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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 
 

Paul Butterfield (2022): Focusing on the Gap: A Better Approach to the 

Ethics of Humor 

A cikk a humorral kapcsolatos etikai irodalom áttekintése kapcsán problémaként 

azonosítja a téma specifikus megközelítésének hiányát. A filozófiai irodalom a 

humor etikai kérdéseinek vizsgálata során mindeddig nem foglalkozott azzal a 

kérdéssel, hogy a humoros állítások morális értéke gyakran különbözik az ezzel 

egyenértékű, nem tréfásnak szánt állítások erkölcsi értékétől. A tanulmány szerint 

a kérdéssel foglalkozó szerzőknek tanácsosabb volna a humoros és a nem humoros 

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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beszéd közötti erkölcsileg releváns különbségekre összpontosítani, azonosítva 

azokat a tényezőket, amelyek hozzájárulnak ezekhez a különbségekhez. 

 

Megjelenés helye: The Journal of Value Inquiry 

A Journal of Value Inquiry egy nemzetközi, lektorált, negyedévente megjelenő 

filozófiai folyóirat, amelynek középpontjában az értéktudományi kutatások állnak. 

A folyóirat célja, hogy feltárja az értékek természetét, eredetét és terjedelmét, 

valamint, hogy értékproblémákat tárgyaljon olyan területeken, mint a kultúra, 

esztétika, vallás, társadalom- és jogelmélet, etika, oktatás, technológia és 

természettudományok. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10790-020-09776-9  

 

 

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://link.springer.com/article/10.1007/s10790-020-09776-9
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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 
 

Az EISZ open access szerződéseinek gyakorlati tapasztalatai 

 

A tudományos folyóiratok előfizetési díjai az elmúlt évtizedekben, aránytalanul 

megnövekedtek, ami jelentős problémát jelent a kutatóintézetek és a felsőoktatási 

intézmények számára. A folyamatos nagymértékű áremelkedésekből adódó 

folyóiratkrízis megoldására a 2000-es évek elején több elképzelés is született. 

Közülük a legfontosabb a Budapest Open Access kezdeményezés, amely lefektette 

a két legelterjedtebb open access mód – a gold és a green open access – alapjait. 

 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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Ezt követően közel másfél évtizedig kevés előrelépés történt a gyakorlatban, a 

tudományos folyóiratcikkek kevesebb mint 20%-a vált nyíltan elérhetővé a 

megjelenésük időpontjában, a többi publikáció továbbra is csak az előfizetéseken 

keresztül volt elérhető. 

 

Az elmúlt években azonban felgyorsultak az események, a kutatással foglalkozó 

szervezetek és az őket képviselő konzorciumok egyre hatékonyabban érvényesítik 

az open access elvet a kiadói szerződésekben. A folyamatot pedig tovább erősítik 

a széles körben elfogadott szakmai programok és állásfoglalások, mint a SCOAP, 

az OA2020 kezdeményezés vagy a Plan S irányelvek. A hazai helyzet sem mutatott 

jobb képet. Nem volt ismert, hogy mennyit költenek a kutatók és az intézmények 

a publikálásra. Néhány intézmény rendelkezett repozitóriummal a green open 

access archiválás biztosítására, és csak elvétve lehetett találni a hazai egyetemek 

és kutatóintézetek körében APC kedvezményt biztosító open access tagságot. 

 

További információk: https://doi.org/10.31915/NWS.2020  

 

 

Tudományos utánpótlás 
 

Soron következő nyilvános védések: 

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

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 

https://doi.org/10.31915/NWS.2020
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Helyszín: Oktatási Központ 510. tárgyaló 

 

Gát Ákos Bence: Az európai uniós jogállamiság-közpolitika kialakulásának átfogó 

jogi és politikatudományi elemzése 

Témavezető: Dr. Téglási András 

Időpont: 2022. május 18. (szerda) 10:30 

Helyszín: Ludovika Főépület Zrínyi Terem 

 

Rácz Anita Mária: Motivációs tényezők a közszféra személyi állományának 

foglalkoztatásában különös tekintettel a Kttv.-re és a Kit.-re 

Témavezető: Dr. Gellén Márton 

Időpont: 2022. május 18. (szerda) 11:30 

Helyszín: Oktatási Központ 510. tárgyaló 

 

dr. Orbán Anna: E-közigazgatási szolgáltatások hatékonyságának növelése az 

infokommunikációs technológiákkal 

Témavezető: Dr. Tózsa István 

Időpont: 2022. május 19. (csütörtök) 10:30 

Helyszín: Oktatási Központ 510. tárgyaló 

 

Soron következő műhelyviták: 

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  

 

 

Konferenciafelhívás 
 

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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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 

 

 

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. 

 

mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Könyvajánló 
 

Martonyi János (2021): Nemzet és Európa. Emlékirat helyett. Ludovika 

Egyetemi Kiadó. ISBN: 978-963-531-381-5 

E kötet a folytatása, valójában az ismétlése az előző kötetekben szereplő 

üzeneteknek. Az Európa, nemzet, jogállam című kötet 22 évvel ezelőtt, 1998-ban 

jelent meg, a Mi és a világ, amely a 2002 és 2010 közötti írásaimat tartalmazza, 

2015-ben, a Nyitás és identitás. Geopolitika, világkereskedelem, Európa pedig 

2018-ban. A kötetek címei röviden kísérlik meg visszaadni az egyébként a műfajt 

és a témákat illetően változatos tartalmat, és az azt meghatározó fő gondolatokat. 

