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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 osztályvezető, 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 
 

Alexandre Lefebvre (2022): The Spiritual Exercises of John Rawls 

A tanulmány John Rawls eredeti pozícióról alkotott elképzelését spirituális 

gyakorlatként értelmezi. A hagyományos megközelítés szerint az eredeti helyzete 

egy olyan eszköz, amely a társadalom alapvető intézményeit meghatározó 

igazságossági elvek megválasztására szolgál. A cikk szerzője azt állítja, hogy 

Rawls az eredeti helyzetet egy ‘szellemi gyakorlatnak’ is tekintette, amelynek célja 

az ‘én’ átalakítása és kiteljesítése lehet. Érvelésében Pierre Hadot filozófus 

munkásságára támaszkodik, aki bevezette a spirituális gyakorlat gondolatát, mint 

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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az ókori és modern filozófiafelfogások központi elemét. A tanulmány szerzője, 

Hadot alapján olyan gondolkodóként ábrázolja Rawlst, mint akit mélyen 

foglalkoztat az a kérdés, hogy miképp élhet az egyén egy igazságosabb és 

teljesebb életet. Azt is felveti, hogy az eredeti helyzet, mint spirituális gyakorlat 

segíthet megvédeni a liberalizmust, mint társadalmi és politikai doktrínát. 

 

Megjelenés helye: Political Theory 

A kéthavonta megjelenő, lektorált folyóirat a politikaelmélet egyik meghatározó 

fórumaként szolgál. A cikkek a kortárs politikai gondolkodással, normatív és 

kulturális elméletekkel, eszmetörténettel és kortárs munkák kritikai értékelésével 

foglalkoznak. A folyóirat olyan tanulmányok megjelenését támogatja, amelyek 

időszerű politikai eseményekkel vagy sürgető etikai kérdésekkel foglalkoznak. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://doi.org/10.1177/00905917211041768  

 

 

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/10.1177/00905917211041768
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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 
 

Hogyan ismerhetjük fel a predátor konferenciákat: a Think.Check.Attend 

ellenőrzőlista 

 

A tudományos közösség tagjai jól ismerik a predátor kiadók és folyóiratok által 

jelentett növekvő fenyegetést. A tudományos publikálásban a predátorok 

csoportja újabban a predátor konferenciákkal bővült. Az utóbbi időben egyre több, 

eltérő szakterülettel foglalkozó tudós kap meghívást konferenciákon való 

előadásra vagy részvételre. Ezek többsége tudományos konferenciának tűnik, de 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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valójában a predátor kiadók és konferenciaszervezők kizsákmányoló jellegű 

eszközei, hogy pénzt keressenek a regisztrációs díjakból. A hamis konferenciákkal 

többnyire gyanútlan, pályakezdő kutatókat céloznak meg. Előfordul, hogy az 

előadókat vagy a résztvevőket utólag értesítik arról, hogy a konferencia valamilyen 

okból elmaradt, a regisztrációs díjakat azonban nem térítik vissza. Máskor a 

találkozók ugyan létrejönnek, de azok messze nem olyan nagy horderejű 

nemzetközi események, mint amilyennek várták őket: gyér a részvétel, és nem 

jelennek meg a konferencia honlapján feltüntetett prominens előadók. A kétes 

találkozókról és eseményekről szóló történetek már megjelentek a Science 

Magazine, a NYTimes és a HUFFPOST oldalain. 

 

További információk: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14473.11366  

 

 

Tudományos utánpótlás 
 

Soron következő műhelyviták: 

Szakos Judit: Az állam innovációt ösztönző szerepe: az üzleti inkubátorok példája 

Témavezető: Dr. Makó Csaba 

Időpont: 2022. október 25. 14:00 

Helyszín: Oktatási Központ Oktatási Központ 125. terem és online 

 

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

vedesek-es-muhelyvitak  

 

 

Konferenciafelhívás 
 

Konferenciafelhívás - IRSPM 

 

Conference of The International Research Society for Public Management 

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 

Időpont: 2023. április 3-5. 

Előadásjavaslattal (absztrakttal) jelentkezni 2022. november 1-ig lehet. 

Részletek a mellékelt dokumentumban. 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14473.11366
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 - Politikai rezsimek 

 

Politikai rezsimek: Demokrácia, autokrácia, diktatúra - Politikaelméleti és 

Eszmetörténeti Éves Konferencia 2022 

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Időpont: 2022. december 7. 

Előadásjavaslattal (absztrakttal) jelentkezni 2022. november 25-ig lehet. 

