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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 
 

Adrian Hilton (2022): The Elite Education of Education Secretaries 

A közelmúltban jelentős figyelem irányult a brit parlamenti képviselők, illetve Boris 

Johnson kabinetjének társadalmi hátterére. A cikk az oktatási miniszterek életrajzi 

sajátosságait vizsgálja. Arra a következtetésre jut, hogy mind a konzervatív, mind 

a munkáspárti miniszterek rendszerint elitképzésben részesültek közép- és 

felsőfokú tanulmányaik során, ami azonban nem zárja ki a nélkülözőkkel való 

együttérzés és a különböző oktatási struktúrák megértésének lehetőségét. 

 

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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Megjelenés helye: The Political Quarterly 

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.13103  

 

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. 

 

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 

https://doi.org/10.1111/1467-923X.13103
https://doi.org/10.1111/1467-923X.13103
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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 
 

Az MTA IX. Osztály folyóirat pontozási rendszerének empirikus 

vizsgálata 2020-as és 2021-es adatok alapján 

 

Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály MTA doktori habitus 

vizsgálatánál minimum pontok értékeiből kiolvasható, hogy az összes tudományos 

publikációk és az azokra érkezett hivatkozások pontjainak (250 és 300 pont 

között) közel fele hazai és nemzetközi listás folyóiratokból (120 vagy 160 pont) 

kell, hogy érkezzen. Ezen belül a nemzetközi listás cikkek esetén (35 és 40 pont) 

minimális pontos elvárást is megfogalmaztak. Az azonos kategóriájú (A, B, C vagy 

D), társszerző számú és terjedelmű nemzetközi folyóiratcikkekre 33% és 200% 

közötti többletpont jut a hazai cikkekhez képest. Empirikusan végzett mintavételes 

kutatás alapján bizonyítható, hogy a társadalomtudósok ténylegesen átlagosan 

35%-kal kapnak több pontok egy azonos kategóriájú és terjedelmű, de eltérő 

szerzőszámú cikkért, ami alul pontozásra utal. Az így kapott pontszám kevésnek 

bizonyul és nem tükrözi azt a többletmunkát, amit a nemzetközi cikk megírásakor 

ki kell fejteni, ebből adódóan a szerzők nem motiváltak a nemzetközi cikkek 

https://folyoirat.ludovika.hu/
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írására. Pedig nemzetközi rangsorokhoz, a nemzetközi láthatósághoz és az 

alapítványi egyetemek publikáció alapú finanszírozásához meghatározott 

indexáltságú (Scopus vagy Web of Science) évente megjelenő folyóiratcikkekre 

volna szükség. 

 

További információk: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10155.72483  

 

 

Konferenciafelhívás 
 

Konferenciafelhívás: Az új technológiák hatása a demokráciára 

 

Időpont: 2022. május 26. 

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

 

Az Alkotmánybíróság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

valamint az NKE Információs Társadalom Kutatóintézete 2022 tavaszán ismét 

megrendezi éves konferenciáját a technológiai fejlődésnek az államra, a 

társadalomra és a jogra gyakorolt hatásával összefüggő témák megvitatására. 

 

A konferenciára előadással 2022. április 20-ig lehet jelentkezni az előadás témáját 

röviden (legfeljebb 400 szóban) kifejtő absztrakttal az itki@uni-nke.hu e-mail 

címen. 

 

További információk: https://ejkk.uni-

nke.hu/hirek/2022/03/23/konferenciafelhivas-az-uj-technologiak-hatasa-a-

demokraciara  

 

 

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 

 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10155.72483
mailto:itki@uni-nke.hu
https://ejkk.uni-nke.hu/hirek/2022/03/23/konferenciafelhivas-az-uj-technologiak-hatasa-a-demokraciara
https://ejkk.uni-nke.hu/hirek/2022/03/23/konferenciafelhivas-az-uj-technologiak-hatasa-a-demokraciara
https://ejkk.uni-nke.hu/hirek/2022/03/23/konferenciafelhivas-az-uj-technologiak-hatasa-a-demokraciara
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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 

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 

https://eeegov.ocg.at/
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Call for Papers 

SMART AND RESILIENT LOCAL GOVERNANCE Workshop 

Győr, Hungary 13-14 June 2022 

 

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

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

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

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

importance of revisiting and adapting new principles and approaches, building 

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

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

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

of local governance.  

 

Abstracts are especially welcome on the following topics:  

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

· Local Government and the Response to Covid-19 Pandemic 

· Smart Cities and Smart Local Governance  

 

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

gyor2022/abstract-submission  

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

Tamás Hardi hardi.tamas@krtk.hu  

 

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

member of the IGU Commission on the Geography of Governance. 

 

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

Sessions. 

