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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 hagyományoknak megfelelően a Hírlevél következő száma 2021 

szeptemberében, a 2021/2022-es tanév kezdetén jelenik meg. 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 
 

Laurens Ankersmit (2021): The contribution of EU public procurement law 

to corporate social responsibility 

A tanulmány tárgya az uniós közbeszerzési rezsim vizsgálata társadalmi 

felelősségvállalás (CSR) összefüggésrendszerében. A szerző következtetésében 

kritikát fogalmaz meg az EU CSR politikájának hatékonyságát veszélyeztető 

közbeszerzési jogi és Bírósági döntések kapcsán. 

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: European Law Journal 

Az ELJ egy új megközelítésben tanulmányozza az európai jogot. Azt a célt 

szolgálja, hogy az Unió jogát a maga szociális, kulturális, gazdasági és politikai 

környezetében vizsgálja. A folyóirat hiánypótló az uniós jogot érintő valamennyi 

kérdésben és nélkülözhetetlen olvasmányt jelent akár tanulók, akár az uniós jogot 

gyakorlók számára. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eulj.12353  

 

 

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 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eulj.12353
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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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 

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, 
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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. 

 

További információk: https://folyoirat.ludovika.hu/  

 

 

Tudományos sarok 
 

CeeeGov konferencia 

 

Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2021 (ceeeGov) konferencia 

idén csakúgy, mint tavaly is, sajnos halasztva kerül megrendezésre. Az eredetileg 

májusra tervezett nemzetközi konferencia, melyben a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem társszervezőként működik közre, a jelenlegi tervek szerint 2021. 

szeptember 16-17-én kerül megrendezésre. A konferencia meghirdetett témája 

idén a COVID-19 járvány, ugyanakkor a szervezők szívesen fogadják évek óta a 

központi témaként megjelölt: e-government, e-demokrácia, digitális közös piac, 

és kiberbiztonság témájú absztraktokat is. A konferencia előadásainak anyagaiból 

tanulmánykötetet szerkesztenek, ez már az idei konferenciához kapcsolódóan is 

megjelent.  

 

A kötet hozzáférhető a konferencia honlapján: 

https://ocgitservice.com/demo/ceeegov2021/files/CEEeGov2021.pdf  

 

Karunk számos oktatója és hallgatója képviselteti magát a kötetben, így az 

olvasását tisztelettel ajánljuk. 

 

 

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. 

 

https://folyoirat.ludovika.hu/
https://ocgitservice.com/demo/ceeegov2021/files/CEEeGov2021.pdf
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Bóka János – Simon Károly László (2020): Jogharmonizáció. Budapest, 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. 

ISBN 978-963-498-350-7 (elektronikus) 

 

Röviden a kötetről:  

A könyv foglalkozik a jogharmonizáció jelentésével, módszereivel, a 

jogharmonizációs kötelezettségek kikényszerítésének témakörével, valamint a 

téma uniós összefüggéseivel is. 

 

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

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/16041  

 

 

Gombos Katalin (2020): Az európai jog hatásai a jogorvoslathoz való 

jogra. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási 

Továbbképzési Intézet. ISBN 978-963-498-194-7 (elektronikus) 

 

Röviden a kötetről:  

A jogorvoslat kiindulópontjának – ma már alapjogi követelményként – a főként 

nemzetközi jogi és Európa-jogi dokumentumokból és az ezeket értelmező bírói 

gyakorlatból levezethető hatékony jogorvoslathoz való jogot tekinthetjük. 

 

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

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15782 

 

 

Pásztor Szabolcs (2020): Kelet-Közép-Európa világgazdasági orientációja 

és felzárkózása. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási 

Továbbképzési Intézet. ISBN 978-963-498-216-6 (elektronikus) 

 

Röviden a kötetről:  

A monográfiában Kelet-Közép-Európa világgazdasági orientációjának legfontosabb 

kérdései kerültek áttekintésre, melyben objektív okok miatt hazánk, Magyarország 

kiemelt szerepet kapott. 

 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/16041
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/16041
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15782
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15782
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A kiadvány elérhető az alábbi linken keresztül: https://tudasportal.uni-

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/16283  

 

 

Marsai Viktor (2020): Főnixmadár Afrika szarván - az as-Sabáb 

tevékenysége 2015-2017. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Közigazgatási Továbbképzési Intézet. ISBN 978-963-498-196-1 

(elektronikus) 

 

Röviden a kötetről:  

Külső szemlélőként talán nehéz megérteni, hogy a dzsihádisták miként tarthatnak 

fenn ilyen szoros kapcsolatot a társadalommal. De ismételten érdemes szem előtt 

tartanunk, hogy a szomálik zöme számára a szervezet a nacionalizmus és az 

iszlám védelmének letéteményese, és egyáltalán nem őket tekintik a fő 

ellenségnek. 

