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Tisztelt Olvasónk! 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok 

Kar gondozásában megjelenő Államtudományi Hírlevél célja az 

államtudományokkal kapcsolatos friss információk közzététele az érdeklődő 

szakmai közönség számára. E félévtől megújult és bővített tartalommal, az 

államtudományi kutatások eredményeinek hazai és nemzetközi megismertetését, 

láthatóságát elősegítő szakanyagokkal, felhívásokkal várják régi és új olvasóikat a 

szerkesztők:  

 Dr. Kaiser Tamás tudományos dékánhelyettes 

 Dr. Sasvári Péter egyetemi docens 

 Fási Csaba tudományszervező munkatárs 

 

A korábbi Hírlevelek elérhetőek az alábbi honlapon keresztül: https://antk.uni-

nke.hu/kutatas-tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok  

 

 

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló 
 

Marco Bisogno – Beatriz Cuadrado-Ballesteros (2021): Budget 

transparency and governance quality: a cross-country analysis 

A tanulmány célja annak felmérése, hogy van-e összefüggés a költségvetés 

átláthatósága és az irányítás minősége között. Ennek vizsgálatára széleskörű 

empirikus kutatást végeztek a szerzők, mely alapján ökonometriai modelleket 

alkottak meg. Az eredmények azt mutatják, hogy a költségvetés átláthatóságának 

magasabb szintje pozitívan befolyásolja a kormányzás minőségét, és fordítva. 

 

https://antk.uni-nke.hu/kutatas-tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok
https://antk.uni-nke.hu/kutatas-tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok
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Megjelenés helye: Public Management Review 

A Public Management Review több évtizedes múlttal rendelkező, mértékadó 

nemzetközi folyóirat, mely a közmenedzsment fejlesztéséhez hozzájáruló 

tanulmányokat, kutatásokat közöl, valamint a stratégiai és az operatív 

menedzsment területével, társadalmi és közpolitikai kérdésekkel egyaránt 

foglalkozik. Küldetése a fenti témákban született új ismeretek terjesztése és a 

tudományos vita elősegítése. 

 

 

Regional Studies Association  
 

A Regional Studies Association (RSA) regionális kérdések és régiók elemzésével 

foglalkozó szervezet. Kutatási eredményeiket több folyóiratukban publikálják, 

melyekhez a szervezet tagjaként lehet teljeskörűen hozzáférni.  

 

A következő linken keresztül 2020 legolvasottabb tanulmányai érhetőek el 

mindenki számára: https://www.regionalstudies.org/news/most-read-rsa-

journal-articles-of-2020/  

 

 

Publikációs felhívás 
 

Pro Publico Bono 

A Pro Publico Bono tudományos folyóirat (és elődlapjainak) több évtizedes 

története napjainkban új fejezetéhez ért. A folyóirat a nemzetközi láthatóság és 

elismertség érdekében évente legalább két angol nyelvű lapszámmal 

jelentkezik, és emellett továbbra is évente, legalább két magyar nyelvű 

lapszám jelenik meg.  

 

A Pro Publico Bono független, lektorált, az MTA IX. osztály szerint minősített „A” 

kategóriájú, negyedévente megjelenő folyóirat. Célja a közigazgatás- és 

jogtudomány, valamint az államelméleti témájú tanulmányok, közlemények és 

recenziók közlése. A folyóirat várja azokat a kutatási eredményeket is, amelyek a 

közjog, a társadalom – és politikatudományok területén keresik a jövő lehetséges 

alternatíváit a fenntartható és innovatív társadalmak, a jó kormányzás és a 

https://www.regionalstudies.org/news/most-read-rsa-journal-articles-of-2020/
https://www.regionalstudies.org/news/most-read-rsa-journal-articles-of-2020/
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nemzetállamok, valamint az európai és transzatlanti együttműködés erősítése 

érdekében, számolva technológiai, ökológiai és kulturális átrendeződés hatásaival. 

 

Pro Publico Bono is a peer-reviewed journal four-monthly published by the 

University of Public Service, Budapest. It covers researches based on public law, 

social and political sciences as well as interdisciplinary approach that explore future 

alternatives for fostering sustainable and innovative societies, good governance 

and for strengthening nation states as well as the European and transatlantic 

cooperation facing technological, ecological and cultural disruption in the 

increasingly complex and ambiguous 21st century. 

 

A teljes felhívás a Hírlevél mellékletében elérhető! 