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

 

 

https://sites.google.com/view/igugeogov-gyor2022/abstract-submission
https://sites.google.com/view/igugeogov-gyor2022/abstract-submission
mailto:hardi.tamas@krtk.hu
https://sites.google.com/view/igugeogov-gyor2022/home
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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, Székesfehérváron, az egyetem székesfehérvári 

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

mellékelt felhívás tartalmazza a tervezett szekciók leírásait és a jelentkezéssel 

kapcsolatos információkat is. A jelentkezés határideje: 2022. április 19. 

 

 

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 
 

Szabó Máté (szerk.) (2021): 1968 Tiltakozási hulláma fél évszázad 

visszfényében. ELTE Bibó István Szakkollégium. ISBN: 978-963-88700-9-

4 

Jelen kötet az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet 

Politológiai Doktori Iskolája és Bibó István Szakkollégiuma, valamint a Magyar 

Politikatudományi Társaság közös rendezvényének (2018. november 8., ELTE ÁJK) 

hozzászólásait foglalja magában. Kiegészült továbbá a 2018 során a Bibó 

Szakkollégiumban, valamint a Politológiai Doktori Iskolában tartott, általam 

vezetett szemináriumoknak az anyagival, illetve más felkért szerzők tanulmányait 

is tartalmazza. 

 

2020-ban, az 1968-as mozgalmi hullám ötvenéves perspektívában jelenik meg 

ebben a kötetben a konferencián előadók, a szemináriumi résztvevők és a 

https://gceg.org/
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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meghívott szerzők tanulmányaiban. Ez az évforduló Magyarországon nem kapott 

valami kiemelkedő figyelmet. Nálunk 1968 nem volt olyannyira középponti 

jelentőségű, mint Csehszlovákiában, Franciaországban vagy Nyugat-

Németországban. De a globális mozgalmi hullám világszintű és sokrétű hatásaiból 

– amelyek a keleti blokkban elsősorban a Varsói Szerződésnek és benne 

Magyarországnak a Prágai Tavasszal szembeni katonai beavatkozása miatt voltak 

meghatározók – mi is részesedtünk, és nagy jelentőségük volt a régió, mind 

Európa, mind Közép-Kelet-Európa és Magyarország számára egyaránt. 

 

Nálunk a negyvenéves évfordulón, 2008-ban nagyobb figyelem irányult az 1968-

as eseményekre és hatásaikra. Talán ebben közrejátszik – mint ahogyan másutt 

is megfigyelhető volt – az adott politikai kontextus elfogadó avagy elutasító 

hozzáállása 1968-al kapcsolatosan, amellyel kötetünkben magyar vonatkozásban 

több szerző tanulmánya is foglalkozik. De 2018-ban is volt tematikus 

folyóiratszám, konferenciák, előadássorozatok, rendezvények, sőt új monográfia 

is foglalkozott először éppen Magyarország szerepével, és több elemzés és 

forrásközlés irányult a magyar csapatok szerepére a Varsói Szerződés katonai 

beavatkozásában Csehszlovákia területén. 

 

Összességében a magyar megemlékezés, illetve az ahhoz kapcsolódó diskurzus 

jóval kevésbé volt intenzív, mint 2008-ban, nem beszélve olyan országokról, mint 

Csehország, az újraegyesült Németország és Franciaország, ahol 1968-at – mint 

a nemzeti történelem fontos időszakának jellemző évét – nagyjából konszenzus 

övezi, ha egyetértés nem is. Hiszen a történelmi fordulópontok sajátossága, hogy 

sokan és sokáig vitatkoznak róluk, új és új értelmezéseket kapnak a politikai 

közösség változó perspektíváiban és az interdiszciplináris tudományos kutatásban. 

 

További információk: https://www.ajk.elte.hu/content/1968-tiltakozasi-hullama-

fel-evszazad-visszfenyeben.t.5548 

 

 

Q-s közlemények bemutatása 
 

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 

https://www.ajk.elte.hu/content/1968-tiltakozasi-hullama-fel-evszazad-visszfenyeben.t.5548
https://www.ajk.elte.hu/content/1968-tiltakozasi-hullama-fel-evszazad-visszfenyeben.t.5548
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
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az említett tanulmány könyvészeti adatait, valamint a tanulmány rövid, magyar 

nyelvű leírását. 

 

 

Nemzetközi kapcsolatok 
 

Bővülnek a lett kapcsolatok 

 

Az NKE vendége volt Gunārs Kūtris, a lett Alkotmánybíróság korábbi elnöke, a 

University of Latvia tanszékvezetője. A vendéget az Államtudományi és 

Nemzetközi Tanulmányok Kar, valamint a Rendészettudományi Kar közösen 

fogadta, hogy jövőbeni együttműködési lehetőségekről és szakmai 

tapasztalatcseréről egyeztessenek. 

