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Szerkesztői előszó és levél az Olvasóhoz 

 

A Kül-Világ folyóirat hét évvel ezelőtti elindításától kezdve több alkalommal is közölt 

nemzetközi jogi témájú tanulmányokat, ám eddig még nem állítottunk össze kifejezetten 

nemzetközi jogi tematikájú lapszámot. A hetedik évfolyam lezárásaként ennek is eljött az ideje, 

így a jelenlegi és a következő kiadásunk (2011/1-2.) is e területre fókuszál. 

Kiváló alkalmat teremtett a kiadvány előkészítéséhez a 2010. november 18-19-én, a 

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, valamint a Magyar Tudományos 

Akadémia Szegedi Területi Bizottsága által szervezett Kovács István Emléknapok című 

rendezvény, illetve az annak során megrendezett, „Az Alkotmány és gyakorlata 20 év 

távlatában” című konferencia. 

A Kül-Világ nemzetközi jogi különszámaiban az Olvasó a konferencia nemzetközi jogi 

és európa-jogi szekciójában előadottakról olvashat, a jelen kiadványban elsősorban az európai, 

a következőben pedig az általános nemzetközi jog világából. A vizsgált témák rendkívül 

széleskörűek: a diszkrimináció tilalmának európai és magyar megvalósítása, az Emberi Jogok 

Európai Bírósága és a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatának összehasonlítása, közös kül- és 

biztonságpolitika, uniós és tagállami jogrendszerek viszonya, alapjogok uniós védelme és 

határokon átnyúló együttműködése szerepel e kiadványunkban. A következőben bővebben 

olvashatnak az erőszak tilalmának megjelenéséről a magyar Alkotmányban, a nemzetközi 

büntetőjog nemzeti végrehajtásának problémáiról, a magyar állampolgárság kiterjesztésével 

kapcsolatos kérdésekről, környezetvédelemről, diplomáciai védelemről. 

Bízunk benne, hogy a közzétett tanulmányok a leírt gondolatok közlése mellett abba is 

betekintést engednek az Olvasó számára, hogy a két nap során a szekció résztvevői milyen 

kellemes hangulatú nyílt párbeszédet folytattak, amelynek során számos gondolat, javaslat 

merült fel, különös tekintettel az új alkotmányozási folyamatra is. 

Hasznos időtöltést, jó olvasást kívánunk a szerkesztők, valamint a konferencia 

szervezői nevében, amennyiben pedig a konferencia közjogi, magánjogi vagy büntetőjogi 

szekciójának előadásaira kíváncsi, kérem, látogassa meg a De Iurisprudentia et Iure Publico, 

online jog- és politikatudományi folyóirat 2011. évi első két számát (www.dieip.hu)! 
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