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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 
 

Alex Schwartz (2022): The Changing Concepts of the Constitution 

Az elmúlt néhány évtizedben számos fontos formális változás történt az Egyesült 

Királyság alkotmányában, ideértve az Észak-Írországgal, Skóciával és Wales-szel 

kapcsolatos devolúciót, az Emberi Jogok Európai Egyezményének nemzeti jogba 

való átvételét és az új Legfelsőbb Bíróság létrehozását. Ez a cikk azokról az 

informális szemantikai változásokról szól, amelyek ezeket a formális változásokat 

kísérték és olyan központi fogalmakra összpontosít, mint a parlamenti 

szuverenitás, jogállamiság, hatalmi ágak elválasztása, devolúció és emberi jogok. 

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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A cikk egy nemrégiben kifejlesztett gépi tanulási módszert használ a parlamenti 

vita korpuszának elemzésére és felméri, hogy ezek a fogalmak milyen mértékben 

kapcsolódnak a parlamenti diskurzusban az Egyesült Királyság alkotmányának 

jelentéséhez. 

 

Megjelenés helye: Oxford Journal of Legal Studies 

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

ami a joggal kapcsolatos legkülönfélébb kérdések megértéséhez kíván 

hozzájárulni. A folyóirat elsősorban elméleti munkákra és a jog más 

tudományágakhoz való kapcsolatából származó átfogó kérdések vizsgálatára 

helyezi a hangsúlyt, de egyetlen jogi érdeklődésre számot tartó téma és 

tudományos megközelítés sincs kizárva a publikáció köréből. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://doi.org/10.1093/ojls/gqac001  

 

 

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/10.1093/ojls/gqac001
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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 
 

Négy magyar egyetem tématerület szerinti kockázatvizsgálata a QS 

szakterületi egyetemi rangsor szempontjából 

 

A kutatócsoportok elengedhetetlenek az intézményi szintű tudományos 

teljesítmény fenntartásához és a nemzetközi versenyképesség javításához. A 

hazai intézmények számára prioritássá vált a nemzetközi egyetemi rangsorokon 

minél jobb helyen való szereplés, amihez az aktívan működő kutatócsoportok 

hozzájárulása jelentős. Az ezen csoportokat vezető mentorok ugyanakkor kitetté 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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is teszik az intézményeket, amit a jelen tanulmányban két dimenzióban mérünk: 

egyrészt a mentor életkorával, másrészt az általa vezetett kutatási témához való 

hozzájárulásának mértékével. A tanulmányban a SciVal tématerületekre 

vonatkozó adatai mentén vizsgáljuk négy hazai egyetem (Debreceni Egyetem, 

Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem és Szegedi Tudományegyetem) 

kockázatát a QS szakterületi rangsorban való szereplés tekintetében. 

Eredményeink rávilágítanak arra, hogy a mentorok megtartása és a fiatal kutatói 

generáció mentorrá fejlődésének támogatása elengedhetetlen ahhoz, hogy ezek a 

hazai intézmények hosszabb távon fenntarthassák a rangsorban helyezéseiket. Az 

intézményi vezetés számára tehát elengedhetetlen a kutatási stratégia 

megalkotása során a mentorok és a kutatócsoportok sajátosságainak 

figyelembevétele, az általuk generált kitettség megfelelő eszközökkel való 

kezelése. 

 

További információk: https://doi.org/10.1556/2065.183.2022.12.5  

 

 

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 

 

Józsa Attila: A városfejlesztés magyarországi és romániai tervezési eszközeinek 

összehasonlító elemzése az erdélyi Barót város fejlesztési tervei tükrében 

Témavezető: Dr. Bajnai László 

Időpont: 2022. december 12. (hétfő) 11:30 

Helyszín: Online 

 

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

hivatáskutatások tükrében 

Témavezető: Dr. Hazafi Zoltán 

Időpont: 2022. december 13. 15:30 

https://doi.org/10.1556/2065.183.2022.12.5
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Helyszín: Oktatási Központ 510. tárgyaló 

 

Soron következő műhelyviták: 

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 

 

