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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 

 Dr. 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 
 

Cristóbal Caviedes (2021): Is Majority Rule Justified in Constitutional 

Adjudication? 

A cikk szerzője az alkotmánybíróságok által gyakran elfogadott többségi szavazási 

szabály (többségi szabály) alkalmazásának létjogosultságát vonja kétségbe a 

törvények alkotmányellenességének megállapításakor. Ennek érdekében röviden 

bemutatja a többségi szabály négy fő jellemzőjét, és felméri, hogy ezek a 

jellemzők (külön-külön és együttesen figyelembe véve) meggyőző indokot 

szolgáltatnak-e arra, hogy ezt a szavazási szabályt részesítsük előnyben más 

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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szabályokkal szemben az alkotmányos döntéshozatalban. Arra a következtetésre 

jut, hogy ezek a jellemzők külön-külön és együtt sem szolgálnak ilyen 

indokokként. Ez a következtetés lehetővé teszi annak a kérdésnek az elemzését, 

hogy az alkotmánybíróságoknak más szavazási szabályokat, például minősített 

többségi szabályokat kell-e alkalmazniuk az alkotmányos döntéshozatal során. 

 

Megjelenés helye: Oxford Journal of Legal Studies 

Az Oxford Journal of Legal Studies az Oxfordi Egyetem Jogi Karának folyóirata, 

ami a joggal kapcsolatos legkülönfélébb kérdések megértéséhez kíván 

hozzájárulni. A folyóirat elsősorban elméleti munkákra és a jog más 

tudományágakhoz való kapcsolatából származó átfogó kérdések vizsgálatára 

helyezi a hangsúlyt, de egyetlen jogi érdeklődésre számot tartó téma és 

tudományos megközelítés sincs kizárva a publikáció köréből. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa055  

 

 

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 

https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa055
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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. 

 

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 hozzáférés fogalma, típusai és vizsgálata a felsőfokú 

intézményeknél 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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Az Open Access (OA) közlemények egyik leggyakrabban emlegetett és 

legismertebb előnye az, hogy a felhasználók részére ingyenes. A felhasználók 

számára ingyenes hozzáférés költsége nem tűnik el, hanem valaki másnak kell 

állnia azt; jellemzően a tanulmány eredeti szerzőinek, azok intézményeinek, 

vagy/és finanszírozóknak. Web of Science (WoS) adatbázisa szerint a magyar 

vonatkozású publikációk esetén a közlemények 57%-a OA volt 2017 és 2021* 

között. Gold OA díjköteles közlemények aránya 24%, a Gold-Hybrid OA esetén 

14% és a Green publised 26%-kal bír hazai viszonylatban. A vizsgálatba bevont 

14 intézmény, egyetem adatai nagy mértékben szórnak OA kategóriák 

tekintetében. A WoS adatok alapján a legnépszerűbb kiadó az Elsevier, a Springer 

Nature és az Mdpi volt. A legtöbb közlemény Molekuláris Biológia, Kémia és 

Multidiszciplináris tudományok területen született Magyarországon. 

 

További információk: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19218.38086  

 

 

Tudományos utánpótlás 
 

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 

 

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 

 

 

Konferenciafelhívás 
 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19218.38086
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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. 

 

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 
 

Sal Endre (2019): Mi, magyarok – 51 hihetetlen történet a nagyvilágból. 

Budapest, Libri Könyvkiadó. ISBN: 978-963-433-024-0 

Minden ember élettörténete izgalmas, de különösképpen érdekes, amikor valaki 

minden nehézség ellenére képes maradandót alkotni. A 20. században sok 

tehetséges magyar hagyta el kényszerűségből Magyarországot, hogy külföldön 

mailto:polelm.konferencia2021@gmail.com
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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aztán elképesztő sikereket érjenek el. Ki jobban, ki kevésbé ápolta magyar 

gyökereit, az utókor azonban sokszor nincs tisztában származásukkal. 