 

Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények: A periodika alapítása óta 

missziójának tekinti azon tudományos értékű publikációk megjelentetését, 

amelyek az emberi jogok témakörében születnek és elhivatott az 

Alkotmánybíróság, a Kúria, az Európai Unió Bírósága és az Európa Tanács 

strasbourgi székhelyű Emberi Jogi Bírósága esetjogának folyamatos bemutatására 

is. 

 

Európai Tükör: Az Európai Tükör a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos 

online folyóirata, melynek elsődleges célja, hogy valós képet adjon az európai 

integrációs folyamatokról és azok kihívásairól a harmadik évezred elején. A lap 

földrajzi fókusza az Európai Unió és ezen belül Kelet- Közép Európa, illetve 

Magyarország. A tárgyalt tudományterületek között kiemelt szerepet kapnak a 

közgazdaság-tudomány, a jogtudomány, a politikatudomány és ezek 

határterületeinek legfontosabb kérdései és aktualitásai. 

 

Public Governance, Administration and Finances: Public Governance, 

Administration and Finances Law Review (PGAF LR) is a peer-reviewed journal 

committed to the facilitation of an interdisciplinary discourse on matters 

appertaining to Central and Eastern European public administration, public policy, 

and political sciences broadly conceived. The Journal publishes articles on all facets 

of public administration, public policy, and public management both within the 

region and with other parts of the world. 
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További információk: https://folyoirat.ludovika.hu/  

 

 

Tudományos sarok 
 

Tudománymetriáról korszerű felfogásban 

 

Manapság a tudománymetria a tudomány modellezésének tudománya, amely 

továbbra is széles és egyre kifinomultabb eszköztárat szolgáltat a kutatásértékelés 

számára. Módszertani szempontból nyitott: a matematikai statisztika, 

hálózatelmélet, adat- és szövegbányászat, adatbázistervezés, az 

információtudomány számos más területe szerepel arzenáljában, miközben átfed 

ökonometriával, tudományszociológiával és még számos területtel. Egyik 

legkritikusabb és leghangsúlyosabb pontja természetesen az alkalmazása: kellő 

körültekintéssel és szakszerűen alkalmazva valóban nagy haszna vehető a 

szakpolitikák minden szintjén. 

 

További információk: http://real.mtak.hu/92212/1/ErdEvsz_SS.pdf  

 

 

Könyvajánló 
 

Az alábbi művek a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó 

kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt 

keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készültek. 

 

Gáspár Mátyás – Zongor Gábor (2020): A jó önkormányzati gyakorlat 

értéke. Az önkormányzati jó gyakorlatok tudástranszfer-szolgáltatási 

rendszerének intézményesítése. Budapest, Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. ISBN 978-963-498-166-4 

(elektronikus) 

 

Röviden a kötetről:  

https://folyoirat.ludovika.hu/
http://real.mtak.hu/92212/1/ErdEvsz_SS.pdf
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Tanulmánykötetünk két oldalról közelíti meg a kérdést, hogy miképpen lehet 

törleszteni ezt a történelmi adósságot és létrehozni nálunk is a jó önkormányzati 

gyakorlatok szolgáltatási rendszerét. Az egyik tanulmány arra a kérdésre 

összpontosít, hogy mi ennek a szolgáltatásnak az értéke, mit jelent ez a közszféra, 

ezen belül a közigazgatás és még szűkebben az önkormányzati rendszer számára. 

A másik tanulmány kifejezetten a közigazgatás-szervezés oldaláról vizsgálja, hogy 

kinek, milyen szükségleteit elégíti ki, mit tartalmaz, hogyan szervezhető meg és 

tartható fenn az önkormányzati jó gyakorlat szolgáltatási rendszer. 

 

A kiadvány elérhető az alábbi linken keresztül: https://tudasportal.uni-

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15812  

 

 

Gáspár Mátyás – Kovács Róbert (szerk.) (2020): A jó önkormányzás 

technológiai háttere a digitális transzformáció korszakában. Budapest, 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. 

ISBN 978-963-498-174-9 (elektronikus) 

 

Röviden a kötetről:  

A tanulmánykötet 18 tanulmányt tartalmaz, melyek technológiai oldalról közelítik 

meg a jó önkormányzás témakörét. 

 

A kiadvány elérhető az alábbi linken keresztül: https://tudasportal.uni-

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15931  

 

 

Zongor Gábor – Gáspár Mátyás – Tevanné Südi Annamária – Bajnok 

Andrea – Buskó Tibor László – Tózsa István (2020): Önkormányzati 

szervezet- és működéshatékonyság: a stratégiaalkotás. Budapest, 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. 

