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A KIBERBŰNCSELEKMÉNYEK NYOMOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FOLYTATOTT UNIÓS 

BŰNÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS JÖVŐJE A 2015-ÖS EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA FÉNYÉBEN 

 

DORNFELD László 

Doktorandusz 

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási 

Tanszék 

A kibertérben elkövetett bűncselekmények nyomozása 

jogdlaci@uni-miskolc.hu  

 

Kutatási témámmal 2013-ban kezdtem el foglalkozni, mikor elkészítettem A kibertérben 

elkövetett bűncselekmények nyomozásának kérdései című TDK dolgozatot, amely a helyi és a 

2015-ös országos fordulóban is első helyezést ért el. Azóta több ezzel kapcsolatos 

publikációm jelent meg, illetve áll megjelenés alatt, és ezek közé szorosan illeszkedik jelen 

előadás témája is. 

 

Az Európai Unió az Európa Tanács által 2001. november 23-án elfogadott Számítástechnikai 

bűnözésről szóló egyezmény óta egyre aktívabb szerepet vállal a kiberbűnözés elleni 

küzdelemben, amelynek visszaszorítása korunk egyik legkomolyabb kihívása. Az Egyezmény 

tanulságainak másodlagos jogforrási átültetése (az információs rendszerek elleni támadásról 

szóló 2005/222/IB kerethatározat) uniós szinten fektetett le büntetőjogi minimum 

szabályokat, majd az eljárásjog terén történtek fontos egységesítések (pl. a 2006/24/EK 

irányelv), illetve az együttműködést segítő szervezetek létrehozására került sor (pl. Európai 

Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség, ENISA). Az EUMsz 4. cikkében megosztott 

hatáskörként megfogalmazott szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 

térség egyik fontos eszköze a bűnügyi együttműködés, különösen a határokon átnyúló 

bűnözés, így a kiberbűncselekmények nyomozásánál. 

 

Ennek legújabb állomása a 2015. április 28-án elfogadott európai biztonsági stratégia (COM 

(2015) 185.), amely az Európai Unió jövőbeli biztonságpolitikai céljait tartalmazza a 2020-ig 

tartó időszakra. A dokumentum a legfontosabb kihívások között jelöli meg többek között a 

kiberbűnözést is, és egyúttal kimondásra kerül az is, hogy ezt a tagállamok egymaguk nem 

tudják leküzdeni. A stratégia az eddig követett utat kívánja folytatni, vagyis minél 

szorosabbra vonni a tagállamok közötti együttműködést, és egyúttal megfogalmazásra kerül 

benne az a felismerés is, hogy a probléma globális jellege miatt az unión kívüli államokat is 

igyekezni kell bevonni a kiberbűncselekmények elleni közös erőfeszítésbe. 

 

Előadásom célja, hogy áttekintsem a dokumentumban megfogalmazott legfontosabb célokat, 

illetve eszközöket, amelyek a kiberbűnözés nyomozása során folytatott bűnügyi 

együttműködés jövője szempontjából a leglényegesebbek lesznek az elkövetkező időszakban. 

Ennek részét képezi a stratégiában említett uniós jogforrások, mint például a 2013-ban 

elfogadott kiberbiztonsági stratégia (JOIN/2013/01) szerepe a célok megvalósításában. Ez 

kiemelten fontosnak tartja a koordinációt nemcsak a nyomozó hatóságok között, de a 

magánszektorral is. Ebben az Europolon belül 2013 óta működő Számítástechnikai Bűnözés 

Elleni Európai Központot (European Cybercrime Centre, EC3) nevezi meg legfontosabbnak. 

Fontos szerep jut az Eurojustnak is, különösen az elektronikus bizonyítékok begyűjtésével és 

mailto:jogdlaci@uni-miskolc.hu
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felhasználásával kapcsolatosan, amely a kiberbűnözés felderítésének egyik legkomolyabb 

eljárásjogi kihívása. 

 

A biztonsági stratégia az uniós másodlagos jogforrások kapcsán is tartalmaz észrevételeket, 

így például a kiberbizontsági stratégiában megjelölt hálózat- és információbiztonságról szóló 

irányelvjavaslat mihamarabbi elfogadását határozza meg fontos célnak. Szó esik továbbá a 

már meglévő uniós jogszabályok, így a 2013. augusztus 12-i 2013/40/EU irányelv teljes körű 

végrehajtásáról is. Előadásomban az uniós jogforrások mellett áttekintem a témával 

kapcsolatos hazai és külföldi, elsősorban angol nyelvű szakirodalmat is. 

 

Kulcsszavak: kiberbűnözés, számítógépes bűnözés, nyomozás, bűnügyi együttműködés, 

kiberbiztonság 
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A HATÁROK NÉLKÜLI HÁZASSÁGOK FELBONTÁSA 

 

Dr. BALÁZS Réka 

PhD-hallgató 

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

Családjog 

balazs.reka@juris.u-szeged.hu  

 

Napjainkra a határok nélküli családjogi jogviszonyok megtöbbszöröződtek Európában, 

amelynek következtében az európai jogalkotó felismerte, reagálnia kell ezen „speciális” 

viszonyokra. 

Jelen tanulmány témaválasztásával célom az volt, hogy a családjogon belül mára 

világjelenséggé vált házasság felbontásának uniós szabályozását behatóan megismerjem. 

Ennek érdekében magyar, illetve spanyol nyelvű forrásokat használtam fel, továbbá egyes 

kérdéskörök kapcsán az Emberi Jogok Európai Bíróságának, valamint az Európai Unió 

Bíróságának ítélkezési gyakorlatát tanulmányoztam. 

Az utóbbi időben a személyek szabad mozgásának következtében a nemzetközi 

házasságkötések száma megtöbbszöröződött az Európai Unióban. Gyakran azonban az eltérő 

kultúrák, hagyományok, szokások a vegyes házasságok felbontásához vezethetnek. Ilyen 

esetekben a polgárok elvárják, hogy az Európai Unió rendezze jogvitájukat, amelynek 

érdekében komoly erőfeszítéseket tett a közösségi jogalkotó. A családjog európai szintű 

egységesítésére a tagállamok eltérő nemzeti, társadalmi és kulturális hagyományai miatt nincs 

lehetőség, így az egyes nemzeti jogrendszerek harmonizációjára kell törekedni. 

A határon átnyúló házassági ügyekkel kapcsolatban két fontos kérdés merül fel: 1) mely állam 

bírósága járhat el az adott ügyben (joghatóság), illetve, hogy az ilyen ügyekben hozott 

bírósági határozatokat hogyan ismerjék el és hajtsák végre más államokban, valamint 2) az 

adott ügyben mely állam jogát kell alkalmazni (alkalmazandó jog). 

A vegyes házasságok felbontásának növekvő száma határokon átnyúló jogvitákhoz vezet, 

amelynek következtében az európai szabályozás elengedhetetlenné vált. Az elmúlt bő egy 

évtizedben olyan uniós normák születtek a házassági jog területén, amelyek az uniós polgárok 

számára jogbiztonságot, kiszámíthatóságot és előreláthatóságot biztosítanak. 

Ezen normák közül a házasság felbontásával kapcsolatban két rendeletet kell megemlítenünk: 

a Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői 

felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 

végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Brüsszel IIa. 

rendelet), valamint a Tanács 1259/2010/EU rendelete a házasság felbontására és a 

különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés 

végrehajtásáról (Róma III. rendelet). 

A tanulmány keretei közt az említett uniós normák rendelkezéseit mutatom be, kiemelve azok 

leglényegesebb szabályait, illetve a szabályozás gyenge pontjait, említést teszek továbbá az 

Európai Családjogi Bizottság kiemelkedő jogegységesítő, jogharmonizációs tevékenységéről, 

végezetül pedig röviden kitérek napjaink egyik legaktuálisabb kérdésére, az azonos nemű 

párok házasságára. 

mailto:balazs.reka@juris.u-szeged.hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32003R2201
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32000R1347
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A témát vizsgálva megállapítható, hogy a családjog és azon belül a házassági bontójog 

kiemelkedően fontos területe a közösségi jogharmonizációnak. Ezen harmonizációs folyamat 

elmélyülése elé a tagállamok ellenállása mégis komoly akadályt állít. A tagállamok ugyanis 

nemzeti sajátosságaik következtében sok esetben érzékenyen reagálnak az egyes 

harmonizációs törekvésekre. 

Összességében azonban kijelenthetjük, hogy a családjogi, illetve a házassági ügyek területén 

kiemelkedő az Unió harmonizációs tevékenysége, és ezen területeket érintő közösségi szintű 

jogalkotás napjaink elvárásainak megfelelően, jó irányba halad. 

Kulcsszavak: vegyes házasságok felbontása, joghatóság (Brüsszel IIa.), alkalmazandó jog 

(Róma III.), azonos neműek házassága 
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CERTAIN ISSUES OF INTERNATIONAL TRANSFER OF PERSONAL DATA WITH SPECIAL 

ATTENTION TO THE CONCEPT OF BCR 

 

Dr. BIANKA Maksó 

Ph.D. Student 

University of Miskolc, School of Law, Information and Media Law Department 

jogmakso@uni-miskolc.hu  

 

Considering the legal requirements of international data transfer, especially when the 

targeted country is not a member of the European Economic Area (hereinafter EEA), data 

controllers must face several challenges to take in order to fulfil the requirements both at EU 

level and domestic level. At this conference my aim is provide a brief but complex summary 

of the legal surrounding of the transfer of personal data to third countries at EU level in 

parallel with the Hungarian statutory background from the view of harmonisation. 

 

As a comprehensive reform at EU level was proposed in the field of data protection back in 

2012 many changes can be noticed by examining the draft of the so-called General Data 

Protection Regulation which is in its third reading before the EU lawmakers. A few of the 

major changes can be identified among the rules of data transfer. The draft, reflecting the 

spreading practise and needs of multinational companies, implement the concept of Binding 

Corporate Rules (hereinafter: BCR). As a new legal tool it provides a legal base for ensuring 

adequate level of protection for firms transfer data from the territory of the EEA to third 

countries which does not ensure the adequate level. The Hungarian law maker realising these 

needs enacted this summer the BCR and created the procedural rules for its authorisation as 

well. Having this brand new legal institution in our domestic law we have to examine other 

states good practices. At this conference I hope that I may open conversation upon data 

protection with other young researchers who have experience in this field even about BCRs. 

 

In our information society personal data stored, controlled and transferred by multinational 

companies determine the part of our identity and profile. That is why it is important to pay 

attention to the protection of them. Hungary has always had an exemplarily developed and 

sophisticated data protection regulation complying with EU and international standards. Data 

protection has been regulated by the Directive 95/46/EC. The entry into force of the new 

Regulation will change the obligations and rights of the states, including Hungary and the 

candidate states as well. 

 

Bibliography: 

 

 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm [date of download: 

2/11/2015] 

 http://eur-lex.europa.eu/procedure/HU/2012_11?qid=1429774886845&rid=1 [date of 

download: 2/11/2015]  

 Majtényi László: Az információs szabadságok, adatvédelem és a közérdekű adatok 

nyilvánossága, Budapest,2006, Complex Kiadó Jogi és üzleti Tartalomszolgáltató Kft. 

39. p. 

mailto:jogmakso@uni-miskolc.hu
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A KIHALLGATÁS FONTOSSÁGA A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN 

 

Dr. BAKONYI Mária 

Pécsi Tudományegyetem, Állam és Jogtudományi Kar 

Bakonyi.Maria@mku.hu  

 

Történeti áttekintés 

Az ókori rabszolgatartó társadalmakban a büntetőeljárás és a polgári eljárás nem különülnek 

el egymástól: a vádat is egy magánszemély kezdeményezi, és ő is tartja fenn. Az ókori 

görögöknél a rabszolga vallomása csak úgy volt figyelembe vehető, ha kínzás előzte meg. 

A római köztársaság idején a nyomozó és az inkvizíció elvű eljárás kezd kialakulni a 

kontradiktórius eljárásból. A tanúknak két fajtája van az egyik a bűncselekmények valóságos 

szemtanúja, a másik (laudator) pedig azt vallja, hogy milyen erkölcsi oldalról ismeri az őt 

meghívó felet. 

A korai feudalizmusban a tanúvallomás helyett a döntő bizonyíték az eskü és az istenítélet 

(tűzpróba, vízpróba, párbaj stb.). 

Az istenítélet a XIII. század, a párbaj pedig a XV. század folyamán szorult ki a magyar 

eljárásjogból. 

A feudalizmusban  a vádlotti beismerő vallomás beszerzése vonatkozásában határvonal nincs: 

a terhelt kihallgatásánál minden módszer megengedett: lehetett hazudni, bocsánatot, jutalmat 

ígérni és kínozni. A jogszabályok nem a kínvallatásnak, hanem az eskünek tulajdonítottak 

bizonyítóerőt: a kínvallatás alatt tett vallomást eskü alatt meg kellett ismételni.  

A feudalizmusban  - ugyanúgy mint a római jogban -  a bűnösség megállapításhoz legalább 

két tanú vallomása szükséges. 

XVII. század: Beccaria: 1764-ben „A bűnökről és büntetésekről” című művében megvetette a 

modern büntetőjog alapvető elveit. 

XVIII. század közepén a felvilágosult gondolkodók műveinek hatására bekövetkezett a 

kínvallatás felszámolása, majd a formális bizonyítékok rendszere is eltörlésre került, a 

bizonyítékok belső meggyőződés szerinti értékelése új fejezetet nyit a büntetőeljárásban. 

Az 1896. évi XXXIII. törvényczikk, a Bűnvádi Perrendtartásról 135. §-a az ígéret, a biztatás, 

az ámítás, a fenyegetés, az erőszak, vagy a kényszer alkalmazását tiltotta, továbbá tilalmazta 

az éjszakai kihallgatást és a terhelt más módon való kifárasztását beismerő vallomás 

megtétele céljából. További szabály volt a terhelt kihallgatására nézve, hogy nem volt szabad 

a terhelthez határozatlan, homályos, többértelmű, fogásos, vagy olyan kérdést intézni, mely 

feleletre útmutatást tartalmaz vagy melyben valamely be nem ismert tény beismertnek vagy 

be nem bizonyított tény bebizonyítottnak van véve. A lehetőségig kerülni kellett minden 

kérdést, mely csak a terhelt feleleteivel megállapítandó ténykörülményt foglal magába. 

A mai magyar büntető eljárásjogi szabályozás 

Ki hallgatható ki egy ügyben tanúként? Akinek a bizonyítandó tényről tudomása van.  

mailto:Bakonyi.Maria@mku.hu
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A terhelt kihallgatásának szabályait a Be. 117.§ (1), (2), (3), (4) és (5) bekezdései, a 

gyanúsított kihallgatását pedig a 179.§ (1), (2), (3), (4) és (5) bekezdései határozzák meg.  

Nem tehető fel a gyanúsítottnak a választ, illetőleg nem bizonyított tény állítását magában 

foglaló, a törvénnyel össze nem egyeztethető ígéretet tartalmazó kérdés. A tanúnak sem tehető 

fel olyan kérdés amely a Be. 180.§ (1) bekezdésében tilalmazott, továbbá olyan kérdés, amely 

a feleletre útmutatást tartalmaz. 

A Be. 77. § (2) bekezdése szerint: „A bizonyítási cselekmények végzésekor az emberi 

méltóságot, az érintettek személyiségi jogait és a kegyeleti jogot tiszteletben kell tartani, és 

biztosítani kell, hogy a magánéletre vonatkozó adatok szükségtelenül ne kerüljenek 

nyilvánosságra.” 

Kihallgatási taktika 

A tanúk egyéniségüket tekintve nem „egyformák”, eltérő életkorúak, neműek vallásúak, nem 

azonos képzettségűek, más az értelmi színvonaluk, érzékeik - látás, hallás, bőrérzetek, szaglás 

és ízlelés – nem azonos fejlettségűek, mást-mást jegyeznek meg, másképp emlékeznek rá, és 

más módon mondják el az általuk tapasztaltakat.  

A teljesség igénye nélkül a kihallgatási taktika fontos elemei:  

- kérdések megfelelő sorrendben való feltevése 

- tárgyi bizonyítási eszközök bemutatása vagy pusztán azok megemlítése 

- felismerésre bemutatás  

- előremondás  

- rávezetés 

- ismerősség  

- blöff  

- jó zsaru-rossz zsaru módszere 
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KÜLFÖLDI BIZONYÍTÁSFELVÉTEL A POLGÁRI JOGVITÁKBAN 

 

Dr. HIDEG Milán István 

PhD hallgató 

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam és Jogtudományi Kar 

hmilan@vipmail.hu  

 

 

Dr. Hideg Milán István vagyok, a KGRE ÁJDI Polgári Eljárásjogi Tanszékének PhD 

hallgatója. Doktoranduszi tevékenységem mellett a Szekszárdi Törvényszék fogalmazói 

feladatait látom el, illetve panasznapi ügyintézőként járok el nyilvános félfogadási napokon. 

Kutatási területem a polgári ügyekben történő határon átnyúló bizonyításfelvétel az Európai 

Unióban, amellyel - az egyetemen kívül - munkavégzésem során is találkozom.  

 

Témaválasztásom indoka, hogy érdeklődési körömbe elsősorban - a külföldi 

bizonyításfelvételt is átölelő - európai polgári eljárásjog tartozik, amely szervesen összefügg 

az Európai Unió jogával.   

 

Kutatásom szakirodalmi hátteréhez egyrészt tankönyvek (pl.: Harsági Viktória, Kengyel 

Miklós - Európai polgári eljárásjog), másrészt tanulmányok (pl.: Inga Kacevska Ügyvédi 

Iroda, Lett Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma - Az Európai Unió Bírósága és ítélkezési 

gyakorlatának hatása a nemzeti igazságügyi és közigazgatási hatóságokra a polgári 

igazságügy területén) tartoznak. 

 

Kutatási módszereim közé elsősorban az összehasonlító módszer tartozik, mivel a témakör 

feldolgozása során a határon átnyúló bizonyításfelvételt szabályozó 1206/2001/EK rendeletet 

(továbbiakban: bizonyítás-felvételi rendelet) összevetem az előzményének tekinthető 1970. 

évi Hágai Egyezménnyel, továbbá saját kezdeményezésű felmérések elvégzése folytán - 

amely kérdőívekkel kilenc megye bíróságait keresetem fel válaszadás céljából - az empirikus 

módszert alkalmazom. 

 

A kutatási probléma a jogintézmény természetével függ össze, hiszen a bírónak gyakran egy 

nehezen beszerezhető, másik ország területén található bizonyítékot kell megismernie, majd 

mérlegelnie ahhoz, hogy meg tudja hozni a törvénynek és a lelkiismeretének megfelelő 

döntését. 

 

Ezzel szemben a bizonyítás-felvételi rendelet alig több, mint tíz éve alkalmazandó az Európai 

Unió területén, így - a jogterületet érintő gyakorlat „kiforratlanságára” tekintettel - 

elképzelhető, hogy idővel a rendelet változtatásokra fog szorulni. Ennek fényében kutatásom 

céljaként tűzöm ki, hogy a rendelet hatékonyabbá tétele érdekében különböző javaslatokat 

tudjak megfogalmazni. 

 

 

  

mailto:hmilan@vipmail.hu
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AZ EURÓPAI UNIÓ KÜZDELME A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BŰNÖZÉSSEL SZEMBEN 

 

Dr. MEZEI Kitti  

Doktorandusz 

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar  

Az informatikai bűnözés (Cybercrime) elleni küzdelem nemzetközi és hazai dimenziói 

mezei.kitti@ajk.pte.hu  

 

Az információs technológia új eszközeinek megjelenésével, – számítógépek, okostelefonok, 

tabletek, bankkártyák stb. – és az információs rendszerek széles körű használatának 

elterjedésével párhuzamosan, az életünk online dimenziója is – annak valamennyi jelentős 

előnyével együtt – tovább növekszik, az internetes bűnözés is egyre nagyobb veszélyt jelent 

számunkra, továbbá jelentős összköltséggel járhat a társadalom számára. Az információs 

technológia rohamos fejlődésének következménye, hogy új bűnelkövetési formák jelennek 

meg, így az információs rendszerek felhasználásával elkövetett bűncselekmények száma is 

fokozatosan növekszik évről évre, és emiatt különösen fontos, hogy a jogalkotók is gyors 

ütemben tudjanak válaszolni ezekre a változásokra. 
 

A hatékony fellépés a számítástechnikai bűnözéssel szemben megköveteli a nemzetközi 

bűnügyi együttműködést, illetve a büntető jogszabályoknak a nemzetközi összehangolását, a 

szükséges minimumszabályoknak a megalkotását.  A számítástechnikai bűnözés gyors 

növekedésének fényében az Európai Bizottság 2007-ben egy ezt kezelő, átfogó politika 

számára készítette elő a terepet, amelynek célja a számítástechnikai bűnözés elleni küzdelem 

megerősítése nemzeti, európai és nemzetközi szinteken is. A tanulmányom célja a korábbi 

uniós szabályozás, uniós dokumentumok rövid ismertetése még az átfogó politika elfogadását 

megelőzően (az Európai Tanács 9 (89). számú Ajánlás, Számítástechnikai Bűnözésről Szóló 

Egyezmény, az információs rendszerek elleni támadásokról szóló 2005/222/IB tanácsi 

kerethatározat) illetve az uniós politika által elért eredmények, kiemelten az új irányelv 

vizsgálata (a 2013/40/EU Irányelv az információs rendszer elleni támadások tekintetében). Az 

uniós dokumentumok mellett azonban a határokon átnyúló számítástechnikai bűnözéssel 

szembeni hatékony fellépés elősegítése érdekében az Unió egy ügynökséget és egy központot 

is létrehozott és ezen uniós intézményeknek a bemutatása is a tanulmányom célját képezi (az 

Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség – ENISA és a Számítástechnikai 

Bűnözés Elleni Európai Központ - EC3). A központ jelentése szerint a számítástechnikai 

bűnözés jövőbeni tendenciái és fenyegetései közé tartoznak az alábbiak: bűnözők körének a 

bővülése (teljes körű feketegazdaság épült ki), a kereslet növekedése, nagyobb kifinomultság 

(ellenállóbb és agresszívabb számítógépes programok fejlesztése), növekvő mobilitás (mobil 

eszközökön futó és azokon terjesztett szoftverek), fokozódó globális jelleg (internetkapcsolat 

gyors terjedése), a pénzmosás iránti fokozott igény, intelligensebb terjesztés (új csatornákon 

keresztül), a felhőalapú informatikai szolgáltatásokat érő támadások. Továbbá a XXI. századi 

biztonságpolitika egyik legfőbb kérdést felvető oldalát a kiberterrorizmus elleni stratégiák 

adják, ezért az Unió kiberbiztonsági stratégiájával is foglalkozom. 
 

mailto:mezei.kitti@ajk.pte.hu
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A hazai szakirodalomban Nagy Zoltán András és Parti Katalin is hangsúlyozza a prevenció és 

az egyéni szint vizsgálatának a fontosságát. Az online közösségi oldalakon elkövetett, 

személyes adatokkal való visszaélések és zaklatások – illetve az ezek nyomán elkövetett 

önkárosító magatartások – tömeges előfordulása ráirányítja a figyelmet az emberi tényező 

örök sebezhetőségére így az oktatás, felvilágosítás mindenkori jelentőségére a 

számítástechnikai eszközök használata során.  

