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Tisztelt Olvasónk! 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok 

Kar gondozásában megjelenő Államtudományi Hírlevél célja az 

államtudományokkal kapcsolatos friss információk közzététele az érdeklődő 

szakmai közönség számára. E félévtől megújult és bővített tartalommal, az 

államtudományi kutatások eredményeinek hazai és nemzetközi megismertetését, 

láthatóságát elősegítő szakanyagokkal, felhívásokkal várják régi és új olvasóikat a 

szerkesztők:  

 Dr. Kaiser Tamás tudományos dékánhelyettes 

 Dr. Sasvári Péter egyetemi docens 

 Dr. Fási Csaba tudományszervező munkatárs 

 

A korábbi Hírlevelek elérhetőek az alábbi honlapon keresztül: https://antk.uni-

nke.hu/kutatas-tudomanyos-elet/allamtudomanyi-hirlevel/aktualis-szamok  

 

 

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló 
 

Iñigo González-Ricoy (2021): Little Republics: Authority and the Political 

Nature of the Firm 

Az üzleti társaságokra többen az államhoz hasonló politikai entitásokként 

tekintenek. Az olyan korai vállalatok, mint a Brit Kelet-indiai Társaság és a modern 

alkotmányos köztársaságok egyaránt a középkori városok mintájára jöttek létre, 

Blackstone megállapítása szerint a vállalatok nem mások, mint ‘kis köztársaságok’. 

A vállalatok hatalmát gyakran az államhatalommal szokás párhuzamba állítani, 

abból a talán elhamarkodott előfeltevésből kiindulva, hogy a vállalati vezetők és 

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 állami tisztviselők által birtokolt jogkörök több szempontból is hasonlóak. A cikk 

négy lehetséges különbséget vizsgál a vállalati és az állami hatalom között. 

 

Megjelenés helye: Philosophy & Public Affairs 

A nyilvánosságot érintő kérdések gyakran fontos filozófiai dimenzióval bírnak. A 

Philosophy & Public Affairs című lap abban a hitben jelenik meg, hogy e kérdések 

filozófiai vizsgálata hozzájárulhat azok tisztázásához és megoldásához. A folyóirat 

jogi, társadalmi és politikai problémák elméleti vitájának kíván teret adni, az ilyen 

jellegű problémák eszmetörténetével foglalkozó tanulmányokat is publikál. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/papa.12205  

 

 

Publikációs felhívás 

 

Pro Publico Bono 

A Pro Publico Bono tudományos folyóirat (és elődlapjainak) több évtizedes 

története napjainkban új fejezetéhez ért. A Pro Publico Bono független, lektorált, 

az MTA IX. osztály szerint minősített „A” kategóriájú, negyedévente megjelenő 

folyóirat. Célja a közigazgatás- és jogtudomány, valamint az államelméleti témájú 

tanulmányok, közlemények és recenziók közlése. A folyóirat várja azokat a 

kutatási eredményeket is, amelyek a közjog, a társadalom – és 

politikatudományok területén keresik a jövő lehetséges alternatíváit a fenntartható 

és innovatív társadalmak, a jó kormányzás és a nemzetállamok, valamint az 

európai és transzatlanti együttműködés erősítése érdekében, számolva 

technológiai, ökológiai és kulturális átrendeződés hatásaival. 

 

Pro Publico Bono is a peer-reviewed journal four-monthly published by the 

University of Public Service, Budapest. It covers researches based on public law, 

social and political sciences as well as interdisciplinary approach that explore future 

alternatives for fostering sustainable and innovative societies, good governance 

and for strengthening nation states as well as the European and transatlantic 

cooperation facing technological, ecological and cultural disruption in the 

increasingly complex and ambiguous 21st century. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/papa.12205
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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 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem publikációs teljesítménye 2019 és 

2021 között 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóinak és kutatóinak publikációs 

eredményeinek ismertetése 2019 és 2021 közötti idősoron, fajlagos -létszámra 

vetítve- mérőszámok alkalmazásával került bemutatásra. A publikációs 

tevékenység értékelve lett hazai és nemzetközi, valamint minőségi és mennyiségi 

dimenziók mentén. Ez alapján megállapítható, hogy nemzetközi, minőségi és 

fajlagos mutatók alapján javuló értékeket találhatunk. Az adatok forrása a Magyar 

Tudományos Művek Tára (MTMT), a Scopus adatbázisok és a Scival program volt. 