Részletek a csatolt dokumentumban. 

 

 

Amennyiben Ön is ismer olyan színvonalas konferenciákat, melyeket meg szeretne 

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

címre. 

 

 

Könyvajánló 
 

Auer Ádám (szerk.) (2022): Közszerződési jogi koncepciók Tanulmányok 

a közszerződések köréből. Akadémiai Kiadó. ISBN: 978 963 454 849 2 

A közszerződések újabb és újabb jelenségei töretlenül növekednek, a különböző 

megállapodások, köz- és magánjogi vegyes elemekkel átszőtt szerződések és azok 

egyedi változatai is egyre elterjedtebbek. E témakör hazai tudományos 

feldolgozása olyan ponthoz érkezett, ahol az egyes jogági szakterületek felvetettek 

problémákat, kidolgoztak álláspontokat, így egy olyan fórum életre hívása tűnik 

indokoltnak, amely alkalmas ezen eredmények megvitatására, közös álláspontok 

kialakítására. 

 

A tanulmánykötet két részből áll. Az első részben koncepcionális, dogmatikai és 

átfogóbb kérdéseket tárgyaló, míg a kötet második részében egy-egy speciális 

problémát elemző írások kaptak helyet. A vitában mindkét iránynak helye van. Ki 

kell jelölni egy dogmatikai, egységes értelmezési keretet, amely iránytűként 

szolgál a szakágazati megoldásokhoz. A közszerződések témaköre túllépett azon 

a szinten, hogy egységesen kezelhető területként feldolgozható legyen. A 

közpolitikai és gazdasági környezet, a szakjogági tradíciók és jogi paradigmák több 

mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu


6 

utat jelölnek ki a téma tárgyalásának, így helye lehet a koncepcióalkotást követően 

annak, hogy egyes jogintézmények szintjén történjen meg a problémák 

feltérképezése és megoldása. A helyzet azonban nem statikus, mert a technológiai 

fejlődés (például okos szerződés) olyan nyomást helyez az állami jogalkotókra, 

mely a hathatós megoldást egy viszonylag szűk határidő alatt követeli meg. Az 

adekvát jogi válasz hiánya ugyanis versenyhátrányt, nemzetgazdasági visszaesést 

jelenthet 

 

További információk: https://mersz.hu/auer-kozszerzodesi-jogi-koncepciok  

 

 

Q-s közlemények bemutatása 
 

Ezúton ajánljuk figyelmükbe az alábbi, nemrég megjelent Q2-es 

tanulmányt: 

 

Tóth Róbert – Kása Richárd – Lentner Csaba: Identifying the Influencing 

Factors of Financial Literacy Across Pre- and “Post” Pandemic Times at 

the Hungarian SMEs. ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA 19 : 8 pp. 9-29. , 

21 p. (2022) 

Az Acta Polytechnica Hungarica Q2-es nemzetközi besorolású (Scopus) 

folyóiratban jelent meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ÁNTK Széll Kálmán 

Állampénzügyi Kutatóműhely, a Budapesti Gazdasági Egyetem és a Károli Gáspár 

Református Egyetem kutatóinak tollából a pénzügyi kultúra magyar kis- és 

középvállalati körben történő érvényesülését vizsgáló tanulmány.  

 

Lentner Csaba egyetemi tanár (NKE Széll Kálmán Állampénzügyi Kutatóműhely), 

Kása Richárd (BGE, NKE Széll Kálmán Állampénzügyi Kutatóműhely) és Tóth 

Róbert (KRE ÁJK) abból indulnak ki, hogy a 2020-as év elején hazánkat is elérő 

Covid-19-világjárvány újabb kihívások elé állította Magyarországot is. Leírják, 

hogy számos hazai és nemzetközi tanulmány foglalkozik a járvány gazdasági és 

társadalmi hatásaival, és sok esetben összevetik azokat a 2007–2008-as 

gazdasági válság sajátosságaival. Leszögezik azonban, hogy a két válság teljesen 

eltérő okokból következett be, más hatásmechanizmusok indultak el, ami 

természetesen determinálja a beavatkozások közötti különbségeket is. A kutatók 

https://mersz.hu/auer-kozszerzodesi-jogi-koncepciok


7 

azonban egy közös területet megállapítanak a két válságban: kezelésük megfelelő 

tudatosságot, elhatározottságot igényel a piaci szereplőktől, s a pénzügyekhez 

kötődő kultúra jelentőségére hívják fel a figyelmet.  