 

Kulcsszavak: számítástechnikai bűnözés, információs rendszer, információbiztonság, ENISA 
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POLGÁRI VITARENDEZÉS ONLINE 

 

MALIK Éva 

Doktorandusz 

PTE Állam és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája 

Az alternatív polgári vitarendezés, közvetítés, békéltetés és a Solvit rendszer az Európai 

Unióban 

eva.malik@kpvk.pte.hu 

 

2014-ben Magyarországon a 16-74 évesek 75 százaléka rendszeresen használta az internetet, 

és ez az arány évről évre növekszik. Ha a 16-24 éves korosztályt tekintjük, az alacsony iskolai 

végzettségűek 95 százaléka, a középfokú végzettséggel rendelkezők 97 százaléka, a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők 100 százaléka használja rendszeresen az internetet. 

 

Az Oracle felmérése szerint a 21-35 éves korosztály 73 százaléka szívesen vásárol valamilyen 

terméket vagy szolgáltatást mobilalkalmazások használatával. Nem csak a kutatások 

támasztják alá, de az utcán, a tömegközlekedésen is tapasztaljuk, hogy az online tevékenység 

normatív társadalmi funkcióvá vált. A preferált ügyintézés már ma is online történik a 

hivatalokkal, közművekkel, a mindennapi ügyintézés során. 

 

Ezek az előzmények felvetik az elektronikus kommunikáció használatának lehetőségét a 

polgári vitarendezésben is. A dokumentumok elektronikus benyújtásának lehetősége egyre 

több országban terjed, így Magyarországon is ismert. A mai információs technológia azonban 

a megjelenésen és dokumentumok elektronikus benyújtási formájánál sokkal szélesebb 

lehetőséget tud biztosítani.  

 

Az OECD 2013-as kimutatása szerint az információkommunikációs technológiára fordított 

nagyobb pénzügyi keret rövidebb tárgyalásokkal és a bírók nagyobb hatékonyságával (bírók 

által megoldott ügyek száma) társul. Az információtechnológia és a hatékonyság kapcsolata 

erősebb, ha a lakosság körében a számítógépes ismeretek széles körben elterjedtek, biztosítva 

az infokommunikációs lehetőségek jobb kihasználtságát.  

 

A mobileszközökkel történő vásárlás térnyerése például a mobileszközökkel történő 

vitarendezés előretörését is minden bizonnyal magában hordozza. A kérdés mára már nem az, 

hogy engedjük-e, hanem hogy milyen gyorsan és milyen mértékben engedjük ezeknek az 

eszközöknek a használatát, illetve hogyan tudjuk a biztonságos és felhasználóbarát technikai 

hátteret biztosítani az alternatív kommunikációhoz a polgári jogvitákban. 

 

Kulcsszavak: alternatív polgári vitarendezés (ADR), online polgári vitarendezés (ODR), 

Európai Unió, fogyasztóvédelem 

 

 

Forrásjegyzék:  

 KSH http://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tin00091.html Letöltve: 2015. 

május 7. 

mailto:eva.malik@kpvk.pte.hu
http://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tin00091.html
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 http://www.netkutatasok.hu/2015/05/oracle-vilagon-21-35-evesek-73.html Letöltve: 

2015. május 7. 

 OECD (2013), „What makes civil justice effective?”, OECD Economics Department 

Policy Notes, No. 18 June 2013. 
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A KRIMINALISZTIKAI SZAGAZONOSÍTÁS EURÓPAI GYAKORLATA  

 

HORVÁTH Orsolya 

Doktorjelölt  

Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskola 

Kriminalisztika, büntető eljárásjog, szolgálati kutyák, szagazonosítás 

horvath.orsolya@ajk.pte.hu  

 

Text A kriminalisztika – mint interdiszciplináris tudomány – fegyvertárában a szagazonosítás 

viszonylag fiatal tudományterületnek számít. Az emberi szag – mint biológiai 

anyagmaradvány – és annak kriminalisztikai azonosítási lehetőségei alternatív lehetőségekkel 

a 21. század nagy kihívásának számít. Az elkövetők az egyes bűncselekmények helyszínein 

különféle nyomokat és anyagmaradványokat hagyhatnak hátra. Az elmúlt évtizedekben 

ugyanakkor finomodtak az ún. helyszínes bűncselekmények elkövetési módszerei. Egyes 

elkövetői csoportok „lépést tartanak” a tudomány fejlődésével és komoly hangsúlyt fektetnek 

árulkodó nyomaik eltüntetésére, illetve arra, hogy semminemű, azonosításra alkalmas 

anyagmaradványt ne hagyjanak a bűnügyi helyszínen. Az ember élettevékenysége során 

ugyanakkor nem képes elkerülni, hogy környezete tárgyaival, járás közben a talajjal szoros, 

közvetlen érintkezésbe ne kerüljön. Ez a környezettel való közvetlen érintkezés eredményezi, 

hogy az ember – szervezetének egyedi sajátosságaiból fakadóan – tárgyakon és a talajon 

visszahagyja jellegzetes szagát, mely hosszabb–rövidebb ideig ottmarad. Mindezek tükrében 

előadásomban a hazai gyakorlat rövid ismertetését, valamint a büntetőeljárásbeli és 

kriminalisztikai aspektusok bemutatását követően az európai metodika egyes pontjait emelem 

ki, néhol kritikus szemlélettel, néhol a gyakorlat átvételére vonatkozó szándékkal.  

 

Kulcsszavak: szagazonosítás, gyakorlat, Európa, kriminalisztika 

 

 
  

mailto:horvath.orsolya@ajk.pte.hu


 

 

II. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2015. november 13-14. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Absztrakt kötet 

Book of Abstracts 

  

 

21 
 

FELELŐSSÉG AZ EURÓPAI UNIÓBAN 

 

Dr. OLÁH Miklós 

PhD-hallgató 

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
miklospolah@gmail.com  

 

Az Európai Unió Bíróságának hatáskörei között – sok más egyéb mellett – találunk a 

felelősség fogalmával kapcsolatosakat is. De melyek is ezek a hatáskörök, ügytípusok 

közelebbről? 

 

Az egyik ügytípus a tagállamok felelőssége az uniós jog megsértése miatt (Európai Unió 

Működéséről szóló Szerződés [EUMSz] 258-259. cikk). Az uniós jogszabályok betartásának 

kötelezettségét és az uniós jog hatékony érvényesítésének kötelezettségét a tagállamok 

számára az EUSz. 4. cikk (3) bek. (volt Európai Közösséget létrehozó Szerződés [EKSz.] 10. 

cikk) írja elő. A közösségi szabályok megsértése az uniós integráció ellen hatnak (a 

közösséget éri sérelem), illetve az egyén jogai is sérülhetnek (az egyént ért sérelem). A 

jogkövetés kikényszerítése elsősorban az Európai Bizottság feladata, ugyanakkor bizonyos 

körben a tagállamok és az egyének is kaptak felhatalmazást. 

 

Milyen esetei vannak az uniós jog megsértésének? Milyen körben lehetséges a tagállami 

kötelezettségszegés ellen az arra jogosultaknak fellépni? Milyen eljárási szabályok keretei 

között történhet a fellépés?     

 

A másik ügytípus az Európai Unió felelőssége. Az Unió jogi felelősségén belül 

megkülönböztetjük az Unió általános szerződéses felelősségét, valamint a szerződésen kívül 

okozott károkért való felelősségét. Az EUMSz. 340. (volt EKSz. 288.; 215.) cikk szerint: „Az 

Unió szerződéses felelősségét az adott szerződésre alkalmazandó jog szabályozza. / 

Szerződésen kívüli felelősség esetén az Unió a tagállamok jogában közös általános elveknek 

megfelelően megtéríti az intézményei vagy alkalmazottai által feladataik teljesítése során 

okozott károkat [...]”. 

 

Az EU felelőssége körében megkülönböztetjük tehát a szerződéses felelősséget valamint a 

szerződésen kívüli felelősséget. Mit kell tudni ezen felelősségtípusokról? Mikor, milyen 

fórum jár el, milyen eljárási szabályok vonatkoznak rá és milyen tartalmi keretek között hozza 

meg döntését?   

 

Előadásomban az Európai Unió és a felelősség viszonyát érintő szabályozást igyekszem 

áttekinteni, és ennek során – egyebek között – a fenti kérdésekre is választ adni, röviden 

bemutatva egyúttal az Európai Unió Bíróságát, mint intézményt is. 

 

 

Forrásjegyzék: 

 

 BLUTMAN László: Az Európai Unió joga a gyakorlatban, (második, átdolgozott 

kiadás), HVG-ORAC, 2013., 458. o. 
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A MIGRÁNS-HELYZET AKTUALITÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON 

 

Dr. CSEPORÁN Zsolt 

Tanársegéd 

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék 

A művészet szabadságának alapjogi háttere és érvényesülése, alkotmányjog 

cseporan.zsolt@ajk.pte.hu 

 

KIS KELEMEN Bence 

Joghallgató 

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

Fegyveres drónok alkalmazása terrorelhárításra, nemzetközi- és európajog 

bence.kiskelemen@gmail.com 

 

Európa a második világháború óta legnagyobb menekültáradatával néz és nézett szembe 2015 

nyara óta. E helyzetre keres megoldást egyre sürgetőbben mind az Európai Unió, mind a 

tagállamok, így hazánk, Magyarország is. A szerzők bemutatják, hogy a 2011-es arab tavasz 

okozta közel-keleti felbolydulás óta kialakult szituációra, és az abból származó hazájukat 

tömegesen elhagyni kényszerülőkre milyen reakciók születtek uniós, illetve nemzeti, azaz 

magyar szinten. 

 

A szerzők felvázolják az uniós szinten eddig megtett lépéseket, és a következő fél évre előre 

meghatározott feladatokat. Az Európai Unió Bizottsága egyértelműen amellett foglalt állást, 

hogy a jelenlegi szituáció szükséghelyzetnek minősül, ahol a tagállamok érthető módon 

felfüggesztették a meglévő, azonban nem, vagy nem teljesen működő uniós menekültügyi 

szabályokat, többek között a dublini rendeletet, ami a harmadik országbeli állampolgároktól a 

tagállamokhoz érkező menedékjog iránti kérelem megvizsgálásának feltételeit és szabályait 

határozza meg, illetve az EURODAC ujjnyomat-vétellel kapcsolatos szabályait. Az unió 

felismerte, hogy a jelenleg hatályos dublini rendelet nem képes megfelelően kezelni az ilyen 

és ehhez hasonló rendkívüli állapotokat, ezért 2016 tavaszán átfogó módosításokra kerül majd 

sor, azonban ezek tartalmát egyelőre homály burkolja. 

 

Magyarországot nemzetközi és belföldi viszonylatban is számos bírálat érte a menekültügyi 

helyzet kezelésének vonatkozásában, hazánk ugyanis markáns jogalkotással kívánt reagálni a 

határt illegálisan átlépő menekültek áradatára. A szerzők e törvények elemzését kívánják 

bemutatni. Több kulcsfontosságú törvény, mint pl. a Büntető törvénykönyv, vagy a 

büntetőeljárás kódex is módosult, új bűncselekmények kerültek bele a törvénybe, valamint a 

meglévő cselekmények büntetési tételei is emelkedtek. Ezzel kívánta elejét venni a kormány 

az illegális határátlépéseknek, illetve az embercsempészet és a terrorizmus elburjánzásának. 

 

A szerzők végül felvázolják, a téma mintegy alkotmányjogi lekerekítéseként, hogy 

szükséghelyzetnek, rendkívüli állapotnak minősül-e a jelenlegi magyarországi szituáció, 

illetve arra a kérdésre keresik a választ, hogy az Alaptörvény mely rendelkezési irányadók 

ilyen esetekben. 

 

Kulcsszavak: menekültügy, Európai Unió, dublini rendelet, szükséghelyzet 
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THE IMPLEMENTATION OF THE BRRD 

 

Dr. BARNA András Péter 

Doktorandusz 

SZTE ÁJK Doktori Iskola 

A válság hatása a bankokra vonatkozó szabályozásban 

barnaandras84@gmail.com 

 

As a first-year PhD student at the Faculty of Law, University of Szeged, my area of research 

is the changes in the regulation of the banking sector due to the global financial crisis. I chose 

this topic because I have 4 years’ experience in the financial sector, so in my daily work I 

have experienced the effects of the crisis. In the preliminary research, I realized that this topic 

has not been examined in a legal and economic point of view together. The main objective of 

my research is the understanding of regulatory changes affecting banks, analysis and 

development of possible new control methods for the future. 

 

In this presentation I am going to give a summary about the most important changes in the 

European bailout mechanism and its Hungarian interpretation, with leads to the Banking 

Union as a final purpose. However, although the main principles of the resolution mechanism, 

and the general rules have been developed at European level, it should be determined by 

individual Member States to certain special cases which special rules are applied. 

Accordingly, in our country a separate Act was passed on resolutions, and its practical 

application to keep pursued every day. 

 

Having recognized the European and Hungarian text of legislation, reviewing the available 

resources, and whilst taking account of the practical application of the regulation, in my 

opinion, the established resolution mechanism is providing sufficient guarantees and it works 

as intended. The bailout mechanism is not only in the financial sector but also in the financial 

stability extremely important taking into consideration how many individuals keep their 

savings on bank accounts. 

 

Primarily I examined the European and Hungarian legislation norm text which was 

complemented by articles edited by specialists on European and Hungarian level. Besides this 

research I tried to find practical examples for the resolution mechanism in Hungary and 

abroad with success. The fact of the large number of necessary steps taken by the resolution 

authorities confirmed that this field of legal regulation is very problematic and challenging. In 

my dissertation I would like to summarize the steps taken by the financial supervisory 

authorities on European and Hungarian level with their rating, and to present appropriate 

methods and tools to handle the close insolvent status of a bank. 

 

Keywords: regulation of the banking sector, resolution, application of the regulation, 

insolvency, methods and tools 
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EURÓPAI ALKOTMÁNY: ÁLOM VAGY VALÓSÁG? 

BOROS Luca 

Doktorandusz 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 

Közjog és közigazgatás, Alkotmányjog 

lucaboros90@gmail.com  

 

Winston Churchill Európai Egyesült Államaihoz elméletben minden adott a Jellinek-féle 

triászból: népesség, terület, főhatalom (mind tagállami, mind uniós szinten). Az i-re a pontot 

egy új típusú alkotmány tehetné fel. Mindez azonban csak elmélet. Bár egy alkotmány 

valóban sokat lendítene előre az integráción, de az Unió biciklije úgy tűnik egy ideje letért 

erről az útról. 

Állam és alkotmány azonosításából és egymással helyettesíthetőségéből számos fogalom és 

követelmény fogalmazódik meg egy alaptörvénnyel szemben, amelyek jelenleg az Európai 

Unióval nem feleltethetőek meg. 

Az alkotmány minden esetben feltételez egy alkotmányozó hatalmat. Azt a látszatot, hogy ez 

a hatalom a nép, a demokratikus politikai berendezkedés követeli meg, ugyanis politikai 

állásfoglalásuk a legitimáció forrása. Ám ez csupán fikció, hiszen az egyenlőtlen embertömeg 

valójában az alkotmányozó létrehozójának fontos, ő hozza létre a népet úgy, hogy e nép az 

alkotmányból eredő különbségeket elfogadja. Ezek szerint tehát a nép ered az alkotmányból, 

az Európai Unióban azonban nincs olyan jogi aktus, amely így kezelné az embert. A nép 

feltételez egy személyes viszonyt, ám az Unió szintjén a jelentős csoport a tagállam, így e 

viszony hiányzik. Mivel az alkotmányozó hatalom nem lehet kettős, és az Uniós 

alkotmányának címzettje a tagállam, így az Európai Uniónak nincs népe, csupán népei. 

A tagállamok berendezkedéséből fakadóan az Unióra is vonatkoznak a demokrácia elvei. 

Alapvetően azonban az Európai Uniónak nincsen szüksége demokratikus legitimációra, 

hiszen azzal a tagállamok, amelyek alkotják, már eleve rendelkeznek.  

Az alapelvek megléte és célhoz kötöttsége is az alkotmány fogalmához tartozik, s ez az 

Unióban szintén csak hiányosan lelhető fel. A szabadság itt nem a szolgaság ellenpólusa, nem 

közjogi, sokkal inkább egy egyénközpontú, magánjogi kategória, ami jórészt kimerül a 

mozgási, munkavállalási, letelepedési szabadságban. A lojalitás és a szolidaritás csak a 

tagállamok és az Unió viszonyában állnak fenn. A társadalmi tagságnak elengedhetetlen 

feltétele a hűség egy olyan formája, hogy úgy vagyunk tagjai a közösségnek, hogy vállaljuk 

az ezzel együtt járó nehézségeket is. Bizonyos hátrányok vállalása az EU szempontjából azért 

fontos, mert az Unió politikai korrektsége azt jelenti, hogy az is lehet a közösség tagja, aki 

ilyet nem vállal. Ez azonban a céltól eltérően nem építi, hanem sok esetben bomlasztja a 

közösséget. 

A jogállam eszméje az Unióban nem annyira a joghoz kötöttséget, mint inkább a jogi 

gondolkodás és felfogás elsőbbségét, a politika jogiasítását jelenti. A cél itt az, hogy a 

politikai cselekvések visszavezethetőek legyenek a jogi felfogásra. Az Európai Unió ugyanis 

csak addig létezik, amíg ezt a közösséget jogi elvek alapján és mentén képes összefogni és 

alakítani. Kérdés, mennyire maradandó az az integráció vagy közösség, amelyet a jog hoz 

létre és nem fordítva. 
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A tagállamok és az Európai Unió viszonyában a szuverenitás szintén vita tárgya. Annyi talán 

bizonyos, hogy nem mennyiségi, hanem minőségi kérdésről van inkább szó. Azonban, ha 

jobban szemügyre vesszük az államok alkotmányjogainak kompromisszumos stratégiáit, amit 

a szuverenitás belső aspektusának megszelídítésére dolgoztak ki, észre kell vennünk, hogy a 

valóságban a tagállamok inkább elméleti szinten ragaszkodnak a szuverenitás eszméjéhez. Az 

Unió esetében egy területi egységre nem egy, hanem két legfőbb döntéshozó jut. A 

tagállamok ennek megfelelően próbálnak választ adni az EU-tagság alkotmányos kihívásaira. 

Ám a megoldásaikat úgy fogalmazzák meg, hogy a nemzeti szuverenitást érő európai 

kihívásokról nem igazán vesznek tudomást. Persze ez a legkevésbé sem a véletlen műve, 

hiszen a szuverenitás igen átpolitizált és ezért érzékeny fogalom, amely szorosan kötődik az 

identitáshoz. Az integráció ilyen formán kompromisszumot igényelne, de a tagállamok 

alkotmányos retorikája nem akarja elismerni és elfogadni a megosztott szuverenitás elméletét. 

Kulcsszavak: Európai Unió, alkotmány, nép, állampolgárság, alkotmányos alapelvek 
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A BÍRÓI MUNKA ÉRTÉKELÉSE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 

Dr. PATYI Zsófia 

Doktorandusz hallgató 

SZTE ÁJTK Doktori Iskola, SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézet 

A bírák fegyelmi felelőssége, A bírói munka értékelése 

patyizsofia@gmail.com  
 

Az igazságszolgáltatás a demokratikus jogállam egyik alappillére, mely Montesquieu-nél is 

önálló, független hatalmi ágként jelenik meg az állami hatalommal való visszaélés egyik 

önszabályozó gátjaként. A bírói hatalmat és az igazság érvényrejuttatását szolgáló hatalmi ág 

egy európai, felvilágosult állam tekintetében megkülönböztetett figyelemmel bír, a történelem 

bármely időszakát vizsgáljuk. Nincs ez másképp napjainkban sem, ha csak hazánkra 

tekintünk, az elmúlt szűk húsz éven belül azonnal két törvényt is találunk, mely a bírósági 

szervezetről, működésről rendelkezik. Az újabb és újabb szabályozást, mely egyszerre kiált 

jogszabályi és szervezeti garanciákért, a bíróság függetlenségének szem előtt tartásával és a 

bírói hivatás, mint elismert tisztség helyénvaló kezelésével szükséges elvégezni, európai 

perspektívában gondolkozva pedig egy nemzetközileg is helytálló rendszer életre keltése a 

cél, melyhez szükségeltetik egy nemzeteken átívelő szervezet is. 
 

Az Európa Tanács 1949-ben történő megalakulásakor is fő célként tűzte ki maga elé a 

segítségnyújtást Európa demokratikus stabilitásának megvalósításához, mind a politikai, mind 

a törvényhozási és alkotmányos reformok végrehajtásának támogatása révén, s ez a célkitűzés 

azóta sem változott, az európai együttélés és együttműködés minden területen megkívánja a 

Tanács szervei által meghozott döntéseket, nyilatkozatokat, határozatokat, véleményeket. A 

Tanács egyik véleményeket megfogalmazó testülete a Consultative Council of European 

Judges (CCJE) az elmúlt években az igazságszolgáltatás legaktuálisabb problémáit felvetve 

fogalmazta meg az együttes, európai gondolkodásnak megfeleltethető perspektívákat, 

lehetőségeket, javaslatokat, kitűnő statisztikákat is készítve vizsgálódásai során a jelenlegi 

európai helyzetről. Egy egységes Európa képének kialakítása igazi kihívást jelent mind az 

Európai Unió szervei, mind a kontinens egységét segítő más szervezetek, így az Európa 

Tanács számára is. Azonban egy jövőbeli reményteljes egységesítés, harmonizáció első 

lépcsője a felismerés és az elemzés kell hogy legyen, a különálló jogrendszerek megértése, a 

szabályozás miértjeinek feltárása, nem csak az írott szöveg, de a háttérben húzódó 

jelentéstöbbletek és ideológiai, etikai hozzáállás is ugyanolyan fontos, különösképp egy olyan 

érzékeny téma kapcsán, mint a bírói munka értékelése. 
 

A bírói hivatás más munkakörökhöz képest megingathatatlan szakértelmet, elhivatottságot, 

széleskörű és alapos tudást, különös etikai és erkölcsi érzékenységet követel, így az elvégzett, 

hivatásos, bírói munka értékelése is speciális kört, speciális rendszert feltételez. Ezen speciális 

kört vizsgálva nem csak az államok közti módszertani különbségek sejlenek fel, hanem az 

azok hátterében álló nemzeti-társadalmi normák is, melyek együttes megértését követően nem 

csak érdekességképp hathatnak, de akár átemelendő értékeknek is minősíthetőek, így építve 

az adott állam szabályozási rendszerét egy-egy másik rendszerből átemelt követendő, bevált 

példával. Az Európai Unió egyes államait vizsgálva különböző megoldásokat találhatunk a 

bírói munka értékelésére, formális és informális rendszerek váltják egymást akár csak a 
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Benelux államok körében is, a kritérium- és az értékelési rendszer is más és más 

szempontokat, eredményeket vonultat fel, hiába közös sok ponton az európai államok azon 

elképzelése, hogy melyek a bíró kulcsfeladatai. 

Előadásom során a bírói munka értékelésének módjait vizsgálom hazánk és egyes Európai 

Uniós országok tekintetében, különös figyelmet szentelve egy jövőbeni harmonizáció 

lehetőségének elméleti körvonalazására. 