 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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További információk: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28777.77920  

 

 

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 

 

Deadline: March 31, 2022 

 

https://eeegov.ocg.at/  

 

 

Seventh International Joint Conference on Electronic Voting 4 – 7 

October 2022 · Bregenz, Austria (hybrid format) 

 

This is the seventh edition of one of the leading international events for e-voting 

experts from all over the world. One of its major objectives is to provide a forum 

for interdisciplinary and open discussion of all issues relating to electronic voting. 

In the first 6 editions, up to 151 presentations had been discussed, gathering more 

than 500 participants. The aim of the conference is to bring together e-voting 

specialists working in academia, politics, government and industry in order to 

discuss various aspects of all forms of electronic voting (including, but not limited 

to, polling stations, kiosks, ballot scanners and remote voting by electronic 

means). 

General Chairs: Krimmer, Robert (University of Tartu, Estonia), Volkamer, 

Melanie (Karlsruhe Institute of Technology, Germany), Duenas-Cid, 

David (Kozminski University, Poland and University of Tartu, Estonia) 

 

SUBMISSIONS DEADLINES 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28777.77920
https://eeegov.ocg.at/


5 

Track on Security, Usability and Technical issues / Track on Governance 

of e-Voting 

15 May 2022 23:59 (Hawaiian time, hard deadline, no extension) Submission of 

papers 

24 July 2022 Camera-ready Paper Submissions 

Track on Election and Practical Experiences / PhD Colloquium 

10 July 2022 Submission of papers for the Track on Election and Practical 

Experiences and the PhD Colloquium 

15 September 2022 Camera-ready Paper Submissions 

Poster and Demo Session 

15 September 2022 Submissions of Short Papers for E-Voting System Demo 

Session 

 

 

 

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  
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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  

 

 

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). 

 

 

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 

Perspectives: Political, Economic and Social Changes in East Central Europe”. 

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

 

 

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
https://gceg.org/
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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 
 

Petruska Ferenc – Ujházi Lóránd (szerk.) (2021): Vallás és biztonság 

kapcsolatának egyes kérdéseiről. Ludovika Egyetemi Kiadó. ISBN: 978-

963-531-551-2 

A vallás szerepe a modern Európában folyamatosan újraértékelődik. Miközben a 

szekuláris, demokratikus, nyitott és vallásilag semleges állam értékei nem 

vitathatók, a kontinens keresztény gyökerei, hagyományai, mai életünket is 

meghatározó sajátosságai védendő értékek. Vallás és biztonság kérdése ugyan 

elkerülhetetlenné teszi, hogy a kereszténység és Európa viszonyáról is 

töprengjünk, az egyes vallási meggyőződések államok általi kezelésében 

határvonalakat kell húzni. A társadalmakat meg kell védeni az erőszaktól vagy 

szabadságuk bármiféle szükségtelen és aránytalan korlátozásától, de az erre 

leselkedő veszélyek nem azonos mértékben származnak az egyes vallási 

közösségektől. 

 

Jelen kötet szerteágazó, sokoldalú tanulmányai ezeket a kérdéseket járják körbe, 

felvillantva a komplex problémakör egy-egy szeletét. Sokat fogunk még erről a 

jövőben is beszélgetni és vitázni. Biztos vagyok benne, hogy a tisztelt Olvasó 

szilárd alapokat kap ezen beszélgetésekhez, ha áttanulmányozza ezt a kötetet. 

