
 
 

2022/02. 

 

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 
 

Reuben Binns (2022): Human judgment in algorithmic loops: Individual 

justice and automated decision-making 

Az algoritmikus döntéshozatal emberi döntéshozatallal való összekapcsolása 

melletti érvek gyakran a jog természetéről és a jogi érvelésről alkotott jogfilozófiai 

elméletekre támaszkodnak. Ezek az érvek implicit módon előfeltételezik, hogy 

minden esetet a saját érdemei szerint kell megítélni, a korábbi esetekkel való 

összehasonlítás vagy általánosítás nélkül. A cikk szerzője amellett érvel, hogy az 

egyéni igazságosság ezen fogalmát csak emberi döntéshozatalon keresztül lehet 

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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megfelelően megvalósítani. Megkülönbözteti az egyéni igazságosság fogalmát, és 

megvizsgálja, hogy az hogyan kapcsolódik az igazságosság más dimenzióihoz, így 

a következetesség (konzisztencia) és a méltányosság, illetve 

diszkriminációmentesség követelményeihez. 

 

Megjelenés helye: Regulation & Governance 

A Regulation & Governance a szabályozási és kormányzási kérdések vezető 

folyóirata, amelyben politológusok, jogászok, szociológusok, történészek, 

kriminológusok, pszichológusok, antropológusok, közgazdászok egyaránt 

publikálnak. A lektorált folyóirat a szabályozással és kormányzással kapcsolatos 

interdiszciplináris vitákat igyekszik előmozdítani, elősegítve ezzel a témához 

kapcsolódó elméleti és empirikus ismeretek terjedését. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://doi.org/10.1111/rego.12358  

 

 

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 

https://doi.org/10.1111/rego.12358
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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 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 
 

Nemzetközi versenyképesség a hadtudománnyal foglalkozó intézmények 

tudományos teljesítménye tükrében 

 

A hadtudomány fejlődése során – specifikus jellegéből adódóan – mindig is kiemelt 

szerepet töltött be a tudományok között. Egyszerre szolgálja adott állam 

innovációs potenciálját, valamint az állam katonai feladatainak tervezését. A 

nemzetközi tudományos versenyképesség növeléséhez érdemes megvizsgálni a 

külföldi hadtudománnyal foglakozó katonai (védelmi) egyetemeket és 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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akadémiákat tudományos teljesítményük és kutatási portfóliójuk alapján. Az 

empirikus elemzést 12 egyetem bevonásával végeztük, a nemzetközileg magasan 

jegyzett közleményeik alapján vetettük össze publikációs teljesítményüket. A 

vizsgált intézmények között találtunk olyanokat, amelyek nagy eséllyel 

pályázhatnának a QS World University Rankings és a Times Higher Education 

nemzetközi egyetemi rangsorokon való szereplésre is, míg a hazai hadtudományi 

kutatások – elsősorban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem dominanciájával – ezen 

versenyképes intézményekkel való együttműködések által növelhetné saját 

teljesítményét. 

 

További információk: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2021.31.3.91  

 

 

Tudományos utánpótlás 
 

Dr. Bíró Tibor habilitációs eljárásának előadása és nyilvános vitája 

 

Az esemény időpontja és helyszíne: 2022. március 3. 10:00 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar, Nagyelőadó. 

 

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

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

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-03  

 

 

Konferenciafelhívás 
 

Call for Papers 

Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2022 

Hate Speech and Fake News – Fate or Issue to Tackle? 

September 22-23, 2022 

 

National University of Public Service and Budapest University of Technology and 

Economics, Hungary 

 

https://doi.org/10.17047/HADTUD.2021.31.3.91
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
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-03
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Deadline: March 31, 2022 

 

https://eeegov.ocg.at/  

 

 

Call for Papers 

SMART AND RESILIENT LOCAL GOVERNANCE Workshop 

Győr, Hungary 13-14 June 2022 

 

While the magnitude of challenges vary across borders, external shocks from the 

COVID-19 pandemic to the climate crisis highlighted the pivotal role local 

governments play in response to a crisis. It emphasized not just the importance 

of strengthening functions to withstand these shocks, but also highlighted the 

importance of revisiting and adapting new principles and approaches, building 

smart and resilient local governments to adapt to these challenges. The workshop 

addresses the aspects of the functioning of local governments in responding to 

challenges of the pandemic and climate crisis and the implications for the future 

of local governance.  

