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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 
 

Zahra Babar – Neha Vora (2022): The 2022 World Cup and Migrants' 

Rights in Qatar: Racialised Labour Hierarchies and the Influence of Racial 

Capitalism 

A 2022-es világbajnokság rendezési pályázatának megnyerése óta a katari 

kormány dollármilliárdokat fordított infrastrukturális fejlesztésekre a tornára való 

felkészülés érdekében, ami felerősítette az ország már amúgy is nagymértékű 

migráns munkaerőtől való függését. A 2022-es labdarúgó-világbajnokság körül 

zajló emberi jogi diskurzusok azonban továbbra is leegyszerűsítő és hiányos képet 

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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festenek a migráns munkaerőről, amelyekben a rasszizmus kérdését a fehér 

nézőpont határozza meg. A tanulmány ezzel szemben egy történeti és 

transznacionális keretet kínál az öbölbeli munkaerő- és bevándorlási rendszerek 

megértéséhez. A migráns munkavállalók mindennapi életének hatékony jobbá 

tétele megköveteli mind a helyi érdekelt felek, mind azon szereplők és 

intézmények bevonását – Kataron belül és kívül egyaránt –, amelyek részt vesznek 

e rendszerek újratermelésében. 

 

Megjelenés helye: The Political Quarterly 

Az 1930-as alapítása óta a „The Political Quarterly” aktuális kérdésekkel 

közérthetően és magas színvonalon foglalkozik. A folyóirat elkötelezett a politikai 

és társadalmi reformok iránt, gyakran forgatott kiadvány a politikai döntéshozók, 

valamint a tudomány művelői között. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: https://doi.org/10.1111/1467-

923X.13154  

 

 

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/10.1111/1467-923X.13154
https://doi.org/10.1111/1467-923X.13154
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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 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 
 

Publikációs lehetőségek Scopus által indexált folyóiratokba állam- és 

jogtudomány esetén 

 

A felsőoktatási modellváltás eredményeképpen az addig állami fenntartású 

egyetemek a hatékonyabb működés reményében vagyonkezelő alapítványok 

fenntartásába kerültek át. Ebből következően a fejlesztési források elosztása is 

átalakult, háromcsatornás finanszírozás logikájára építve, a hallgatói létszám (1), 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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kutatási tevékenység (2) és intézményi infrastruktúra (3) figyelembevételével. 

Vizsgálataink a kutatási tevékenység finanszírozására fókuszálnak, amelynek 

indikátorai egymás részhalmazainak tekinthető és az MTMT-re alapuló publikációs 

teljesítményre épülnek, és az indikátorok között minden esetben szerepel a WoS 

vagy a Scopus azonosítóval rendelkező közlemények írásának a követelménye. 

Miközben az állam- és jogtudománnyal foglalkozó oktatók és kutatók tudományos 

közleményei 96% és 99% között nem WoS vagy Scopus indexáltságú közlemény. 

Az állam- és jogtudományt a Scimagojr-ben három folyóiratlista – a Law, a Public 

Administration és a Management, Monitoring, Policy and Law – fedi le, amelyekben 

1999 és 2022 között magyar szerzőséggel 1098 darab állam- és jogtudományi cikk 

jelent meg, amelyből a legtöbbet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Karának oktatói és kutatói írták. A folyóiratcikkek 8%-a D1-es, 

15%-a Q1-es, 20%-a Q2-es, 26%-a Q3-as és 31%-a Q4-es kvartilisú volt. A 

használt folyóiratok száma 228 volt az 1243-ból. 

 

További információk: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16240.12802  

 

 

Tudományos utánpótlás 
 

Soron következő doktori védések: 

Som Zoltán: Az információbiztonsági tudatosság kérdései a közigazgatásban 

Témavezető: Dr. Szádeczky Tamás (BME) 

Időpont: 2022. december 9. 13:30 

Helyszín: Oktatási Központ 510. tárgyaló 

 

Magasvári Adrienn: A pénzügyőri szolgálat empirikus vizsgálata az utánpótlás- és 

hivatáskutatások tükrében 

Témavezető: Dr. Hazafi Zoltán 

Időpont: 2022. december 13. 15:30 

Helyszín: Oktatási Központ 510. tárgyaló 

 

Soron következő műhelyviták: 

Krzysztof Nesterowicz: E-Learning in Continuing Education for Public Service: 

