával kapcsolatos elv vonatkozásában felmerülő 

dilemmákat ismerteti. 

 

Megjelenés helye: Actualité Juridique Droit Administratif, 2018 /4. (5. février 2018) pp. 

200-208. 

Az „Actualité Juridique Droit Administratif” egy 1955 óra havonta, majd 2002 óta hetente 

megjelenő, Dalloz által szerkesztett folyóirat, amelyben a közigazgatás és az államtudomány 

területéről származó, francia nyelvű tanulmányokat találunk. A folyóirat kifejezetten az 
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ügyfél és a közigazgatási hatóságok jogaira és kötelezettségeire fókuszáló tanulmányokat 

közöl. 

 

 

Periodika 

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara, 

valamint a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztálya által negyedévente kiadott 

Műszaki Katonai Közlöny 2018. évi 1. száma, amely az alább linken keresztül érhető el: 

http://hhk.archiv.uni-nke.hu/downloads/kiadvanyok/mkk.uni-nke.hu/index.html 

 

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Hadtudományi Szemle” című kiadványának 

2018. évi 1. száma, amely az alábbi linken keresztül érhető el:  

http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/hadtudomanyi-szemle/aktualis-szam 

 

 

Kiadvány 
 

RIXER Ádám (2018): A vívmány-teszt. Budapest, Dialóg Campus Kiadó ISBN 978-615-

5877-00-1 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5877-01-8 (elektronikus) 

Magyarország Alaptörvénye révén a történeti alkotmány, illetve annak vívmányai a 

jogalkalmazó számára is értelmezendő tételes jogi intézményekké váltak. A 2012 óta eltelt 

időszak azonban inkább csak a témakörrel kapcsolatos kérdések számát növelte és az 

Alkotmánybíróság határozatai is egy bizonytalan gyakorlatot mutatnak. Jelen munka egyrészt 

azokat a szempontokat kívánja meghatározni, amelyek segítségével egy korábbi 

jogintézményről eldönthető, hogy az a történeti alkotmány vívmánya-e, másrészt felvázol egy 

lehetséges protokollt, amelynek révén ezek a vívmányok egy egyedi jogalkalmazói döntés 

megalapozásában is szerepet játszhatnak. A mű további újdonsága, hogy a vívmányokhoz 

való viszony tekintetében négy különböző alkotmánybírói szerepfelfogást is azonosít, 

megkülönböztetve a távolságtartó, éltanuló, újító és vívmány-központú attitűdöt. 

 

A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az 

alábbi linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php 

 

http://hhk.archiv.uni-nke.hu/downloads/kiadvanyok/mkk.uni-nke.hu/index.html
http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/hadtudomanyi-szemle/aktualis-szam
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Rendezvényajánló 
 

Understanding Public Bureaucracy 

2018. június 11-12. 

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

A konferenciával kapcsolatos felhívást a Hírlevél melléklete tartalmazza. 

 

II. Műhelyvita a Rendészettudományi Szaklexikon kidolgozásának aktuális állásáról 

2018. április 11. 09:30-15:25 

1089 Budapest, Diószeghy S. u. 38-42., Speciális Épület, Multifunkciós terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-11 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán működő, 

„„Karvasy Ágoston” Rendészetelméleti és történeti kutatóműhely” elnevezésű Ludovika 

Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Az emberierőforrás-gazdálkodás megújításának támogatása a rendészetben 

2018. április 11. 10:00-12:00 

1118 Budapest, Ménesi út 5., Magyary Zoltán előadóterem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-11 

 

Ptk. módszertani workshop 

2018. április 11. 14:00-16:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület, 402-es terem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-11 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán 

működő, „Corporate Governance - köztulajdonban lévő gazdasági társaságok” elnevezésű 

Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Ludovika Nagyköveti Fórum - Mongólia 

2018. április 11. 18:00-20:00 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-11 
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Tudományos vitaülés – Dr. Cseh Attila előadása 

2018. április 18. 16:30-18:00 

1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási Épület, 5. emelet 509-es iroda 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-18  

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán 

működő, „Corporate Governance - köztulajdonban lévő gazdasági társaságok” elnevezésű 

Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 

 

Az emberierőforrás-gazdálkodás megújításának támogatása a közigazgatásban 

2018. április 20. 09:30-15:30 

1118 Budapest, Ménesi út 5., Magyary Zoltán előadóterem 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-20 

 

Hatóságok közötti határon átnyúló együttműködés polgári ügyekben 

2018. április 20. 10:15-13:00 

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-04-20 

A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karán 

működő, „A megosztott kormányzás jogi aspektusai az Európai Unióban” elnevezésű 

Ludovika Kutatócsoport keretein belül valósul meg. 

 

Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2018 

2018. május 03. 08:00 - 2018. május 04. 18:00 

1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület 

https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-03 

 

Turizmusbiztonság: a praxis és a teória mezsgyéin 

2018. május 14. 10:00-15:30 

1093 Budapest, Fővám tér 8., Budapesti Corvinus Egyetem, Főépület III. előadó 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-05-14 

A rendezvény a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán működő, 

„Turizmusbiztonság és versenyképesség: az állami szerepvállalás interdiszciplináris 

dimenziói” elnevezésű Államtudományi Kutatóműhely keretein belül valósul meg. 
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