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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 
 

Bosko Tripkovic (2022): A New Philosophy for the Margin of Appreciation 

and European Consensus 

A cikk az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) kulcsfontosságú doktrínáinak, 

a mérlegelési szabadságnak (margin of appreciation, MoA) és az európai 

konszenzusnak (European consensus, EuC) adja egy ‘antifundácionalista’ 

értelmezését. A cikk első része amellett érvel, hogy az emberi jogi 

‘antifundamentalizmus’, amely az emberi jogok létét végső soron a társadalmi 

gyakorlattól teszi függővé, az emberi jogok hiteles felfogásának tekinthető. A 

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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második rész azt állítja, hogy az antifundácionalista megközelítés kínálja a legjobb 

magyarázatot a MoA-ra és az EuC-re anélkül, hogy az EJEB gyakorlatát kevésbé 

vonzóvá tenné. 

 

Megjelenés helye: Oxford Journal of Legal Studies 

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

ami a joggal kapcsolatos kérdések széles skálájával foglalkozik. A folyóirat 

elsősorban elméleti és a jog más tudományágakhoz való kapcsolatából származó 

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/gqab031  

 

 

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/10.1093/ojls/gqab031
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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 független lap, amely 

tudományos missziójának tekinti az Európa Tanács Strasbourgi székhelyű Emberi 

Jogi Bírósága esetjogának folyamatos bemutatását, különös tekintettel a magyar 

ügyekre; az Európai Unió Bírósága emberi jogi esetjogának bemutatását, valamint 

a témában megjelenő tudományos értékű publikációkkal a közigazgatási, 

közszolgálati, illetve jogi képzőintézmények képzésének segítését. Célja, lektorált 

kutatások és szakmai tapasztalatok közlése az emberi jogi terület minden 

aspektusából, a tudományos nézetek és a gyakorlati megfontolások közötti 

kölcsönhatás erősítése. 

 

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. 

 

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

 

 

Tudományos sarok 
 

Javaslat nemzetközi folyóiratlisták összeállítására az MTA IX. Osztály 

Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság példáján 

 

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Osztályai közül csak néhány állít össze 

folyóiratlistát. Ezek közül az egyik az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok 

Osztálya. Az osztály doktori bizottságai nyolc folyóiratlista alapján értékelik azokat 

a jelölteket, akik az MTA doktora címre pályáznak. A listák általában stabilak abban 

az értelemben, hogy mintegy öt éven át változatlanok, azonban megújításuk 

időnként aktuálissá válik. Közleményünkben az MTA IX. Osztály 

https://folyoirat.ludovika.hu/


4 

Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottsága példáján teszünk javaslatot a 

listák megújítására, amely figyelembe veszi a manapság divatos 

Scopus/SCImago-adatbázisból származó Q1–Q4 kvartilis beosztást. 

 

További információk: https://doi.org/10.1556/2065.183.2022.4.9  

 

 

Tudományos utánpótlás 
 

Folyamatban lévő habilitációs eljárások 

Dr. Szabó Csaba rendészettudomány (szakrendészetek, a rendészet európai uniós 

és nemzetközi vonatkozásai) 

- 2022. május 10. Nyilvános habilitációs előadás („A lőfegyvertartási jog 

kiterjesztési lehetőségeinek vizsgálata a fegyverigazgatás vonatkozásában”) - 

idegen nyelv: angol 

- 2022. május 10. Nyilvános habilitációs vita („A keresztény szent helyeket érintő 

biztonsági kockázatok vizsgálata és a lehetséges megoldási struktúrák 

ismertetése”) - idegen nyelv: angol 

További információk: https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-

elet/habilitacio/habilitacios-eljarasok/folyamatban-levo-eljarasok  

 

Soron következő nyilvános védések: 