Kulcsszavak: igazságszolgáltatás, bírói munka, értékelés, Európai Unió, CCJE 
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WHAT IS COMMUNICATION? DIFFERENT ANSWERES OFFERED BY JACQUES DERRIDA AND 

NIKLAS LUHMANN 

 

Dr. TÓTH Judit 

Doktoranda  

ELTE ÁJK Doktori Iskola  

Jogelmélet, rendszerelmélet 

kuman1@vipmail.hu  

 

Since antiquity, the Latin word ’communicatio‘ has had a broad range of meanings within the 

radius of utterance, permission-granting, connection, exchange, circulation, association, and 

community. The traditional conception of communication can be describe as the simplicity, 

solidity and unity of meaning, as a vehicle or means of transmission. This univocal, rigorously 

controllable and transmittable concept of communication was challenged by Jacques Derrida, 

demonstrating that a context is never absolutely determinable, or more precisely its 

determination can never be entirely certain or saturated. With respect to the very structure of 

language, no proper context to provide proof of a final meaning. Therefore making any claim 

to final truth is impossibile regarding that truth is both relative and plural. Derrida offers the 

technique of deconstruction to show the hidden assumptions and contradictions of the text, 

stating that language bears within itself the necessity of its own critique. In this sense any text 

necessarily erodes the base of determinate meaning, and give permission to the activity of 

semantic freeplay. 

 

Language plays an important role in the constitution of communicative processes in Niklas 

Luhmann’s systems-theory as well. In the familiar anthropocentric approach, persons, 

individuals, or subjects act or communicate. On the contrary, Luhmann states, only 

communication can communicate within an action created network of communication. In the 

systems-theoretic approach it is the very emergence of communication that is emphasized. It 

arises through a synthesis of three different selections, namely, selection of information, 

selection of the utterance of this information, and a selective understanding or 

misunderstanding of this utterance and its information. Communication system is an 

autopoietic system that (re)produces everything that functions as unity for the system. 

Moreover social systems are understood as communicative systems. Communication 

continously creates social structures. Social systems distinguish and evolve as they 

communicate in three separate dimensions: in social, in temporal, and in functional 

dimension. Social systems make sense of their environments through their communications, 

moreover, states Luhmann, society consists of the totality of all meaningful communications. 

 

Keywords: transmission, deconstruction, contingency, systems theory, autopoiesis  
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A FIATAL JOGÁSZOK HELYZETE A MAI MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN 

 

Dr. CSERTŐ Gyula 

PhD-hallgató 

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktorai Iskola 

A magyar közigazgatás elmúlt években történt átalakítása 

cserto.gyula@gmail.com 

 

A 2010. évben hatalomra kerülő FIDESZ-KDNP kormány átfogó reformelképzelésekkel 

kezdte meg kormányzását. Az egyik ilyen elképzelés a Nemzeti Együttműködés Rendszere, 

mely által elérhető, hogy a gyorsan változó környezetben szükségszerűen az új kihívásokra 

választ adó tervek, stratégiák folyamatosan illeszkedjenek, és ezzel egyben részeivé váljanak. 

A Nemzeti Együttműködés Rendszerén belül foglal helyet a „Jó állam fejlesztési koncepció”, 

melynek három iránya van: az önkormányzati reform, az igazságszolgáltatási stratégia 

kidolgozása, valamint a Magyary Programok. A közigazgatást érintő reformok 2010. és 2015. 

év közötti eredményeiről a 2015. évi Jó állam jelentés számol be, de ekkorra már megszületik 

az 1602/2014. (XI.4.) sz. Kormányhatározat, mely Államreform II. néven további 

átalakításokat vetít elénk. 

 

Az „Államreform II.- a bürokráciacsökkentés programja”, valamint az állami humántőke 

reformjának részeként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi felsőoktatási 

intézménnyé alakul át. A Kormányhatározatban meghatározott feladatok végrehajtásához, a 

folyamatos válaszadást és kezdeményezéseket igénylő államreformhoz nem lehet nélkülözni a 

megfelelő tudományos háttér, szakmai elemzői, támogatói munka kialakítását és fenntartását, 

így e kiemelt tevékenység eredményes megvalósítása érdekében az egyetemen létrejött az 

Államreform Központ. Az Államreform Központ szervezi meg az államreform folyamat 

tudományos, elvi támogatásához szükséges szakemberek bevonását, eredményeik értékelését 

és összegzését. Az Államreform Központ tevékenységének lényeges eleme, hogy az 

államreformmal kapcsolatos kérdéseket, feladatokat átfogóan és komplexen kezeli, tekintettel 

egyazon kérdéskör többoldalú és többszintű mivoltára. Az Államreform Központ képes 

biztosítani azt a tudásbázist és szervezeti struktúrát, melyben az államreform folyamat 

tudományos támogatásához szükséges szakmai erőforrás összpontosul. 

 

A fentiek számtalan kérdést vetnek fel! A Közszolgálati Egyetem létrehozása és megerősítése 

változtat-e az ország jogi karainak, közigazgatási tanszékeinek munkáján, esetleg a 

közigazgatáshoz kapcsolódó jogi tárgyak oktatásán vagy oktatása struktúráján? A magyar 

közigazgatási szektort a ’90-es évek végétől jelentős számban töltötték fel az egyetemekről 

kiáramló fiatal jogász kollégákkal. Kell erősíteni a közigazgatási tanszékek munkáját? 

Várható ilyen irányú nyomás vagy támogatás a Kormány részéről? 

 

Az egyetemi képzés ilyen irányú fejlesztésének, erősítésének akkor van értelme, ha 

lehetőségeket teremt a munka területén is a Kormány. Nyújthat-e és ha igen, akkor milyen 

perspektívát a fiatal jogászok számára a közigazgatási szektor? Ha igen, akkor képezünk-e 

megfelelő jogi munkaerőt, ahhoz, hogy ezen ágazat is profi alapokon működjön. Választ 

kapunk-e ezen kérdésekre a 2016. július 1-én életbe lépő Közszolgálati életpálya modell 

kapcsán? 
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Előadásomban szeretném ismertetni az aktuális jogszabályi környezetet a közigazgatásban 

elhelyezkedő fiatal munkavállalók, jogászok tekintetében, valamint vázolni a 2016-os 

életpályamodellel kapcsolatos terveket és elképzeléseket. Részben a jogszabályok 

ismertetésével, részben pedig az elmúlt 12 év tapasztalataival szeretném felhívni a hallgatóság 

figyelmét arra, hogy milyen lehetőségeket rejt a közigazgatás egy kezdő jogász számára, 

ugyanakkor igyekszem megvilágítani a közszférában végzett munka árnyoldalait is. 

 

Kulcsszavak: közigazgatás, munkavállalás, fiatalok, reform, életpálya 
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FELVETÉSEK EGY EGYSÉGES EURÓPAI KÖRNYEZETVÉDELMI KÁRTÉRÍTÉSI RENDSZER 

KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 

 

Dr. SERES Eszter Lilla 

Doktorandusz 

Miskolci Egyetem, Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola 

Nemzetközi környezetjog, tengerszennyezések 

eszter.seres.92@gmail.com 

 

A kutatási területem elsődlegesen az olajszennyezésekkel kapcsolatos kérdésekre irányul, ide 

értve a szennyező fizet alapelvének vizsgálatát és az ezzel összefüggő megoldásokat. E téren 

meglátásaimat korábban OFKD és OTDK keretén belül is ismertethette, és valamint a 

szennyező fizet elvével összefüggésben publikációja megjelenés alatt áll.  

 

Az elmúlt években, az Európai Unióban a téma jelentős figyelmet kapott, hiszen az évek 

folyamán számtalan olyan katasztrófa következett be, amelyek rávilágítanak arra, hogy a 

balesetek során szükség van a közös, európai fellépésre. Az elemzésre kerülő témakör a 2010-

es vörösiszap katasztrófát követően készített Európai Ipari Katasztrófakockázat-megosztó 

Rendszer (European Industrial Disaster Risk Sharing Facility) javaslatán alapszik, figyelembe 

véve az OECD vonatkozó ajánlásait, valamint az olajszennyezésekkel összefüggésben 

kialakított kártérítési rendszereket. Vizsgálódásaim alapján szeretnék rávilágítani egy ilyen 

„kártérítési rendszer” kialakításának nehézségeire, a két terület közötti hasonlóságokra, illetve 

az olajszennyezésekkel kapcsolatos kártérítési rendszerek területén szerzett ismeretek egy 

európai kártérítési rendszerbe történő „átemelésére”. 

 

A téma többirányú feltevést tartalmaz: egyrészt elemezni kívánja az érintett ipari 

szektorokban tevékenykedő vállalatok és üzemeltetők oldalán megjelenő nehézségeket: a 

részvételi hajlandóságot, az „erkölcsi kockázat” kérdését, valamint az egymás közötti 

együttműködések lehetőségét. Ebben a részben elsődlegesen a megelőzés és ellenőrzés 

szükségességére fókuszálva keresek választ. Meglátásom szerint egy működőképes kártérítési 

rendszer kiépítése érdekében az ipari szereplők mozgásterének megelőző jellegű szabályokkal 

történő „körülbástyázására” is szükség van a környezet és a lakosság védelme érdekében. Így 

lehetővé válik, hogy a potenciális szennyezőket közel azonos kockázati szintre hozva 

működőképes kártérítési rendszer létrehozására kerülhessen sor, mindemellett a vállalatok 

oldalán e szabályok bizonyos mértékű bizalmat is kialakíthatnak a többi résztvevővel 

szemben: vagyis a környezetvédelmi szempontból már korábban is megfontoltabban 

tevékenykedő vállalatok ne viszonyuljanak negatívan olyan hasonló tevékenységet 

folytatókhoz, akik korábban alacsonyabb követelményszintnek feleltek meg. Ezen felül a 

megvalósítás érdekében a hatóságok részéről is szigorúbb ellenőrzési tevékenység végzése, 

valamint egy egységes európai fellépés szükségessége az, amely a rendszer működését 

elősegítheti. 

 

Másrészt elemzésre kerülnek a kártérítési rendszerek létrehozásának kérdései, így különösen 

meghatározó a létrehozás formája, valamint a vállalatok által fizetendő hozzájárulás mértéke. 

A létrehozás formája kiemelkedő kérdés, hiszen egy kötelező jellegű rendszer létrehozása a 

jelenlegi biztosítéki rendszerek nagyfokú átalakításának szükségességéhez vezethetnek, ezért 
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kellő tapintatossággal kell eljárni a rendszer megvalósításánál. Emellett a vállalatok 

hozzájárulásának kérdésénél azt szükséges lehet szektoriális jelleggel megközelíteni, így a 

versenyképesség fenntartása mellett elősegítve a kivetendő díjak arányosságát. 

 

A téma kapcsán mind a nemzetközi, az Európai Bizottság felvetései is elemzésre kerültek. A 

nemzetközi források részét az OECD ajánlásai képezik, míg az európai uniós források a 

Bizottság által kiadott tanulmányokon alapul. A hazai források közül kiemelést érdemel Dr. 

Csák Csilla A környezetjogi felelősség magánjogi dogmatikája című munkája, mindemellett 

Varga Judit és Vásárhelyi Gábor javaslata képezik a kutatás alapját. 

 

Kulcsszavak: kártérítés, kártérítési alapok, szennyező fizet, ELD irányelv 
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Jogász hallgató, minőségirányítási igazgató  

PTE Állam- és Jogtudományi Kar; CERT Tanúsító Zrt. 

Közigazgatási jog, a közigazgatás átláthatósága; Közjegyzőség 

hohbalazs@gmail.com  

 

A közjegyzők hazai szabályozásban tapasztalható feladat- és hatáskörének viszonylagos 

állandósága mellett európai uniós szinten jelentős változások mutatkoznak, mely a 

közjegyzőség feladatai mellett társadalomban és jogszolgáltatásban betöltött szerepét is 

érintik. 

Az elmúlt években éles vita tárgyát képezte az európai közjegyző intézménye, melynek 

ösztönzői az Unió belső piacának szabadon áramló szolgáltatásaként képzelték el a 

közjegyzők által biztosított jogvita elhárító és igényérvényesítést elősegítő tevékenységét. 

Az Európai Unió vonatkozó szabályozása, az Európai Bíróság egyes jogeseteiben 

megmutatkozó joggyakorlata (C-260/97. - Unibank ügy, C-2/74. - Reyners ügy) valamint az 

irányadó hazai álláspont (többek közt az Alkotmánybíróság joggyakorlata) azonban amellett 

foglal állást, hogy a közjegyzői tevékenység a közhatalom gyakorlásának részét képezi. 

Ennek megfelelően pedig kivételt alkot a letelepedési (korábbi EK szerződés 45. cikke, 

jelenlegi EUSz. 51. cikk) és a szolgáltatásnyújtási szabadság alól (EK szerződés 49. cikke, 

EUSz. 56. cikke), s az európai uniós jogi aktusok valamint a Bíróság is rendszeresen 

kormányzati, közhatalmi tevékenységnek minősíti, s elkülöníti a vállalkozói tevékenységtől, s 

így eltávolítja a piaci alapon értelmező szolgáltatások köréből. 

Az utóbbi években ennek megfelelően a hangsúly sokkal inkább a közjegyzők 

tevékenységéhez köthető, európai viszonylatban is jól értelmezhető és alkalmazható 

eljárásokra és dokumentumokra helyeződött, mint az európai fizetési meghagyás, az öröklési 

eljárás illetve az európai közokirat követelményei illetve ezek kölcsönös elismerése. 

Mindez a közjegyzőség feladat- és hatáskörének nemzetköziesedéséhez, s egyben a 

közjegyzők társadalomban betöltött szerepének változásához vezet, melyet a hazai 

szakirodalom rendkívül kisszámú, tudományosan értékelhető publikációban értelmezett. 

 

A kutatás alapvető célja a vonatkozó hazai szakirodalom bővítése, a közjegyzői feladat- és 

hatáskör valamint a társadalomban és jogszolgáltatásban betöltött szerepe változásainak 

feltárása és elemzése, s ezáltal a közjegyzőség magyarországi és nemzetközi helyzetének 

tudományos igényű megítélése. 

 

Az előadás illetve a tanulmány kísérletet tesz e változások bemutatására és átfogó elemzésére, 

a vonatkozó európai uniós és hazai szabályozás, az Európai Bíróság joggyakorlata, az 

irányadó hazai és külföldi álláspontok alapján. Kiemelten foglalkozik a Bíróság C-32/14. – 

ERSTE v. Sugár előzetes döntéshozatali eljárásban hozott döntésével, mely sok szempontból 

árnyalja a közjegyzők szerepének megítélését, valamint a szerződéses kikötések 

tisztességtelenségének vizsgálatára vonatkozó kötelezettségeiket. 

 

Kulcsszavak: Közjegyző, európai közjegyző, európai közokirat, tisztességtelen szerződési 

feltételek. 
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Európai Közjog, A szolgáltatásnyújtás szabadsága, az egyes uniós szakpolitikák és az 

alapvető jogok érvényesülése 

kiss.lilla.nora@gmail.com 

 

Az Európai Unió polgáraiként magunk is tapasztalhatjuk, hogy az integráció bővülésével 

milyen előnyök járnak, vagy épp milyen extra követelményeknek kell megfelelnünk. A 

gyakorlatban leginkább az egységes belső piachoz kapcsolódóan érhetőek tetten életünket 

meghatározó szabályok. 

 

Kutatásom során a szolgáltatásnyújtás szabadságának megvalósulását vizsgálom, különösen 

azt, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadságának követelményei hogyan lehetnek összhangban 

az egyes szociális jogokkal. Vizsgálódásom alapja az egyes uniós aktusok, az ezekre adott 

tagállami és nemzeti reakciók és az Európai Bíróság markáns ítéletei, melyek az uniós jogot 

fejlesztik, a tagállami jogokra pedig hatással vannak. Kutatásom során a következő kérdésekre 

kerestem a választ: Vajon lehetséges-e a gyakorlatban egyensúlyban tartani a belső piaci 

szabadságokat és az egyes nemzeti szociális rendszerek szabályait? Az alapvető szociális 

jogok sértetlenül érvényesülhetnek-e a belső piaci szabadságok szabályainak sérelme nélkül? 

Az alapvető szociális jogok, a munkavállalói érdekek érvényesítése érdekében 

értelmezhetőek-e rugalmasan a belső piac szigorú követelményei? 

 

Előadásomban az előbb feltett kérdésekre az Európai Bíróság által adott válaszokkal, az egyes 

esetek tanulságaival, azok elemzésével válaszolok. Három markáns, mérföldkőnek minősített 

jogesettel (Viking-ügy, Laval-ügy, Rüffert-ügy) fogom szemléltetni a harmonizáció ellenére 

fennálló ellentmondásokat. Minden bemutatott jogeset központi kérdése, hogy összhangba 

lehet-e hozni az Európai Unió gazdasági érdekeit − melyek a belső piacon mutatkoznak meg 

talán a leghatározottabban – az alapvető szociális jogokkal? Ha ezen egyensúly elérhető, 

akkor hogyan valósulhat meg? 

 

Előadásomban először röviden bemutatom a három jogeset jogilag releváns tényeit, az érintett 

szabályokat, elveket és magát a kollíziót. Ezután a főtanácsnoki indítványokban 

megfogalmazott megoldási-feloldási javaslatokat elemzem, majd a mindhárom esetben eltérő 

bírósági döntéseket, érveléseket analizálom. Mindezek során feldolgozom a témával 

foglalkozó hazai és külföldi szakirodalom jelentősnek vélt részét. Külön hangsúlyt fektetek a 

vizsgált jogesetek „eredetének”, tehát feldolgozom a finn, svéd és a német eredetű (angol 

nyelvű) és hazánkban elérhető szakirodalmat is. Az előadás zárásaként következtetéseket 

fogalmazok meg, és azt, hogy ezen döntések miképpen formálják az uniós jogot, a tagállamok 

szociális intézményeit, azok hatékonyságát és mit is jelent ez a mindennapi életünkre nézve. 

A problémafelvetés aktualitását megalapozza, hogy a jogesetek mindegyike az utóbbi néhány 

évből való, mindegyik hasonló jellegű kollíziót kíván feloldani, de az újabb esetek 

felmerülése figyelmeztethet arra, hogy a kapott válaszok nem teljesen kielégítőek. 
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Alapvetően meghatározza a jogharmonizációt, hogy a magánjog szabályozásának kérdése 

még mindig tagállami szinten valósul meg. Az egyes tagállamok munkajogi szabályai a 

nemzeti magánjogok részei számos közjogi vetülettel. Az Európai Unió a munkavállalók 

szabad mozgása érvényesülése érdekében fontos elvárásokat deklarált a munkavállalók 

jogainak védelme érdekében. Az egyes garanciákat a tagállamoknak a belső jogba való 

átültetéssel kell megvalósítaniuk, ugyanakkor saját nemzeti specialitásaikra is tekintettel kell 

lenniük. Mindez újabb konfliktusokat, kollíziókat és megválaszolásra váró kérdéseket 

eredményez. 

 

Végül kitérek arra, hogy egy egységes Szociális Európa megoldást nyújtana-e a felmerülő 

problémákra? Megvannak-e már a feltételei egy szociális értékek mentén megteremtett 

Európa létrehozásának? 

  

Kulcsszavak:EU, belső piac, szolgáltatásnyújtás szabadsága, Szociális Európa, szociális jogok 
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INFORMÁCIÓBIZTONSÁG MAGYARORSZÁGON ÉS EURÓPÁBAN - OKTATÁS-FEJLESZTÉSI 

LEHETŐSÉGEK AZ ENISA AJÁNLÁSOK TÜKRÉBEN 

 

SOM Zoltán 

PhD hallgató, Oktató az Elektronikus Információbiztonsági Vezetőképző felsőfokú 

szakirányú továbbképzésben. 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Doktori iskola és a Technológia és 

Innováció Kutatóközpont PhD hallgatója, az E-közszolgálati Fejlesztési Intézet munkatársa, 

Ménesi út 5, 1118 Budapest, 

Információbiztonság, mérése, fejlesztése, tudatossági oktatások, elsősorban a közigazgatás 

területén.  
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Dr. ORBÁN ANNA 

PhD hallgató 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, E-közszolgálati Fejlesztési Intézet, Adjunktus, Ménesi út 5, 

1118 Budapest, 

E-közigazgatás, információs rendszerek, hatékonyság mérése. 

orban.anna@office.uni-nke.hu  

 

Az információbiztonság része mindennapi életünknek. A magánszemélyektől, az egyéni és 

személyes adatokon át, a multinacionális cégek szellemi vagyonáig. Beleértve ebbe az állami 

területen fellelhető hatalmas adatvagyont, melyet nem csak kezelni, de védeni is szükséges. 

Az a közhely, hogy az információ hatalom, régen is igaz volt. Az elmúlt pár évtized az ezzel 

kapcsolatos folyamatokat felgyorsította, a változás sebessége felgyorsult. Az információ már 

távolról is elérhető, megszerezhető akár személyes jelenlét nélkül is. A tároló és kezelő 

rendszerek pedig egyre komplexebbé válnak és kezelésük speciális szaktudást igényel. Az 

információs rendszereink védelme kiemelt jelentőségű és nem fejleszthető pusztán technikai 

megközelítéssel. A helyes viselkedési minták, a követendő munkaszervezeti kultúra és 

magatartás kialakulásához időre, évekre is szükség lehet.  

 

Az információbiztonság hatékonysága, fejlesztése és általában véve a mérése számos 

nehézségbe ütközik. Ezeket kihívásként kezelve belátható, hogy a fejlesztési területek 

azonosításával és források felhasználásával komoly eredmények érhetőek el. Az Ibtv. - 2013. 

évi L. számú törvény - megteremtette az alapokat a fejlődéshez. Létrehozott egy olyan 

definíciós közeget, képzési központot és feltételrendszert, amely akár középtávon is komoly 

hatást tud kifejteni. Ugyanakkor az elért eredmények vizsgálata nehezen számszerűsíthető, 

többnyire munkaszervezeti és kulturális szinten mutatható ki. Az empirikus kutatás olyan 

adatok keresésére és rögzítésére összpontosít, amelyek ha nem is vesznek fel diszkrét 

értékeket, a változásuk mégis jelezni képes a változásokat.  

 

A tanulmány röviden, áttekintő jelleggel vizsgálja az ENISA által kibocsájtott ajánlásokat, 

azok témáit, különböző (időben, tartalomban, terjedelemben) megjelenéseit, ismérveit, 

visszautalva és építve az előző kutatás tárgyára, amely a tagországok információbiztonsági 

szabályozását vizsgálja hasonló módon. A dolgozat kitér az információbiztonság egyik 

indikátoraként azonosított jelszó használattal és erősséggel kapcsolatos mérésekre. Képes 

mailto:som.zoltan.kdi@office.uni-nke.hu
mailto:orban.anna@office.uni-nke.hu


 

 

II. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2015. november 13-14. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Absztrakt kötet 

Book of Abstracts 

  

 

38 
 

rávilágítani a fejlesztendő területekre, vagy további kutatások révén választ adni az eltérések, 

gyengeségek okaira. 

 

A 2013. évi L. törvény által elindított változások nyomán, 2015. őszén a harmadik évfolyam 

kezdte meg tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, Információbiztonsági 

Képzésben (NKE EIV). Kutatásaink során kifejezetten azon területekre fókuszáltunk, 

amelyeket hátráltatják a kormányzati célkitűzések minél eredményesebb megvalósulását. 