ISBN 978-963-498-227-2 (elektronikus)  

 

Röviden a kötetről:  

A kötetben szereplő tanulmányok a téma elismert szerzőinek munkája, akik jelen 

írásaikkal a stratégiaalkotás jelentőségére hívták fel a figyelmet. 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15812
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15812
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15931
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15931
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A kiadvány elérhető az alábbi linken keresztül: https://tudasportal.uni-

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15811  

 

 

Agg János – Budai Balázs Benjámin – Juhász Zsolt – Módos Mátyás 

(2019): Okos hivatalszervezési megoldások. Budapest, Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. ISBN 978-

963-498-176-3 (elektronikus) 

 

Röviden a kötetről:  

A kötetben a smart city, a big data, okos jogalkotási módszerek, valamint a 

folyamat alapú szabályozási rendszer témakörével foglalkoztak a szerzők. 

 

A kiadvány elérhető az alábbi linken keresztül: https://tudasportal.uni-

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/16285  

 

 

Agg János (2020): A „big data” jelenségben rejlő önkormányzati 

lehetőségek felderítése. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Közigazgatási Továbbképzési Intézet. ISBN 978-963-498-137-4 

(elektronikus) 

 

Röviden a kötetről:  

Fontos kiemelni, hogy a „big data” alapvetően technológiai kérdés, addig a „big 

data” jelenség – jelen tanulmány szóhasználatában – már szélesebb körben 

értelmezhető és beletartozónak tekinthető az adatokkal kapcsolatos minden 

tényező, így az önkormányzatok digitalizációja kapcsán, továbbá a településsel 

összefüggésben képződő vagy potenciálisan képződhető adatok sokasága, 

elérhető adatforrások becsatornázása, az adatok kezelése, adatstratégiák 

meghatározása, valamint az adatok kiaknázása egyaránt. 

 

A kiadvány elérhető az alábbi linken keresztül: https://tudasportal.uni-

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/16279  

 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15811
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15811
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/16285
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/16285
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/16279
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/16279
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Gáspár Mátyás – Szakács Gábor (szerk.) (2020): Munkaköralapú 

humánerőforrás gazdálkodás intézményesítésének nemzetközi 

gyakorlata (országtanulmányok). Budapest, Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. ISBN 978-963-498-139-8 

(PFD) 

 

Röviden a kötetről:  

Az országtanulmányok „üzenete” azonban teljesen egyértelmű: a munkaköri 

rendszermegoldás kínálta lehetőségeket okosan felhasználó stratégiai alapú, 

integrált emberierőforrás-gazdálkodás kiépítésére és fokozatos bevezetésére épp 

úgy szükség van, mint az egységes rendszermegoldáshoz elengedhetetlen 

munkaköri kataszter létrehozására. A magyar közszolgálatban már évekkel ezelőtt 

megindított fejlesztések folytatása és befejezése tehát helyes döntés és 

szükségszerű irány. A valamennyi érintett számára előnyöket kínáló megoldás 

megvalósítható, ha odafigyelünk az előttünk járók eredményeire, jó gyakorlataira, 

kudarcaikra és tapasztalataikra. 

 

A kiadvány elérhető az alábbi linken keresztül: https://tudasportal.uni-

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15742  

 

 

Fási Csaba – Kövendi Eszter – Stréhli-Klotz Georgina – Szakács Gábor 

(2020): A helyi önkormányzatok emberierőforrás-gazdálkodásának, a 

személyi állomány helyzetének vizsgálata. Budapest, Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. ISBN 978-

963-498-177-0 (elektronikus) 

 

Röviden a kötetről:  

Viszonylag rövid időn belül, immár második alkalommal nyílik lehetőségünk arra, 

hogy megvizsgáljuk annak a funkcionális szakterületnek a működését, amely 

optimális esetben jelentős befolyást gyakorol valamennyi szervezet – így a helyi 

önkormányzatok – irányítására, feladatellátására, szervezeti kultúrájára, 

versenyképességére, az ott dolgozók mindennapjaira, élet- és 

munkakörülményeire. Az optimálisnak tekinthető állapot – a legjobbnak tartott 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15742
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15742
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nemzetközi gyakorlatokat is figyelembe véve – akkor következik be, ha a 

hagyományosan értelmezett, adminisztratív dominanciájú személyzeti és 

munkaügyi munkát sikerül felváltani a stratégiai emberierőforrás-menedzsmentre 

jellemző integrált rendszermegoldással. 