Comparison of Public Administration and Healthcare 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16240.12802
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Témavezető: Dr. Szádeczky Tamás (BME) 

Időpont: 2022. december 2. 11:00 

Helyszín: Oktatási Központ 509. tárgyaló 

 

Takele Bekele BAYU: Ethnic Conflict Dynamics in the Ethiopian Federation; Case 

from the Oromia and Somali Regional States 

Témavezető: Dr. Marsai Viktor 

Időpont: 2022. december 6. 14:00 

Helyszín: Oktatási Központ 510. tárgyaló 

 

Marton Ádám: A fiskális politika az európai növekedési kilátások és 

makrogazdasági egyensúlytalanságok perspektívájából 

Témavezető: Dr. Halmai Péter  

Időpont: 2022. december 12. 14:00 

Helyszín: Online 

 

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

vedesek-es-muhelyvitak  

 

 

Könyvtári szolgáltatások 
 

2023. évben elérhető előfizetett adatbázisok a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetemen 

 

2023. január 1-től az alábbi adatbázisokat fizeti elő az Egyetem: 

 

- Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag 

- Brill International Law & World Order 

- Brill Journals - International Law and Human Rights 

- *Cambridge University Press (CUP) Journals - Full Collection 

- *De Gruyter Journals - Complete Package 

- Emerald - Public Policy & Environmental Management 

- GALE OneFile - Military and Intelligence 

- GALE OneFile - War and Terrorism 

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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- HeinOnline 

- JSTOR - Essential Collection 

- JSTOR - Security Studies 

- Oxford Handbooks Online (OHO) - Criminology and Criminal Justice 

- Oxford Handbooks Online (OHO) - Law 

- Oxford Handbooks Online (OHO) - Physical Science 

- Oxford Handbooks Online (OHO) - Political Science 

- Oxford Handbooks Online (OHO) - Sociology 

- *Oxford University Press (OUP) Journals - Law Collection 

- *Oxford University Press (OUP) Journals - Social Sciences Collection 

- Scopus (Eslevier) 

- *SpringerLink - Springer Journals 

- *Taylor and Francis Online - Social Sciences & Humanities (SSH) Library 

 

*Az előfizetés költségmentes open access publikálási lehetőséget is magában 

foglal. 

 

2023-ban is lehetőség lesz könyvtárközi kölcsönzés igénybevételére, azaz az NKE 

Egyetemi Könyvtár állományában nem található művek más könyvtárakból történő 

ideiglenes beszerzésére. A könyvtárközi kölcsönzés adatbázisokban található 

tartalmakra is kiterjed (cikkek, tanulmányok, konferenciaközlemények). 

 

Az adatbázisok, valamint az adatbázisokkal kapcsolatos információk, leírások az 

alábbi oldalról érhetők el: https://www.uni-nke.hu/konyvtar/adatbazisok  

 

 

Konferenciafelhívás 
 

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 
 

https://www.uni-nke.hu/konyvtar/adatbazisok
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Beluszky Pál (2022): A Kárpát–medence népeinek geopolitikai helyzete a 

dualizmus korában. Ludovika Egyetemi Kiadó ISBN: 978 963 531 841 4 

A dualizmus történetének egyik legkomplexebb, legellentmondásosabb – és a mai 

napig heves vitákat generáló – problémája a nemzetiségi kérdés. E polémiákhoz 

nyújt újabb adalékokat Beluszky Pál, aki jelen monográfiájában a Kárpát-medence 

népeinek földrajzi-térbeli elhelyezkedését és az ebből következő „geopolitikai” 

realitásokat vizsgálja, s egyben azt is, hogy ezen adottságok kerékkötői vagy 

éppen előmozdítói voltak a korabeli magyar politikai elit – hol burkolt, hol 

kendőzetlen – magyarosítási törekvéseinek. 

 

A kiadvány széles körű áttekintést nyújt a „boldog békeidők” uralkodó 

ideológiáiról, homogenizáló törekvéseiről, a magyarországi nemzetiségekkel 

kapcsolatos közgondolkodásról, aprólékosan elemzi mindezek hatását a magyar 

geográfia tudományára, s természetesen ez utóbbi visszahatását a magyar 

„geopolitikai törekvésekre”. 