Nem kizárólag a program sikerességét vizsgáltuk, hanem kifejezetten a gátló tényezők 

kimutatására helyeztük a hangsúlyt. A kutatás során kérdőíves felmérést, szóhasználati 

elemzést, valamint személyes interjúkat használtunk. Azt kívántuk felmérni, hogy milyen 

területen tudják azonosítani saját akadályaikat a képzésben részt vett személyek, különösen a 

saját munkaszervezetükbe visszatérve, a kitűzött feladatok végrehajtása során milyen 

nehézségekkel szembesülnek. A kutatásba bevontuk a képzésben részt vevő oktatókat is, 

hasonló kérdőív kitöltésére kértük őket. Azt feltételezzük, hogy a képzés és támogatás 

fejlesztésével a már végzett Információbiztonsági Vezetők számára nagyobb szakmai 

háttértámogatás biztosítható, amely a fejleszteni képes szervezetekben megjelenő 

kommunikációt, annak hatékonyságát, megjelenési formáit.  

 

Kulcsszavak: információbiztonság, Elektronikus Információbiztonsági Vezető, Nemzeti 

Közszolgálatai Egyetem, Ibtv., tudatossági oktatások a közigazgatásban.  
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PhD hallgató, óraadó  

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavisztika Intézet  

Interkulturális kommunikáció, orosz nyelvoktatás módszertana, magyar jelnyelv 

nagypete.pte@gmail.com  

 

1989-re az oroszoktatás kötelező negyven évének végére jelentős módszertani tapasztalat 

halmozódott fel, amely az oktatáspolitikai prioritások és az orosz nyelv iránti érdeklődés 

visszaszorulása okán a közoktatás gyakorlatában alig hasznosult. A keleti nyitásig eltelt közel 

huszonöt évben jelentős tudományos és társadalmi változások formálták az idegen nyelvek 

oktatásának gyakorlatát, jelentősen megváltoztak a nyelvtudással szemben támasztott 

társadalmi elvárások, az orosz nyelvről és kultúráról kialakult nézetek, mindezek 

keresztmetszetében a nyelvtanulási motiváció is. Napjainkra hazánk és Oroszország gazdasági 

kapcsolatainak fenntartásában, fejlesztésében növekvő igény mutatkozik oroszul jól 

kommunikáló szakemberekre. Minden kommunikáció során két síkon történik információ-

átadás: tartalmi és kapcsolati síkon, ez utóbbi definiálja az előbbit. (Watlzlawick-Beavin-

Jackson 2009). Ez az „információ az információról” határozza meg a társalgás kontextusát, a 

partnerek egymáshoz- és az általuk közvetített információkhoz való viszonyának, a témához 

kapcsolódó egyéni látásmódjuknak főbb paramétereit. Anyanyelvünkön való 

kommunikációnk során a kapcsolati sík szabályait a szocializáció révén természetesen és ezért 

tudattanul sajátítjuk el. A kapcsolati sík kommunikációs szabályai azonban kultúrafüggők, 

idegen nyelven zajló kommunikációnk során tehát elengedhetetlen a partnerkultúra e 

szabályainak alkalmazási képessége a zavar elkerülése érdekében. Ha a kommunikáló felek 

bármelyike a kapcsolati sík információit negatívnak észleli, a tartalom elvész (Birkenbihl, 

1992). Hall (1997) úgy tartja, a kommunikáció maga a kultúra. A nyelvoktatás tehát nem 

korlátozódhat szókészlet és nyelvtan tanítására, hiszen ezzel csupán saját nyelvkultúránkat 

képeznénk le más kódokkal. (Lendvai, 2009). A kompetencia-alapú oktatással a kétezres évek 

elejére megjelent az interkulturális kommunikatív kompetencia fogalma, vagyis olyan 

készségek, képességek, tudás és ezek alkalmazásának együttese, amely eltérő kultúrájú 

beszélők közötti kommunikációhoz szükségesek (Wisemann, 2004). A gazdasági szaknyelvi 

kommunikáció oktatásában tehát döntő szerephez jut a pragmatika. Előadásomban főleg 

(tolmácsként, idegenforgalmi szakemberként és gyakorló egyetemi óraadóként szerzett) 

empirikus eredményekre támaszkodva számolok be az orosz szakos bölcsészképzés 

kereteiben megvalósuló gazdasági szaknyelvoktatás egyes aktuális módszertani kihívásairól. 

Hipotéziseim szerint a hallgatói motiváció és pályakép, a piaci elvárások és a képzés 

nincsenek kellőképpen összehangolva, a gazdasági szaknyelvoktatásban nem kellő 

hangsúllyal szerepel az interkulturalitás aspektusa. A kutatás három tárgya: a 

szaknyelvoktatásban részt vevő bölcsészhallgató, a gazdasági szereplő (idegenforgalmi és 

kereskedelmi vállalatok), illetve képzési tervek és tankönyvek. Az alkalmazott módszerek: 

tantermi akciókutatás és interjú (hallgatói pályakép), megfigyelés, adatelemzés (vállalatok, 

piaci szereplők) és tanterv-tananyagkutatás (Dárdai, 2002). Eredményeimmel az 

interkulturalitás aspektusának tantárgypedagógiai bevezetéséhez kívánok hozzájárulni a 

bölcsészettudományi-gazdasági szaknyelvi képzés fejlesztése érdekében.       
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A FORMÁLÓDÓ MAGYAR VÁLASZTÁSI RENDSZER FÖLDRAJZI TULAJDONSÁGAI ÉS 

TORZULÁSAI 

 

VIDA György 

Egyetemi tanársegéd  

SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék  

Politikai Földrajz, Választási földrajz 

vidagy@geo.u-szeged.hu 

 

 

A 2010-es országgyűlési választásokat követően a korábbi kétpólusú parlamenti pártstruktúra 

átalakult, valamint két új párt (Jobbik és LMP) is bejutott a törvényhozásba. A Fidesz–KDNP 

kétharmados többséget szerzett, így lehetősége nyílt a választási rendszer szükségszerű 

megreformálására. Ezután a parlament elfogadta 2011-ben az országgyűlési képviselők 

választásáról szóló, valamint 2013-ban a választási eljárásról szóló törvényt. A 

jogszabályokban rögzítettek több módosítást például a töredékszavazatok kiosztásának 

változását, vagy a határon túliak szavazati jogának rögzítését, azonban választási földrajzi 

szempontból jelentős változtatás, hogy csökkentették az országgyűlési képviselők számát és 

kialakították a 106 új választókerületet. Mivel a döntéshozók új beosztást hoztak létre 

aktuálissá vált a választói magatartás és az eltérő gazdasági-társadalmi jellemzők közötti 

kapcsolatok vizsgálata, továbbá az új keretfeltételek és választókerületi beosztás mögött 

meghúzódó társadalomföldrajzi folyamatok (földrajzi torzulások, aránytalanságok) elemzése. 

Az előadás célja elemezni azt, hogy az új országgyűlési választókerületeknek milyen 

választási földrajzi tulajdonságai vannak és ezek mögött milyen társadalomföldrajzi tényezők 

húzódnak meg. Mindezt két kutatási kérdésen keresztül elemzem. Egyrészt arra keresem a 

választ, hogy a korábbi választókerületi beosztás földrajzi aránytalanságait miképpen formálta 

át az új választási rendszer. Másrészt milyen főbb politikai törésvonalak találhatók 

Magyarországon a 2014-es országgyűlési választások tükrében és a hagyományos társadalmi 

törésvonalak - különböző strukturális változók mentén - a választási részvételt és a politikai 

preferenciákat milyen mértékben határozzák meg 

A kutatási kérdéseket alapvetően statisztikai, kvantitatív módszerekkel próbálom 

megválaszolni. Ebből adódóan választókerületi szinten aggregált 2011-es népszámlálási 

adatokat, valamint a 2014-es országgyűlési választások részvételi és a pártok listás 

szavazatarányait használjuk fel a politikai-társadalmi jellemzők feltárásához és a jellemzők 

közötti összefüggések megragadására. Többek között használtam hierarchikus és K-közép 

klaszterelemzést, valamint többváltozós lineáris regresszió módszerével tártam fel a vizsgált 

térségek választási magatartásának tulajdonságait és az erre ható tényezők közötti 

összefüggéseket, diszkrepanciákat. Végül a földrajzi térben a települési polarizáció 

detektálására a lokális G*i statisztikát használtam. Eredményként megállapítható, hogy rövid 

időn belül a területi aránytalanságok újratermelődnek a magyar választási rendszerben, 

továbbá az ezt meghatározó strukturális változók között is szorosabb kapcsolatok vannak. A 

döntéshozók mellett a választói magtartást, tehát a lakóhely, az iskolázottság a tájékozottság 

részben befolyásolja a választási rendszer földrajzi torzulásainak mértékét. 
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bibokagi@gmail.com  

 

Jelen kutatás az SZTE ÁJTK Nemzetközi tanulmányok mesterszakán benyújtott szakdolgozat 

folytatása. Előadásom kiindulópontja az európai integrációhoz való csatlakozás következtében 

lezajló (tag)állami szuverenitás-változás és a közösségi hűség elve között érzékelt markáns 

ellentét. Tovább árnyalja a helyzetet, hogy a tagállamoknak éppen azzal az entitással kell a 

lojális együttműködés elvének megfelelően kölcsönösen segíteniük egymást a Szerződésekből 

eredő feladatok végrehajtásában, amelynek a korábban kizárólagosan ellenőrzött területek 

szűkülése tulajdonítható. 

 

Az előadás célja, hogy a szuverenitás átalakulásának és a lojalitás elvének újszerű 

meghatározásán keresztül kísérletet tegyen az ellentét feloldására. Bizonyítani kívánom 

továbbá, hogy az Unióhoz való csatlakozás nyomán fellépő szuverenitásváltozást valójában 

nem veszteségként vagy autonómiacsökkenésként, hanem új lehetőségként célszerű felfogni. 

 

Kutatásom során részletes vizsgálatnak vetettem alá az alapszerződések vonatkozó 

rendelkezéseit, valamint széleskörű hazai és külföldi szakirodalmi bázist használtam fel a 

szuverenitási kérdések, a hatáskörgyakorlás, a közösségi hűség elve és az uniós érdek 

vonatkozásában. Úgy találtam, hogy a felvázolt ellentét feloldásához újra kell értelmezni a 

korábban kizárólag állami keretek között használt fogalmakat valamint a tagállamok és az 

Unió viszonyát. Ezt indokolja az is, hogy a komplex és többdimenziós integrációs 

felépítmény dinamikus, állandóan mozgásban lévő rendszer, így nem lehet statikus 

fogalmakkal leírni.  

 

Először, a szuverenitás „területi hatályának” kiterjesztése szükséges: annak figyelembe 

vételével, hogy az Uniónak definíció szerint nincs saját szuverenitása, az európai 

integrációban zajló közös hatáskörgyakorlást az állami szuverenitás megnyilvánulásának kell 

tekinteni. A „tagállami szuverenitás csökkenése” megközelítés helyett megfelelőbb a 

tagállami döntési képesség új szintre kerüléséről beszélni.  

 

Másodszor, a lojalitás elve által védett uniós érdek nem a tagállamoktól idegen érdeket jelent, 

hiszen az Unió érdekének meghatározói is maguk a tagállamok mint az integráció 

alkotóelemei és mint az alapszerződéseket megfogalmazó és ratifikáló entitások. A lojalitás 

elvének megvalósítása tulajdonképpen a tagállami szuverenitás más szintű érvényesítési 

keretének is tekinthető. A cél-elven megfogalmazott klauzula azt hivatott biztosítani, hogy az 

együttműködésre létrehozott integráció hatékonyan működjön.  
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Végül, a kulcsfogalmak újraértelmezése mellett az Európai Unió és a tagállamok viszonyának 

jellemzésére is új nézőpont szükséges: szembeállítás helyett egymással szerves rész-egész 

viszonyban álló elemekként célszerű őket értelmezni, ahol ugyan az egyes részek érdekei 

ütközhetnek egymással és az egésszel is, de a közös célok és alapelvek mégis képesek 

működtetni az egész komplex rendszert. 

 

Kulcsszavak: szuverenitás, közösségi hűség, fogalmi átalakulás  

 

Forrásjegyzék: 

 

 Szalayné Sándor Erzsébet: Az Európai Unió közjogi alapjai, I. kötet. BudapestPécs, 

Dialóg Campus Kiadó, 2003., 8687. o. 

 Chronowski Nóra: Szuverenitás az EU tagállamaként. In: Uő. (szerk.): Alkotmány és 

jogalkotás az EU tagállamaként. Válogatott tanulmányok. Budapest, HVG-ORAC, 

2011, 9-44., 11-13. o.; Halmai Péter: Európai integráció és szuverenitás. A gazdasági 

kormányzás új dimenziói. Magyar Tudomány (2013), 411421., 

http://www.matud.iif.hu/2013/04/06.htm (2014. 11. 02.); 413. o.; Láris Liliána: Az 

uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből. Themis: az 

ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata, 2013/2, 

202230.  

 http://epa.oszk.hu/02300/02363/00019/pdf/EPA02363_THEMIS_2013_jun_202-

230.pdf (2015. 02. 04.), 206. o.; Szalayné id. m. 91. o.; Tuka Ágnes: Az Európai 

Uniónk színe és fonákja. Pécs, Publikon Kiadó, 2009, 29. o. 

 Trócsányi László: Nemzeti szuverenitás és európai integráció. Európai Tükör (2008) 

13:3, 312.;  

 http://www.kulugyminiszterium.hu/NR/rdonlyres/2E810794-E9AF-49F3-BF72-

E7FD100A2579/0/et_2008_03.pdf (2015. 01. 30.); 3. o. 

 

  



 

 

II. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2015. november 13-14. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Absztrakt kötet 

Book of Abstracts 

  

 

45 
 

EGY SZUPRANACIONÁLIS INTÉZMÉNY ELSŐ LÉPÉSEI – A HALLSTEIN-BIZOTTSÁG 
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PhD-hallgató 

PTE-BTK IDI Politikatudomány Program  

Miniszterelnökség, Stratégiai és tájékoztatási Helyettes, stratégiai referens 

Európai Bizottság Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárásainak politikai 

kommunikációs narratívája 

bischof.pte.btk@gmail.com 

 

Az Európai Bizottság, mint intézmény történetével kapcsolatban nem találunk összefoglaló 

munkát a magyar szakirodalomban. A nemzetközi források 2014-ben azzal váltak részben 

teljessé, hogy az Európai Bizottság gondozásában (angol, francia és német nyelven) megjelent 

a szervezet történetét (1958-1972, 1973-1986) feldolgozó, hiánypótlónak tekinthető két 

terjedelmes összefoglaló kiadvány. A kötetek szerkesztői a mélyinterjúk (oral history) és a 

szöveg-, illetve tartalomelemzés módszerét használták forrásaik feldolgozásához. Előadásom 

kiinduló anyagát az első rész1 Walter Hallstein vezette Bizottság történetének feldolgozása 

nyújtja. Ennek során igyekszem azokra az aspektusokra rávilágítani, melyek, mint 

körülmények befolyásolták az első Európai Bizottság megalakulását, működését, céljait és 

nem utolsó sorban Európa vízióját. 

 

A szociológiai értelemben vett elitelméletek közül a pozícionális -strukturális orientációs 

irányzaton belüli úgynevezett intézményi elit hatalmi pozíciófoglalását [, C.W. Mills 1956, 

Thomas R. Dye 1969, A. Giddens 1972] kísérhetjük végig a Bizottság megalakulásának 

folyamatában, melynek célja a felállított intézmény befolyásának növelése a hozzá delegált 

fontos illetékességi jogkörök birtoklása által. Az Európai Gazdasági Közösség (EGK) Alapító 

Szerződésének 235. cikke úgy írta elő a Közös Piac megalakításának célját, hogy az azt 

kialakítandó intézmények (Parlament, Bizottság) még meg sem alakultak. A mintát az 

Európai Szén és Acélközösség (ESZAK) Főhatósága nyújtotta a Minisztertanács által 

kinevezett Ideiglenes Bizottság (egyes) tagjai részére, akik nem titkolt célja a felállítandó 

intézmény illetékességének, hatásköreinek, feladatainak szélesítése és, ezáltal a 

tagországokkal szembeni pozíciójának erősítése volt. Előbbi a szupranacionális karaktert volt 

hivatott erősíteni, melyet a törvénykezdeményezési jog és a közös jog tagországi betartásának 

elmaradását szankcionáló 1 „Die Europäische Kommission 1958-1972. Geschichte und 

Erinnerungen einer Institution.” (Az Európai Bizottság 1958-1972. Egy intézmény története 

és emlékezetei. ) kötelezettségszegési eljárás megindításának joga tett egyértelművé. Mindez 

a tagállamok felettiség pozícióját volt hívatott megteremteni és a politikai Unió létrehozását 

elősegíteni. Az Európai Bizottság 3 területen igyekezett legitimitását megalapozni. Az első a 

demokratikus legitimáció, mely a közgyűléshez való közeledését jelentette, a második a 

politikai legitimáció, melyet a tagállamokkal a Tanácson keresztül fenntartott kapcsolata 

biztosít, a harmadik a jogi legitimáció, melyet az Európai Bírósággal való kapcsolatán 

keresztül talál meg. 

 

Hipotézisem szerint az Európai Bizottság legitimációjának van egy negyedik dimenziója, ez 

pedig a politikai kommunikáció területe. Ennek során olyan üzeneteket fogalmaz meg a 
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Bizottság saját magáról, amelyek egyrészt hozzájárulnak az intézmény pozicionálásához az 

európai intézményeken belül, másrészt legitimmé teszik feladatait és céljait, azaz működését. 

 

Kulcsszavak: Ideiglenes Bizottság, Hallstein Bizottság, szupranacionális karakter, jogkörök, 

legitimáció 
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THE LINK BETWEEN YOUTH PARTICIPATION AND LOCAL PARTICIPATORY STRUCTURES 
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oross.daniel@tk.mta.hu  

 

Citizenship" and "community" are closely related concepts, and young people - following 

the categorization of Eurostat the paper defines young people as persons aged between 15-

29 years- can be addressed mostly in their microenvironment (Hall and Williamson, 

1999). Based on the approach of Roger Hart and the objectives of the European Charter on 

the Participation of Young People in Local and Regional Life the staring point of the 

paper is that structures created for young peoples` participation should reflect and 

accomodate processes which are appropriate to young people. Political participation of 

young people is not only dependent on young people`s interest in politics, but also on the 

available mobilization channels. If young people participate less intensively (and there is 

ample empirical evidence to substantiate this claim), this is not just a matter of less 

interest, but might also be a result of the fact that traditional mobilization channels are no 

longer available to them. 

 

There are several good practices within the European Union proving that the level of 

political participation of young people can be increased. The paper reveals the conditions 

for political participation of young people in a particular subregion of Hungary (Oross, 

2015) where there exists an unique, novel form of cooperation among youth organizations. 

The analysis of this cooperation brings empirical evidence how youth advocacy 

organizations can increase political participation of young people in a post-communist 

society. 

 

Keywords: political participation, youth participation, political opportunity structures, local 

democracy, comparative politics 
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WILL THE COURT IMPEDE THE EFFECTIVENESS OF SANCTIONS IMPOSED AGAINST RUSSIA? 
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PhD Student  

DE Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája 

EU Common Foreign and Security Policy, EU sanctions, European Neighbourhood Policy. 

szep.viktor@tk.mta.hu 

 

The political stability of Eastern Europe has been at the central focus of the European Union’s 

(EU) external actions for last two years. With the annexation of the Crimean Peninsula and 

the destabilization of Eastern Ukraine, Russia has created a fundamentally new political 

situation in the EU’s Eastern neighbourhood. The EU decided that it would progressively 

impose sanctions against Russia for undermining and threatening the territorial integrity, 

sovereignty and independence of Ukraine. Despite the fact that the EU is committed in 

applying sanctions against Russia, the effectiveness of sanctions is often disparaged and 

regarded as an unproductive foreign policy tool in the literature. According to one of the most 

optimistic studies, only the third of sanctions can be considered effective. 

In addition to this pessimism in the literature, the sanctions imposed by the EU might be 

restricted by the fact that the European Court of Justice (ECJ) is empowered by the Treaties to 

review the legality of economic and financial sanctions against natural or legal persons. This 

means that any person or entity on the “EU sanction list” can demand the ECJ to review 

whether the decision adopted by the Council has been legally appropriate or not. This is 

exactly the case with regard to the Ukrainian crisis: Andriy Portnov, one of the ex-advisers of 

Viktor Yanukovych, won EU court case this October, therefore, the ECJ declared invalid the 

asset freeze imposed on him. It can open the way to other listed persons as well who might 

also achieve similar results. Consequently, the restrictive measures against individuals might 

diminish. 

 

This paper aims at examining the effectiveness of sanctions knowing that the ECJ is 

empowered to set aside other Council decisions as well with regard to the sanctions against 

Russia. The hypothesis of the paper is that further annulations by the ECJ will not 

fundamentally jeopardize the overall effectiveness of sanctions imposed against Russia. 

Through a case study it will be argued that travel bans and asset freeze might be sometimes 

powerful tools in coercing states to do the “right thing”. However, other types of restrictive 

measures, such as economic sanctions, which target specific Russian economic sectors, are 

more important in solving the Ukrainian crisis and they have more significant impact 

compared to decisions which might be reviewed by the ECJ (sanctions against natural or legal 

persons). 

 

Keywords: EU Common and Security Policy; the effectiveness of economic sanctions; 

targeted sanctions; Ukrainian crisis; European Court of Justice. 
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The year 2015 saw a new chapter in the development of irregular migration to the European 

Union. As a result of the Syrian Civil War with no end in sight, a massive migration of 

Syrians and other nationalities to Europe evolved. On their way they first crossed from 

Turkey to Greece via boats and then continued their journey on the Balkan Peninsula to reach 

their primary destinations, Germany and Sweden. The Western Balkans countries became 

important transit states in this movement of asylum seekers and migrants. Arriving from 

Greece the migrants first have to enter Macedonia then cross to Serbia. Since Hungary in 

September erected a fence on her border shared with Serbia, the migrants’ route includes 

Croatia and Slovenia as well. 

 

The leeways of the aforementioned countries were extremely limited: as countries without 

proper asylum systems, even coping with the basic needs of the growing numbers of migrants 

turned out to be hard to achieve. However, it was clear that basically no migrant had the 

desire to seek asylum in the region. The best solution was obviously to provide the means of 

fast movement for the migrants, helping them to leave the territory as soon as possible. This 

policy of burden-shifting nevertheless risked tensions with the concerned neighbours. 

Fortunately, these tensions proved to be superficial and partly motivated because of domestic 

reasons, so Macedonia, Serbia and Croatia soon efficiently cooperated with countries such as 

Germany and Hungary in the management of the crisis. This was formalized by the meeting 

of the leaders of countries involved in the Western Balkans migration route which was hosted 

by the European Commission on 25 October. 

 

In my paper I will examine the crisis management of three countries: the Former Yugoslav 

Republic of Macedonia, Serbia and Croatia. My research is based on the hypothesis that these 

countries protecting their national interests could only use the tool of burden shifting as a 

rational choice to manage the crisis. Despite the widespread rhetorical accusations about the 

violation of the principle of solidarity, the affected countries facing the prisoner’s dilemma 

could cooperate eventually. In my research I will use qualitative methods, examining the legal 

and political aspects of the crisis management in the selected countries. As the migrant crisis 

is still ongoing, if necessary, I could include forthcoming events in my examination. Due to 

the fact that not many studies are available regarding the issue at the moment, my research 

will mostly rely on primary sources. 