 

A tanulmány egyik legfontosabb célja, hogy bemutassa a vállalati pénzügyi kultúra 

jelentőségét. Feltárja azon makrogazdasági és mikrogazdasági folyamatokat, 

amelyek megkövetelik a vállalati pénzügyi kultúrát. Elemzésünkben a vállalati 

pénzügyi kultúra értelmezéseit és dimenzióit adják. Az elméleti feltáráson 

túlmenően igazolni kívánják, hogy az állami beavatkozások is hatással vannak a 

vállalatok működésére. A tanulmány vizsgálja azt is, hogy egy vállalat által 

megítélt üzleti környezet, és a környezet irányába mutatott bizalom szintje között 

milyen az összefüggés, és az hogyan befolyásolja a vállalati pénzügyi kultúra 

minőségét. Mindezen túl a tanulmány elemző része kitér a szakmai képzések 

vállalati pénzügyi kultúrában betöltött szerepére. Az alapos pénzügyi-statisztikai 

módszertannal, empirikus kutatásokkal felvértezett tanulmány méltán számíthat 

a kutatók és a vállalatvezetők figyelmére, akik a pénzügyi kultúrát fontosnak 

tartják. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linkeken keresztül: http://acta.uni-

obuda.hu/Toth_Kasa_Lentner_126.pdf  

https://www.researchgate.net/publication/364346205_Identifying_the_Influenci

ng_Factors_of_Financial_Literacy_Across_Pre-

and_Post_Pandemic_Times_at_the_Hungarian_SMEs  

 

 

Amennyiben Önnek is született olyan Q-s közleménye, melyet meg szeretne 

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

az említett tanulmány könyvészeti adatait, valamint a tanulmány rövid, magyar 

nyelvű leírását. 

nyelvű leírását. 

 

 

Nemzetközi kapcsolatok 
 

http://acta.uni-obuda.hu/Toth_Kasa_Lentner_126.pdf
http://acta.uni-obuda.hu/Toth_Kasa_Lentner_126.pdf
https://www.researchgate.net/publication/364346205_Identifying_the_Influencing_Factors_of_Financial_Literacy_Across_Pre-and_Post_Pandemic_Times_at_the_Hungarian_SMEs
https://www.researchgate.net/publication/364346205_Identifying_the_Influencing_Factors_of_Financial_Literacy_Across_Pre-and_Post_Pandemic_Times_at_the_Hungarian_SMEs
https://www.researchgate.net/publication/364346205_Identifying_the_Influencing_Factors_of_Financial_Literacy_Across_Pre-and_Post_Pandemic_Times_at_the_Hungarian_SMEs
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Nina Sajic előadása a Ludovika Scholar Program keretében 2022. 

október 24-én 

 

A Ludovika Scholar Program keretében 2022. október 24-én az Államtudományi 

és Nemzetközi Tanulmányok Kar vendége lesz Prof. Dr. Nina Sajic, aki korábban 

Bosznia-Hercegovina nagykövete volt az UNESCO mellett, majd Franciaországban, 

Algériában és Romániában, emellett a korábbi elnökség külpolitikai 

tanácsadójaként dolgozott. Professzor asszony Ludovika Főépület Zrínyi Teremben 

tart 12 órától angol nyelvű nyilvános előadást „Federalism as a tool for conflict 

management and resolution” címmel. 

 

Az eseményre az alábbi linken keresztül lehet regisztrálni: https://ludevent.uni-

nke.hu/event/2381/ 

 

 

Webinárium-vadászat 
 

Amennyiben Ön is ismer olyan színvonalas és ingyenes webináriumokat vagy 

konferenciákat, melyeket meg szeretne osztani e Hírlevél olvasóival, kérjük, küldje 

meg azokat az ANTK.TDH@uni-nke.hu címre. 