 

A megbeszélés során a tanszékvezető bemutatta a lett jogi felsőoktatás jelenlegi 

helyzetét és sajátosságait, külön kitérve a University of Latvia Jogtudományi 

Karának általános képzési profiljára. 

 

A megbeszélés során kirajzolódtak azok a különleges helyzetek, amelyek a 

szakember továbbképzésben közös pontokat jelenthetnek a két intézmény között. 

Szintén végigbeszélték a résztvevők annak szükségességét, hogy az intézmények 

közötti közös kutatási projekt-lehetőségeket feltérképezzék, illetve az Erasmus+ 

csere-programon belül blokkosított oktatási lehetőségeket szervezzenek egymás 

intézményeiben. 

 

További információk: https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/03/24/bovulnek-a-lett-

kapcsolatok  

 

 

Webinárium-vadászat 
 

Szeretnénk minden érdeklődő kolléga figyelmébe ajánlani az Egyesült Királyság 

egyik legbefolyásosabb think-tank szervezete, az Institute for Government 

portfólióját, különös tekintettel a regisztráció és feliratkozást követően élőben, 

https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/03/24/bovulnek-a-lett-kapcsolatok
https://antk.uni-nke.hu/hirek/2022/03/24/bovulnek-a-lett-kapcsolatok
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résztvevőként, vagy akár utólag is megtekinthető, webinárium "műfajú" szakmai 

programokra. 

 

Az Institute for Government elérhetősége: 

https://www.instituteforgovernment.org.uk/about-us  

 

 

 

Az University of Cambridge keretein belül működő, 2018-ban alapított Bennett 

Institute for Public Policy rövid időn belül a legbefolyásosabb európai közpolitikai 

kutatóintézetek sorába emelkedett. 

 

Az intézet által szervezett online konferenciák, webináriumok szabadon 

hozzáférhetők és visszanézhetők. Elérhetőség: 

https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/events/  

 

 

Amennyiben Ön is ismer olyan színvonalas és ingyenes webináriumokat vagy 

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

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

 

 

Rendezvényajánló 
 

Dr. Jerome Delli Priscoli díszelőadása 

2022.03.25. 09:30 - 10:30 

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

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1762/  

 

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  

 

Intézménylátogatás - Magyar Nemzeti Múzeum 

https://www.instituteforgovernment.org.uk/about-us
https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/events/
mailto:ANTK.TDH@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-25
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1762/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-25
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2022.03.25. 10:00 - 12:00 

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

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1785/  

 

Effective public administration - trends and practices 

2022.03.29. 09:00 - 13:00 

Program mellékelve 

Regisztráció: 

https://www.lyyti.fi/reg/Effective_public_administration__trends_and_practices_

9573  

 

Az ösztönző állam – sikeres gazdasági újraindítás 2022 

2022.03.29. 10:00 - 14:10 

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

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1733/  

 

"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/  

 

A gazdasági reziliencia különböző dimenziói és kihívásai 

2022.03.30. 09:00 - 13:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-30  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1800/  

 

Izraeli-magyar kapcsolatok alakulása és a kiküldetések rendszere a 

Külgazdasági és Külügyminisztériumban 

2022.03.30. 12:00 - 13:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-30  

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-25
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1785/
https://www.lyyti.fi/reg/Effective_public_administration__trends_and_practices_9573
https://www.lyyti.fi/reg/Effective_public_administration__trends_and_practices_9573
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-29
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1733/
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#2022-03-30
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1800/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-30
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Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1816/  

 

Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Európai Jogi TDK intézménylátogatása 

az Európai Parlament Budapesti képviseletén 

2022.03.30. 16:00 - 17:00 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-30  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1803/  

 

Ludovika Zeneszalon 

2022.03.30. 18:30 - 20:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-30  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1815/  

 

The use of artificial intelligence in law 

2022.03.31. 14:30 - 16:30 

https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-31  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1763/  

 

Felfedezés a világban - közigazgatás és közbiztonság a Magyar Indiana 

Jones-szal I. 

2022.04.05. 18:00 - 19:30 

https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-05  

Regisztráció: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1820/  

 

Egy harmónia nyomában – A reálgazdaság és a pénzügyi szektor paradox 

természete a digitális forradalom idején 

2022.04.06. 18:00 - 20:00 

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

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

 

Módszertani Workshop – Többváltozós regressziószámítás alapjai 

2022.04.12. 18:00 - 20:00 

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

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

 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/1816/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-30
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1803/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-30
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1815/
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2022-03-31
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1763/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-05
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1820/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-06
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1637/
https://antk.uni-nke.hu/esemenyek#2022-04-12
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1638/
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"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 

Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi 

tájékoztató 

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
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