 

Keywords: European Migrant Crisis, Western Balkans, Common European Asylum Policy 
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Az előadás arra tesz kísérletet, hogy egy empirikus kutatás segítségével megválaszolja 

napjaink egyik releváns kérdését: milyen kép él a magyar tizenévesek fejében akkor, amikor a 

demokrácia fogalmára gondolnak? Melyek azok az értékek, normák, amelyeket egy 

demokratikus politikai rendszerhez kapcsolnak? 

 

Amennyiben a demokratikus normák társadalmi szintű elterjedéséről és elfogadásáról 

beszélünk, úgy kiindulópontként kell elfogadnunk azt a tézist, mely szerint egy politikai 

rendszernek, amennyiben biztosítani szeretné tartós fennmaradását, gondoskodnia kell arról, 

hogy a felnövekvő generációk azonosuljanak vele (Jaide, 1986). A fiatal állampolgároknak 

meg kell ismerniük azt a társadalmi-politikai rendszert, amelyben élnek, és amelyhez 

tartoznak. Osztozniuk kell az alapértékek többségében, melyek kapocsként funkcionálnak a 

közösség tagjai között (Pickel-Pickel, 2006), illetve meg kell ismerniük a politikai rendszert 

alkotó normák, szabályok és struktúrák összességét (Percheron, 1974). A demokrácia nem 

képes hatékonyan működni, ha az állampolgárok jelentős része nem rendelkezik azzal az 

állampolgári tudattal, amely a politikai részvételükhöz szükségeltetik (Shiller 2013). 

 

Az előadás kérdésfelvetése a jelenkori magyar demokrácia relációjában érdekes igazán, 

hiszen a rendszertranszformáció magában hordozta egy demokratikus társadalom létrejöttének 

lehetőségét. Az általunk megkérdezett diákok már a „demokrácia gyermekei” (Csákó 2007), a 

demokratikus politikai rendszerhez való pozitív viszonyulásuk, annak tartalmi elfogadása, 

illetve szabályainak ismerete elengedhetetlen kritériumokként jelennek meg egy demokratikus 

politikai rezsim tartós megszilárdulása kapcsán. 

 

Az előadás statisztikai adatai egy kvantitatív adatfelvétel eredményeként jöttek létre. A 

vizsgálat során survey-kutatást végeztünk, ahol a felmérés egy 22 kérdésből álló, 15–20 

perces, önkitöltős jellegű, papír alapú kérdőív volt. A kérdezésre 2014 januárjában került sor a 

pécsi középfokú intézmények falai között. Az empirikus adatfelvétel mintája a pécsi 9-12. 

évfolyamos diákokra öt szempont (középiskola típusa, intézmény, évfolyam, osztályok és 

nem) szerint reprezentatív. 

 

Az előadás során három válaszadói csoporton keresztül kívánok választ adni a fent feltett 

kérdésekre. Azoknak a fiataloknak a közösségét, akik úgy vélekednek, hogy a demokrácia 

minden más politika rendszernél jobb, „rendszertámogató” csoportnak nevezem. Az 

értelmezési keret második csoportjához azoknak a középiskolásoknak a válaszai tartoznak, 

akik szerint a demokrácia bizonyos körülmények között felülírható a diktatúrával, őket 

„rendszerkritikus” csoportnak hívom.  Míg a harmadik értelmezési csoportot azok a fiatalok 

alkotják, akiket a politikai rendszerektől való elidegenedettség érzése, a hatalomtól való 
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távolságtartás, a privát szférájuk teljes depolitizáltságának igénye jellemez, akiket így egyfajta 

„rendszerszkeptikus” felfogás jellemez. 

 

Kulcsszavak: demokrácia, demokratikus érték, demokratikus norma, középiskolások, 

rendszertranszformáció 
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AZ UNIÓS ENERGIAPOLITIKA AKTUÁLIS KIHÍVÁSA 

 

HAFFNER Tamás 

Doktorandusz 

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola  

Az Európai Unió és Magyarország energiapolitikája 

haffner.tamas@ktk.pte.hu  

 

Az energiapolitika az 1950-es éveket követően a nemzetállamok fontos stratégiai kérdésévé 

vált, az energiatermelést domináló fosszilis energiahordozók egyenlőtlen földrajzi 

elhelyezkedése energiaimportőr és energiaexportőr országokra osztotta fel a világot. Az 

energia meghatározó politikai potenciállá, s több esetben háborút kiváltó okká vált a 20. 

század második felétől napjainkig. Az energiahordozók felhasználását a környezetvédelem, a 

technológiai fejlődés, a politikai események, valamint a világgazdaság elmélyülése 

nagymértékben meghatározták és határozzák meg a mai napig. Az informatikai rendszerek 

fejlődése, a szállítási lehetőségek kiszélesedése és ezzel olcsóbbá válása megteremtette a 

lehetőségét a szükséges energiahordozók távolabbról, akár a világ másik feléről történő 

beszerzésének. A technológia fejlődése befolyásolta az energiaforrásokhoz való hozzáférést, 

valamint megnyitotta a kaput a megújuló energiaforrások alkalmazása előtt, melyek terjedését 

a környezettudatos gondolkodás térnyerése is elősegítette. 

 

Az Európai Közösség a közös piac létrehozásának kezdeti törekvésén, majd a gazdasági unió 

megvalósításán túlmutatóan egyre inkább az európai országokat össze fogó politikai 

szövetséggé kezdett válni, melynek célja az államok közti gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió megteremtése lett a kulturális és nyelvi sokszínűség fenntartása mellett. A kohézió 

megteremtésének érdekében a Közösség szakpolitikákat hozott létre, melyekkel fokozatosan 

mélyíti és mélyítette el az adott terület integrációját. A 24 uniós szakpolitika egyike az 

energiapolitika, melynek alapját a későbbi alapító országok már az integráció kezdete előtt 

lerakták, azonban nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági kiemelt szerepe miatt mégis az 

integráció egyik leglassabban fejlődő, legkényesebb területe lett. 

 

Az Európai Unió 2010 márciusában fogadta el a lisszaboni stratégia folytatásaként is 

hivatkozott, de attól részben eltérő célokat, s megvalósítási módokat tartalmazó Európa 2020 

stratégiát, mely három egymást erősítő stratégiai irányt jelöl meg. Az intelligens-, a 

fenntartható-, s az inkluzív növekedési irányok meghatározásával az Unió a tudáson és 

innováción alapuló, erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb, s versenyképesebb gazdaságot 

kíván 2020-ig megteremteni növekvő foglalkoztatottság mellett. A stratégia az energiapolitika 

területén rögzítette a 20/20/20 célkitűzések (üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20%-

os csökkentése, energiahatékonyság 20%-os növelése megújuló energia részarányának 20%-

os növelése) teljesítésének szükségességét. 

 

Kulcsszavak: Energiapolitika, EU2020 stratégia, 20/20/20 célkitűzések,  
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IMPROVING CYBER SECURITY ACROSS THE EU (2013/0027(COD) 

  

SANDOR DOBOS 

PhD student / Manager in IBM  

Department of Information Technology, ELTE University Budapest / IBM Budapest  

Security based on behavior identification based on SOA 

sandor.dobos@hu.ibm.com 

 

Improving cyber security is a key point within EU, in order to boost the economy, simplify 

online markets, just with the digital market GDP can be improved by 500 Billion Euro. Cyber 

Security is based on a recent proposal, the directive on measures to ensure a high level of 

network and information security across the EU referenced as 2013/0027(COD). The strategy 

sets plans to address the current and near future challenges under five priority areas: 1) 

achieving cyber resilience, 2) drastically reducing cybercrime, 3) developing cyber defense 

policy and capabilities related to the EU's common security and defense policy (CSDP) 4) 

developing the industrial and technological resources for cyber security 5) establishing a 

coherent international cyberspace policy for the EU.  

 

This paper focuses on cyber security resilience and technological proposal for cyber security 

in-line with the EU directives. Also highlights the EU security focus for the young researchers 

within the EU and for near future EU country members. 

 

For cyberspace to remain open and free, however it is a new field for crime. It is important to 

know and differentiate the degree of threats by “action”: haktivism, crime, insider, espionage, 

terrorism, warfare.  As the degree is higher the protection will be more and more challenging.   

 

As one of the main element the industrial and technological resources for cyber security we 

need to understand the present and near future challenges driving this need such as 

Smartphones, Internet of Things, Cloud Computing and Social Computing.  

 

EU proposal highlights that both public authorities and the private sector must develop 

capabilities and cooperate effectively. 

 

Cyber Resilience means, the systems can detect any harm before any attack carried out, also 

the systems can detect intrusion without specific coding into their virus protection system. 

The internal security standards along with the applicable regulatory ones are aiming at ‘policy 

enforcement’ as type of solutions and controls; however, this allows for merely one aspect of 

compliance. An alternative solution could be the behavior-based analysis: to identify the user 

or attacker or even a malicious program accessing recourses. Complex networks can be 

defined by graphs, such as connections on resources and set a “blueprint” of the user as a 

motif. In case the motif is different than a regular behavior, action can be initiated to avoid 

any attacks. 

 

Developing the Industrial and Technological Resources for Cyber Security: Web services 

based on XML, SOAP and related open standards, Web services technology can be 

implemented in a wide variety of architectures, can coexist with other technologies and 
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software design. Service Oriented Architecture (SOA) provides building blocks and guidance 

before the different systems built. By applying SOA at the design phase we can filter out any 

vulnerability and build threat proof systems. 

 

Key words: Cyber security, Web Security, organizational security guidance 
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VOLTAGE UNBALANCE CANCELLATION OF SMALL DOMESTIC TRANSFORMER AREA 

UTILIZING NOVEL VOLTAGE UNBALANCE INDICATOR AND ASYMMETRICAL INVERTER 

DESIGN 

 

László NEUKIRCHNER, , 

Ph.D. student 

University of Pannonia, Doctoral School of Information Science and Technology Faculty of 

Information Technology 

Grid voltage quality maintenance and electric machinery modeling and control 

neukirchner.laszlo@uni-pannon.hu  

 

Attila MAGYAR 

Associate Professor  
Department of Electrical Engineering and Information Systems 

Control systems theory and quasi-polynomial systems 

 

Péter GÖRBE 

Technical Assistant 

University of Pannonia, Department of Electrical Engineering and Information Systems 

Grid voltage quality maintenance and hydrogen dry cell modeling 

 

Recently, due to the growth of distributed generation the nature of distribution network is tend 

to alter from a passive network to an active one In this new environment, the main aspect is to 

maintain the secure distribution system. Against this most of the household renewable sources 

and loads are single phase power converters, and with the exception of some optimal case, 

they are not evenly distributed between the phases. The situation is further exacerbated by the 

stochastic switching of this type of appliances and unpredictable nature of renewable power 

devices. This causes stochastic disturbing unbalance in the load currents which cases 

unbalanced load of the low voltage transformer, and causes amplitude and phase unbalance in 

the voltage phasor trough the serial impedance of the low voltage transportation line wires 

and connecting devices. Many countries have changed their regulating laws about power 

supply to allow for grid-tie inverter systems to provide spare power from renewable sources 

to local low voltage grids. The unbalance situation further exacerbated by using single phase 

grid tie inverter systems in the size of typical small household power plants (SHDPP) ( 1 - 50 

kW) and the produced electrical power from renewable power source, wind and solar, 

stochastic behavior too. This unbalance cause suboptimal operation of low voltage three phase 

transformers to create undesirable additional power loss and increase in the probability of 

malfunction of low voltage energy transportation system. In different error conditions in 

under 5\,kW small domestic power plants (SDPP) uses single phase injections too. The 

terminology of unbalanced can be divided into amplitude unbalance, phase difference 

unbalance, and unbalanced harmonic disturbances. Occurrence of at least one of these 

features is enough for a distribution network to become unbalanced. Unbalance condition 

could lower stability margin, increasing the power losses. A small voltage unbalance might 

lead to a significant current unbalance because of low negative sequence impedance. In a 

previous work a complex control unit has been proposed that is capable of lowering extant 

harmonic distortion. In a following work the effect of a small domestic (photovoltaic) power 
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plant on the power quality, mainly the total harmonic distortion has been examined. The aim 

of this work is to extend the simulation model proposed in and examine three-phase voltage 

asymmetry of the network. 

 

Keywords: voltage unbalance compensation, inverter design, APPS, modeling and control 
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AZ ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLATA AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETI SZINTJEIN  

 

CSÉBI MÁRK 

Doktorandusz  

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék  

életminőség, városkutatás, településfejlesztés  

csebimark@gmail.com 

 

Mesterszakos geográfus hallgatóként kezdtem el érdeklődni az életminőség témaköre iránt, 

majd diplomamunkámat ennek megfelelően: Az életminőség vizsgálata Budapest kerületeiben 

címmel írtam meg és jeles eredménnyel meg is védtem. Az interdiszciplináris téma iránti 

érdeklődésem arra sarkalt, hogy jelentkezzek az ELTE Földtudományi Doktori Iskolájába, 

ahol idén szeptemberben meg is kezdtem 1. félévemet. Doktori kutatási témám: Az 

életminőség változása a posztszocialista budapesti városi térben. A témában eddig egy 

előadást tartottam a IX. Fiatal Regionalisták Konferenciáján (Győr), 2015. június 19-20-án, 

publikációm várható megjelenése 2015 novembere. 

 

Az életminőség fogalmát bár Pigou már 1920-ban használta, a társadalomtudományok 

definíciói közé csak az ’50-es évekre került be. Az 1960-as évektől azonban hatalmas 

lendületet kapott az életminőség kutatása, ugyanis a Társadalmi Jelzőszámmozgalom elkezdte 

„gyártani” a különböző indexeket a GDP, mint egyeduralkodó mutató leváltására. Az 

Easterlin-paradoxon (1974) rámutat arra, hogy a GDP és az életminőség között bizonyos 

fejlettségi szint után nincs korreláció. Az Európai Uniós szakpolitikákba való bekerülésének a 

Stiglitz-jelentés adott inspirációt, majd a 6. Kohéziós Jelentésben (2014) már a 2014-20-as 

időszak egyik fő céljaként az életminőség növelése szerepel, valamint, hogy a 

forráselosztásnál az életminőség mutatójának használhatóságát előkészítsék. Előadásomban 

különböző EU-s területi szinteken (ország, régió, nagyváros) mutatom be az életminőség 

területi egyenlőtlenségeit. Hipotézisem, hogy sikerül bebizonyítanom az Easterlin-

paradoxont, valamint azt, hogy hasonlóan az egy főre jutó GDP-hez, ebben a mutatóban is 

hatalmas területi egyenlőtlenségek figyelhetőek meg a vizsgált területi szinteken.  

 

Előadásom elején tisztázom az életminőség fogalmát, vázolom a téma nemzetközi és hazai 

kutatási történetét. Prezentációm fő részében bemutatom az életminőség területi 

egyenlőtlenségeit az Európai Unió országai, régiói és nagyvárosai között. Hipotézisem 

igazolásaképpen a kapott eredményeket összevetem az egy főre jutó GDP értékeivel. 

Befejezésül röviden rámutatok arra is, hogy városi szint alatti területegységekre 

vonatkoztatott vizsgálatok is rendkívül hasznosak lehetnek, például településfejlesztési 

szempontból. Esettanulmányomban Budapest kerületeinek Módosított Humán Fejlettségi 

adatait vetem össze a 2001-2011 közötti időszakban.   

 

Az életminőség szakirodalmában mindenekelőtt ki kell emelnem a skandináv, a német és az 

amerikai iskolákat. A nemzetközi szerzők közül irodalomjegyzékemben szerepel többek 

között: Angus Campbell, Erik Allardt, Jan Gehl, Joseph Eugene Stiglitz, Richard Ainley 

Easterlin, Robert Erikson és Wolfgang Zapf. Hazánkban a kutatóközönség főként a 2000-es 

évektől fordult a témakör felé, azonban sokuk a szinonimaként ismert jól-létet vizsgálja. 

Irodalomjegyzékemből kiemelném az alábbi szerzőket: Ágoston László, Egedy Tamás, Izsák 
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Éva, Probáld Ferenc, Uzzoli Annamária, Koós Bálint, Szirmai Viktória. Számításaimhoz az 

EUROSTAT, valamint a KSH adatbázisaira támaszkodok. Doktori témámnak megfelelően 

távlati céljaim közt szerepel egy a Budapesten belüli területi egyenlőtlenségeket feltáró 

objektív mutatókon alapuló index megalkotása, valamint kérdőívezés révén a főváros 

lakosságának szubjektív véleményének megismerése a városi életminőséggel kapcsolatosan. 

 

Kulcsszavak: életminőség, Európai Unió, területi szintek, területi egyenlőtlenségek 
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KÖRNYEZETBIZTONSÁG A HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSÁBAN 

 

KISS-LEIZER Géza Károly  

Doktorandusz (PhD s.)  

Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola  

Hulladékgazdálkodás műszaki biztonságtechnikai kérdései  

kissleizer@t-online.hu 

 

Témaválasztás indoklása, a kutatás céljának, a téma eredetiségének megfogalmazása 
A kutatási témában kitűzött céljaim, hogy meghatározzam a műszaki biztonság és 

biztonságtechnika fogalomkörét, majd elemezzem a műszaki biztonságtechnikát befolyásoló 

tényezőket, részletesen leírjam a hulladékgazdálkodásban alkalmazható műszaki 

biztonságtechnikai elemeket és azok gyakorlati alkalmazhatóságát. 

 

A kutatás elméleti/szakirodalmi háttere, anyagok/forrásbázis és metodika ismertetése  
Kutatásaim során a külső kapcsolódási pontok elsősorban a közlekedés területén, főként a 

veszély és katasztrófa helyzetek során valósulnak meg. Szeretném megvizsgálni a 

hulladékgazdálkodás szakterületein alkalmazható biztonságtechnikai elemeket is. Közel 25 

éves szakmai tapasztalatom, az elvégzett munkáim során kialakult jó kapcsolatok ezt 

biztosítani fogják. A kutatási metodika során meghatározott feladatok: kapcsolatfelvétel, 

helyszíni vizsgálatok, publikációk, előadások, konferenciákon való rendszeres részvétel, a 

téma tudományos igényű kutatása a hazai és többnyelvű külföldi irodalmak feldolgozásával. 

Fontos hangsúlyozni, hogy nemcsak a szakirodalmi feldolgozások, hanem a személyes hazai 

és külföldi kutatások is a metodika részei, ennek első lépcsőjeként Canadai és USA 

kutatásokat folytattam a tengeri hajózás (cruise line) során keletkező hulladékokkal 

kapcsolatban. 

 

A kutatási probléma és/vagy a hipotézisek megfogalmazása, felvetése  
A környezeti-műszaki biztonságnak napjainkban abszolút biztonságot kell jelentenie az elmúlt 

időkhöz képest, hiszen a világgazdaság hosszútávú fenntarthatóságához nélkülözhetetlen a 

műszaki-technikai rendszerek biztonságos működése.  

A hulladékok képződését veszélyességük és mennyiségük csökkentésével, biztonságos 

hatékony kezelésükkel, a helyes és környezettudatos magatartás kialakításának segítésével 

kell elősegíteni. A hulladékképződés csökkentésére irányuló előrelátó mérnöki tervezés és 

hatékony intézkedések közé az anyag- és energiaáramlás mérséklése, a hulladékszegény 

termelés, a biztonságos technológia alkalmazása, a helyes és környezettudatos magatartás 

kialakítása tartozik. Környezeti szempontból a mai kor kihívásainak eleget tevő hosszútávú 

fenntarthatóság figyelembe vételével kell megvizsgálni a hulladékgazdálkodásban 

alkalmazható műszaki biztonságtechnikai lehetőségek körét. 

 

Várható eredmények, következtetések, távlati célok  
A műszaki biztonsággal és biztonságtechnikával kapcsolatos elemek bevezetése és azok 

gyakorlati alkalmazása: a környezet, a közlekedés, a közszolgáltatók, a szolgáltatás, a 

hulladék kereskedelem, a szállítás, az ártalmatlanítás, a feldolgozás, az újrahasználat, a 

gyűjtés, a kezelés, a hasznosítás, az égetés, a tárolás, a lerakás stb. biztonsága. 
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hulladékgazdálkodás, műszaki biztonságtechnika.  
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MAGYARORSZÁG ÉS A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOK KÖZÖS HATÁR MENTI TERÜLETEIN TANULÓ 

KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK ORSZÁGHATÁRSÁV KÉPZETEINEK FÖLDRAJZI ASPEKTUSAI 

 

BALÁZS Brigitta 

PhD hallgató 

SZTE FDI Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 

Oktatásföldrajz (földrajzi szakmódszertan)  

brigitta@geo.u-szeged.hu 

 

Az első és második világháborút követő geopolitikai átrendeződés az államhatárok sokaságát 

hozta létre kontinensünkön. Mivel így különösen Közép-Európában magas az „ún. 

határsűrűsödési metszéspontok” száma (BARANYI B. 2014), továbbá hazánk hét országgal 

szomszédos és 2004 óta Európai Uniós, majd 2007 óta pedig teljes jogú Schengen-tag, így 

országunk esetében a határmentiség vizsgálata több diszciplína szempontjából is különös 

jelentőséggel bírhat. Az országok, társadalmak határ menti területeinek vizsgálata 

Magyarországon a rendszerváltást követően terjedt el a társadalomtudományi kutatások 

körében. Ezen vizsgálatokhoz kapcsolódva a kutatásom fő célja Magyarország és a 

szomszédos országok közös határ menti területein tanuló középiskolás diákok országhatársáv 

képzetének elemzése a földrajzi és tágabb ismeretek fejlesztésének a tükrében. 

 

A szakirodalmak alapján megállapítható, ahogy a lakókörnyezet, úgy a határ menti terület 

térbeli viszonyainak megismerése, megértése is kognitív térképek segítségével történik, amely 

a tájékozódási képességeink fejlesztéséhez is nélkülözhetetlen (HERENDINÉ K. E. 2007). A 

távolság függvényében adott területre vonatkozó közvetlen tapasztalataink csökkennek, 

azonban a közvetlen környezetünkre vonatkozó ismeretek meglétét egyéb korlátozó tényezők, 

mint az államhatárok is befolyásolják, megosztva ezzel az egységes teret. Ugyanakkor 

napjainkban a társadalomtól az információs-kommunikációs technológiai fejlődés a határokon 

átívelő térdimenziókban való gondolkozást kíván (LAKOTÁR K. 2012).  

 

Figyelembe véve tehát a következőket: hogy az oktatás egy olyan terület, amely a határ menti 

együttműködést erősítheti (FORRAY R. K. – HÍVES T. 2011), hogy megfelelő tartalmú és 

minőségű földrajzoktatásban részesüljenek a diákok, valamint a földrajzoktatás fejlesztése 

sikeres legyen (USZKAI A. 2015), úgy vélem valós képet kell kapnunk a diákok határ menti 

területekre vonatkozó földrajzi ismereteiről, s az abban lévő esetleges hiányosságokról, hamis 

térképzetekről. 

 

Jelen előadás célja a kutatási kérdéseim egy részének bemutatása a szegedi középiskolás 

diákok pilotfelmérésének a példáján. Ahol is Magyarország délkeleti államhatárának a 

mentális terekben való megjelenését vizsgáltam két kérdés mentén: (1) Mi jellemzi a szegedi 

középiskolások déli határterületekre vonatkozó térbeli ismereteit? (2) Mennyiben járul hozzá 

a mentális kép alakulásához a rendszeres térképhasználat, a földrajzi tárgyi tudás? Ezen 

kérdések megvalászolására célunk volt egy olyan mérőeszköz elkészítése és értékelése, mely 

alkalmas arra, hogy felszínre hozzuk a mentális határképeket.  