 

További információk: 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/termeszettudomany/a-karpat-

medence-nepeinek-geopolitikai-helyzete-a-dualizmus-koraban/  

 

 

Q-s közlemények bemutatása 
 

Ezúton ajánljuk figyelmükbe az alábbi, WOS indexált folyóiratban nemrég 

megjelent tanulmányt: 

 

Lentner Csaba – Hegedűs Szilárd – Nagy Vitéz: Correlations of Taxation 

and Macroeconomic Indicators in the OECD Member Countries from 2014 

to the First Year of the Crisis Caused by COVID-19. JOURNAL OF RISK AND 

FINANCIAL MANAGEMENT 15 : 10 Paper: 464 , 17 p. (2022) 

Az ÁNTK-n működő Széll Kálmán Állampénzügyi Kutatóműhely kutatóinak újabb 

tudományos sikere a WoS, Scopus indexálású svájci Journal of Risk and Financial 

Management folyóiratban megjelent közlemény. Lentner Csaba egyetemi tanár, 

kutatóműhely vezető (NKE), Hegedűs Szilárd (Budapesti Gazdasági Egyetem & 

NKE ÁNTK Széll Kálmán Állampénzügyi Kutatóműhely), továbbá Nagy Vitéz 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/termeszettudomany/a-karpat-medence-nepeinek-geopolitikai-helyzete-a-dualizmus-koraban/
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/termeszettudomany/a-karpat-medence-nepeinek-geopolitikai-helyzete-a-dualizmus-koraban/
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(Corvinus Egyetem & NKE ÁNTK Széll Kálmán Állampénzügyi Kutatóműhely) 

kutatók tollából megjelent közlemény az adózás és a makrogazdasági mutatók 

összefüggéseit vizsgálja 2014-től a Covid-19 okozta válság első évéig, 2020-ig az 

OECD országok körében. 

 

Az alapos statisztikai-matematikai módszertannal felvértezett közpénzügyi témájú 

kutatásban a szerzők kiindulási pontja, hogy a kiszámítható adórendszer a 

gazdaság fenntarthatóságának egyik alappillére. Két kutatási célt definiáltak. Az 

első: egy adózásra vonatkozó kompozit mutató kidolgozása. A második kutatási 

cél: feltárni az adómértékekre, adóterhelési mutatókra, illetve makrogazdasági 

mutatókra vonatkozó összefüggéseket.  

 

A kutatás által feltárt eredmények sorából kiemelhető, hogy a társasági adóráta 

és a működőtőke áramlás között egy összetett kapcsolat áll fenn. A működőtőke 

beáramlás alapvetően a biztonságos államháztartást preferálja elsődlegesen, nem 

pedig a társasági adó mértékét. A szerzők elemezték a hozzáadott érték adókulcs 

és a fogyasztói árindex közötti összefüggéseket is.  

 

A kutatás során megállapítást nyert, hogy a vizsgált OECD országok jelentős 

részben a társasági adókulcsokat csökkentették 2014-től 2019-ig, amellyel a 

vélhető cél a beruházások ösztönzése, valamint a vállalatok jövedelmező 

tevékenységének fenntartása volt a prosperitás érdekében. E trend folytatódott 

2020-ban, a pandémiával sújtott évben is. Ezzel ellentétben a fogyasztást terhelő 

adók növekedtek az OECD országokban, ahogyan kismértékű emelkedés 

figyelhető meg a személyi jövedelemadó vonatkozásában is. A 2020. évben a 

pandémia ezt a folyamatot még nem befolyásolta, a válsághelyzet exogén jellege 

miatt, így lényegi változásokat majd 2021-es adóévtől lehet majd megfigyelni, 

amelyet a Széll Kálmán Kutatóműhely kiemelten fog vizsgálni.  

 

A szerzők álláspontja szerint a pandémia és az azt követő háborús helyzetben 

felértékelődik a jól működő, a gazdaság működését kedvezően befolyásoló, az 

adózók számára egyszerű, adóhatósági oldalról nézve alacsony adminisztrációval 

járó adórendszer kialakítása, másrészről fontos feladata az adórendszernek, hogy 

a fiskális stabilitást biztosítani tudja. 
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A tanulmány elérhető az alábbi linkeken keresztül: https://www.mdpi.com/1911-

8074/15/10/464  

https://www.researchgate.net/publication/364374475_Correlations_of_Taxation_

and_Macroeconomic_Indicators_in_the_OECD_Member_Countries_from_2014_to

_the_First_Year_of_the_Crisis_Caused_by_COVID-19  

 

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. 

