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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 
 

Janja Hojnik (2021): What shall I compare thee to? Legal journals, 

impact, citation and peer rankings 

A cikk jogi folyóiratok idézésen és szakértői értékelésen alapuló rangsorát állítja 

párhuzamba, kvantitatív és kvalitatív elemzést alkalmazva. A szerző megállapítása 

szerint minden jogi folyóirat, amelyet jogi szakértők a legmagasabb színvonalú 

folyóiratnak tartanak, szintén magas rangú a Web of Science (WoS) 

besorolásában, de a szakértők által „nemzetközileg vezetőnek” minősített jogi 

folyóiratok 40 százaléka nincs felsorolva a WoS-ban. A cikk adatokat nyújt azon 

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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állítás alátámasztására, miszerint a jogi tudományosságot a regionalizmus jellemzi 

a publikálási és idézési mintákban; konklúziója szerint nincs olyan tökéletes 

minőségi mutató vagy értékelési rendszer, amely meggyőző volna a világ összes 

jogtudósa számára. 

 

Megjelenés helye: Legal Studies 

A Legal Studies a Society of Legal Scholars (SLS) folyóirata, amelynek célja, hogy 

minden számában a tudományos cikkek változatos körét adja közre, beleértve a 

doktrinális, fogalmi és társadalmi-jogi elemzéseket is, valamint olyan munkák 

közzétételére törekszik, amelyek a jogi érdeklődés széles körét képviselik. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://doi.org/10.1017/lst.2020.43  

 

 

Publikációs felhívás 

 

Pro Publico Bono 

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

története napjainkban új fejezetéhez ért. 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 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 

https://doi.org/10.1017/lst.2020.43
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cooperation facing technological, ecological and cultural disruption in the 

increasingly complex and ambiguous 21st century. 

 

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. 

 

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

 

 

Tudományos sarok 
 

Open Access kiadás könyvtári támogatása egyetemi környezetben 

 

A tanulmány célja a Ludovika Egyetemi Kiadó (a továbbiakban: LEK) és a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár (a továbbiakban: 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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NKE EKKL) együttműködésének bemutatása a folyóiratok és könyvek online 

megjelenésének folyamatában. A kiadó szervezetében az elmúlt években komoly 

változások mentek végbe, aminek eredményeként a digitális térben való jelenlét 

hatékonyabbá, teljesebbé vált. A profiljában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a 

továbbiakban: NKE) oktatási és kutatási spektrumához illeszkedő kiadó széles körű 

tevékenységet végez: a szak- és tankönyvek, valamint a tudományos 

szakfolyóiratok elektronikus és nyomtatott formában történő megjelentetésén, 

kereskedelmén, továbbá az ezekhez kapcsolódó tudománykommunikáción felül 

ismeretterjesztő tevékenysége keretében weboldalán blogteret, magazint, 

podcastokat, illetve online kurzusokat is kínál mind a tudományos munkát végzők, 

mind a közszolgálatban dolgozók, mind pedig az érdeklődők számára. A könyvtár 

által biztosított támogató szolgáltatások fókuszpontjában a megjelenésen felül a 

visszakereshetőség, a megőrzés és a tudományos hatás optimalizálásának 

segítése áll, kiemelten az egyetemi DOI-azonosítók egységes kezelése, a folyóirat-

struktúra támogatása, a repozitálás, a metaadatok kezelése és megosztása, 

valamint a kiadói tartalmak eljuttatása minél szélesebb felhasználói körhöz. A két 

szervezet együttműködésének alappillére a tudománykommunikációs trendeknek 

megfelelően a nyílt hozzáférésű megjelenés biztosítása. 

 

További információk: https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/13063/14770  

 

 

Tudományos utánpótlás 
 

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács 2021. október 11-én megtartott ülésén 

doktori (PhD) fokozatot ítélt oda a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola két 

doktorjelöltje, Fási Csaba és Menyhárt Zsolt részére, akiknek ezúton gratulálunk! 

 

Soron következő nyilvános védések: 

Oltay Edith: From Status Law to Citizenship: The Redefinition of the Hungarian 

Nation Concept 

Témavezető: Dr. Egedy Gergely 

Időpont: 2021. november 4. (csütörtök) 9:00 

Helyszín: Ludovika Főépület Hunyadi Terem 

 

https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/13063/14770
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Hollósy-Vadász Gábor: A közszolgálati motiváció (PSM) elmélet jelentősége és 

alkalmazhatósága a magyar civil közszolgálatban 

Témavezető: Dr. Szabó Szilvia (METU) 

Időpont: 2021. november 10. (szerda) 13:00 

Helyszín: Ludovika Főépület Hunyadi Terem 

 

Soron következő műhelyviták: 

dr. Szuhai Ilona: A migrációs igazgatás reformja Törökországban a 21. században 

− lehetőségek, kihívások és eredmények 

Témavezető: Dr. Halász Iván 

Időpont: 2021. október 15. (péntek) 9:00 

Helyszín: Oktatási Központ 510. tárgyaló 

 

 

Konferenciafelhívás 
 

Politikaelméleti és Eszmetörténeti Éves Konferencia 2021 

POLITIKAI KÖZÖSSÉG ÉS KOLLEKTÍV IDENTITÁS 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutatóintézete és a Politika- és 

Államelméleti Kutatóintézete, illetve az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 

Politikatudományi Intézete Politikai közösség és kollektív identitás címmel szervezi 

meg immár negyedik éves politikaelméleti és eszmetörténeti konferenciáját. Az 

eseményre a szervezők várják a politikai eszmetörténet, politika- és 

társadalomelmélet és politikai filozófia területén tevékenykedő kutatók 

jelentkezését. 