Ezek a gondolatok az elmúlt évtizedek során ugyan alakultak és alkalmazkodtak a 

változó körülményekhez, de lényegük nem változott. Ezért tekinthető a legutóbbi 

szűk három esztendő írásainak és előadásainak a gyűjteménye nem egyszerűen 

folytatásnak, a változások követésének, hanem az állandóság elemeinek az 

ismételt kifejezésére irányuló makacs kísérletnek. Mert a világ nemcsak változik, 

hanem a lényeget, az embert, az ember legfontosabb közösségeit, mindenekelőtt 

a nemzetet, a nemzeti összetartozás érzését és élményét, az emberiség 

történelmét, értékeit, erkölcsi normáit, ezek eredetét illetően nem változik. 

 

További információk: https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/allam-es-

jogtudomany/nemzet-es-europa/  

 

 

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 
 

Európa-nap: ünnep és felelősség 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/allam-es-jogtudomany/nemzet-es-europa/
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/allam-es-jogtudomany/nemzet-es-europa/
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Az Európai Unió alapjait lerakó Schuman-terv 72. évfordulóján, a kontinens-szerte 

Európa-napként ünnepelt alkalomból tartottak ünnepi konferenciát az 

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar szervezésében. „Ahogyan 

Magyarország, egyetemünk is nyíltan vállalja európaiságát, képviseli az európai 

kultúra hagyományos értékeit és hitet tesz azok megőrzésének fontossága 

mellett” – köszöntötte a konferenciát Deli Gergely rektor. Martonyi János volt 

külügyminiszter ünnepi beszédében nemcsak az európai biztonsági és védelmi 

dimenzió megteremtésének fontosságát emelte ki, de egyben kijelentette, hogy a 

szakpolitikai együttműködésekhez le kell venni a napirendről az ideológiai és napi 

politikába átcsapó szempontokat. Az Európa helyzetével és jövőjével foglalkozó 

kerekasztalbeszélgetésben Trócsányi László volt igazságügyi miniszter, a Károli 

Gáspár Református Egyetem rektora, Koller Boglárka, az NKE nemzetközi 

rektorhelyettese és a Jean Monnet Chair program vezetője, valamint Prőhle 

Gergely, a Stratégiai Tanulmányok Intézet igazgatója boncolgatták a résztvevők 

által is megfogalmazott kérdéseket. 

 

Részletek honlapunkon és a Bonum Publicum egyetemi magazin júniusi számában: 

https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/05/09/kultura-hit-identitas-remeny-

europanak  

 

Rendhagyó külpolitikai kurzus az ír nagykövettel 

 

Írország budapesti nagykövete, Őexcellenciája Ronan Gargan tartott kurzust az 

ÁNTK magyar és külföldi nemzetközi tanulmányok szakos hallgatóinak 2022. 

május 4-én. A számos aktuális kérdést boncolgató egyetemi foglalkozás keretében 

a résztvevők megismerkedhettek nem csak az ír külpolitika történeti prioritásaival, 

de egyben napjaink válságaira adott válaszokkal is, így a Brexit következményeivel 

és a klímapolitikában vitt ír szerepfelfogással is. A hallgatói kérdések nemcsak a 

hagyományos ír semlegesség-felfogással, de egyben a diaszpóra-politikával és a 

multilateralizmussal voltak kapcsolatosak. 

 

További információk: https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/05/10/rendhagyo-

kulpolitikai-mesterkurzus-irorszag-magyarorszagi-nagykovetevel-az-

allamtudomanyi-es-nemzetkozi-tanulmanyok-karon  

https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/05/09/kultura-hit-identitas-remeny-europanak
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/05/09/kultura-hit-identitas-remeny-europanak
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/05/10/rendhagyo-kulpolitikai-mesterkurzus-irorszag-magyarorszagi-nagykovetevel-az-allamtudomanyi-es-nemzetkozi-tanulmanyok-karon
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/05/10/rendhagyo-kulpolitikai-mesterkurzus-irorszag-magyarorszagi-nagykovetevel-az-allamtudomanyi-es-nemzetkozi-tanulmanyok-karon
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/05/10/rendhagyo-kulpolitikai-mesterkurzus-irorszag-magyarorszagi-nagykovetevel-az-allamtudomanyi-es-nemzetkozi-tanulmanyok-karon
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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/ 

 

 

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 

programokra. Az Institute for Government elérhetősége: 

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

 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/1903/
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/
https://www.instituteforgovernment.org.uk/about-us
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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 
 

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

szinergiái a jogban” 

2022.05.16. 10:00 - 14:00 

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

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

 

IV. Vallás szerepe a politika alakításában c. konferencia 

2022.05.17. 09:00 - 15:30 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-17  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2028/  

 

Ludovika Piknik és Egyetemi Sportnap 

2022.05.20. 08:00 - 16:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-20  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1986/  

 

Innovációs Menedzser Tréning 

2022.05.24. 14:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-24  

Regisztráció: https://iti.uni-nke.hu/hirek/2022/05/09/innovacios-menedzser-

treningre-varjuk-az-egyetemi-polgarokat  

 

Mozgás, művészet, kibontakozás: kreatív eszközök a 

kompetenciafejlesztésben 

2022.05.31. 09:00 - 14:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-31  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2015/  

 

 

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. 

 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-16
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1869/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-17
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2028/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-20
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1986/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-24
https://iti.uni-nke.hu/hirek/2022/05/09/innovacios-menedzser-treningre-varjuk-az-egyetemi-polgarokat
https://iti.uni-nke.hu/hirek/2022/05/09/innovacios-menedzser-treningre-varjuk-az-egyetemi-polgarokat
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-05-31
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2015/
https://ludovikawebinar.uni-nke.hu/
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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-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