 

A kiadvány elérhető az alábbi linken keresztül: https://tudasportal.uni-

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15744  

 

 

Stréhli-Klotz Georgina  Szakács Gábor (2020): A közszolgálati 

tisztviselők élet- és munkakörülményei, társadalmi helyzete 

Magyarországon. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Közigazgatási Továbbképzési Intézet. ISBN 978-963-498-141-1 (PFD) 

 

Röviden a kötetről:  

A közszolgálatban dolgozók élet- és munkakörülményeinek tudományos igényű 

megismerése választ adhat azoknak a jelenleg még nem vagy csak részlegesen 

megoldott problémáknak a felszámolásához, amelyek akadályozhatják a 

közszolgálat magas színvonalú munkavégzését, a feladatok elvégzésére 

legalkalmasabb munkatársak megnyerését és megtartását, életpályájuk megfelelő 

menedzselését, teljesítményük érdemek alapján történő elismerését, az  egész 

életen át tartó fejlődésük, fejlesztésük biztosítását, megelégedettségük kivívását 

és fenntartását. A komplex, számos tényezőt vizsgáló felmérés hozzájárulhat az 

emberierőforrás-gazdálkodás tudatos fejlesztéséhez éppúgy, mint az azt övező 

szervezeti kultúra indokoltnak tartott átalakításához, a vezetés és irányítás 

gyakorlatának megreformálásához, valamint a szervezetfejlesztés 

korszerűsítéséhez is. 

 

A kiadvány elérhető az alábbi linken keresztül: https://tudasportal.uni-

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15743  

 

 

Dúl János (2019): Gondolatok a corporate governance és az öröklési jog 

szinergiájáról. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási 

Továbbképzési Intézet. ISBN 978-963-498-200-5 (elektronikus) 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15744
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15744
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15743
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15743
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Röviden a kötetről:  

Az öröklés útján megszerzett tulajdon ugyanolyan fontos, ugyanúgy társadalmi 

felelősséggel jár, mint a más jogcímen alapuló tulajdonjog, amelyet így figyelembe 

kell venni az öröklés útján megszerzett társasági részesedések tekintetében is. A 

társasági jog és az öröklési jog egyes összefüggéseinek elemzése részben a 2018-

ban, „A társasági jog és az öröklési jog kapcsolódási pontjai osztrák jogi 

fragmentumokkal” címmel megvédett doktori értekezésen alapul. 

 

A kiadvány elérhető az alábbi linken keresztül: https://tudasportal.uni-

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15942  

 

 

Bányász Péter (2020): Közösségi média és közszolgálat. Budapest, 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. 

ISBN 978-963-498-202-9 (elektronikus) 

 

Röviden a kötetről:  

Napjainkban szinte közhelynek számít a kijelentés, hogy a közösségi média sok 

tekintetben átformálta életünket. Első ránézésére csupán a kapcsolattartási 

formákban hozott változást, azonban hatásai majd’ mindegyik társadalmi 

alrendszerbe begyűrűztek. A közszolgálatot hivatásuknak választók különösen 

értékes célpontot jelentenek a bűnözőknek, idegen államok nemzetbiztonsági 

szolgálatainak. Ennek rendkívül egyszerű okai vannak: vagy hozzáférhetnek olyan 

információhoz, ami aranyat érhet a támadóknak, vagy ha nincs megfelelő 

jogosultságuk a megszerezni kívánt információkhoz, rajtuk keresztül 

hozzáférhetnek a védett rendszerekhez  

 

A kiadvány elérhető az alábbi linken keresztül: https://tudasportal.uni-

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/16210  

 

 

Q-s közlemények bemutatása 
 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15942
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15942
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/16210
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/16210
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Amennyiben Önnek is született olyan Q-s közleménye, melyet meg szeretne 

osztani e Hírlevél olvasóival, kéjük, küldje meg az ANTK.TDH@uni-nke.hu címre 

az említett tanulmány könyvészeti adatait, valamint a tanulmány rövid, magyar 

nyelvű leírását. 

 

 

Webinárium-vadászat 
 

2021. május 19-20. The urban dimensions of EU Cohesion Policy 

https://www.regionalstudies.org/events/the-urban-dimensions-of-eu-cohesion-

policy/  

 

Amennyiben Ön is ismer olyan színvonalas és ingyenes webináriumokat vagy 

konferenciákat, melyeket meg szeretne osztani e Hírlevél olvasóival, kéjük, küldje 

meg azokat az ANTK.TDH@uni-nke.hu címre. 