 

 

Nemzetközi kapcsolatok 
 

Jarosław Jańczak, az ÁNTK-ra érkezett Ludovika Fellow előadása a 

határok újrarendeződésének gyakorlatáról 

 

A Ludovika Fellowship Program keretében az Államtudományi és Nemzetközi 

Tanulmányok Karon oktató professzor a Magyar Tudomány Ünnepéhez 

csatlakozóan tartott előadást a határok újrarendeződésének gyakorlatáról és az 

azokon túlnyúló együttműködésről. Előadásában Jarosław Jańczak professzor 

aktuális, főáramú kutatási kérdésekre és gyakorlati problémákra reflektált, 

különös tekintettel az európai változásokra és arra, „hogyan befolyásolták a hosszú 

ideje tartó újrarendeződési tendenciák a határdinamika új paradigmáit a kortárs 

Európában”. A szakmai fórumon részt vett a Határmenti Együttműködések 

Kutatóműhely vezetője, Fejes Zsuzsanna, illetve a Határon Átnyúló 

Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) szakmai csoport 

főtitkára, Ocskay Gyula is. 

 

További információk: https://www.uni-nke.hu/hirek/2022/11/21/a-hatarok-

ujrarendezodese-a-pandemia-fenyeben  

 

Fókuszban a Balkán a nemzetközi erőtérben 

 

https://www.mdpi.com/1911-8074/15/10/464
https://www.mdpi.com/1911-8074/15/10/464
https://www.researchgate.net/publication/364374475_Correlations_of_Taxation_and_Macroeconomic_Indicators_in_the_OECD_Member_Countries_from_2014_to_the_First_Year_of_the_Crisis_Caused_by_COVID-19
https://www.researchgate.net/publication/364374475_Correlations_of_Taxation_and_Macroeconomic_Indicators_in_the_OECD_Member_Countries_from_2014_to_the_First_Year_of_the_Crisis_Caused_by_COVID-19
https://www.researchgate.net/publication/364374475_Correlations_of_Taxation_and_Macroeconomic_Indicators_in_the_OECD_Member_Countries_from_2014_to_the_First_Year_of_the_Crisis_Caused_by_COVID-19
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/hirek/2022/11/21/a-hatarok-ujrarendezodese-a-pandemia-fenyeben
https://www.uni-nke.hu/hirek/2022/11/21/a-hatarok-ujrarendezodese-a-pandemia-fenyeben
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November 18-án, az NKE Egyetemi Központi Könyvtár Perjés Géza Termében 

tartották az immár ötödik alkalommal megrendezett Balkán Konferenciát. Az idei 

esemény témája a nagyhatalmak szerepvállalása volt. A rendezvényt szervező Dr. 

Ördögh Tibor, az NKE ÁNTK Európa-tanulmányok Tanszékének egyetemi docense, 

elmondta, az előadók azt igyekeztek több oldalról is megvilágítani, hogy miképpen 

viselkednek a térség államai abban a nemzetközi térben, amely alapvetően 

meghatározza működésüket. A rendezvényen a hazai tapasztalt kutatókon kívül 

számos doktorandusz is bemutatta kutatási eredményeit. 

 

További információk: https://www.uni-nke.hu/hirek/2022/11/21/a-balkan-a-

valtozo-nemzetkozi-terben  

 

Ismét fotelból jártak a világ körül 

 

Az ÁNTK Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomáciai Tanszéke és az ÁNTK HÖK 

Nemzetközi Bizottsága a sportdiplomácia bonyolult, de izgalmas világába vitte el 

a Fotelból a világ körül programsorozat félévzáró rendezvényén a hallgatókat. A 

beszélgetőpartnerek ezúttal Kovács Barnabás, volt barcelonai főkonzul és Nagy 

Viktor világ- és Európa-bajnok vízilabda kapus voltak. 

 

További információk: https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/11/17/fotelbol-a-vilag-

korul-sportdiplomacia  

 

 

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 
 

NKE nyílt nap 

2022.11.25. 10:00 

https://www.uni-nke.hu/hirek/2022/11/21/a-balkan-a-valtozo-nemzetkozi-terben
https://www.uni-nke.hu/hirek/2022/11/21/a-balkan-a-valtozo-nemzetkozi-terben
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/11/17/fotelbol-a-vilag-korul-sportdiplomacia
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/11/17/fotelbol-a-vilag-korul-sportdiplomacia
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-25  

 

A választás és képviselet aktuális alkotmányjogi kérdései 2022-ben 

2022.11.25. 14:00 - 18:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-25  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2432/  

 

Invitation - What is the Use of a Handbook of Western Conservative 

Thought? 