 

Abstracts are especially welcome on the following topics:  

· Local Government and the Response to Climate Emergency / Climate Change 

· Local Government and the Response to Covid-19 Pandemic 

· Smart Cities and Smart Local Governance  

 

Download the Abstract form, here: https://sites.google.com/view/igugeogov-

gyor2022/abstract-submission  

Submit the abstract, of no more than 250 words, until 31 March 2022, to: Prof. 

Tamás Hardi hardi.tamas@krtk.hu  

 

The Workshop is dedicated to the memory of Mihály Lados (1961-2021), long time 

member of the IGU Commission on the Geography of Governance. 

 

The Workshop takes place in Győr, Hungary, on 13-14 June 2022, in Onsite/Online 

Sessions. 

Workshop website: https://sites.google.com/view/igugeogov-gyor2022/home  

https://eeegov.ocg.at/
https://sites.google.com/view/igugeogov-gyor2022/abstract-submission
https://sites.google.com/view/igugeogov-gyor2022/abstract-submission
mailto:hardi.tamas@krtk.hu
https://sites.google.com/view/igugeogov-gyor2022/home
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30th NISPAcee Annual Conference 

Bucharest, 2-4 June 2022 

https://www.nispa.org/conference2022.php?sid=2386  

 

 

The 6th Global Conference on Economic Geography 

Dublin, 7-10 June 2022 

https://gceg.org/  

 

 

Vándorgyűlés 2022 

 

A Magyar Politikatudományi Társaság XXVII. Vándorgyűlését a Budapesti Corvinus 

Egyetem fogja rendezni, várhatóan Székesfehérváron, az egyetem fehérvári 

kampuszán. A konferencia időpontja: 2022. június 9-10. (csütörtök-péntek). 

 

 

CEPSA 2022 

 

A Közép-Európai Politikatudományi Társaság (Central European Political Science 

Association) idei konferenciáját Bled városában (Szlovénia) tartja 2022. június 2-

3-án. Paneljavaslattal és előadással jelentkezni február 28-ig lehet. 

További információk: 

https://www.cepsanet.org/uploads/1/2/2/4/122417138/cepsa-2022-call.pdf  

 

 

UECEP 

 

Idén harmadik alkalommal rendezni meg a Budapesti Corvinus Egyetem az 

„Understanding East Central European Politics” (UECEP) c. konferenciáját 

Budapesten, 2022. június 16-17-én. Az idei konferencia témája: „Roads and 

https://www.nispa.org/conference2022.php?sid=2386
https://gceg.org/
https://www.cepsanet.org/uploads/1/2/2/4/122417138/cepsa-2022-call.pdf
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Perspectives: Political, Economic and Social Changes in East Central Europe”. 

Absztrakttal jelentkezni március 15-ig lehet - részletek a mellékelt felhívásban. 

 

 

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 
 

Kun Attila – Beryl ter Haar - Rijksuniversiteit Groningen (ed.) (2021): EU 

Collective Labour Law. Edward Elgar Publishing. ISBN: 978-1-78811-638-

1 

Prof. Dr. Kun Attila társszerkesztésében (társszerkesztő: Beryl ter Haar, University 

of Warsaw: Director - Centre for International and European Labour Law Studies 

(CIELLS); Rijksuniversiteit Groningen: Endowed Professor European and 

Comparative Labour Law) angol nyelvű monografikus igényű szerkesztett kötet 

jelent meg az egyik legnevesebb nemzetközi jogi kiadónál (Edward Elgar 

Publishing, UK) „EU Collective Labour Law” címmel. A nagy nemzetközi érdeklődés 

által övezett szakkönyv mintegy félezer oldalon, 27 darab monografikusan 

kapcsolódó fejezetben, 34 — Európa neves egyetemeit és a nemzetközi 

munkajogász társadalom vezető intézményeit képviselő — szerző tollából valósult 

meg. 