 

A Facebookon hihetetlen népszerűségnek örvendő Újságmúzeum oldal 

szerkesztője, Sal Endre szenvedélyesen kutatja ezeknek az elismert és elfeledett 

magyar származású hírességeknek az életét. Könyvéből, a Mi, magyarokból 

kiderül, hogy ezek a tehetséges emberek milyen sok árnyalattal színesítették a 

világot. Van, akinek a Volkswagen Bogarat, másnak a színes televíziózást 

köszönhetjük, mégsem hallottuk a nevét, s akad olyan is, aki New York leghíresebb 

felhőkarcolóit tervezte, itthon mégis szinte ismeretlen. 

 

Megannyi felemelő, megrázó és érdekfeszítő történet, amelyet gazdag képanyag 

és sok kitekintő kiegészítés tesz még lenyűgözőbbé. 

 

“Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: az 

emberek és a magyarok.” Isaac Asimov 

 

További információk: 

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

szakkonyvek/mi-magyarok/  

 

 

Tózsa István – Horváth Imre (szerk.) (2021): Hungarikumok és nemzeti 

értékvédelem. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó. ISBN: 978-963-531-

291-7 

Aki megismeri, megszereti és védi hazáját, beleértve szülőföldjének természeti, 

gazdasági, társadalmi és kulturális értékeit, az kreatív személyiséggé válik, vesse 

az élet a Föld bármely tájára is. Magyar agy kutatók mutatták ki Freund Tamás 

irányításával, hogy a szülőföldünkhöz köthető ismereteket tudatalattink úgy 

értékeli, mint a tudatba való beégetésre méltó tudást, feltéve, ha azt interaktívan, 

érzelmeket kiváltó motivációval szerezzük meg. A tudás a tudatban rögzített 

építőkockákból áll, és hasonlít a legózáshoz: akinek kevés építőeleme van, szerény 

formákat tud építeni; akinek sok, az szabad utat engedhet fantáziájának. 

 

https://webshop.ludovika.hu/termek/szakkonyvek/tarsadalomtudomany-szakkonyvek/mi-magyarok/
https://webshop.ludovika.hu/termek/szakkonyvek/tarsadalomtudomany-szakkonyvek/mi-magyarok/
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A magyar irodalom, a magyar előadó és képzőművészet, a magyar sport, a magyar 

konyha, a régi és új keletű magyar hagyományok, a magyar történelem és a 

magyar táj ismerete egyúttal hazaszeretetünk és nemzetállami létünk 

tartóoszlopa. 

 

Ez a könyv a magyar felsőoktatásban elsőként próbálja meg összefoglalni és 

értékelni a magyarságtudat fenntartásának módjait a közigazgatás szemszögéből. 

 

További információk: 

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

szakkonyvek/hungarikumok-es-nemzeti-ertekvedelem/  

 

 

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 
 

Nemzetközi kapcsolatok Japán és a V4 országok között 

 

Bridge over Eurasia – Diplomatic, economic and security cooperation between 

Japan and Central Europe címmel rendezett tudományos konferenciát az 

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) és a Pályázati és 

Projektmenedzsment Iroda. A háromnapos rendezvényen a hazai és külföldi 

szakértők a Japán és Közép-Európa közti együttműködés lehetőségeit elemezték. 

 

A 21. század eleji turbulens nemzetközi folyamatok egyik kulcsrégiójává vált az a 

stratégiai térség, melyet egyre inkább „Indo-Pacific”, vagyis indiai-csendes-óceáni 

kulcsövezetként írnak le a szakirodalomban. A közép-európai egyetemekről és 

Japánból személyesen vagy online formában bekapcsolódó szakértők feldolgozták 

https://webshop.ludovika.hu/termek/szakkonyvek/tarsadalomtudomany-szakkonyvek/hungarikumok-es-nemzeti-ertekvedelem/
https://webshop.ludovika.hu/termek/szakkonyvek/tarsadalomtudomany-szakkonyvek/hungarikumok-es-nemzeti-ertekvedelem/
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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a V4 országok és az ázsiai térség közötti együttműködéseket, szinergiákat és 