Hajnal Virág: Helymárkázás és szülőföldön maradás. A helymárkázásnak a 

szülőföldön maradásban alkalmazható eszköz-készletének elméleti és módszertani 

feltárása 

Témavezető: Dr. Tózsa István 

Időpont: 2022. május 11. (szerda) 14:30 

Helyszín: Oktatási Központ 510. tárgyaló 

 

dr. Makkos Nándor: Egyenlő bánásmód a közszolgálatban 

Témavezető: Dr. Kiss György 

Időpont: 2022. május 12. (csütörtök) 14:30 

Helyszín: Oktatási Központ 510. tárgyaló 

 

Ruslan SEITKAZIN: Civic Engagement in the Digital Age: The Case of Hungary 

https://doi.org/10.1556/2065.183.2022.4.9
https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/habilitacio/habilitacios-eljarasok/folyamatban-levo-eljarasok
https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/habilitacio/habilitacios-eljarasok/folyamatban-levo-eljarasok
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Témavezető(k): Dr. Téglási András és Dr. Török Bernát 

Időpont: 2022. május 13. (péntek) 14:30 

Helyszín: Online 

 

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

- lehetőségek, kihívások és eredmények 

Témavezető: Dr. Halász Iván 

Időpont: 2022. május 16. (hétfő) 14:30 

Helyszín: Ludovika Főépület Zrínyi Terem 

 

SHI Jiandong: Sino–US Trade Imbalance 

Témavezető: Dr. Pásztor Szabolcs 

Időpont: 2022. május 17. (kedd) 14:30 

Helyszín: Oktatási Központ 510. tárgyaló 

 

Soron következő műhelyviták: 

Weghofer-Vad Erna: Kisebbségi nyelvi jogok érvényesülése állami szinttől a helyi 

közigazgatásig Romániában. Kisebbségi nyelvhasználat Szatmár megyében, 

különös tekintettel a gazdasági életre 

Témavezető: Dr. Tonk Márton (SEMTE) 

Időpont: 2022. május 10. (kedd) 13:00 

Helyszín: Online 

 

Szakács Édua: Kompetencialapú karrierindítás a közszolgálatban – avagy a 

pályamotiváció, a kompetenciamegfelelés és a mentorálás összefüggései a 

közigazgatási karrierindítással 

Témavezető: Dr. Szabó Szilvia (METU) 

Időpont: 2022. május 25. (szerda) 14:00 

Helyszín: Oktatási Központ 510. tárgyaló 

 

További információk: https://antk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/doktori-

vedesek-es-muhelyvitak  

 

 

https://antk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/doktori-vedesek-es-muhelyvitak
https://antk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/doktori-vedesek-es-muhelyvitak
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Konferenciafelhívás 
 

Seventh International Joint Conference on Electronic Voting 4 – 7 

October 2022 · Bregenz, Austria (hybrid format) 

 

This is the seventh edition of one of the leading international events for e-voting 

experts from all over the world. One of its major objectives is to provide a forum 

for interdisciplinary and open discussion of all issues relating to electronic voting. 

In the first 6 editions, up to 151 presentations had been discussed, gathering more 

than 500 participants. The aim of the conference is to bring together e-voting 

specialists working in academia, politics, government and industry in order to 

discuss various aspects of all forms of electronic voting (including, but not limited 

to, polling stations, kiosks, ballot scanners and remote voting by electronic 

means). 

General Chairs: Krimmer, Robert (University of Tartu, Estonia), Volkamer, 

Melanie (Karlsruhe Institute of Technology, Germany), Duenas-Cid, 

David (Kozminski University, Poland and University of Tartu, Estonia) 

 

SUBMISSIONS DEADLINES 

Track on Security, Usability and Technical issues / Track on Governance 

of e-Voting 

15 May 2022 23:59 (Hawaiian time, hard deadline, no extension) Submission of 

papers 

24 July 2022 Camera-ready Paper Submissions 

Track on Election and Practical Experiences / PhD Colloquium 

10 July 2022 Submission of papers for the Track on Election and Practical 

Experiences and the PhD Colloquium 

15 September 2022 Camera-ready Paper Submissions 

Poster and Demo Session 

15 September 2022 Submissions of Short Papers for E-Voting System Demo 

Session 
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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 
 

Gazdag Ferenc (2021): Három évtized magyar külpolitikája (1989–2018). 