 

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

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/16289 

 

 

N. Rózsa Erzsébet (2020): Hagyomány és modernitás. Az iráni külpolitika 

kihívásai a 21. század elején. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Közigazgatási Továbbképzési Intézet. ISBN 978-963-498-199-2 

(elektronikus) 

 

Röviden a kötetről:  

A jelenlegi formájában az 1979-es iszlám forradalom után megalakuló Iráni Iszlám 

Köztársaság az ókorig visszanyúló államisággal rendelkező regionális hatalom. 

Ugyanakkor egyfajta síita modernizációs kísérleti modellként is felfogható, 

melynek három alkotóeleme az irániság, a síita iszlám és az – európaihoz hasonló 

fejlődést mutató – modernizáció. 

 

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

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15785 

 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/16283
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/16283
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/16289
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/16289
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15785
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15785
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Nyikos Györgyi – Rottenbacher Ádám – Soós Gábor – Tas Dávid – 

Várhomoki-Molnár Márta – Velikovszki László (2018): Beszerzések 

Fejlesztési Projekteknél. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. ISBN 

978-963-498-140-4 (elektronikus) 

 

Röviden a kötetről:  

A fejlesztési projektek végrehajtása kihívást jelent a projekt gazdájának. Számos 

olyan pont van a folyamatban, amely kockázatot jelent, a hatékony és eredményes 

végrehajtás szempontjából meghatározó jelentőségű, miként valósítható meg a 

projekt szabályosan. Az egyik ilyen kiemelt jelentőségű kérdés a projektek 

végrehajtása során megvalósítandó beszerzések lebonyolításának folyamata. 

Egyrészt azért, mert a fejlesztési projekt minősége szempontjából fontos, hogy 

megfelelő tartalommal, megfelelő időpontban és megfelelő áron legyenek 

beszerezve a szükséges projektelemek, másrészt azért, mert ha a finanszírozás 

közpénzből történik, akkor a felsoroltak mellett a területre vonatkozó speciális 

szabályok alkalmazása is kiemelt jelentőséget és kockázatot hordoz magában. 

 

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

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/13019 

 

 

Budai Balázs Benjámin – Dömötör Ildikó – Gáspár Mátyás – Nárai Márta – 

Reisinger Adrienn – Suhajda Attila – Szabó Tamás – Tétényi Éva Edit - 

Tevanné Südi Annamária (2020): A társadalmi közfelelősség 

intézményesülése a közigazgatásban. Budapest, Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. ISBN 978-963-498-178-7 

(elektronikus) 

 

Röviden a kötetről:  

Mára a CSR is globálissá vált, s a nemzetek feletti, nemzeti és helyi kormányzatok 

is felismerték – rendkívül fontos szabályozó és szervező – szerepüket az átfogó 

társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóság biztosításában. Kialakulni 

látszik az egységes felfogás, mely szerint a gazdasági és társadalmi rendszerek 

növekedésorientált szükségletközpontúságát fel kell váltania fenntarthatóság 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/13019
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/13019
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orientált szükséglet és lehetőség egyensúly központúságnak, ami a CSR/PSR 

fokozatos intézményesedéséhez vezet. A felismerés a közszféra, ezen belül a 

közigazgatás társadalmi felelősségvállalásának értelmezését és működési 

rendszerének kialakítását, a jelzett folyamatban történő elhelyezését feltételezi. A 

magyar kormányzat a nemzetközi tendenciát követve – nem teljesen előzmények 

nélkül – 2015-ben kezdte meg a PSR intézményesítését. Ebben a folyamatban a 

közszféra intézményeinek – első lépésként néhány konkrét területen (például zöld 

közbeszerzés) – példaadó szerepet szán a kormányzat. Tanulmányom célja e 

folyamat elősegítése döntően elméleti, elvi alapvetéssel. Ezek között az egyik 

legfontosabb az, hogy a közszférában a közérdekéből végzett tevékenység nem 

automatikusan társadalmi felelősséggel végzett tevékenység is egyben. A 

közfelelősség tartalmában – lényege az elszámoltathatóság – nincs „helyből” 

értelmezve a CSR klasszikus tartalma, a fent TBL-lel jelzett háromelemű 

fenntarthatóság. 