Szabadi Ernő-Loránd: Székelyföld közigazgatása és székely kérdés a világháborúk 

közötti Romániában 

Témavezető: Dr. Bodó Barna (SEMTE) 

Időpont: 2022. december 14. 14:00 

Helyszín: Online 

 

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

vedesek-es-muhelyvitak  

 

 

Konferenciafelhívás 
 

2023 RSA Annual Conference – Transforming Regions: Policies and 

Planning for People and Places  

Ljubljana, 14-17 June 2023  

(special session submission deadline: 9 January 2023; abstract submission 

deadline: 30 January 2023)  

https://www.regionalstudies.org/events/2023rsaannualconf/  

 

https://antk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/doktori-vedesek-es-muhelyvitak
https://antk.uni-nke.hu/oktatas/doktori-kepzes/doktori-vedesek-es-muhelyvitak
https://www.regionalstudies.org/events/2023rsaannualconf/
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Decades of crises: from competitiveness to resilience - via the bumpy road 

of sustainability  

The 5th Conference in cooperation with the European Association for 

Comparative Economic Studies  

Szeged/online, 14-15 April 2023 (abstract submission deadline: 1 February 2023)  

http://eco.u-szeged.hu/english/research/conferences-workshops/2023/decades-

of-crises/decades-of-crises   

 

EURA2023 The European city: A practice of resilience in the face of an 

uncertain future  

Reykjavík, 22-24 June 2023 (panel submission deadline: 5 December 2022; 

abstract submission deadline: 25 January 2023)  

https://www.eura.org  

 

2023 Conference of IGU Commission on Geography of Governance - 

Paradigm shifts in local and urban governance  

Budapest, 4-6 September 2023 (abstract submission deadline: 15 February, 2023)  

https://sites.google.com/view/geogov2023/home  

 

 

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 
 

Varga Csaba (2022): Jogállamiság – viták közegében. Ludovika Egyetemi 

Kiadó ISBN: 978-963-531-764-6 

A „jogállamiság”, „joguralom” fogalmi tartalma a jogállami átmenet kezdete óta 

vitatott Magyarországon, mert a globalizált világ mértékadó tudományos és 

politikai körei zárt és elvont fogalomként univerzalizálták, mint amely éppen vallott 

értékeket, államberendezkedést és emberi jogi felfogást bárhol a világban 

elérendő minimumként ír elő. 

 

http://eco.u-szeged.hu/english/research/conferences-workshops/2023/decades-of-crises/decades-of-crises
http://eco.u-szeged.hu/english/research/conferences-workshops/2023/decades-of-crises/decades-of-crises
https://www.eura.org/
https://sites.google.com/view/geogov2023/home
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Valójában számos, egymást kizáró értéket képviselő tág eszményről van szó, 

amelyhez csakis közelíthetünk, hiszen azonos támogatással kizárólag valamiféle 

kompromisszumos optimalitásuk érhető el, eseti mérlegelés és egyensúlyozás 

révén. Történelmileg maga az eszme is olyan állami vagy nemzetközi entitások 

problémamegoldásaiból formálódott, amelyek saját körben akkor és ott felmerült 

gondokra szolgáltak válaszul. Eleve partikuláris gondolat tehát, amely a konkrét 

valóságtól eltávolodva aligha univerzalizálható. Ráadásul eleve szabályalapú 

jogrendet feltételez, amely csakis a nyugati gyökerű jogi berendezkedések sajátja. 

 

Mint lényegileg vitatott fogalom, a kizárólag körülíró és példálózó jellemzésre 

alkalmas rendfogalmak körébe tartozik, mely jogi értelemben kritériummá, 

jogászilag megítélhető s szankcióval övezhető követelménnyé csakis tényállásként 

történő meghatározásával válhatna. 

 

A kötet Varga Csabának a rendszerváltás kezdete óta született írásaiból kritikailag 

újragondolt válogatást közöl több olyan mai tanulmánnyal, amely magyar nyelven 

még nem látott napvilágot. 