 

További információk: https://www.e-elgar.com/shop/gbp/eu-collective-labour-

law-9781788116381.html  

 

 

Q-s közlemények bemutatása 
 

Ezúton ajánljuk figyelmükbe az alábbi, nemrég megjelent Q4-es 

tanulmányt: 

 

mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://www.e-elgar.com/shop/gbp/eu-collective-labour-law-9781788116381.html
https://www.e-elgar.com/shop/gbp/eu-collective-labour-law-9781788116381.html
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Lentner Csaba - Horbulák Zsolt (2021): Some State Financial Segments of the 

Childbirth and Family Support System in Slovakia. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC 

FINANCE QUARTERLY (1963-) 66 : 4 pp. 482-500. , 19 p. 

A gyermekvállalási hajlandóság csökkenésének problémájával a világ számos 

országa küzd. Az NKE ÁNTK Széll Kálmán Állampénzügyi Kutatóintézetének 

vezetője és a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem oktatójának tollából 

megjelent írás Szlovákia demográfiai viszonyait elemezi történelmi léptékben, 

majd bemutatja azokat az adópolitikai és támogatási eszközöket, amelyekkel a 

szlovák kormány a gyermekvállalást és a nevelést kívánja elősegíteni.  

 

A tanulmány témaválasztása tulajdonképpen egy közvetett kísérlet a magyar 

népesedési és népesedéspolitikai intézkedések megítélésének igazolására. 

Köztudott, hogy a magyar kormány 2010-óta széleskörűen alkalmaz a 

gyermekvállalás elősegítéséhez adópolitikai kedvezményeket és lakásépítési 

támogatási formát, ám a gyermekvállalási hajlandóság emelkedése csak lassan 

halad. A szerzők több, korábbi tanulmányunkban is kifejtették, hogy a szülőképes 

korú magyar nők, családok ezekhez a támogatásokhoz hogyan viszonyulnak, 

valamint emelkedik-e a támogatások hatására a gyermekvállalási hajlandóság.  

 

A most megjelent elemzés unikumát viszont az adja, hogy Magyarország és 

Szlovákia hasonló fejlettségű és számos szempontból hasonló adottságú ország, 

tehát van alapja az összehasonlító elemzésnek. Ráadásul Szlovákia egy olyan 

ország, ahol GDP arányosan a családi támogatások mértéke alig fele a 

magyarországinak, ám ennek ellenére a gyermekvállalási hajlandóság kedvezőbb.  

 

A több évtizeden átnyúló szlovákiai viszonyok elemzésével a magyar rendszer 

esetleges továbbfejlesztésére, a családvállalás szempontjainak más aspektusaira 

is fel kívánják hívni a figyelmet a nemzetközi tudományos kooperációban részt 

vevő szerzők. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://www.penzugyiszemle.hu/en/public-finance-quarterly-archive-

articles/some-state-financial-segments-of-the-childbirth-and-family-support-

system-in-slovakia  

 

https://www.penzugyiszemle.hu/en/public-finance-quarterly-archive-articles/some-state-financial-segments-of-the-childbirth-and-family-support-system-in-slovakia
https://www.penzugyiszemle.hu/en/public-finance-quarterly-archive-articles/some-state-financial-segments-of-the-childbirth-and-family-support-system-in-slovakia
https://www.penzugyiszemle.hu/en/public-finance-quarterly-archive-articles/some-state-financial-segments-of-the-childbirth-and-family-support-system-in-slovakia
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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 
 

Fulbright-vendégoktató a Karunkon 

 

A 2021/2022-es tanév tavaszi félévében az ÁNTK oktatói között köszönthetjük Dr. 

Cleopatra Charles-t, aki a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány ösztöndíjasaként 

érkezett karunkra. Dr. Charles a Rutgers Egyetem  School of Public Affairs and 

Administration (SPAA) docense, fő kutatási területe az állami költségvetés, 

kutatásai az állami szervezeteket érintő pénzgazdálkodásra és fiskális politikai 

kérdésekre összpontosítanak, mint például az adósságkezelés, a bevételek 

diverzifikációja és a bevételi szerkezet. 

 

A vendégoktató a tervezett kutatási tevékenysége mellett bekapcsolódik az 

International Public Management szak Public Finance Studies tantárgyának 

oktatásába, valamint egy Academic Writing szemináriumot tart a 

Közigazgatástudományi Doktori Iskola keretében. Emellett részt vesz a KDI angol 

nyelvű doktori bizottságainak munkájában és közéleti szerepet vállal az NKE 2022. 

tavaszán megrendezésre kerülő angol nyelvű, szakmai témájához kapcsolódó 

rendezvényein. 