 

 

Rendezvényajánló 
 

II. Magyary Konferencia 

2021.05.07. 08:00 - 17:30 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-07  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/923/  

 

Európa-nap 2021 - Merre tovább Európa? 

2021.05.07. 10:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-07  

 

ceeeGov Informal Panel Discussion  

2021. május 10. 10:00-12:00 Are Artificial Intelligence and Data Management 

the way out of our current situation? és 2021. május 10. 17:00-19:00 COVID-

19 and Education 

https://zoom.us/j/94568485815?pwd=Vkk0N2t2Q0dXZ0IvK3FVbDBabndSZz09  

 

A Visegrádi Együttműködés szerepe Európa jövőjének alakításában 

mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://www.regionalstudies.org/events/the-urban-dimensions-of-eu-cohesion-policy/
https://www.regionalstudies.org/events/the-urban-dimensions-of-eu-cohesion-policy/
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-07
https://ludevent.uni-nke.hu/event/923/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-07
https://zoom.us/j/94568485815?pwd=Vkk0N2t2Q0dXZ0IvK3FVbDBabndSZz09
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2021.05.11. 10:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-11  

Regisztráció: https://habsburgottoalapitvany.hu/visegrad2021/ 

 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés veszélyei 

2021.05.11. 17:00 - 19:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-11  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/909/  

 

Kárpátok kapurégió - egy új kapurégió kialakításának geopolitikai, 

világgazdasági és gazdaságfejlesztési kérdései 

2021.05.11. 18:00 - 19:30 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-11  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/946/  

 

A digitális transzformáció és a közigazgatási szolgáltatások 

2021.05.12. 09:30 - 12:30 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-12  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/936/  

 

The French Revolution and the Romantics 

2021.05.12. 13:00 - 18:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-12  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/951/  

 

NKE ÁNTK ITDK 2021 tavasz 

2021.05.12. 13:00 - 19:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-12  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/category/253/  

 

Bűnözés és bűnüldözés a szegregátumokban 

2021.05.12. 14:00 - 17:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-12  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/941/  

 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-11
https://habsburgottoalapitvany.hu/visegrad2021/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-11
https://ludevent.uni-nke.hu/event/909/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-11
https://ludevent.uni-nke.hu/event/946/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-12
https://ludevent.uni-nke.hu/event/936/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-12
https://ludevent.uni-nke.hu/event/951/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-12
https://ludevent.uni-nke.hu/category/253/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-12
https://ludevent.uni-nke.hu/event/941/
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International Scientific Conference on Military Information Security  

2021.05.13. 09:00 - 16:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-13  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/846/  

 

Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium bemutatkozó konferencia 

2021.05.13. 10:00 - 12:45 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-13  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/937/  

 

II. Decentralizált Szennyvíztisztítás Konferencia 

2021.05.19. 10:00 - 17:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-19  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/855/  

 

 

Online / Digitális megoldások 
 

A koronavírus-járvány felgyorsította a felsőoktatásban is a digitális megoldások 

bevezetését mind az értekezletek, mind az oktatás támogatása terén. A Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem a https://ludovikawebinar.uni-nke.hu/ oldalra gyűjti és 

kommunikálja azokat a tananyagokat, tudományos eredményeket, melyek 

megismerésére mind a hallgatóknak, mind a további érdeklődőknek egyaránt 

hasznára válik. 

 

A koronavírus-járvány továbbá átrendezte a rendezvények megvalósítását is, így 

számos megoldás nyílt arra, hogy tanórákat, konferenciákat, vagy éppen 

könyvbemutatókat rendezzenek például a Microsoft Teams felületen keresztül. 

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: 

Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi 

tájékoztató 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-13
https://ludevent.uni-nke.hu/event/846/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-13
https://ludevent.uni-nke.hu/event/937/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-19
https://ludevent.uni-nke.hu/event/855/
https://ludovikawebinar.uni-nke.hu/
https://antk-dl.uni-nke.hu/at-newsletter-confirm/confirm/leiratkozas.php
https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-hu/Adatv%C3%A9delmi%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%81llamtudom%C3%A1nyi%20H%C3%ADrlev%C3%A9l%20v2.pdf
https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-hu/Adatv%C3%A9delmi%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%81llamtudom%C3%A1nyi%20H%C3%ADrlev%C3%A9l%20v2.pdf