 

A kutatási kérdések, a térrel kapcsolatos tudás megválaszolására a klasszikus mentális 

térképezés kulcsinger felidézés módszerét (irányított felidézés) alkalmaztuk. A válaszok 
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kiértékelése matematikai statisztikai, kvantitatív módszerekkel valósult meg, ahol is a bejelölt 

települések számát, mint metrikus változót korreláltattuk az érdemjegyekkel és az atlasz 

használatának gyakoriságával, amit ordinális változónak tekintettünk. 

 

Eredményként megállapítható, hogy az országhatár „gátat” szab a középiskolások térre 

vonatkozó mentális térképeinek a kialakulásában. Ugyanis a diákok kétharmada csak 

Magyarország határ menti területein jelölt be településobjektumokat. Másfelől a térbeli 

közelség ellenére a határ negatívan befolyásolja a települések térbeli hovatartozásának 

eldöntését is. 

 

A felmérés a magyar oldalon történő vizsgálatra korlátozódik, ugyanakkor a kutatási 

kérdéseim a határmenti területre, mint egységes földrajzi térre is vonatkoznak. Ennélfogva cél 

a jövőben a magyarországi különböző Schengeni-határszakaszok mindkét oldalára kiterjedő 

mentális kép felmérése is, valamint a vizsgálati területen lévő iskolák profiljának határ 

mentiség szempontú vizsgálata is. 

 

Kulcsszavak: oktatásföldrajz, országhatár, mentális térkép, diákok 
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SZOCIÁLIS LAKÁS – IGÉNYEK ÉS ESÉLYEK 

 

DÁNYI Tibor Zoltán 

Egyetemi tanársegéd  

Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar  

Szociális lakás a XXI. Század elején Pécsett 

danyitiborzoltan@mik.pte.hu  

 

PhD kutatásom témája a XXI. század elején tapasztalható szociális lakás helyzet 

feltérképezése, a korra és speciálisan Pécsre jellemző sajátosságok megállapítása. Eddigi 

munkám során megvizsgáltam például azt, hogyan változott az önkormányzati lakásállomány 

a rendszerváltozás óta Pécsett, milyen a helyzetünk a Európai Unió tagországai között. Részt 

vettem az Európai Uniós támogatások felhasználásával zajló pécsi szociális-lakás felújítási 

programokban: sikeres hallgatói pályázatot szerveztünk a György-telepi TÁMOP és TIOP 

pályázatokhoz kapcsolódóan. 

 

Számomra egyértelmű, hogy a szociális lakások kérdésével foglalkozni ma rendkívül aktuális 

feladat Magyarországon. A II. Világháborút követően a rendszerváltozásig jelentős szektorrá 

növekvő állami lakások piaca (Hegedűs, 3) a rendszerváltozás környékén kártyavárként 

zuhant össze, és a hajdani 27%-ról az állami lakásállomány mára 3-4%-ra csökkent (Pittini, 

24). A pécsi 4-5% körüli önkormányzati lakásállományban jelentős hányadot tesznek ki a 

hajdan szebb napokat látott bányászkolóniák (Körner, 192). Ez többek között azért is fontos 

tény, mert ezeken a telepeken található a Pécs Integrált Városfejlesztési Stratégiájában 

körülhatárolt szegregátumok nagy része (IVS 146). A Habitat for Humanity Magyarország jól 

fogalmazza meg jelentésében a legfontosabb feladatokat, melyeket Pécsett is meg kellene 

valósítani ahhoz, hogy enyhítsünk a városunkban is több tízezer embert érintő problémán 

(Habitat 1). 

 

A pécsi szociális lakásokkal kapcsolatban megfogalmazódó igények egyike, az ezeken a 

területeken nagy számban található hajdani, komfort nélküli bányászlakások korszerűsítése, a 

XXI. század elején elvárható, méltó lakhatást biztosító körülmények megteremtése. A 2015-

ben megvalósuló, Európai Uniós támogatásból zajló DDOP, TÁMOP és TIOP programok 

ebben nyújtottak jelentős segítséget, és mutattak példát arra, hogy a több, mint száz éves 

ingatlanokban is megteremthető a mai kor színvonalának megfelelő szociális lakás. 

 

Az igények számba vétele kapcsán megkerülhetetlen a jelenleg lakásra várók adatainak 

ismerete. E cél elérése érdekében létrehoztam egy, az önkormányzati lakásigénylőlapok 

adataira támaszkodó adatbázist. A közel 3000 igénylés adatait feldolgozó most zajló 

hiánypótló kutatásom eredményeként reális és aktuális képet kaphatunk többek között arról, 

hol és milyen körülmények között élnek azok, akik érvényes lakásigényléssel rendelkeznek 

városunkban, hány gyermek van ezekben a családokban, milyen jövedelmi viszonyokkal 

rendelkeznek az igénylők. Mindezen igények felmérése után van lehetőségünk arra, hogy 

tisztán lássuk, milyen eséllyel lehet ma önkormányzati szociális lakáshoz jutni Pécsett, és 

reményeim szerint az is kiderül, tudunk-e bármit tenni azért, hogy ennek esélyét növeljük. 

 

Kulcsszavak: lakásigénylés, önkormányzati lakás, Európai Unió, felújítás 
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SOKSZÍNŰ MIGRÁCIÓ - AZ EU-BA ÉRKEZŐ MENEKÜLTEK KÜLDŐ ORSZÁGAINAK 

TÁRSADALOMFÖLDRAJZI KÉPE 

 

FARKAS Marcell 

Mesterszakos hallgató 

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet 

A migráció és menekültkérdés földrajza az EU-ban és Magyarországon 

farkas.marcell92@gmail.com 

 

Napjainkra a migráció és a vele összefüggő társadalmi, politikai és gazdasági hatások váltak a 

leginkább vitatott témává az Európai Unióban. A különböző afrikai és ázsiai migrációs 

útvonalakon a térségünkbe érkező menedékkérők tömegei a schengeni övezetbe érve a szabad 

mozgás elvi lehetősége miatt nemzetközi szintű kihívások elé állítják a döntéshozókat. Ezen 

felül az EU-val foglalkozó kutatók és szakemberek munkáját is megnehezítik a jelenlegi 

migrációs folyamatok, mivel azok meglehetősen dinamikusan változnak. Éppen ezért, illetve 

a menekült vagy oltalmazott státuszhoz jutottak és a többségi társadalom közti párbeszéd, 

valamint az integráció előremozdítása és tervezhetősége érdekében fontos lenne tudnunk 

(azon túl, hogy milyen állampolgárságúak), hogy kik is lehetnek az EU-ba érkező menekültek 

valójában? 

 

Az előadás során a közelmúltbéli és jelenkori lokális és regionális konfliktusok területi 

lehatárolásával létrejövő afrikai és ázsiai országrészek és régiók (konfliktuszónák) komplex 

társadalomföldrajzi elemzésével kísérlek meg választ adni egy meglehetősen összetett 

kérdésre. Ennek során vizsgálom a társadalmi-politikai viszonyrendszereken belül többek 

között a nyelvi, etnikai, vallási, történelmi és geopolitikai kapcsolódásokat is. Az így kapott 

összefüggések szintetizálásával már egyfajta migrációs modellt is felvázolok, amely ugyan (a 

modell sajátosságaiból adódóan) nem adoptálható valamennyi térségre és konfliktusra, 

azonban kontextusában magyarázza a jelenkori EU-ba irányuló migrációs folyamatokat. A 

különböző kibocsátó országok eltérő adottságainak (pl. népességdinamika, gazdasági 

növekedés, konfliktusok kiterjedtsége és intenzitása, politikai stabilitás) figyelembevételével 

és egymással, illetve a nagy- és középhatalmi érdekekkel összhangban való vizsgálatával a 

jövőbeni várható trendekre vonatkozó megállapításokat is megtehetjük. 

 

Ehhez pedig a kutatás során a földrajz számos részdiszcíplinájának és az ahhoz szorosan 

kapcsolódó egyéb tudományterületek (pl. etnikai- és vallásföldrajz, népességföldrajz, politikai 

földrajz, demográfia, migráció) vizsgálati módszereit egymással összhangban alkalmazom. A 

szakirodalmi forrásokat korrelálva a nemzetközi és hazai migrációs statisztikával már többé-

kevésbé pontosabb képet kaphatunk az áthaladó vagy letelepedni szándékozó migránsokról, 

amely így akár a migrációs és integrációs politika tervezhetőségét is elősegítené. A későbbi 

szakdolgozati és doktori kutatómunkám megalapozásául szolgáló kutatási eredményeimet 

kívánom ilyen módon bemutatni. 

 

Kulcsszavak: migráció, menekült, konfliktuszóna, Ázsia, Afrika 
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RESPONSIBLE MOBILE USAGE WHEN DRIVING AS A CRUCIAL ISSUE IN THE EU 

 

KIBÉDI-VARGA Lajos  

PhD in Transportation Engineering, PhD student  

Széchenyi István University Multidisciplinar Technological Sciences PhD School 

Road safety, mobility management, ITS, smart city 

kibedi@gmail.com  

 

Outstanding headway of internet usage and dynamic improvement of mobile technology have 

significant affect on information gathering and media consumption habits. Mobile usage have 

strong social acceptance as it is a great opportunity to get in touch each other anywhere, 

anytime, even it distracts the attention from other effortful activities such as driving, walking 

or riding bicycle. 

This study analyses the current situation and improvement opportunities of mobility practices, 

highlighting the responsible usage of mobile phone while driving, taking notice of 

sustainability and social acceptance. EU trends are analysed to understand the background and 

the possible way of road safety development.  

Current research is focusing on different target groups: youngsters as the riskiest segment, and 

the field of work-related mobility as a special one. Road safety development goals are 

assigned as well as research opportunities and directives, supplemented by another simple risk 

prevention example on behaviour change. A recent road safety day of a telco company is 

introduced as a good example and one important way of a work related road safety 

development.  

 

Kulcsszavak: responsible mobility, road safety development, distracted driving, handheld 

phone usage, risk prevention 
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MAGYAR VÁNDOROK – A KÉPZETT MUNKAERŐ MIGRÁCIÓS ATTITŰDJÉNEK VIZSGÁLATA  

 

RADICS Vivien 

PhD hallgató  

SZTE Földtudományok Doktori Iskola 

vivi.radics@gmail.com  

 

A munkaerő szabad áramlása a jelenlegi gazdasági folyamatok része, ám tendenciái mégis 

aggodalomra adnak okot világszerte. A fejlett országokba irányuló vándorlás Kelet-Közép-

Európában sem ismeretlen fogalom, viszont az elmúlt időszakban a korábbiaktól eltérő 

folyamatnak lehetünk tanúi. Napjainkban egyre több honfitársunkban fogalmazódik meg a 

gondolat, hogy külföldön vállaljon munkát. Ez az elhatározás a fiatalok körében figyelhető 

meg leginkább, kiemelten a felsőoktatásban tanulók, vagy már diplomával rendelkezők 

esetében. Többek között orvosokat, kutatókat, programozókat, mérnököket, azaz magasan 

képzett szakembereket veszít országunk, aminek hatása akár a közeljövőben is érzékelhetővé 

válik, mind a gazdaság, mind a köznapi életünk során. A szándék is elgondolkodtató, hogy 

pályájuk kezdetén szeretnék elhagyni hazánkat és országhatáron kívül keresni a lehetőségeket. 

Kutatásomban elsősorban arra keresem a választ, hogy milyen elvárásokkal kerülnek ki a 

munkaerőpiacra a hallgatók a diploma megszerzését követően, valamint mennyire fontos 

számukra, hogy végzettségük szerint vállaljanak munkát. Mindemellett megtudhatjuk, hogy 

milyen a fiatalok jövőképe és értékrendje, amely alapján meghozzák döntéseiket.  

A kutatás során elengedhetetlen a vándorlással kapcsolatos fogalomrendszer és az azt 

magyarázó elméleti modellek átfogó ismerete, hiszen a jelenséget a tanulmány későbbi 

részeiben több aspektusból fogom megközelíteni és vizsgálni. Történeti és területi áttekintés 

segítségével értelmezem Magyarország migrációs helyzetét nemzetközi viszonylatban, 

amelyet kiegészít egy empirikus vizsgálat során, felsőoktatásban résztvevő diákok körében 

végezett kérdőíves felmérés. Az iránymutatásul szolgáló felmérést felhasználva nemcsak az 

előzőekben feltett kérdésekre kapunk választ, hanem a megismert elméleti rendszerek 

alkalmazására is lehetőség nyílik.   

Kutatásomnak nem célja előrejelzést adni a kivándorlás várható nagyságáról, sokkal inkább 

annak feltárása, hogy milyen okok állnak a kivándorlási szándék megfogalmazódása mögött, 

milyen tényezők befolyásolhatják ezt a döntést.  

A tanulmány gyakorlati haszna mindamellett, hogy szociográfiai képet kapunk a maradni 

vágyók, illetve a kivándorolni szándékozók köréről, hogy mi az a jövőkép, amely alapján 

hazánk, Magyarország elhagyása mellett döntenek, valamint megállapíthatjuk a kutatás 

végén, hogyan lehetne őket még az iskolai évek alatt felkészíteni a pályakezdés és 

karrierépítés racionális lehetőségeire, elsősorban határainkon belül. 

Kulcsszavak: nemzetközi vándorlás, migrációs döntések, felsőoktatás, képzett munkaerő, 

agyelszívás 
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MAGYAR FIATALOK EURÓPÁBAN ÉS EURÓPÁN KÍVÜL BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI 

PÉLDÁK TÜKRÉBEN 

 

MIHÁLY Renáta 

PhD hallgató 

Pécsi Tudományegyetem, Interdiszciplináris Doktori Iskola 

Emigráció 

renatamihaly2@gmail.com 

 

A Magyar Szociológiai Társaság Etnikai Kisebbségkutató Szakosztálya és az MTA PAB II. 

Filozófia-, Történettudomány- és Néprajztudományok Szakbizottsága Kisebbségkutató 

Munkabizottsága rendezésében került sor 2015. június 16-án a Pécsi Tudományegyetemen a 

Diaszpóra a mérlegen című pódiumbeszélgetésre. Itt mutattam be a Kisebbségi magyar 

közösségek összehasonlítása tengeren innen és túl miskolci példák segítségével című 

előadásanyagomat. A kutatás a korábban Miskolcról elvándorolt lakosságra terjedt ki. Saját 

kutatásom mellett, Drust Judit antropológus másodlagos forrásait is felhasználtam a 

Miskolcról elvándorolt nagyszámú roma lakosságra vonatkozóan. A kutatási eredmények 

publikálása folyamatban van.    

 

Az 1990-es rendszerváltozást követően Borsod-Abaúj-Zemplén megyében megszűnt a 

nehézipar és Miskolc, mint az ország második legnagyobb városa a megyében található ipari 

településekkel együtt összeomlott. A térségre a rendszerváltástól a nagymértékű és folyamatos 

lakosságszám csökkenés jellemző. A város és környékének lakossága munka nélkül maradt, 

így sokan az ország nyugati térségébe, vagy külföldre mentek dolgozni. Jelen kutatás a 

térségből az Európai Unió országaiba és a tengeren túlra kivándorolt fiatalokról készült. A 

kutatás célja, kideríteni az elvándorlások fő okait, és megoldást találni a problémákra. 

 

A kutatás hipotézise, hogy a megyéből a rendszerváltás óta kivándorolt fiatalok óriási 

hányada (90%) nem tervez visszatérést szülőföldjére, ellentétben a korábbi időszakok nagy 

migrációs hullámaiban kivándorolt magyar fiatalokkal. A 2004-es Uniós csatlakozás „pull” 

hatását a 2008-as gazdasági válság „push” hatása erősítette fel, amely folyamat azóta sem 

gyengült és a fiatalokat érintő munkanélküliség miatt egyre jobban eltolódni látszik a fiatal 

korosztály felé. A hipotézis bizonyítására hólabda módszerrel a Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyéből az Unió országaiba és a tengeren túlra emigrált fiatalok kérdőívekre és interjúkra 

adott válaszait dolgoztam fel.  

 

Kulcsszavak: migráció, fiatalok, Európa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye. (maximum 5 db) 

 

Forrásjegyzék: 

 

 „A magyar szent korona országainak kivándorlása és visszavándorlása 1899-1913” 

 Anderle Ádám: Kutatási közlemények I. Tanulmányok a latin-amerikai magyar 

emigráció történetéből 

 Bácskai János: Az ausztráliai magyarság helyzete és problémái 

 Bakó Ferenc: Kanadai magyarok 

mailto:renatamihaly2@gmail.com
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 Bernárd Ilona-Gazda József: Magyarok Amerikája 

 Bindorferr Györgyi : Asszimiláció és túlélés 

 Bodó Julianna: Etnikai jelképek és identitás 

 Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 

 Csepeli György: A nagyvilágon e kívül… Nemzeti tudat és érzésvilág 

Magyarországon 1970-2002 

 Dr. Lukács Éva-Dr. Király Miklós: Migráció és Európai Unió 

 Fejős Zoltán: Kivándorlás Amerikába a Zemplén középső vidékéről 

 Hárs Ágnes: Magyarok külföldön 

 Hárs Ágnes-Simon Dávid: A munkaerő-migráció változása a kétezres években 

Magyarországon 

 Kupa László (szerk): Vándorló kisebbségek. Etnikai migrációs folyamatok Közép-

Európában történeti és jelenkori metszetben 

 Lévai Imre: Az északi együttműködés az Európai Unió migrációs rendszerében 

 Nagy Zoltán-Szendi Dóra: Adalékok Miskolc és a Miskolci kistérség demográfiai 

változásainak vizsgálataihoz a rendszerváltástól napjainkig 

 Puskás Julianna: Migráció Kelet-Közép-Európában 19. és 20. században 

 Tamás Pál-Inotai András (szerk): Új exodus: A nemzetközi munkaerőáramlás új 

irányai 
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A NYUGAT-EURÓPAI ZSIDÓ FIATALOK ESÉLYEI NAPJAINK EURÓPÁJÁBAN 

 

PÁLL Edit 

Doktorandusz 

Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem – Doktori Iskola 

pallledit@gmail.com 

 

A nyugat-európai zsidóságra a XX. század második felében a II. világháborúban elszenvedett 

hatalmas veszteségek után gazdasági, kulturális felvirágzás volt jellemző, továbbá egy békés 

együttélés a nyugat-európába érkező, sikeresen beintegrálódó, volt gyarmati országokból 

érkezőkkel. Az Európai Unió elődje, az ESZAK megalakult, elsődlegesen abból a célból, 

hogy az európai országok ellenőrizhessék egymás acéltermelését. A szervezet továbbfejlődött 

és mára egy szabad lakhatási és munkavállalási jogokkal felruházott európai állampolgárokat 

jelent. 1948-ban megalakult Izrael, így a zsidóság megítélése Izraelen kívül is változott: a 

nemzetiségi, vagy vallási alapú megítélést a „zsidóság, mint nép” megítélés követte. Az 

ötvenes évektől kezdve elkezdődött – elsősorban az észak-afrikai országokból a tömeges 

Európába vándorlás. A volt francia gyarmatokról érkeztek a legtöbben azok, akik a francia 

kultúrát, nyelvet átvéve éltek azzal a lehetőséggel, hogy a kultúra elsajátítását követően 

beintegrálódjanak egy jól működő és gazdasági értelemben virágzó európai társadalomba. Ez 

a helyzet ideális volt, a bevándorlók első generációja sikeresen alkalmazkodott a kulturális, 

gazdasági és társadalmi elvárásokhoz, békében éltek együtt – főleg Franciaországban-  a 

keresztények, a zsidók és a muszlimok. Egy kis viszzatekintéssel láthatjuk, hogy a középkori 

spanyol kalifátusok idején a zsidók az arab kultúrában másodrendű állampolgárok voltak, 

azonban védelmet élveztek, és szabadon gyakorolhatták vallásukat. A történelem folyamán a 

felvilágosodás, a zsidó felvilágosodás, a HÁSZKÁLÁ, valamint a vallási csoportok 

emancipációs folyamata és annak a törvénybe vétele volt az előszobája anak a nagyfokú 

virágzásnak, ami a zsidóságra a 19. századtól egészen a II. viláháború kitöréséig jellemző 

volt. Előreugorva az időben,  a XX. század végétől a gazdasági válságok nyomot hagytak az 

európai állampolgárok életén is: a 2., 3. generációs bevándorló családok vallási közösségeinek 

egyre kevésbé sikerült beintegrálódni a társadalomba, egyfajta bezártság lett jellemző. A 

gazdasági válságok magukban hordozták azt, hogy a válságok okozóit keressék, vagy 

vélelmezzék. A 2000-es éveket követően azonban elmélyült az ellentét az európai zsidó és a 

muszlim közösségek között. A következő 15 évet terrorcselekmények sokasága jellemezte. A 

Toulouse-i és a Charlie Hebdo merényletet követő, francia és belga  zsidóságot érintő 

események következtében megugrott a Franciaországot elhagyó, Izraelbe, Kanadába, Egyesült 

Államokba és Ausztráliába letelepedő zsidók száma. Szükségessé vált az, amire eddig nem 

volt példa: a kormányoknak a nagyfokú jelenléte és szerepvállalása a vallási közsösségek 

békés együttélése érdekében. 

 

Van-e választása a nyugat-európai zsidóságnak? Milyen lesz egy esetlegesen zsidóság nélküli 

nyugat-európa? Milyen erőfeszítéseket tesznek a nyugat-európai kormányok (elsősorban a 

Valls-kormány) az antiszemitizmus visszaszorítására? 

  

mailto:pallledit@gmail.com
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A HAZAI KATONAI HR STRATÉGIÁK MÓDOSULÁSI ÉS SPECIFIKUMAI IV. (2008-2012) 

 

ANGYAL Árpád Béla 

Pergola Gyöngy Kft., 3200 Gyöngyös, Jászsági utca 8. 

Humánerőforrás-fejlesztés 

bela.arpad.angyal@gmail.com  

 

Az 1989-90-es rendszerváltást követően a Magyar Honvédség nagymérvű szervezeti, 

technikai és személyi változásokon ment keresztül, s ez utóbbiaknak 2000-től különböző HR 

stratégiák adtak keretet. A stratégiák egyenként mintegy tízéves időszak humán tevékenységét 

kívánták felölelni, de jó esetben is alig egy-egy kormányzati ciklust tudtak csak kiszolgálni. 

(Mindezt annak ellenére, hogy voltak olyan időszakok, amikor az országgyűlési választások 

nem hoztak számottevő változást a kormányoldalon). 

 

A sorozat (ezek között jelen tanulmány is) nem elsősorban a katonai humánstratégia-alkotás 

folyamatának mikéntjére kíván reflektálni. Inkább arra szeretne rávilágítani, hogy ezek 

tartalmában egyes részterületeken milyen módon keveredik a személy- és a 

szervezetközpontúság, mennyire tolódik el ez utóbbi irányába a tárca újabb és újabb 

humánstratégiája, illetve, hogy milyen külső és belső körülmények segítették/gátolták ezek 

megvalósulását a gyakorlati életben. 