 

További információk: 

https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/tarsadalomtudomany/vallas-es-

biztonsag-kapcsolatanak-egyes-kerdeseirol/  

 

 

Q-s közlemények bemutatása 
 

Ezúton ajánljuk figyelmükbe az alábbi, nemrég megjelent Q2-es 

tanulmányt: 

mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/tarsadalomtudomany/vallas-es-biztonsag-kapcsolatanak-egyes-kerdeseirol/
https://webshop.ludovika.hu/termek/konyvek/tarsadalomtudomany/vallas-es-biztonsag-kapcsolatanak-egyes-kerdeseirol/
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Kovács Olivér (2022): Inclusive Industry 4.0 in Europe—Japanese Lessons 

on Socially Responsible Industry 4.0. Social Sciences, 11. évf., 1. szám, 

DOI: 10.3390/socsci11010029  

Tanulmányunk azt a talányt vizsgálja, hogy összeegyeztethető-e két egymásnak 

látszólag teljesen ellentmondó gazdaságpolitikai cél: a digitális átalakulás (Ipar 

4.0-val együtt) előmozdítása és az inkluzív fejlődés biztosítása. Kiindulópontként 

rámutatunk arra, hogy ma sokkal nagyobb szükség van a befogadó gazdasági 

kormányzásra (inkluzív), mint azt a szakma valaha is gondolta volna. A tanulmány 

először feltárja a nemrégiben újra erőteljesen fellángolt populizmus és az inkluzív 

növekedés közötti összetett kölcsönhatást Európában. Aztán a kontinens számára 

sok tekintetben tanítómesterként szolgáló Japánra, pontosabban annak digitális 

átalakulására és az Ipar 4.0 fejlesztésére összpontosítva azt szemlélteti, hogy a 

felkelő Nap országa által elképzelt Társadalom 5.0 valójában az értékek-alapján 

történő gazdaságirányítás ékes és követendő példája, amikor is a digitalizációt és 

az Ipar 4.0 fejlesztéseket az inkluzív fejlődés szolgálatába állítják. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: https://www.mdpi.com/2076-

0760/11/1/29  

 

 

Ezúton ajánljuk figyelmükbe az alábbi, nemrég megjelent Q3-as 

tanulmányt: 

 

Zsolt Ződi (2022): Algorithmic explainability and legal reasoning. The 

Theory and Practice of Legislation 

Az algoritmikus magyarázhatóság az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos 

diskurzus egyik kulcstémája lett az elmúlt évtizedben. Ezen a diskurzuson belül 

egy fontos részterület az egyén jogi helyzetét befolyásoló, vagy általában jogi 

vonatkozású gépi döntések vagy outputok – röviden algoritmikus jogi döntések – 

magyarázhatóságával foglalkozik. A tanulmány szerint azzal, hogy a 

magyarázhatóság kiemelt kérdéssé vált több száz etikai kódexben, szakpolitikai 

közleményben és tudományos írásban, egyúttal „szemantikailag túlterheltté” is 

vált. A szerző javaslata szerint ezt a fogalmat csak egyéni automatizált 

https://www.mdpi.com/2076-0760/11/1/29
https://www.mdpi.com/2076-0760/11/1/29
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döntéseknél kellene használni, különösen, ha azokat gépi tanuláson alapuló 

szoftverek, azaz „fekete doboz-szerű” rendszerek hozzák meg. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2033945  

 

 

Ezúton ajánljuk figyelmükbe az alábbi, nemrég megjelent Q3-as 

tanulmányt: 

 

Lentner Csaba – Hegedűs Szilárd (2021): Certain issues of the 

sustainability of public services in municipalities on macro and micro 

levels, with special regard to the period of the COVID-19 pandemic crisis 

in Hungary. ECONOMIC ANNALS-XXI 190 : 5 pp. 149-161. , 13 p. (2021) 

A Széll Kálmán Állampénzügyi Kutatóintézet munkatársai, Lentner Csaba és 

Hegedűs Szilárd, tanulmányukban a 2011-2021 között két vetületben vizsgálták a 

magyar önkormányzatok feladatellátását és gazdálkodását.   Egyrészt 

makropénzügyi szempontból elemezték az önkormányzatok bevételeit és 

kiadásait, azok összetételét és az adósságállományt, Európai Uniós kitekintéssel. 

Másrészt a mikrogazdasági szemléletben (emprikus felmérésre építve) elvégzett 

elemzésben arra keresték a választ, hogy a 2010-es évtized állampénzügyi 

reformjai által stabilizálódott státuszra „érkezett” járványválság előtt közvetlenül, 

illetve a járvány alatt miként ítélik meg a helyhatóságok a saját feladatellátásuk, 

illetve a bevételeik alakulásának színvonalát. 