Ludovika Egyetemi Kiadó. ISBN: 978-963-531-429-4 

Az 1989-es rendszerváltozás óta 3 évtized telt el, ami történelmi léptékkel mérve 

csupán egy pillanat, mégis különleges helyet fog kapni a magyar történelemben. 

1989-ben Magyarország még a bipoláris világ, a szovjet befolyási zóna része volt, 

tervgazdasági rendszerrel, s a társadalmat a kommunista párt diktatórikus 

rendszere irányította. 2018-ban Magyarországon piacgazdaság van, az ország a 

világ fejlett államainak csoportjában az alsó harmadhoz tartozik, államformája 

köztársaság, politikai rendszere többpárti demokrácia. Az ország tagja vagy 

részese a nemzetközi életben meghatározó szerepet játszó nyugati 

intézményeknek és szerződéseknek. Reális remény van arra, hogy a magyar 

történelemből sokszorosan visszaköszönő, oszcilláló fejlődési pályát az ország a 

fejlett országok oldalán horgonyozva rögzítse. 

 

További információk: 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/gazdasagtudomany/harom-

evtized-magyar-kulpolitikaja-1989-2018/  

 

 

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. 

 

 

mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/gazdasagtudomany/harom-evtized-magyar-kulpolitikaja-1989-2018/
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/gazdasagtudomany/harom-evtized-magyar-kulpolitikaja-1989-2018/
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Webinárium-vadászat 
 

The Protection of Privacy and the Freedom of Public Debates 

2022. május 18. 14:00 - 15:30 

Az NKE Információs Társadalom Kutatóintézete szakmai vitát rendez. A vitán 

előadást tart Koltay András, felkért hozzászólók: Menyhárd Attila és Török Bernát. 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/1903/ 

 

 

Játékelmélet módszertani kurzus - 3 napos képzés angolul 

2022. május 10-12. 09:00 - 14:00 

https://ludevent.uni-nke.hu/e/gametheory  

 

Statisztikai módszertan és adatelemzés képzés - 3 napos képzés angolul 

2022. május 16-18. 09:00 - 14:00 

https://ludevent.uni-nke.hu/e/SPSS  

 

 

New Cohesion Policy Regulations 2021-2027 and Implementing New 

Structural Funds Programmes 

16 May 2022 - 18 May 2022 

https://www.eipa.eu/courses/implementing-new-regulations-eu-structural-funds-

programmes/ 

 

 

Budapest PUBLIC FINANCE Seminar 2022 

2022. május 19. 09:30 - 16:00 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/1930/  

 

 

Szeretnénk minden érdeklődő kolléga figyelmébe ajánlani az Egyesült Királyság 

egyik legbefolyásosabb think-tank szervezete, az Institute for Government 

portfólióját, különös tekintettel a regisztráció és feliratkozást követően élőben, 

résztvevőként, vagy akár utólag is megtekinthető, webinárium "műfajú" szakmai 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/1903/
https://ludevent.uni-nke.hu/e/gametheory
https://ludevent.uni-nke.hu/e/SPSS
https://www.eipa.eu/courses/implementing-new-regulations-eu-structural-funds-programmes/
https://www.eipa.eu/courses/implementing-new-regulations-eu-structural-funds-programmes/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1930/


9 

programokra. Az Institute for Government elérhetősége: 

https://www.instituteforgovernment.org.uk/about-us 

 

 

Az University of Cambridge keretein belül működő, 2018-ban alapított Bennett 

Institute for Public Policy rövid időn belül a legbefolyásosabb európai közpolitikai 

kutatóintézetek sorába emelkedett. Az intézet által szervezett online konferenciák, 

webináriumok szabadon hozzáférhetők és visszanézhetők. Elérhetőség: 

https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/events/  

 

 