 

Időpont: 2021. november 22. 

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest Ludovika tér 2. 

 

Jelentkezés: A konferenciára jelentkezni rövid, legfeljebb 300 szavas összefoglaló 

elküldésével lehet. Az absztraktokat a név és affiliáció feltüntetésével a szervezők 

következő email-címekre várják: polelm.konferencia2021@gmail.com  

 

Absztraktok leadási határideje: 2021. október 22. 

mailto:polelm.konferencia2021@gmail.com


6 

 

További információ: https://pak.uni-

nke.hu/hirek/2021/10/10/konferenciafelhivas  

 

Amennyiben Ön is ismer olyan színvonalas konferenciákat, melyeket meg szeretne 

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

címre. 

 

 

Könyvajánló 
 

John McCormick – Rod Hague – Martin Harrop (2021): Összehasonlító 

kormányzattan és politikatudomány. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó. 

ISBN: 978-963-531-529-1 

 

Ez a könyv arra hivatott, hogy bevezesse minden olvasóját az összehasonlító 

kormányzattanba és politikatudományba. Az egyes fejezetek célja az, hogy 

sokrétű és könnyen érthető útmutatóul szolgáljanak a politikatudomány e 

részterületeit vizsgáló kurzusok számára. A mű áttekinti az összehasonlítás 

különféle módszereit és elméleteit, megvizsgálja a demokratikus és autoriter 

rendszerek közötti különbségeket, a kormányzatok intézményeinek és a politikai 

részvételnek a különféle formáit. 

 

A kötet legfőbb célja, hogy különböző országok hallgatói igényeinek is 

megfelelhessen azáltal, hogy a kormányzattan és a politikatudomány alapvető 

kérdéseit többféle szempontból közelíti meg. Sok olvasó talán az első (és lehet, 

hogy az egyetlen) olyan kurzuson vagy modulban találkozik ezzel a könyvvel, 

amely nem is a fő szakjához kapcsolódik, vagy talán csak merő érdeklődésből vett 

fel egy politikával foglalkozó kurzust, de az is lehet, hogy kifejezetten ilyen 

szakirányon tanul. Bármi is ösztönzi az olvasót, az egyes témakörök segítséget 

igyekeznek nyújtani a politika és kormányzatok széles e világon megfigyelhető 

különböző formái közötti eligazodáshoz. 

 

https://pak.uni-nke.hu/hirek/2021/10/10/konferenciafelhivas
https://pak.uni-nke.hu/hirek/2021/10/10/konferenciafelhivas
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Rod Hague és Martin Harrop a nagy-britanniai Newcastle-i Egyetem oktatói. John 

McCormick a politikatudomány professzora az Indianai Egyetem indianapolisi 

campusán, az Amerikai Egyesült Államokban. 

 

További információk: 

https://webshop.ludovika.hu/termek/szakkonyvek/tarsadalomtudomany-

szakkonyvek/osszehasonlito-kormanyzattan-es-politikatudomany/  

 

 

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. 

 

 

Nemzetközi kapcsolatok 
 

Az ÁNTK Európai Köz- és Magánjogi Tanszékének két oktatója is részt vett az 

University Association for Contemporary European Studies (UACES) 2021. évi 

virtuális konferenciáján. Az 1967-ben alapított UACES a kortárs Európa-

tanulmányok és az EU-kutatások valamennyi területén dolgozó egyetemi oktatók, 

hallgatók és gyakorlati szakemberek tagszervezete. Kiadásában jelenik meg a 

széles körben ismert, az európai integrációs tanulmányok területén vezető (peer-

review és indexált) Journal on Common Market Studies folyóirat is. Az idei 

rendezvény ’Facts-based Mobility in the Internal Market with a Special Focus on 

the Central and Eastern European Region and Hungary’ című paneljében Simonné 

Gombos Katalin tanszékvezető egyetemi tanár levezetőelnöki minőségben, míg 

Szegedi László egyetemi adjunktus előadóként volt jelent. A panel résztvevői 

2020. évben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen zajló Tématerületi Kiválósági 

Program kutatási projektjében feltárt eredményeiket ismertették a nemzetközi 

közönség előtt az online rendezvény keretében. Szintén részt vett mindkét 

oktatónk az European Law Institute (ELI) tisztújító éves konferenciáján is. A 2010-

ben alapított, bécsi székhelyű független nonprofit szervezet tagja Egyetemünk is. 

https://webshop.ludovika.hu/termek/szakkonyvek/tarsadalomtudomany-szakkonyvek/osszehasonlito-kormanyzattan-es-politikatudomany/
https://webshop.ludovika.hu/termek/szakkonyvek/tarsadalomtudomany-szakkonyvek/osszehasonlito-kormanyzattan-es-politikatudomany/
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Az ELI célja, hogy az európai jogi integráció előmozdítása érdekében kutatásokat 

kezdeményezzen, végezzen és segítsen, ajánlásokat tegyen, és gyakorlati 

útmutatást nyújtson az európai jogfejlesztés területén. 

