SZ E R K E SZ T ŐI E L ŐSZ Ó

Negyedik számunk Tanulmány rovatának fókuszában a mai magyar parlamentáris kormányforma áll: Erdős Csaba – nemzetközi kitekintéssel – a
szabad mandátum jogintézményének átfogó értékelését végzi el, Szabó Zsolt
tíz év törvényhozási adatai alapján vizsgálja a parlament szerepét a törvényalkotásban, Tóth László pedig a parlament helyzetének változásait elemzi a
prezidencializálódás jeleit mutató politikai erőtérben.
E számunkban folytatódik több, korábban e lap hasábjain elindult téma:
a nyugat-balkáni országok parlamenti választásai során Szerbia, Montenegró
és Macedónia után ezúttal Albánia és Koszovó van soron, ismét Horváth
László tollából. Nagy Levente a márciusi hollandiai választásokat elemzi.
Szentpéteri Nagy Richard tavalyi, induló számunkban megjelent írásra reflektál a Fórum rovatban. A témához a szerkesztők várják a további hozzászólásokat! Folytatódik az Országgyűlés Hivatala „Házszabályon Túl” című előadássorozatának összefoglalása is, valamint a Parlamenti Kutatások Központja immár hagyománnyá vált Parlamentarizmus Napja (május 2.) című
konferenciájának bemutatása – ahol idén külföldi parlamenti hivatalnokok
tartottak érdekes előadásokat parlamentjük belső működéséről.
Örömünkre szolgál, hogy egyre több külföldi szerző tiszteli meg lapunkat
kéziratával. E számunkban Piotr Czarny krakkói alkotmányjogász, egyetemi docens írását olvashatjuk a lengyel alkotmánybírósággal kapcsolatos vitákról. Tamara Álvarez-Robles pedig a Leonban, a spanyol nyelvterület első parlamentjének székvárosában tartott spanyol parlamenti jogi konferenciáról számol be lapunknak. Varga Attila magyar nemzetisége mellett a külföldiekhez is sorolható,
hiszen a román alkotmánybíróság tagjaként egy nemrég nálunk is aktuális témát, a román vizsgálóbizottságok alkotmányjogi kontrollját mutatja be.
A visszatekintés rovatban új sorozat indul. Az Interparlamentáris
Unió magyar csoportjának elnöksége 1929-ben hat kérdést tartalmazó körlevelet küldött tizenhét politikusnak, tudósnak a parlamentarizmus válsága témakörében. A válaszok Berzeviczy Albert előszavával jelentek meg,
számunkban az első csokorra való, a mai olvasó számára is aktuális témát
tartalmazó írásokat olvashatják.
A Praxis rovatban az Országgyűlés Hivatala rendszerváltozás óta tartó
történetének összefoglalását találja az olvasó a téma talán legavatottabb ismerőjétől, Soltész Istvántól, aki közel negyedszázadon át volt az Országgyűlés Főtitkára. Két recenziónk közül az egyik a szerkesztőbizottságunk elnökét,
Kukorelli István professzort 65. születésnapján köszöntő ünnepi kötetet, a másik a kötelező választás témáját elemző angol nyelvű kötetet mutatja be.

Köszönettel tartozunk azoknak, akik 2017-ben anonim lektorálást vállaltak
a lapban: Cabrera Alvarónak, Cserny Ákosnak, Glavanits Juditnak, Heka Lászlónak, Mandák Fanninak, Révész T. Mihálynak, Salamon Lászlónak, Smuk Péternek, Sonnevend Pálnak, Tilk Péternek, Váczi Péternek és Vincze Attilának.
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