legjobb gyakorlatokat is. A "Bridge over Eurasia – Diplomatic, economic and 

security cooperation between Japan and Central Europe" címet viselő háromnapos 

konferencián előadást tartott többek között  Dr. Yorizumi Watanabe, a Kansai 

University professzora, Dr. Bonji Ohara, a japán Sasakawa Peace Foundation 

kutatója, Dr. Robert Vancel, az Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (a 

besztercebányai Bél Mátyás Egyetem) és Dr. Olga Barbasiewicz, az Uniwesytet 

Jagiellonski w Krakowie (a krakkói Jagelló Egyetem)  oktatója, illetve magyar 

részről Dr. Wintermantel Péter a MOL Csoport Nemzetközi Közkapcsolatok vezető 

tanácsadója, korábbi nagykövet.  

  

További részletek honlapunkon olvashatók: https://antk.uni-

nke.hu/hirek/2021/10/15/hid-eurazsia-felett 

 

 

Webinárium-vadászat 
 

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 

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. 

https://antk.uni-nke.hu/hirek/2021/10/15/hid-eurazsia-felett
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2021/10/15/hid-eurazsia-felett
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-28
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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/  

 

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/  

 

Bulgária, EU és diplomácia a nagykövet olvasatában 

2021.10.25. 18:00 - 20:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-25 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1340/  

 

Az anyakönyvi igazgatás rejtelmei – intézménylátogatás 

2021.10.26. 12:00 - 16:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-26  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1381/  

 

Mennyire privát a privát szféránk? 

2021.10.26. 18:00 - 20:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-26  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1341/  

 

Így kutattok ti! Tehetséggondozás és kiberbiztonság 

2021.10.27. 16:00 - 17:30 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-27 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1300/  

 

Filmklub: Különös házasság 

2021.10.27. 17:00 - 20:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-27  

https://sipconf.uni-nke.hu/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1279/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-22
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1344/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-25
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1340/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-26
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1381/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-26
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1341/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-27
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1300/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-10-27
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Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1281/  

 

The Responsibility to Protect – Vision or Reality 

2021.11.03. 16:00 - 17:30 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-03  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1354/  

 

Ludovika Zeneszalon 

2021.11.03. 18:30 - 21:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-03  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1289/  

 

Hallgatói előadások - a Nemzetközi Jogi TDK tagjainak felkészülési 

eseménye az ITDK-ra 

2021.11.04. 16:00 - 17:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-04 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1383/  

 

Tőzsdepiaci felfutás és kriptodeviza láz – avagy mi történik az egyes 

piacokon és miért? 

2021.11.08. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-08  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1352/  

 

Infokommunikáció 2021 - Nemzetközi Tudományos-Szakmai Konferencia 

2021.11.10. 09:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-10  

Regisztráció: https://comconf.hu/  

 

III. Országos Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Konferencia 

2021.11.10. 10:00 - 17:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-10  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1227/  

 

Konferencia a magyar külpolitikáról - elméleti megközelítésben 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/1281/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-03
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1354/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-03
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1289/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-04
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1383/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-08
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1352/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-10
https://comconf.hu/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-10
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1227/
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2021.11.11. 09:00 - 18:00 

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

 

Trade policy and the art of negotiation in the EU’s decision-making 

process 

2021.11.15. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-15  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1365/  

 

Abortusz és eutanázia az EU tagállamaiban- online konferencia 

2021.11.16. 16:00 - 18:00 

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

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

 

Kriptodevizák befektetői szemszögből 

2021.11.16. 18:00 - 20:00 

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

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1353/  

 

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/  

 

IV. Balkán konferencia – Válság egykor és ma 

2021.11.19. 09:00 - 17:15 

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

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1360/ s 

 

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/  

 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-11
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-15
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1365/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-16
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1202/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-16
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1353/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-18
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1234/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-11-19
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1360/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2021-12-02
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1235/
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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#2021-12-07
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