 

A szervezetekről és tevékenységükről, rendezvényeikről részletesen itt olvashat: 

https://www.uaces.org/about  

https://www.europeanlawinstitute.eu/about-eli/  

 

 

Webinárium-vadászat 
 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontroll-rendszerére 

vonatkozó előírásrendszer struktúrája, jellemzői 

https://lrhungary.wolterskluwer.com/belso-kontroll-rendszer-kialakitasa 

 

E-aláírások, home-office tervezés, zöldebb HR - A humáninformatika 

aktualitásai az L-Soft szakértőitől 

Időpont: 2021. október 19. 10:00-12:00 

https://lrhungary.wolterskluwer.com/e-alairasok-home-office-tervezes-ingyenes-

webinar  

 

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 
 

Society of Internet Platforms 

2021.10.28. 13:00 – 2021.10.29. 16:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-28  

A konferencia célja annak elősegítése, hogy Európa és az Egyesült Államok 

elismert tudósai és szakértői élénk nemzetközi vitát folytassanak az online 

platformokról, amelyek világszerte fontos szerepet játszanak napjaink 

társadalmaiban. A rendezvény a platformok különböző (jogi, társadalmi, gazdasági 

https://www.uaces.org/about
https://www.europeanlawinstitute.eu/about-eli/
https://lrhungary.wolterskluwer.com/belso-kontroll-rendszer-kialakitasa
https://lrhungary.wolterskluwer.com/e-alairasok-home-office-tervezes-ingyenes-webinar
https://lrhungary.wolterskluwer.com/e-alairasok-home-office-tervezes-ingyenes-webinar
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-28
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stb.) aspektusaival kapcsolatos fejlemények megvitatására szolgál, célja, hogy 

bemutassa az online platformok széles körű használatának következményeit a 

társadalom, az alkotmányjog, a szólásszabadság védelme, a média/e-

kereskedelem szabályozása, valamint a szellemi tulajdon védelme szempontjából. 

A Society of Internet Platforms Konferencia hibrid rendezvény, amelyen a részvétel 

személyesen és online formában is lehetséges. A teljes konferenciát online, a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem YouTube csatornáján közvetítik. 

A konferencia weboldala: https://sipconf.uni-nke.hu/  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1279/  

 

Módszertani workshop: Metanalysis of growth cycles 

2021.10.15. 10:00 - 12:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-15  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1191/  

 

Egy soha véget nem érő történet? – Menekültválság és kudarcba fulladt 

dekolonizáció Nyugat-Szaharában 

2021.10.19. 16:00 - 17:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-19  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1284/  

 

Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja 

2021.10.20. 09:00 - 15:25 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-20  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1361/  

 

A létfontosságú rendszerelemek biztonsági kérdései 

2021.10.20. 14:00 - 18:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-20  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1299/  

 

Ambassadors' Forum at Ludovika - Japan 

2021.10.20. 18:00 - 20:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-20  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1150/  

https://sipconf.uni-nke.hu/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1279/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-15
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1191/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-19
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1284/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-20
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1361/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-20
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1299/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-20
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1150/
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Európa és a formálódó amerikai-kínai hidegháború 

2021.10.20. 18:00 - 20:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-20  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1343/  

 

Hadtudomány és Hadművészet Nemzetközi Műhelykonferencia 

2021.10.21. 08:00 - 20:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-21  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1239/  

 

Biztonsági kutatások a Puskás Szakkollégiumban 

2021.10.21. 14:00 - 17:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-21  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1321/  

 

1956-os forradalom és a szabadságharc 65. évfordulója alkalmából 

szervezett ünnepi megemlékezés 

2021.10.22. 11:00 - 11:45 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-22  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1344/  

 

Konferencia a magyar külpolitikáról - elméleti megközelítésben 

2021.11.11. 09:00 - 18:00 

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

 

Abortusz és eutanázia az EU tagállamaiban- online konferencia 

2021.11.16. 16:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-16 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1202/  

 

IV. Civilisztikai Poszterverseny 

2021.11.18. 17:00 - 19:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-18  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1234/  

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-20
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1343/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-21
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1239/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-21
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1321/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-22
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1344/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-11
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-16
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1202/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-18
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1234/
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IV. Balkán konferencia 

2021.11.19. 09:00 - 17:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-19  

 

Polgári Jogi Activity 

2021.12.02. 17:00 - 19:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-12-02 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1235/  

 

A népszavazások közjogi jelentősége a rendszerváltás óta- online 

konferencia az Alkotmányjogi TDK szervezésében 

2021.12.07. 16:00 - 18:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-12-07  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1294/  

 

 

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://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-19
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-12-02
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1235/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-12-07
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1294/
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