 

Érdekes végigtekinteni a honvédelmi tárca által megalkotott humánstratégiák létrejöttének 

folyamatát – ezen belül is azt, hogy milyen sajátosságok jellemezték a rendszerváltás és az azt 

követő mintegy egy évtized személyzeti munkáját, illetve milyen lényeges eltérések 

mutatkoztak a 2000-től kiadásra került HR stratégiák sorában. 

 

A Honvédelmi Minisztérium 2000-es és 2003-as HR stratégiáinak specifikumai Pécsett, a 

tavasszal megrendezett IV. Interdiszciplináris Doktori Konferencia előadásait közreadó 

kötetben kerültek bemutatásra. A kutatási eredmények ismertetésének folytatásaként a polgári 

kormányzat 2008-as humánstratégiáinak sajátosságai jelentek meg angol nyelven a 

Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karán 2015 augusztusában megrendezett 

Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia kiadványában. Az ugyancsak itt 

megjelent második, angol nyelvű cikk (a teljesség igénye nélkül) már érintette a 2012-es HR 

stratégia egyes lényegesebb részeit. 

 

A jelen IV. rész a 2012-ben datált, közszolgálatival harmonizáló, polgári értékekre épülő 

katonai HR stratégia egyes specifikumait kívánja a fentiekhez hasonló szemszögből 

bemutatni, úgy hogy közben kiegészül egy új nézőponttal. 

 

Időről-időre felmerül, hogy szükség van-e közös európai hadseregre, és ezzel együtt egy 

közös, uniós biztonságpolitikára? A kérdés nem új keletű, már az 50-es évek elején 

felvázolták egy közös európai haderő tervét, melyet támogatója alapján Pleven-tervnek 

neveztek el. Azóta – főleg a brit, és egyes más nemzetállamok rendszeres vétója ellenére– a 

külpolitikai események hatására újra és újra felerősödnek ezek a próbálkozások. Az orosz-

ukrán válság, valamint a nyár óta Európát érintő menekült- és migránshullám hatására 

szeptemberben ismét a figyelem középpontjába került ez a téma, melynek Jean-Claude 
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Juncker, az Európai Bizottság elnöke adott hangot. A tanulmánynak nem célja a közös 

európai állam és biztonsági stratégia létrehozásának vizsgálata, ugyanakkor a tanulmány – a 

konferencia témájára tekintettel – a 2012-es humánstratégia egyes, releváns pontjainál 

felvázolja azok kontextusát egy közös európai hadsereg kialakításával kapcsolatban. 

 

A dolgozat a szerző álláspontját tükröző értekezés. 

 

Kulcsszavak: stratégiai tervezés; humánstratégia; karriermodell; rekonverzió; közös európai 

hadsereg. 

 

Forrásjegyzék: 

 

 Pleven, René Jean (1901-1993) Francia politikus. 1959-ig az Ellenállás Demokratikus 

Uniója, majd a Szövetség a Modern Demokráciáért elnevezésű párt vezetője. 1949-

1954 között többször hadügyminiszter. 1950-1951-ben és 1951-1952-ben 

miniszterelnök. 20. századi egyetemes történet – I. Európa, 11. fejezet - Életrajzi 

ismertetés, OSIRIS Kiadó, 2005. 

Letöltve:http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_a_20_sza

zad_egytort_1/ch11.html  

 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_a_20_szazad_egytort_1/ch11.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_a_20_szazad_egytort_1/ch11.html
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A TÜDŐRÁK ELŐFORDULÁSA A TARTÓS BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYEKBEN ÉLŐK KÖRÉBEN 

 

HARTMANN Eszter1 – KISS István2 – LELOVICS Zsuzsanna3 
1 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs 
2 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs 
3 Kaposvári Egyetem, Kaposvár 

Szerzők kutatási területe: tartós bentlakásos intézmények, daganatos betegségek, 

epidemiológia, tápláltsági állapot 

Első szerző e-mail címe: hartmann.eszter@gmail.com 

 

Célkitűzés: A kor előrehaladtával a daganatos folyamatok kialakulásának valószínűsége 

növekszik, így kutatásunk célcsoportja magyarországi tartós bentlakásos intézményben élő 

lakók voltak. A daganatos betegségek, különös tekintettel a tüdőrák, a vele összefüggésbe 

hozható betegségek és a tápláltsági állapot összefüggéseit vizsgáltuk. 

Vizsgálati anyag és módszer: Összesen 6859, tizennyolc évnél idősebb (36% férfi és 64% nő, 

átlagos életkor 70,9 ± 17,0 év), tartós bentlakásos intézményben élő, önként jelentkező 

gondozottnál határoztuk meg a daganatos betegségek előfordulási gyakoriságát – a 

Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) eszközzel végzett tápláltsági állapot 

szűrésének keretében – az általunk összeállított kérdőív segítségével. Az adatelemzést 

kétmintás t-próbával, egyváltozós lineáris regressziós analízissel végeztük. A tüdőszűrés 

átszűrtség – a mobilizálható lakókra vonatkozóan – 100%-os volt. 

Eredmények: 316 bentlakó orvosi és ápolási dokumentációjában találtunk daganatos 

betegsége(ke)t. A legritkábban (17 lakónál, összesen 0,2%) a tüdőtumor fordult elő, 

férfiaknál 0,4%-ban, nőknél 0,1%-ban. Fej-nyak tumor a férfiaknál 0,4%-ban, a nőknél 

0,5%-ban (az összes lakóra vonatkozóan 0,5%-ban), gasztrointesztinális tumor a férfiaknál 

0,9%-ban (22 lakó), a nőknél 0,7%-ban (19 lakó), összes lakóra tekintve 0,8%-ban, a 

prosztata-, illetve emlőtumor 1,1-1,1%-ban volt jellemző. 

Következtetések: Vizsgálatunk újdonsága, hogy nagy elemszámú, reprezentatív, átfogó 

elemzés adatait közli a tartós bentlakásos intézményekben élők daganatos betegségeiről. A 

tüdőtumor jóval ritkábban (0,2%) fordult elő a bentlakóknál, mint a saját otthonaikban élő 

időseknél (8,8%). A fej-nyak tumor előfordulási aránya szociális otthonban 0,5%, a 

lakosság körében 3-4%. Prosztatatumor szociális otthon 1,1%-ban, a lakosság körében 

14%-ban volt jellemző. Az emlőtumor viszont a lakosság körében csak 0,14%-ban, míg a 

tartós bentlakásos intézményekben élő nőknél 1,1%-ban volt jelen. Összefoglalásként 

elmondhatjuk, hogy a legtöbb daganatos betegség incidenciája a tartós bentlakásos 

intézményekben élőknél kisebb, mint a saját otthonaikban élőknél. 

 

Kulcsszavak: Időskor, tartós bentlakásos intézmény, daganatos megbetegedés, előfordulási 

gyakoriság tápláltsági állapot. 
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ADALÉKOK AZ 1956-OS MENEKÜLT MAGYAR FIATALOK BEFOGADÁSÁHOZ 

 

MÁTÉ Zsolt 

Történelem-informatika tanári mesterszakos hallgató 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

A hidegháború története, az 1956-os magyar menekültek története 

zsolt.mate@hotmail.com  

 

Előadásomban az 1956-os magyar menekültek fiataljainak befogadásához kívánok 

szempontokat adni, illetve ismertetni több példát az egyetemisták helyzetével kapcsolatban. 

Napjaink magyar és európai közbeszédét meghatározza a migráció kérdésköre, s ennek 

kapcsán gyakran hivatkoznak a 1956-os magyar menekültek befogadására, amely 

nagylelkűség a segítő államok részéről később sikeres integrációt hozott. Bár mesterszakos 

kutatási témám az 1956-os magyar menekültek és az USA, több irattal és feldolgozással 

rendelkezem a magyar fiatalok más országokban történt befogadásával kapcsolatban. 

Levéltári irataimat többek között az Eisenhower Elnöki Könyvtárban, Amerikai Magyar 

Alapítvány Könyvtárában és az College Parkban megtalálható Nemzeti Levéltárban 

gyűjtöttem. Utóbbi közgyűjtemény anyagából releváns előadásom szempontjából az 1956 

októberi, novemberi amerikai nagykövetségi jelentések a világ valamennyi tájáról. 

Párhuzamok húzásakor azonban figyelembe kell venni azt, hogy a magyar forradalom 

kitörésekor a nyugati blokk országaiban nem sikerült reprodukálni a második világháború 

okozta népességveszteséget, s hiány volt a szakképzett férfi munkaerőből a már helyreállított 

gazdasági termelésben. A mintegy 200 000 főnyi magyar menekült Ausztriából (továbbá a 

nagyjából 20 000 főnyi Jugoszláviába szökött magyar) a világ több országába került 

befogadásra. Nekik köszönhetjük a későbbiekben az első 1956-os megemlékezéseket, s több a 

kommunista rendszer ellenes tüntetés megszervezését. Előadásomban azon kérdésekre 

keresem a hangsúlyt, hogy milyen okok vezették az országokat a magyar menekültek 

befogadásához, miként bántak a befogadott egyetemistákkal és fiatalokkal. Hipotézisem az, 

hogy az egyes országokban mutatkozó munkaerőhiány és a fiatal férfiak terén a második 

világháború miatt módosult korfa volt az egyik legfőbb oka a magyar menekültek 

befogadásának. Továbbá a szakirodalom alapján feltételezem azt, hogy az egyetemistákat 

minden országban segítették tanulmányaik folytatásában. Példákat hozok majd európai 

országok gyakorlata mellett tengerentúli befogadási gyakorlatokból is. Előadásom egyik célja 

az, hogy a téma ismertetésével árnyaljam napjaink európai közbeszédében előforduló egyik 

elem, az 1956-os magyar menekültek befogadásának történetét. A kutatási eredményeimet a 

történészek mellett szociológusok, migráció kutatók is felhasználhatják. Kutatásomból 

szakdolgozat és TDK-dolgozat mellett egy esetleges doktori programba történő jelentkezés 

esetén egy későbbi doktori disszertációt kívánok írni.  

 

Kulcsszavak: 1956, hidegháború, egyetemisták, migráció, szabadságharcos 
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A KÖNYVTÁRI KÖLCSÖNZÉSEK UTÁN JÁRÓ JOGDÍJAK, AVAGY AZ ELTÉRŐ PLR RENDSZEREK 

AZ EURÓPAI UNIÓBAN 
 

Dr. Sándor Eszter Anita 

PhD hallgató 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Kar 

A közös jogkezelők átláthatósága, működése 

sandoreszteranita@gmail.com  

 

A könyvtári kölcsönzések után járó jogdíjakat az 1999. évi LXXVI. törvény, a Szerzői jogi 

törvény, 23/A. § szakasza tartalmazza. A jogszabály kötelező közös jogkezelést ír elő a 

nyilvános haszonkölcsönzést végző könyvtárak haszonkölcsönzéseire tekintettel. Mivel a 

jogdíjat nem a könyvtárak szedik be az olvasóktól, hanem a mindenkori kultúráért felelős 

miniszter által meghatározott keretösszegből kerül kiosztásra, ezért ezen jogdíj jogosultjai (az 

érintett szerzők) különleges helyzetben vannak. [Szjt. 23/A. § (1) – (5) bekezdés.] A magyar 

rendszer a jogosultak körét kizárólag egy módon, a releváns könyvtárak számának és körének 

meghatározásával korlátozza. [12/2011. (IV.7.) NEMFI rendelet 3. § (2) bekezdés] 

 

A könyvtári kölcsönzések után járó jogdíjakra való jogosultságokat (angolul a Public Lending 

Rights-ot) nem ismeri minden jogrendszer még Európában sem. Az Európai Unió huszonhét 

tagállamából is összesen huszonegy jogrendszere ismeri a könyvtári kölcsönzések után járó 

szerzői jogdíjat. Nem létezik olyan uniós jogszabály, amely a területet egységesen 

szabályozná. A tagállamok nemcsak abban térnek el, hogy van-e PLR rendszerük, hanem 

maguk a rendszerek is különbözőek. Az uniós országok többsége alkalmazza a kötelező 

regisztráció intézményét, amellyel szűkítik a jogosultak körét. A díjra jogosultakat tekintve 

más eltérések is megfigyelhetőek, amelyek mind a jogosultak számát mind a kezelendő 

adatok csökkentését célozzák meg. Ilyen például a külföldiek jogosulti körből való kizárása, a 

jogdíjak könyvtáraktól való beszedése vagy a figyelembe vett kölcsönzési időszak is. 

 

A szerzői jog területén nem született még egységes, átfogó irányelv. A szellemi alkotások 

jogának ezen ágával kapcsolatban csak egy-egy részterületet szabályozó Uniós irányelvet 

találunk. Az Európai Parlament és Tanács 2014/26/EU irányelvét 2014. februárjában fogadták 

el. Az államok 2016. áprilisáig kötelesek jogszabályaikat ehhez igazítaniuk. [Az Európai 

Parlament és Tanács 2014/26/EU irányelvének 43. cikk (1) bekezdése.] Első ránézésre azt 

gondolhatjuk, hogy az irányelv jelentős hatást csak a virtuálisan elérhető, digitális zeneművek 

online felhasználására gyakorol. Azonban szükséges annak végiggondolása, hogy a 

digitalizált könyvek e-kölcsönzésének széleskörű elterjedése esetén ennek a jogszabálynak 

milyen hatása lehet. A K+F (kutatás, fejlesztés) támogatása egyre fontosabb az Európai 

Unióban a térség versenyképességének a fenntartása érdekében. Az országhatárokat átlépő, 

digitálisan történő könyvtári kölcsönzések nagymértékben támogatnák ezen törekvéseket, 

amelyeket előbb-utóbb nem csak tagállami szinten lesz szükséges szabályozni. Ennek 

következtében pedig a PLR rendszerek is irányelvi szinten lesznek szabályozva, amely alapját 

nem csak a tagállami szabályozások és minták képezhetik majd, hanem a más területen létező, 

akár a 2014/26/EU irányelv is. 

 

Kulcsszavak: közös jogkezelők, digitalizálás, PLR, szerzői jog, jogdíj 
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Forrásjegyzék: 

 

 https://www.plr.uk.com/allAboutPlr/whatIsPlr.htm 

 http://www.sanasto.fi/front-page/plr/ 

 http://www.leenrecht.nl/en 

 http://www.la-sofia.org/sofia/auteurs-illustrateurs-coauteurs.jsp 

 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A 

TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK 

BIZOTTSÁGÁNAK A szellemitulajdon-jogok egységes piaca A kreativitás és az 

innováció ösztönzése Európában a gazdasági növekedés elősegítése, minőségi 

munkahelyek teremtése, valamint kimagasló színvonalú termékek és szolgáltatások 

biztosítása céljából 
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FINANCIAL CONSUMER PROTECTION IN THE EU 
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tebiza@vipmail.hu 
 

Consumer protection nowadays represents a key-concern for each modern economy, as it 

reflects its potential of providing well-being for citizens and of empowering them to act 

efficiently on the markets. Many financial products and services differ from non-financial 

goods and services in the sense that the consequences of any issues and problems are typically 

much more drastic, and strong consumer protection is required in financial markets to prevent 

such disruptive impacts. A free market system rests on the premise that contracting parties 

conclude contracts voluntarily or refrain from doing so if one or the other party feels it is at a 

disadvantage. Consumers need protecting because they are at a structural disadvantage 

inasmuch as they have difficulty exercising their market power since their heterogeneity and 

mass make it difficult for them to organise themselves into pressure groups.  In this article I 

prove the high priority of consumer protection and that this policy could be more effective if 

non-governmental organizations (NGOs) got enough ability to take part in it. As former head 

of department on the consumer protection field at the Hungarian Financial Supervisory 

Authority (HFSA) I had the chance to participate the establishment of Hungarian first steps on 

a road to cooperate with NGOs on that field. 

 

The original vision of the European Economic Community included representatives of civil 

society in the process of rule-making through the participation of the European Economic and 

Social Committee ("EESC") as a consultative body. The Economic and Social Committee 

includes representatives of consumers and NGOs. The delegation of rule-making powers with 

respect to financial services to the Commission, with the assistance and advice of specialized 

committees brings the more general debate about the comitology system into the area of 

financial services policy. 

 

Considering the significant potential detriment that financial services can cause to individual 

consumers and to the Single Market, consumer protection policy needs to properly focus on 

the area of transparency. Improved transparency and better informed transactions resulting 

from such policy will lead to better solutions for consumers and greater market efficiency. 

 

Financial literacy gives consumers the skills to understand and evaluate the information they 

receive. Together consumer protection and financial literacy set clear rules of engagement 

between financial firms and their retail customers and help narrow the knowledge gap. The 

aim is to reduce the information asymmetry between consumers and financial service 

providers. 

 

The HFSA researched the best practises on the financial market in connection with special 

handling the handicapped consumer and therefore also cooperated with handicapped people’s 

organizations (e.g. Hungarian Federation of the Blind and Partially Sighted, National 
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Association of the Deaf and Hard of Hearing, etc.). This recommendation was a big success in 

2013, and evidence that a good reason raises the efficiency. 

 

The establishment and operation of a financial consulting network of national coverage with 

professional and financial support from the HFSA was a significant accomplishment in 

serving financial consumers and represents exemplary cooperation between the authority and 

civil organizations. 

 

The retail financial services market in Europe is not fully integrated, and consumers do not 

benefit as much as they might from competition between different financial services 

providers. The difficulty of resolving the tensions between the views of consumer groups and 

financial firms in the context of financial services policy raises real questions about the 

potential of functional participation to legitimate European rule-making in this area. 

 

Keywords: financial crisis, consumer protection, education, NGO, EU 
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MUSIC EDUCATION IN EUROPE – RESULTS OF AN EYE-TRACKING RESEARCH ABOUT MUSIC 

LITERACY 

 

BUZÁS Zsuzsa 

Doktorandusz 

Szeged Tudományegyetem Neveléstudományi Doktorid Iskola 

Neveléstudomány, zenepedagógia 

buzas.zsuzsa@tfk.kefo.hu 

 

Music literacy is traditionally defined as an acquired musical knowledge and a skill to 

translate notation into vocal sound (reading/singing) and sound into notation (notating).  

However, the term literacy is continually changing and evolving. New teaching methods are 

made possible by the new technologies, even in the field of music education, and they can 

help students to acquire a literacy of the future which can be more participatory, collaborative 

and distributed than conventional literacy (Linnakyla, 2007). 

 

A boarder interpretation of music reading literacy is congruent to the European Commission’s 

term (2001) about reading literacy that strengthen peoples’ national language and identity in 

association with national literature, and it is also regarded as an opportunity to discover and 

appreciate other cultures and the multicultural aspects of literacy. The Conceptual Model of 

Functional Musical Literacy through Performance-Based School Music Programs 

(Jorgensen, 1981), includes different instrumental and vocal school music programs aiming at 

positive musical experiences for students. 

 

Using eye-tracking nowadays is becoming a popular methodological tool and its methodology 

has got long research traditions in text reading. Eye tracking offers an opportunity, to 

facilitate the development of student learning and even music reading. Eye movement in 

music reading is the scanning of a musical score by the musician's eyes. 

 

Our researches were conducted in music schools of three different European countries, in 

Germany, Hungary and Luxembourg. The participants (N=53) were music school students 

between the ages of 10-14. In our research students got 3-3 increasingly complex tasks from 

Zoltán Kodály. After half minute studying the music score on the computer screen, students 

performed them. According to a hypothesis fixation duration measures cognitive processing 

time. There may be several factors that contribute time to each fixation. In general, fixation 

durations are considered to reflect the time and effort needed to process the fixated 

information.  

We found similar results in the quantitative and qualitative ways in the three countries though 

children study music with different methods (books, system etc.). This phenomenon is the 

same in reading, where universal indicators and factors of reading exist. We also found 

different music reading development stages. Pattern recognition of the musical period’s 

elements helps in the process of musical performance, the knowledge of musical elements and 

patterns facilitate music reading. 

 

Our further aims are to examine the effects of different music teaching methods, and define 

typical and atypical music reading. We also would like to create online adaptive measurement 
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that could assess musical skills in their complexity and that is relevant to the practical needs 

of modern day music education. 

 

Keywords: music literacy, eye-tracking, musical skills, assessment 
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Az elmúlt években a zenepedagógia, a pszichológia, az agykutatás, vagy a zeneterápia 

területén egyre több hazai és külföldi kutatás foglalkozott a zenetanulás lehetséges 

fejlesztőhatásaival. Kodály Zoltán zenei nevelési módszerének hatásáról az általános iskolás 

diákok körében az első meghatározó vizsgálatok Barkóczi és Pléh vezetésével az 1970-es 

években zajlottak Magyarországon. A zeneművészeti szakoktatásban Rózsáné (2007) 

vizsgálta a középiskolások zenei életútját és zenei tehetségük kibontakozását elősegítő 

személyiségjegyeket. A zenetanulás összetett folyamat; része a kommunikáció, hangszeres 

vagy énekes előadás, a kottaolvasás során összetett zenei szimbólumok megértése, 

feldolgozása, a különböző hangszeres kamaraegyüttesekben, zenekarokban vagy 

énekkarokban való együttműködés, csapatmunka, improvizáció, vagy zenei képzelőerő. 

 

A metakognitív gondolkodás a tanulás egyik fontos része; a tanulók metakognitív készségei 

és az iskolai teljesítmény között szoros összefüggés mutatható ki. A kutatók úgy találták, 

hogy a diákok részvétele bármilyen művészeti programban pozitívan befolyásolja a 

metakognitív és kognitív képességeiket. A metakogníció és a zenetanulás területeivel 

kapcsolatos kutatások tartalmazzák az affektív és metakognitív képességek tantárgyi 

sikerekkel kapcsolatos eredményeit. Hollenbeck (2008) kutatásából kiderült, hogy a 

hangszeren tanuló középiskolás diákok a többi közismereti tantárgynál is sikeresek, mint 

például a matematika, az irodalom, az idegen nyelvek, vagy a természettudományok területén. 

A PISA felméréseken rendszerint a finn és a japán diákok végeznek az élen. Nem véletlen 

talán, hogy Japán és Finnország is nagy hangsúlyt fektetnek a művészetoktatásra, a 

kisgyermekek zenei képzésére. Mindkét országban a hangszeres oktatás is előtérbe kerül. 

 

Előadásomban szeretném összegezni a zenetanulás lehetséges transzferhatásait, illetve az 

ezzel kapcsolatos kutatási területemet mutatom be. Az új információs és kommunikációs 

technológiák hatékonyan segítik a zeneművészeti oktatást a diagnosztikus visszajelzést 

biztosító pedagógiai értékelés területéhez kapcsolódva is. Kutatásom célja egy olyan könnyen 

hozzáférhető, online mérőeszköz kialakítása, amely átfogó képet nyújthat a zeneművészeti 

képzésben résztvevő diákok zenei, metakognitív és affektív képességeiről és azok 

fejlődéséről. Terveink között szerepel az ének-zene tagozatos és nem tagozatos általános 

iskolákban tanulók zenei képességeinek összehasonlítása, valamint szeretnénk külföldi 

mintával is összehasonlító vizsgálatokat folytatni. 
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Háttér: A Parkinson-kór a világon a második leggyakoribb neurodegeneratív megbetegedés. 