 

A kutatás igazolja, hogy az önkormányzatok működését a pandémia egyszerre és 

jelentős mértékben érintette, a kialakuló helyzet rontotta az önkormányzati 

feladatellátást és a bevételi lehetőségeket, különösen a nagyobb településeken. 

 

A kutatás legfontosabb megállapítása, hogy az előző évtizedben levezényelt erős 

államháztartási centralizáció a 2010 előtti fiskális túlköltekezés és a 2007-2008-

as pénzügyi válság kezelésére alkalmas volt, ám egy exogén válság esetén már 

jelentősen csökkenti az önkormányzatok reakcióképességét és rezilienciáját. A 

kutatók tételesen kifejtik, hogy az önkormányzati adósságállomány és 

közfeladatok körében végrehajtott erős központi centralizáció a pénzügyi 

https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2033945
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rendbetételre ugyan alkalmas eszköz volt, eredményesen tudta kezelni az 

eladósodásból, fiskális túlköltekezésből, államháztartáson belüli, 

önkormányzatokra nehezedő decentralizált hiányt, sőt, az egyensúly 

helyreállítását követően is hatékonyan működött, ugyanakkor egy exogén jellegű 

krízisnél (Covid 19) rugalmatlanná teszi a helyhatóságok 

alkalmazkodóképességét. A magyar példa igazolja azt is, hogy „túlélés” 

vonatkozásában eszközeiktől és forrásaiktól jelentős mértékben megfosztott 

önkormányzatok ráhatása a pozitív folyamatok előidézésére minimális. Szinte 

kizárólag a központi kormányzat és költségvetés pozíciótól függ a jövőjük. Ez pedig 

felveti az Európai Önkormányzati Charta elveinek, követelményei teljesülésének 

csorbáját. Mindezen megállapítások azonban nem a 2010-2019 közötti átfogó, a 

települési önkormányzatokat is markánsan érintő állampénzügyi reform kritikáját 

jelentik, hanem jobbára a pandémiás helyzet válságkezelése közben meghozott 

túlzottan negatív hatású centralizációs intézkedések tovább gondolására 

sarkallnak. 

 

A tanulmány elérhető az alábbi linken keresztül: 

https://www.researchgate.net/publication/357596050_Certain_issues_of_the_su

stainability_of_public_services_in_municipalities_on_macro_and_micro_levels_wi

th_special_regard_to_the_period_of_the_COVID-

19_pandemic_crisis_in_Hungary?uploadChannel=invalid  

 

 

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 
 

Cleopatra Charles előadása az amerikai fiskális politika kilátásairól 

 

Cleopatra Charles, az amerikai Rutgers University egyetemi docense, a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Fulbright-vendégprofesszora tartott nyilvános előadást az 

https://www.researchgate.net/publication/357596050_Certain_issues_of_the_sustainability_of_public_services_in_municipalities_on_macro_and_micro_levels_with_special_regard_to_the_period_of_the_COVID-19_pandemic_crisis_in_Hungary?uploadChannel=invalid
https://www.researchgate.net/publication/357596050_Certain_issues_of_the_sustainability_of_public_services_in_municipalities_on_macro_and_micro_levels_with_special_regard_to_the_period_of_the_COVID-19_pandemic_crisis_in_Hungary?uploadChannel=invalid
https://www.researchgate.net/publication/357596050_Certain_issues_of_the_sustainability_of_public_services_in_municipalities_on_macro_and_micro_levels_with_special_regard_to_the_period_of_the_COVID-19_pandemic_crisis_in_Hungary?uploadChannel=invalid
https://www.researchgate.net/publication/357596050_Certain_issues_of_the_sustainability_of_public_services_in_municipalities_on_macro_and_micro_levels_with_special_regard_to_the_period_of_the_COVID-19_pandemic_crisis_in_Hungary?uploadChannel=invalid
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Egyesült Államok költségvetési politikájáról és jövőbeli kilátásairól. A programra a 

győri Széchenyi István Egyetem Winter Seminar - 21st Century Capitalism című 

programjával együttműködésben került sor a Karon. A fiskális politika irányait és 

lehetséges forgatókönyveit taglaló előadásban a profeszor rámutatott, hogy 

komoly döntéshozói önfegyelemre lenne szükség, azonban mindez a Covid-

pandémia gazdasági utóhatásai és az előre nem látható újabb váratlan 

krízishelyzetek miatt még nincs napirenden. 