 

 

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

jogtudomany/jogallamisag/  

 

 

Q-s közlemények bemutatása 
 

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 
 

Latin-Amerika a szerb és magyar külpolitika, valamint a Ludovika 

Scholars Program fókuszában 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/allam-es-jogtudomany/jogallamisag/
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/allam-es-jogtudomany/jogallamisag/
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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A Ludovika Scholars Program keretében tartott nyilvános előadást és szakmai 

szervezetek képviselőivel tudományos kerekasztal-beszélgetést Slobodan S. 

Pajović, az University Business Academy belgrádi Társadalomtudományi Karának 

alapító dékánja. A két rendezvény fókuszában a közép-európai országok, 

elsősorban Szerbia és Magyarország Latin-Amerikával kapcsolatos politikája állt. 

A rendezvényeken többek között kitértek a kulturális és a soft diplomácia 

lehetőségeire, a gazdasági külkapcsolatok egyes elemeire, valamint a szerb és a 

magyar lehetőségek közötti különbségekre és egymást kiegészítő szinergiáira is. 

Konklúzióként megfogalmazódott, hogy a latin-amerikai térség országai a 

feltételek nélküli, nyitott együttműködésben érdekeltek és minél inkább közös 

régióként érdemes megszólítani az országokat. 

 

További információk: https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/12/01/a-feltetelek-

nelkuli-egyuttmukodes-lehet-a-kulcs-latin-amerika-a-szerb-es-magyar-

kulpolitika-fokuszaban  

 

Az Európai Unió Washingtonból nézve 

 

Vajon hogyan látják az Európai Unió (EU) belső útkeresését és külpolitikai 

fellépését a világpolitikai porondon az Egyesült Államokból? Az NKE Stratégiai 

Tanulmányok Intézetének (STI) meghívására tartott előadást a Nemzetek 

Európája Program keretében Kevin Roberts, elismert amerikai történész, aki 

aktívan és dinamikusan részt vesz az észak-amerikai közpolitika alakításában. Az 

előadást követő vitában felszólalt Ugrósdy Márton, helyettes államtitkár, Mártonffy 

Balázs, az NKE Eötvös József Kutatóközpont Amerika Tanulmányok 

Kutatóintézetének vezetője és Ökrös Oszkár, nemzetközi kapcsolatokért felelős 

helyettes államtitkár. 

 

További információk: https://www.uni-nke.hu/hirek/2022/12/01/az-europai-

unio-washingtonbol-nezve  

 

Mitől lehet vonzó a konzervatív gondolat? 

 

https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/12/01/a-feltetelek-nelkuli-egyuttmukodes-lehet-a-kulcs-latin-amerika-a-szerb-es-magyar-kulpolitika-fokuszaban
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/12/01/a-feltetelek-nelkuli-egyuttmukodes-lehet-a-kulcs-latin-amerika-a-szerb-es-magyar-kulpolitika-fokuszaban
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/12/01/a-feltetelek-nelkuli-egyuttmukodes-lehet-a-kulcs-latin-amerika-a-szerb-es-magyar-kulpolitika-fokuszaban
https://www.uni-nke.hu/hirek/2022/12/01/az-europai-unio-washingtonbol-nezve
https://www.uni-nke.hu/hirek/2022/12/01/az-europai-unio-washingtonbol-nezve
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Magyarul is megjelent Francesco Giubilei A nyugati konzervatív gondolkodás 

kézikönyve című monográfiája, amely nemzetközi összehasonlításban mutatja be 

a különböző nemzetek konzervatív hagyományait. A kötetbemutató 

beszélgetésen, melyen a szerző mellett többek között részt vett Egedy Gergely, az 

ÁNTK Kormányzástani és Közpolitikai Tanszékének egyetemi tanára is, kiderült, 

hogy a konzervativizmus világa alapvetően más, mint azt sokan feltételezik. 

Valójában egy vivid, sokszínű, gazdag hagyomány tárul fel az érdeklődők előtt. 