 

A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság örömmel 

hirdeti meg posztgraduális hallgatók, oktatók és kutatók számára a 

2023-2024-es tanévre szóló ösztöndíjait. 

 

Fulbright ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok pályázhatnak, akik legkésőbb 

2022. július 31-ig megszerzett felsőfokú végzettséggel, valamint megfelelő szintű 

angol nyelvtudással rendelkeznek és az Egyesült Államokban szeretnének oktatni, 

mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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kutatni, vagy továbbtanulni. Pályázni bármely tudományterületen és művészeti 

ágban lehet. 

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási 

Csereprogram Bizottság közös szervezésében 2022. február 22-én 14:00 órai 

kezdettel (Ludovika Főépület Hunyadi terem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.) a 

Fulbright Bizottság Igazgatója, Dr. Jókay Károly tájékoztató előadást tart amerikai 

ösztöndíj lehetőségekről posztgraduális hallgatók, oktatók és kutatók számára.  

 

A tájékoztató előadás keretén belül szintén megosztják tapasztalataikat: 

Dr. Lévay Miklós - Fulbright kutatói ösztöndíj, 2017-2018, fogadó intézmény a 

Northeastern University. Témája kriminológia. Jelenleg egyetemi tanár az ELTE 

ÁJK-n, korábban volt dékán, rektorhelyettes, alkotmánybíró. 

Bozsogi Boglárka - tanulmányi ösztöndíj, 2017-2018, fogadó intézmény a 

Georgetown University, témája nemzetközi kapcsolatok. 2018-ban a Hungary 

Foundation ösztöndíjával gyakornokként egy évet kint töltött a U.S. Institute of 

Peace-nél. 

Kasey Golding - Fulbright ösztöndíjas. BA in Political Science & Global Affairs (the 

University of Louisville); MA in European Studies/ European External Relations (KU 

Leuven); további tanulmányok: University College London & Oxford University 

 

Az eseményre regisztrálni az alábbi LudEvent linken lehetséges (2022. február 21. 

12:00-ig): https://ludevent.uni-nke.hu/event/1633/  

 

 

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 
 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/1633/
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Digitális Önkormányzatok I. 

2022.02.18. 09:00- 14:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-02-18  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1549/  

 

Szakdolgozat és dolgozat TDK felkészítő I. 

2022.02.18. 15:00 - 16:30 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-02-18  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1570/  

 

Aktuális kihívások a francia külpolitikában - Jean-Louis Bourlanges, a 

francia Külügyi Bizottság elnökének előadása 

2022.02.18. 16:00 - 18:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-02-18  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1666/  

 

Tapintható Univerzum - 3D kiállítás 

2022.02.19. 09:00 - 14:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-02-19  

 

Módszertani Workshop – Eseményelemzés módszertani alapjai 

2022.02.22. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-02-22  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1635/  

 

Investment Treaty Arbitration - Good or Bad? 

2022.03.07. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-07  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1663/  

 

VÍZÉRTÉK Konferencia - A vízérték szerepe a víziközmű szolgáltatás 

fenntarthatóságában 

2022.03.22. 08:00 - 16:50 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-22  

 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-02-18
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1549/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-02-18
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1570/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-02-18
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1666/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-02-19
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-02-22
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1635/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-07
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1663/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-22
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"Közjog és szimbolika I." c. online konferencia 

2022.03.29. 16:00 - 18:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-29  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1574/  

 

Módszertani Workshop – Regressziószámítás alapjai 

2022.03.29. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-29  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1636/  

 

Egy harmónia nyomában – A reálgazdaság és a pénzügyi szektor paradox 

természete a digitális forradalom idején 

2022.04.06. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-06  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1637/  

 

Módszertani Workshop – Többváltozós regressziószámítás alapjai 

2022.04.12. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-12  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1638/  

 

"Közjog és szimbolika II." c. online konferencia 

2022.04.26. 16:00 - 18:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-26  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1629/  

 

Globális kihívások és EU-válaszok a XXI. században 

2022.04.27. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-27 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1639/  

 

 

Online / Digitális megoldások 
 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-29
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1574/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-29
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1636/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-06
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1637/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-12
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1638/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-26
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1629/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-27
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1639/
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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://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