 

 

Rendezvényajánló 
 

Jonatan Lerga (University of Rijeka) nyilvános előadása (Public lecture) a 

"Ludovika Scholars" program keretében 

2022.10.24. 14:00-15:30 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2389/  

 

Hallgatói innovációs és startup programsorozat 

2022.10.25. 16:00 - 17:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-25 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2322/  

 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/2381/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2381/
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2389/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-25
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2322/
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Monetary policy dilemmas in the times of post 2007 global crisis and 

during the times of conflict at Ukraine 

2022.10.25. 18:00 - 20:00 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2299/  

 

TDK Börze 2022 

2022.10.26. 09:00 - 14:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-26 

 

Self-determination in Constitutional Systems - TDK előadás angol nyelven 

2022.10.27. 14:00 - 15:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-27  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2375/  

 

Hagyományok és (át)változás a Távol-keleti társadalmak vallási életében 

2022.10.27. 18:00 - 20:00 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2386/  

 

A város politikai és esztétikai megjelenítései ‒ Irodalom, történelem, 

építészet 

2022.10.27‒28. 

https://ejkk.uni-nke.hu/hirek/2022/08/30/a-varos-politikai-es-esztetikai-

megjelenitesei-irodalom-tortenelem-epiteszet  

 

A kereszténység helye Európában ma 

2022.10.28. 09:00 - 16:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-28  

Regisztráció: https://habsburgottoalapitvany.hu/a-keresztenyseg-helye-

europaban-ma/  

 

ITDK 2022 ősz 

2022.11.03. 08:00 - 17:00  

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-03 

 

A társadalomelmélet alapkérdései I. 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/2299/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-26
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-27
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2375/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2386/
https://ejkk.uni-nke.hu/hirek/2022/08/30/a-varos-politikai-es-esztetikai-megjelenitesei-irodalom-tortenelem-epiteszet
https://ejkk.uni-nke.hu/hirek/2022/08/30/a-varos-politikai-es-esztetikai-megjelenitesei-irodalom-tortenelem-epiteszet
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-10-28
https://habsburgottoalapitvany.hu/a-keresztenyseg-helye-europaban-ma/
https://habsburgottoalapitvany.hu/a-keresztenyseg-helye-europaban-ma/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-03
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2022.11.03. 09:00 - 2022.11.04. 15:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-03  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2344/  

 

Politikai gondolkodás és rendszerválság a nyolcvanas években 

2022.11.04. 09:45 - 16:30 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2388/  

 

VIII. Önkormányzatiság napjainkban 

2022.11.04. 10:00 - 14:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-04  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2303/  

 

John Mearsheimer - amerikai Geopolitikus „A nagy téveszme. Liberális 

álmok és nemzetközi realitás” 

2022.11.08. 16:00 - 20:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-08 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2369/  

 

Módszertani workshop - Változók közötti kapcsolatok vizsgálata 

2022.11.08. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-08  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2297/  

 

Beyond Financial Reporting – Integrált gondolkodás és integrált vállalati 

jelentés: Fenntarthatósági kockázatok a gazdasági és energetikai válság 

árnyékában 

2022.11.10.  

Regisztráció: https://uni-bge.hu/hu/tudomanyoselet/hirek/magyar-tudomany-

unnepe-2022 

 

Vezetőképzési gyakorlat és innovációs tendenciák a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemen 

2022.11.16. 10:00 - 16:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-16  

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-03
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2344/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2388/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-04
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2303/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-08
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2369/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-08
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2297/
https://uni-bge.hu/hu/tudomanyoselet/hirek/magyar-tudomany-unnepe-2022
https://uni-bge.hu/hu/tudomanyoselet/hirek/magyar-tudomany-unnepe-2022
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-16
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Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2336/  

 

A Big Data elemzés lehetőségei - Az adatok jövője? 

2022.11.16. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-16  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2359/  

 

A Balkán a változó nemzetközi térben – V. Balkán konferencia 

2022.11.18. 09:00 - 17:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-18  

 

Család és házasság – Új tendenciák a XXI. században 

2022.11.22. 16:00 - 18:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-22  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2258/  

 

Őszi könyvszüret 

2022.11.24. 17:00 - 19:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-24  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2201/  

 

Módszertani workshop - Idősorelemzés alapjai - Trendek, szezonalitás, 

szűrés 

2022.11.29. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-29  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2298/  

 

Az európai jog 21. századi kihívásai 

2022.12.02. 09:30 - 15:30 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-02  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2200/  

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: 

Leiratkozás 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/2336/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-16
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2359/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-18
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-22
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2258/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-24
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2201/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-29
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2298/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-02
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2200/
https://antk-dl.uni-nke.hu/at-newsletter-confirm/confirm/leiratkozas.php
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Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi 

tájékoztató 

https://antk.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-hu/Adatkezel%C3%A9si_T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_%C3%81llamtudom%C3%A1nyi%20H%C3%ADrlev%C3%A9l_2022.pdf
https://antk.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-hu/Adatkezel%C3%A9si_T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_%C3%81llamtudom%C3%A1nyi%20H%C3%ADrlev%C3%A9l_2022.pdf