 

Az előadásról további részletek itt olvashatók: https://antk.uni-

nke.hu/hirek/2022/02/23/az-usa-koltsegvetesi-politikajanak-jovoje 

 

 

Jövőbeni közös kutatási lehetőségekről egyeztetett a Karon Steven 

Armstrong 

 

A Magyar Diplomáciai Akadémia programjaként, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) szakmai 

együttműködésében megvalósított diplomáciai vezetőképzés szakirányú 

továbbképzési szak keretében tartott készségfejlesztő tréninget Steven 

Armstrong, a Lincoln University, Lincoln International Business School professzora. 

Emellett találkozott az NKE ÁNTK oktatóival, többek között az Emberi Erőforrás 

Tanszék, a Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék, valamint a Társadalmi 

Kommunikáció Tanszék kollégáival, hogy a jövőbeni közös együttműködés 

lehetőségeiről folytassanak eszmecserét. 

 

További részletek a honlapunkon olvashatók: https://www.uni-

nke.hu/hirek/2022/02/22/steven-armstrong-keszsegfejleszto-szeminariuma-az-

nke-n  

 

 

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. 

https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/02/23/az-usa-koltsegvetesi-politikajanak-jovoje
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/02/23/az-usa-koltsegvetesi-politikajanak-jovoje
https://www.uni-nke.hu/hirek/2022/02/22/steven-armstrong-keszsegfejleszto-szeminariuma-az-nke-n
https://www.uni-nke.hu/hirek/2022/02/22/steven-armstrong-keszsegfejleszto-szeminariuma-az-nke-n
https://www.uni-nke.hu/hirek/2022/02/22/steven-armstrong-keszsegfejleszto-szeminariuma-az-nke-n
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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Rendezvényajánló 
 

Szakdolgozat és dolgozat TDK felkészítő II. 

2022.03.04. 15:00 - 16:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-04  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1571/  

 

KEK Run 2022 

2022.03.05. 09:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-05  

 

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/  

 

Zsidó és keresztény közösségek üldöztetése 

2022.03.10. 10:00 - 17:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-10  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1717/  

 

TDK előadás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről 

2022.03.10. 18:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-10  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1711/  

 

Dr. Ujhelyi Dávid - Értjük a viccet csak nem szeretjük? A paródia 

megítélésnek szerzői jogi aspektusai 

2022.03.17. 17:00 - 19:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-17  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1709/  

 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-04
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1571/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-05
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-07
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1663/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-10
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1717/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-10
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1711/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-17
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1709/
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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  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1656/  

 

Dr. Vékás Lajos – Fejezetek a magyar magánjogtudomány történetéből - 

könyvbemutató 

2022.03.24. 17:00 - 19:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-24  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1716/  

 

Láthatóvá tenni a láthatatlant Konferencia a felszín alatti vizekkel való 

gazdálkodásról 

2022.03.25. 11:00 - 14:00 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-25  

 

"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://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-22
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1656/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-24
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1716/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-25
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/
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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/  

 

Jogesetmegoldó verseny 

2022.04.28. 16:00 - 20:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-28  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1708/  

 

 

Online / Digitális megoldások 
 

A koronavírus-járvány felgyorsította a felsőoktatásban is a digitális megoldások 

bevezetését mind az értekezletek, mind az oktatás támogatása terén. A Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem a https://ludovikawebinar.uni-nke.hu/ oldalra gyűjti és 

kommunikálja azokat a tananyagokat, tudományos eredményeket, melyek 

megismerésére mind a hallgatóknak, mind a további érdeklődőknek egyaránt 

hasznára válik. 

 

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 

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/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-28
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1708/
https://ludovikawebinar.uni-nke.hu/
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://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