2022.11.25. 14:30 - 16:30 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-25  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2494/  

 

EUSTRAT kurzus 

2022.11.25. 15:00 - 16:30 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2493/  

 

Módszertani workshop - Regressziószámítás alapjai 

2022.11.28. 08:00 - 12:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-28  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2558/  

 

Összhaderőnemi hadviselés, összfegyvernemi harcászat (aktuális 

kihívások a katonai erő alkalmazásában) 

2022.11.29. 09:00 - 13:00 

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

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2472/  

 

Monarchiák tegnap és ma 

2022.11.29. 14:00 - 18:00 

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

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2444/  

 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-25
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-25
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2432/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-25
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2494/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2493/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-28
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2558/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-29
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2472/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-29
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2444/
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Polgári jog a bírói gyakorlatban című program-sorozatunk következő 

előadása - Dr. Vezekényi Ursula - A társasági határozatok bírósági 

felülvizsgálata 

2022.11.29. 16:00 - 17:30 

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

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2445/  

 

Latin America in the 21st century: between modernization, fragmentation 

and integration 

2022.11.29. 16:00 - 18:00 

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

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2544/  

 

Módszertani workshop - Idősorelemzés alapjai - Trendek, szezonalitás, 

szűrés 

2022.11.29. 18:00 - 20:00 

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

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

 

The EU’s New Gas Deal with Azerbaijan and Europe’s Energy Security 

2022.11.30. 11:00 - 12:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-30  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2545/  

 

Possibilities of joint performance of Hungary and Serbia in Latin America: 

How to use the potential of the Danube Region and the "Open Balkans" 

initiatives? 

2022.11.30. 13:00 - 15:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-30  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2548/  

 

Kiből lesz a vezető? avagy közszolgálati vezetők kiválasztása a 

gyakorlatban 

2022.11.30. 14:00 - 17:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-30  

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-29
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2445/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-29
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2544/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-29
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2298/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-30
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2545/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-30
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2548/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-30
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Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2405/  

 

A kínai pártkongresszus és globális gazdasági, politikai összefüggései – 

NKE Kína-szakértői elemzések 

2022.11.30. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-30  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2518/  

 

Megelőzni a vízválságot! - VÍZÉRTÉK Konferencia 

2022.12.01. 09:00 - 16:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-01  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2460/  

 

Dr. Varga Csaba Széchenyi-díjas jogfilozófus professzor Rule of Law – 

Contesting and Contested című könyvének ünnepélyes bemutatója 

2022.12.01. 10:00 - 12:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-01  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2429/  

 

Az orosz-ukrán háború és a nemzetközi büntetőjog c. kerekasztal-

beszélgetés 

2022.12.01. 16:00 - 17:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-01  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2430/  

 

Political effects of natural resources: corruption and kleptocracy in rentier 

states 

2022.12.01. 16:00 - 18:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-01  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2549/  

 

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/  

https://ludevent.uni-nke.hu/event/2405/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-11-30
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2518/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-01
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2460/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-01
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2429/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-01
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2430/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-01
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2549/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-02
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2200/
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Art and Politics in Roger Scruton’s Conservative Philosophy 

könyvbemutató és workshop 

2022.12.05. 17:00 - 18:30 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2561/  

 

Műhely-beszélgetés a teremtésvédelemről 

2022.12.06. 18:00 - 20:00 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2514/  

 

Politikai rezsimek: demokrácia, autokrácia, diktatúra. (IV. Éves 

Politikatörténeti és elméleti konferencia) 

2022.12.07. 08:00-16:30 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2512/  

 

Ludovika Zeneszalon 

2022.12.07. 18:30 - 21:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-07  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2446/  

 

Menekültjogi dilemmák az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában 

2022.12.08. 14:00 - 15:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-08  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2422/  

 

Szellemi tulajdon és iparjogvédelem - Online előadás 

2022.12.08. 14:00 - 15:15 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-08  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2520/  

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: 

Leiratkozás 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi 

tájékoztató 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/2561/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2514/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2512/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-07
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2446/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-08
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2422/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-08
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2520/
https://antk-dl.uni-nke.hu/at-newsletter-confirm/confirm/leiratkozas.php
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