Az 1983-ban Brüsszelben alapított Centre for European Policy Studies (CEPS) az 

európai integrációval foglalkozó kutatások meghatározó, széleskörű nemzetközi 

partnerségi hálózattal rendelkező közpolitikai intézete. A CEPS saját kutatási 

eredményei, publikációi, szakanyagai, az általa szervezett konferenciák, 

webináriumok felvételei az intézmény honlapján szabadon hozzáférhetők, 

letölthetők, illetve visszanézhetők. Elérhetőség: www.ceps.eu  

 

 

A SIEPS (Swedish Institute for European Policy Studies) Svédország 

legbefolyásosabb, független közpolitikai intézete. Multidiszciplináris kutatásokat 

folytat az Európai Unió és a tagállamok alkotmányos, politikai, közpolitikai és 

gazdasági kérdéseihez kapcsolódva. A kutatások eredményeit összefoglaló 

publikációk, valamint az aktuális eseményeket naprakész rendszerességgel 

elemző és megvitató angol nyelvű webináriumok szabadon hozzáférhetők az 

intézmény weboldalán: https://sieps.se/en/seminars/?page=2  

 

 

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 
 

https://www.instituteforgovernment.org.uk/about-us
https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/events/
http://www.ceps.eu/
https://sieps.se/en/seminars/?page=2
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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LUDOVIKA FESZTIVÁL 2022 

2022.05.05. 16:30 - 2022.05.07. 19:00 

https://ludovikafesztival.uni-nke.hu/  

 

Ludovika Szabadegyetemi előadások közel 50 ismert szakemberrel 

(Ludovika Fesztivál) 

2022.05.06. 11:00 - 16:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-06  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/category/296/  

 

ÁNTK ÁJT TDK intézménylátogatás a Magyar Nemzeti Levéltárba 

2022.05.06. 10:00 - 12:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-06  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1969/  

 

Európa-nap 

2022.05.09. 10:00 - 12:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-09  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1961/  

 

Európa nélkülözhetetlensége 

2022.05.10. 16:00 - 18:00 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2026/  

 

A fake news jelenség - Ludovika Szabadegyetem 

2022.05.10. 18:00 - 19:30 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-10  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1562/  

 

Egy tanítórend állam- és egyházjogi helyzete 1848/49-ben c. előadás 

2022.05.10. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-10  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1970/  

 

A szabálysértési törvény első tíz éve 

https://ludovikafesztival.uni-nke.hu/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-06
https://ludevent.uni-nke.hu/category/296/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-06
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1969/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-09
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1961/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2026/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-10
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1562/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-10
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1970/
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2022.05.11. 09:00 - 15:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-11  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1863/  

 

Közlekedési kultúra - a kulturált közlekedésért 

2022.05.11. 14:00 - 17:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-11  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1862/  

 

A kínai gazdaság és az orosz-ukrán háború 

2022.05.11. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-11  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1971/  

 

Teológiai bölcsesség a politikában beszélgetéssorozat 

2022.05.11. 18:00 - 20:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-11  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1897/  

 

A szellemi tulajdon értéke és védelme 

2022.05.11. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-11 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1842/  

 

Ludovika Zeneszalon 

2022.05.11. 18:30 - 20:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-11  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1825/  

 

Szellemi tulajdon és iparjogvédelem 

2022.05.12. 14:00 - 15:15 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-12  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1788/  

 

Global Conference on Parliamentary Studies 12-13 May 2022. 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-11
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1863/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-11
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1862/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-11
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1971/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-11
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1897/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-11
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1842/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-11
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1825/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-12
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1788/
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2022. 05.12. 14:00 – 2022. 05.13. 14:00 

https://en.uni-nke.hu/events/programs/global-conference-on-parliamentary-

studies  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1923/  

 

Pályakezdő Civilisták II. Szimpóziuma - „A családok és a családpolitika 

szinergiái a jogban” 

2022.05.16. 10:00 - 14:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-16 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1869/  

 

 

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://en.uni-nke.hu/events/programs/global-conference-on-parliamentary-studies
https://en.uni-nke.hu/events/programs/global-conference-on-parliamentary-studies
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1923/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-16
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1869/
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