 

További információk: https://www.uni-nke.hu/hirek/2022/11/25/ma-is-vonzo-a-

konzervativizmus  

 

 

Webinárium- és blogvadászat 
 

RSA City and Regional Sustainability Transitions Webinar Series  

Online, 8 December 2022  

https://www.regionalstudies.org/events/rsa-online-webinar-series-cities-regions-

and-sustainability-transitions-crest/  

 

ESPON Seminar  

Prague, 7-8 December 2022  

https://www.espon.eu/entrepreneurial-regional-governance  

 

Siqueira, H.: Territorial reprimarization: Questions regarding regional 

development and urbanization in Brazil  

https://www.regionalstudies.org/news/blog-territorial-reprimarization-questions-

regarding-regional-development-and-urbanization-in-brazil/  

 

Gibney, J. – Liddle, J. – Shutt, J.: Brexit, borders, and leader(ship) 

relations  

https://www.regionalstudies.org/news/blog-brexit-borders-and-leadership-

relations/  

 

Guevara-Rosero, C.: The role of cities for firms and people development in 

Ecuador  

https://www.uni-nke.hu/hirek/2022/11/25/ma-is-vonzo-a-konzervativizmus
https://www.uni-nke.hu/hirek/2022/11/25/ma-is-vonzo-a-konzervativizmus
https://www.regionalstudies.org/events/rsa-online-webinar-series-cities-regions-and-sustainability-transitions-crest/
https://www.regionalstudies.org/events/rsa-online-webinar-series-cities-regions-and-sustainability-transitions-crest/
https://www.espon.eu/entrepreneurial-regional-governance
https://www.regionalstudies.org/news/blog-territorial-reprimarization-questions-regarding-regional-development-and-urbanization-in-brazil/
https://www.regionalstudies.org/news/blog-territorial-reprimarization-questions-regarding-regional-development-and-urbanization-in-brazil/
https://www.regionalstudies.org/news/blog-brexit-borders-and-leadership-relations/
https://www.regionalstudies.org/news/blog-brexit-borders-and-leadership-relations/
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https://www.regionalstudies.org/news/blog-the-role-of-cities-for-firms-and-

people-development-in-ecuador/  

 

Tselios, V.– Rodríguez-Pose, A.: Is decentralization a solution for poverty 

and social exclusion in Europe?  

https://www.regionalstudies.org/news/blog-is-decentralization-a-solution-for-

poverty-and-social-exclusion-in-europe/  

 

 

Amennyiben Ön is ismer olyan színvonalas és ingyenes webináriumokat 

konferenciákat vagy blogokat melyeket meg szeretne osztani e Hírlevél olvasóival, 

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

 

 

Rendezvényajánló 
 

Konfliktusok a posztszovjet térségben 

2022.12.05. 10:00 - 12:00 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2578/  

 

Art and Politics in Roger Scruton’s Conservative Philosophy 

könyvbemutató és workshop 

2022.12.05. 17:00 - 18:30 

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

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/  

 

https://www.regionalstudies.org/news/blog-the-role-of-cities-for-firms-and-people-development-in-ecuador/
https://www.regionalstudies.org/news/blog-the-role-of-cities-for-firms-and-people-development-in-ecuador/
https://www.regionalstudies.org/news/blog-is-decentralization-a-solution-for-poverty-and-social-exclusion-in-europe/
https://www.regionalstudies.org/news/blog-is-decentralization-a-solution-for-poverty-and-social-exclusion-in-europe/
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2578/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-05
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2561/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2514/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2512/
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Gazsó Dániel: "Otthon és itthon. A magyar diaszpóra és anyaországa." 

című könyvbemutatója és a Kisebbségpolitikai Különgyűjtemény 

megnyitója 

2022.12.07. 16:30 - 18:00  

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

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2570/  

 

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/  

 

YOU MÁJT WIN jogtörténeti vetélkedő 

2022.12.09. 14:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-09  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2519/  

 

A Politika- és Államelméleti Kutatóintézet OTKA-pályázatának 

bemutatása 

2022.12.14. 14:00 - 15:00 

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2582/  

 

 

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: 

Leiratkozás 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-07
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2570/
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.uni-nke.hu/esemenyek#2022-12-09
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2519/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/2582/
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