 

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

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15932 

 

 

Gáspár Mátyás – Tétényi Éva Edit – Budai Balázs Benjámin – Tevanné Südi 

Annamária – Suhajda Attila – Dömötör Ildikó – Szabó Tamás – Nárai Márta 

– Reisinger Adrienn (2020): A társadalmi közfelelősség alapjai. Budapest, 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. 

ISBN 978-963-498-179-4 (elektronikus) 

 

Röviden a kötetről:  

Tananyagunkat közszférában dolgozóknak, az oda készülőknek és a közszférával 

kapcsolatba kerülőknek szánjuk. Szeretnénk, ha az olvasóban kialakulna az a 

felelősségérzet, és elköteleződés, amelyet a „jó ügyek érdekében” szükségesnek 

látunk. Szeretnénk, ha megértenék a PSR indokoltságát, és érvelni tudnának 

annak szükségszerűsége mellett. Éles helyzetben felismernék tudásuk 

aktiválásának lehetőségét. 

 

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

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15929 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15932
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15932
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15929
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15929
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Borbély András – Illéssy Miklós – Makó Csaba – Mustosmäki Armi – Szakos 

Judit – Számadó Róza (2020): Szervezeti innovációk a közszférában - 

európai összehasonlításban. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Közigazgatási Továbbképzési Intézet. ISBN 978-963-498-333-0 

(elektronikus) 

 

Röviden a kötetről:  

Elemzésünk középpontjában a közszféra (közigazgatás) és az innováció (tanulás) 

szerepel. Megkülönböztetett figyelmet szentelünk a munkaszervezetek felépítését 

és működését tükröző, az innovációt és tanulást ösztönző és akadályozó 

munkatípusok vizsgálatának európai összehasonlításában. Jelen tankönyv a 

szerzők kutatási eredményeinek tananyagjellegű elsajátításához készült. 

 

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

nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15661 

 

 

Q-s közlemények bemutatása 
 

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 
 

A tudományos kommunikáció dinamikus változásaihoz igazodva egyre nagyobb 

hangsúlyt helyezünk a kutatási adatok kezelésére. A kutatási adatokkal szembeni 

elvárások is egyre inkább a modern kor normáit igyekeznek követni, különös 

tekintettel a megtalálhatóságra, a hozzáférhetőségre, az interoperabilitásra és az 

újra felhasználásra. Ezeket a tényezőket együttesen FAIR alapelveknek nevezzük, 

melyek térhódítása egyre nagyobb a kutatási adatok kezelésének gyakorlatában.  

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15661
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/15661
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Ezekre a modern gyakorlatokra fókuszálva a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Hivatal (NKFIH) és az Egyetemi Könyvtárigazgatók 

Kollégiumának (EKK) Hungarian Open Repositories (HUNOR) 

munkacsoportja 10 alkalmas online meetup sorozatot szervez, ahol az érdeklődő 

kutatók számos hasznos információval gazdagodhatnak a modern kutatási 

adatkezelés gyakorlataival kapcsolatban, továbbá az aktuális nemzeti előírásoknak 

megfelelően elkészíthetik a kutatási adatkezelési tervüket, illeszkedve a saját 

kutatási témájukhoz. Mindemellett pedig a tudományterületükhöz kapcsolódó 

adatrepozitóriumokat is megismerhetik.  

 

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött (a 

résztvevők száma korlátozott). Az események tartalmilag megegyeznek, az 

érdeklődő kutatók 10 alkalom közül választhatnak. További információk és 

regisztráció: https://openscience.hu/events/kutatasi-adatkezeles-meetupok-

fokuszban-a-lathatosag/ 

 

 

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. 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/  

 

Budapest Public Finance Seminar 2021 

https://openscience.hu/events/kutatasi-adatkezeles-meetupok-fokuszban-a-lathatosag/
https://openscience.hu/events/kutatasi-adatkezeles-meetupok-fokuszban-a-lathatosag/
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#2021-05-19
https://ludevent.uni-nke.hu/event/855/
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2021.05.20. 09:00 - 17:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-20  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/903/ 

 

A vallás szerepe a politika alakításában III. "Alkotmány és törvény - állam 

és vallás" 

2021.05.26. 09:30 - 16:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-26  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/968/  

 

 

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#2021-05-20
https://ludevent.uni-nke.hu/event/903/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-05-26
https://ludevent.uni-nke.hu/event/968/
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