Nagy változatosságot mutat: fiatalokat, időseket, nőket és férfiakat egyaránt érint. A kór 

kialakulásának okai nem tisztázottak egyenlőre találgatások vannak ezzel kapcsolatban 

(fertőzések, genetika, fejsérülések, toxinok). Jelenleg nem gyógyítható csak tüneti kezelések 

állnak rendelkezésünkre (gyógyszerek, mély agyi stimuláció, ablatív műtétek, repetitív 

transzkraniális mágneses stimuláció (rTMS)). Az rTMS egy újabb evidencia-alapú irányelv, 

miszerint a motoros kéreg kétoldali transzkraniális mágneses stimulációja képes javítani a 

Parkinson-kór motoros tüneteit. 

 

Célkitűzés: Randomizált, dupla-vak és placebó kontrollált vizsgálat keretében szerettük volna 

igazolni, hogy a kétoldali rTMS képes a motoros kéreg felett a motoros és nem-motoros 

tünetek (depresszió) enyhítésére is. 

 

Metodika: 46 Parkinson-kóros beteget vizsgáltunk, randomizálással (nem, kor, 

betegségtartam) 2 csoportot hoztunk létre: egy aktív-stimulációs, és egy ál-stimulációs 

kontroll csoportot. A kezelést 10 egymást követő napon végeztük a nyugalmi motoros küszöb 

90%-val, magas 5 Hz-es frekvencián. Mind a bal, mind a jobb motoros kéreg 300-300 

impulzust kapott. A kezelésre nézve vak vizsgáló a betegeket a kezelés előtti napon 

(alapállapot), közvetlenül a kezelés befejezését követő napon (11. nap, rövid távú hatás), 

illetve 30 nappal a kezelés végeztével (41. nap, hosszú távú hatás) standardizált eszközök 

segítségével (MDS-UPDRS, Montgomery-Asberg Depresszió Pontozó Skála és PDQ-39, 

videó felvételek) értékelte. 

 

Eredmények: Az aktív csoportnál jelentős mértékű javulás volt kimutatható a depresszió 

mellett az életminőségben is. Motoros tünetek tekintetében minimális javulást észleltünk.  

Következtetések: Jelen vizsgálatunk a nemzetközi eredményekkel összhangban állnak. 

Igazolást nyert, hogy a magas frekvenciájú kétoldali primer motoros kéregre alkalmazott 

rTMS képes a betegek életminőségének javítására és a depresszió mértékének csökkentésére. 

Motoros tünetek tekintetében minimális javulást volt kimutatható, amik szintén a nemzetközi 

eredményeket támasztják alá.  


Kulcsszavak: rTMS, Parkinson-kór, placebó kontrollált, dupla-vak, depresszió 
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Kontinensünket közös múltja és kultúrája ellenére az eltérő ütemű fejlődés következtében jól 

kivehető törésvonalak osztják meg. A sajátos történelmi fejlődés következtében magát Kelet-

Közép-Európát is komoly belső feszültségek jellemzik. A modern nemzetfejlődés során a 

születendő nemzetek a régmúltban kerestek elődöket, így a szomszédos népek 

együttműködését megnehezítő, máig ható feszültségek keletkeztek. Ennek jellegzetes példája 

a koraközépkori Morva fejedelemség azonosítása a sohasem létezett ősi Szlovákiával, 

földrajzi helyének az egykorú források helyett irreális módon régészeti módszerekkel történt 

meghatározása. Az előadás a hajdani Morva Fejedelemség földrajzi helyére, történetére és 

fejedelmeire vonatkozó egykorú forrásokat mutatja be. A magyar honfoglalás politikai-

katonai körülményeinek pontos feltárása ezek alapos vizsgálata nélkül elképzelhetetlen. 

 

A morvákról hírt adó írott forrásaink két csoportra oszthatók. Az egyes évekhez kötött 

bejegyzéseket tartalmazó évkönyvek és a részletesebb narratív források. Az évkönyvek közül 

a legfontosabb a Fuldai Évkönyvek. Bejegyzéseiben 846-tól folyamatosan szerepelnek a 

morvák, margusi szlávok néven, amelyből világosan kiderül, hogy a mai Észak-Szerbiában, 

Braničevo-nál a Dunába torkolló déli Morava, antik Margus folyó mentén élhettek. Ugyanez 

olvasható ki a De Administrando Imperio néven ismert 10. század közepi bizánci 

forrásunkból, a 10. századi bulgár Naum-legendából, Szent Apri egykorú legendájából, a 

Poveszty vremennych let néven ismert orosz őskrónikából, Regino Chronicon-jából és 

Piligrim salzburgi érsek 10. század végi levélhamisítványaiból. Korabeli írott forrásaink 

közvetett módon is a Száva-Al-Duna vidékre utalnak a morvákkal kapcsolatos hadjáratok 

során, akik mindig a Száva és a Dráva völgyében fekvő Karantániával és a Száva-menti Alsó 

Pannóniával összefüggésben szerepelnek. A cseh és szlovák kutatás ennek ellenére a 

morvákat a csehekkel együtt említő források, és késői történeti munkák alapján a mai 

Morvaország területére helyezte. Valójában ezt a vidéket a legnagyobb morva fejedelem, 

Szvatopluk háborúban szerezte meg, illetve Csehországgal együtt hűbérként bírhatta Arnulf 

keleti frank király jóvoltából. A déli „megálé”, „régi” Moráviával szemben ez az északi 

Morávia volt az „új” Morávia, ahogy azt az újabb kutatásban egyre többen hangsúlyozták. 

Cirill és Metód hagyománya az eredeti Moráviával szomszédos Bulgáriában és Boszniában élt 

tovább. A szlovák és cseh értelmiség elődeit már a középkor óta a bajoroktól függetlenségre 

törekvő Szvatopluk morváiban fedezte fel, így azok érdeklődése középpontjába kerültek. 

Korabeli írott forrásban nem találva elég támpontot a morvák társadalmára és kultúrájára, a 

régészetre rótták ezek felderítését. A középkori-újkori morva őrgrófság területén számos 9. 

századra keltezett földvár, templom és temető feltárása látványos bizonyítéka lett az ősi 

Morávia fejlettségének és kontinuitásának. Ám a magyar régészet demonstratív módon 

bizonyította e morvának titulált régészeti kultúra késő avar gyökereit. A morvának gondolt 

erődítmények, templomok és udvarházak pedig kísértetiesen megegyeznek a pannóniai 
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Zalaváron és környezetében előkerült építményekkel, amelyek sohasem voltak morvák. 

Mindkét helyen frank-bajor uralom alatti avar és szláv népesség Karoling peremkultúrájának 

alkotásaival állunk szemben, nem szláv fejedelemségek hagyatékával. Komoly feladat a 

szlovák és az újabb kutatás eltérő nézőpontú történelemfelfogásának közelítése. 

 

Kulcsszavak: szlovák történelem, Morávia, földrajzi helyzet, egykorú források, eltérő 

történelemszemlélet 
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ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGON ÉS ROMÁNIÁBAN 

 

TAKÁCS Enikő 

Doktorandusz 

Babes-Bolyai Tudományegyetem, Szociológia Doktori Iskola 

Civil társadalom, civil szervezetek, önkéntesség, társadalmi tőke 

takacs.eniko@yahoo.ca 

 

Az önkéntes tevékenység hosszú múltra tekint vissza, és főleg Kelet-közép Európában ennek 

egy új, másféle történeti jelentőségével és ideológiai indokoltságával találkozunk. A 

társadalmi és történelmi körülmények megváltozásával az önkéntes tevénységgel kapcsolatos 

elvárások is megváltoznak, emiatt fontosnak tartom minden olyan kutatási eredmény 

bemutatását, amely ezen a szakterületen született. A kolozsvári Babes-Bolyai 

Tudományegyetem doktoranduszaként kutatási területem az önkéntesség hozzájárulása a civil 

társadalom demokratikus fejlődéséhez Romániában, továbbá 2015 október és november 

hónapokban a győri Széchenyi István Egyetemen végzek kutatómunkát a magyarországi 

önkéntesség feltérképezése céljából.  

 

Először az ENSZ, majd az Európai Bizottság hangsúlyozta az önkéntesség fontosságát és az 

önkéntes tevékenység támogatását, azáltal, hogy 2001-et a Nemzetközi Önkéntesség Évének, 

valamint 2011-et az Európai Önkéntesség Évének nyilvánította. Ez utóbbi alkalmából az 

Európai Bizottság egy speciális Eurobarométer felmérést kezdeményezett az önkéntesség 

felmérése céljából, amely az Európai Unió mind a 27 tagországára kiterjedt. A jelenlegi 

kutatásom célja az Eurobarométer 75.2 hullám felmérésének adatait alapul véve 

összehasonlító elemzést végezni Magyarország és Románia önkéntességi állapotáról.  

 

Az önkéntesség egy fontos szociológiai elméletét hangsúlyoznám a kutatásom során: Stebbins 

Volunteering: a Serious Leisure Perspective című cikkében az önkéntesség, mint komoly 

szabadidős tevékenység paradigmáját veti fel. Ennek értelmében az önkéntes tevékenység 

szabadidőben szabadon végzett tevékenység, amely önmagában értékké válik. A társadalmi 

változások egyik legfontosabb jellemzője, hogy megnövekszik a szabadidő fontossága, ezáltal 

az önkéntes tevékenység a szabadidőben komolyan vett tevékenységgé válik.  

 

Kutatásom eredményeit egy összehasonlító elemzés tartalmazza, amely az Eurobarométer 

75.2 felmérési adatai alapján fontosabb tárgyalni kívánt kérdéskörei romániai és 

magyarországi vizsonylatban a következők: a polgárok önkéntes tevékenységei, az 

önkéntesen végzett tevékenységek típusai, az önkéntesség olyan területeinek a meghatározása, 

amelyben fontos szerep jut ennek a tevékenységnek, az önkéntesség előnyei, valamint a 

generációk közötti szolidaritás. Minden kérdéskört alávetem szociódemográfiai elemzésnek 

is, diagramokkal és táblázatokkal illusztrálva a kapott eredményeket, ugyanakkor a két ország 

eredményeit kiértékelem Európai Uniós viszonylatban is. A felmérés Európai Uniós szinten 

27000 (Magyarországon 1022 fő, Romániából 1052 fő), 15 éves vagy annál idősebb polgárok 

megkérdezésével történt. A kérdőíves felmérés 2011. áprilisában zajlott. 

 

A kutatás várható eredménye egy olyan összehasonlító elemzés, amely rámutat Magyarország 

és Románia lakosságának szabadon eltőltött szabadidős tevékenységének rendszerességére és 
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sokszínűségére, valamint a két ország Uniós szinten elfoglalt helyére az önkéntesség fent 

említett kérdéskörei szempontjából. A kapott eredmények fontosságát hangsúlyozzuk, hiszen 

Románia szinten nincs hivatalos statisztikai felmérés az önkéntességről, különböző 

szervezetek által végzett kutatások alapján csak felbecsülni tudjuk az önkéntesek számát, 

amelyek sok esetben eléggé eltérő számot mutatnak. Ezzel szemben Magyarország 

rendelkezik hivatalos statisztikai adatokkal az önkéntesek számát és a tevékenységi 

területeket illetően, ezeket a Központi Statisztikai Hivatal teszi közzé. 

 

Kulcsszavak: önkéntesség, Románia, Magyarország, összehasonlító elemzés, Eurobarométer 

 

 

A dolgozat megírásához szükséges anyagi támogatást a Humánerőforrás-fejlesztési 

operatív program 2007–2013. és az Európai Szociális Alap biztosította a “Minőség, a 

kiválóság, a transznacionális mobilitás doktori kutatás” POSDRU/187/1.5/S/155383 

projektből. 

 

  



 

 

II. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2015. november 13-14. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Absztrakt kötet 

Book of Abstracts 

  

 

92 
 

AZ EURÓPAI UNIÓBAN DÍVÓ GENDER FORRADALOM TEOLÓGUS SZEMMEL 

 

TAKÁCS Klaudia 

Doktorandusz 

Selye János Egyetem, Komárom – Református Teológiai Kar, református teológia szak 

Rendszeres teológia, a Gender Mainstreaming 

takacs.klaudia14@gmail.com 

 

Kutatásom és ezen tanulmányom témájául a mindennapjainkba észrevétlenül begyűrűző 

„gender mainstreaming” programon belüli gender forradalmat választottam, mert 

elengedhetetlennek tartom, hogy ezekre a dolgokra rámutassunk és a magát keresztyénnek 

valló Európában rájuk Krisztus tanításához méltó módon reagáljunk. Tapasztalataim azt 

mutatják, hogy sokak számára ismeretlen maga a kifejezés is, nemhogy még a hatását is 

érzékelnék életükben. 

 

Napjaink Európájában a szabadságra való vágyódásból szabadosság lett, ebben pedig – 

megélve egy újszerű forradalmat – uralkodik egy új fogalom: a gender. Ez egy angol nyelvből 

átvett szó, mely korábban az adott nyelvben a nyelvtani nem kifejezésére szolgált. Mára 

nemzetközileg (hiszen magyarra lefordíthatatlan) a társadalmi nem meghatározására szolgál – 

egyben fogalma mindennemű szexuális orientációt egyenértékűként jellemez. Ez a szó 

leginkább a politika világában ismeretes, hiszen az EU és az ENSZ határozatai révén egyes 

tagállamok politikai stratégiájának alapja lett. Így akarják általa felváltani a „sex”(= férfi és 

nő nemi különbözősége) kifejezést, hiszen ezen ideológia híveinek meglátása szerint az ember 

nem férfiként vagy nőként születik, hanem csupán a társadalom teszi a kettő közül 

valamelyikké. Ez ellen és a nemi sztereotípiák ellen próbálnak a – szerintük – minden téren 

érvényes állampolgári egyenlőség jegyében „harcolni”. Mindezt szeretném a rendszeres 

teológia tudományos eszközeivel közelebbről bemutatni, a forradalom ezen (láthatatlan) 

eszközeire rávilágítani és azokat a Szentírás kijelentéseinek tükrében értékelni. Szem előtt 

tartva a mai modern korban is az apostoli figyelmeztetést: „Józanok legyetek, vigyázzatok, 

mert a ti ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán szertejár, keresve, hogy kit nyeljen el. 

Álljatok ellene, erősek lévén a hitben, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be 

testvéreiteken a világban.” (1Pt 5,8-9) 

 

A téma újszerűségére és aktualitására való tekintettel a magyar könyvpiacon még nem igazán 

lelhető fel a szakirodalom, így leginkább a külföldi – főleg német nyelvterületű – irodalom, 

valamint a világháló aktuális és folyton frissülő híreiből merítve és azokat összevetve, 

értékelve tudom kutatási munkámat végezni, emellett pedig szem előtt tartva az isteni akaratot 

és rendelkezéseket rögzítő, számomra zsinórmértékül szolgáló Bibliát, esetlegesen 

visszanyúlva annak eredeti héber és görög szövegéhez, így bemutatni e téren a teológus-

szemmel való látást. A tanulmány hiánypótló volta pedig abban áll, hogy bár katolikus 

bemutatása és értékelése már olvasható magyarul a gender-elméletnek, református berkekben 

még ez hiányzik. 

 

Célomul főként az szolgál – az ideológiai forradalom bemutatásán és teológiai értékelésén túl 

–, hogy ezen téma aktualitására és égető voltára a társadalomban rámutassak, s ezáltal – a 

teológiatudomány eszközeit felhasználva, Isten segedelmével – eljuthasson az emberekhez, 
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hogy „Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak 

semminek a rabjává.” (1Kor 5,12) 

  

Kulcsszavak: gender, Isten, nemiség, változások, teológia 
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EDUCATION 
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Physical education, fitness and leisure tourism 

rodica_prodan2@yahoo.com 

 

The sport games — given their characteristics — impose constraints on behavior, constraints 

in relation to which some actions tend to produce good and other actions harm or at least 

lesser amounts of good. Many analysts ventured to tell us how we ought to act in sport before 

analyzing the practice (and thus the uniquely constrained context) in which all these 

normative actions are to take place. 

This study is aimed to answer two questions: How can we act ethically in sport? And why 

would we want to be ethical competitors in the first place? 

The author describes the middle ground between a blind optimism about our ability to 

understand reality, on one hand and an unnecessarily pessimistic view, on the other. It is 

analyzed the act of thinking by involving three elements: a) an ego, the person who does the 

thinking, b) an act like seeing, wondering about, or valuing, and c) an object like a castle, and 

thus the castle as seen, wondered about, or valued, depending on which act intends it. 

Further, it is proposed by the author a parallel analysis between games and stories. They are 

defined here as narratives that have a beginning, a middle part and an end and whose events 

cohere through the presence of one or more plots and sub-plots that typically involve conflict. 

This conflict is important because stories spring to life when problems that need solutions 

confront us and when, as a consequence, we are uncertain about how things will come out. In 

the rich soil of ‘maybe we can’ (solve the problem) and ‘maybe we cannot’, stories and sport 

games spring to life and grow. 

Next, the importance of challenges or tests as a result of impediments (hurdles) and objectives 

(goals) is brought into discusion. Tests play a central role in practices like sport (and thus to 

the narrative development of our lives), it stands to reason that fundamental moral obligations 

and virtues will be related to the creation, preservation, and validation of tests and test results. 

By revisiting the moral dilemma posed by Feldman (1986) on the ambiguous tennis shot, the 

author puts it in a different light. It is emphasized the position of the players as testing 

collaborators, not necessarily contesting opponents. Instead of competitiveness (a 

commitment to try to surpass) and sportsmanship (a commitment to civility, fairness, if not 

generosity), two other virtues come to mind under the umbrella of testing obligations. One is 

determination, the second is impartiality or justice. 

The author concludes that it can’t be known if the chaotic-constrained patterns of evolution 

will continue to produce people who are meaning-seeking, story-telling human-beings, or who 

will see only the constraints that were visible to human intelligence around the year 2000 AD, 

or who will think that the connections between themselves and game playing are particularly 
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gratifying ones. Everyone is called upon to act as ethical agents today and make their 

decisions based on what one can see now and who he is in this time and place. 

Keywords: sportsmanship, competitiveness, determination, impartiality 
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Az utóbbi tíz évben a hostelek népszerűsége kiugróan megnőtt, különösen az ifjúsági utazók 

körében. 2002-ben a fiatal turisták 50%-a foglalt hostelben szállást, majd ez a szám 60%-ra 

ugrott 2007-re és ez az arány folyamatos növekvést mutat napjainkig. A legfrissebb 

statisztikák a hostelek számának, méretének növekedéséről és szolgáltatásainak fejlődéséről 

számolnak be. A turisztikai erőforrások, mint természeti, kulturális, humán, infrastrukturális 

és pénzügyi erőforrások hatással vannak a fejlődésre és a növekedésre. Jelen tanulmány 

fókuszában az emberi erőforrás áll, mint a turizmus, ezen belül az ifjúsági turizmus 

versenyképességének a növekedésének tényezője.  

A versenyképesség növelése pozitív változást eredményez egyéni, illetve vállalati szinten. 

Egyéni szinten a munkavállaló versenyképessége elősegíti a munkavállalási lehetőségeket. A 

vállalat szintjén pedig a felkészült munkavállaló hozzájárul a hostel versenyképességéhez a 

turizmus szektorban. Minél magasabb a hostelek színvonala, annál több külföldi és belföldi 

vendéget vonzanak, mely szintén pozitívan befolyásolhatja a hazai turizmus 

versenyképességét.  

Az utóbbi évek gazdasági krízise a munkakeresés nehézségeit is maga után vonja. A 

munkavállalók felé támasztott elvárások megnőttek így nagyobb a verseny egy pozícióért. A 

friss diplomások munkavállalási esélyei csökkennek, mivel a munkaadók számára fontos a 

munka tapasztalat, vagy olyan képesség, tudás birtoklása, mely kiemelkedővé teszi a 

munkakeresőt. Különösen igaz ez a tendencia a turizmus végzettséggel rendelkezők körében. 

A szektorban való elhelyezkedés valóban megkövetel szakmai tudást és bizonyos készségek 

birtoklását. Egy hostel jóval többrétű feladatkört követel meg a munkavállalótól, mint a 

turizmus más területein dolgozóktól. A hostel dolgozója több funkciót is betölt, így többrétű 

tudás és tapasztalat birtokába kerül. Azonban a megfelelő szakmai képzettségen kívül 

kiemelten fontosnak tartom a személyes kompetenciák fejlesztését.  

A tanulmány célja a turizmusban fejlesztésre szoruló személyes kompetenciák 

meghatározásának és mérésének lehetőségeinek a felvázolása, elméleti hátterének 

összefoglalása, mely alapjául szolgálhat további kutatások tervezésében. Az elemzés 

mélyebben körbejárja a következő témákat: 

Melyek azok a személyes kompetenciák, amelyek a turizmusban elengedhetetlenek? Hogyan 

határozhatjuk meg ezeket, milyen módon fejleszthetjük őket? A motivált munkavállaló, mint 

vállalati versenyképesség növelő tényező. Szemléletváltás: milyen lehetőségeket rejt a 

fejlődési szemlélet a rögzült szemlélettel szemben? Milyen módon érhető el a 

szemléletváltás? Flow élmény a turizmusban. Az Y generáció munkamoráljának elemzése, 

sajátosságainak hatásai és kihívást jelentő tényezői a vállalatok számára. Kompetencia 

fejlesztő tréningek: a különböző módszerek előnyeinek és hátrányainak elemzése.   
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Kulcsszavak: versenyképesség, ifjúsági turizmus, tréning, emberi erőforrás 
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ROAD TO SUCCESS: THE LEGAL AND ECONOMIC REFORMS IN CHINA 
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Central Europe, Constitutional law, Leagal history and Jurisprudence. 

dustin0802@gmail.com 

 

In the end of 1980s, communist countries were experiencing a great change. After the 

collapse of the Soviet Union and Revolution of 1989 in Eastern Europe, People’s Republic of 

China became the biggest communist country in the world. Many economists and diplomats 

hold a view that China, with its miserable peasants, will sink into the collapse. However, as 

we all know that China is the second largest economy in the world since 2010. Along with 

Chinese President Xi put forward “One Belt and One Road” (Yi Dai Yi Lu) and Viktor 

Orbán, the Prime Minister of Hungary’s “Opening to the East” policy, China, the socialist 

state and East Asian country, attract extensive attention in Hungary. How China avoid to 

collapse? This essay tried to help us to explain and understand the reasons of the success of 

Chinese reforms by use an institutional approach. With the purpose of making the explanation 

more definite and specific, the author will use the examples from Hungary. 

As the title implied, the presentation will focus on two parts: legal reforms and economic 

reforms in China.  

Constitution law is the fundamental law, which set the standard for a law system in most 

countries. People’s Republic of China has four constitutions since 1949. The current version 

put into effect since 1982. Every change of constitution implied the change of leadership style 

of central government. To an extent, Chinese legal reform is start from the change of 

constitution. In 1978, Deng Xiaoping regained power, and put forward “Reforming and 

Opening” policy. After four year later, Constitution of People’s Republic of China of 1982 

was published. It liquidated the harmful inheritances which from Cultural Revolution and 

developed socialism with Chinese characteristics. Compared with Hungary, Chinese legal 

system started late, the first leadership considered that law is useless, and legal nihilism 

spread across the whole country. It is hard to image that a country without criminal law, civil 

law and procedural law over 30 years. Ultimately, during Deng’s era, China started to build 

up its own legal system. Later, “Rule of Law “policy was brought up by central government.    

Economic reforms is another factor of China’s success. Mao’s era is considered as a great 

damage to Chinese economic, lots of people died of starvation during the Great Leap Forward 

(Da Yue Jin). Nevertheless, the Great Leap Forward and a later Cultural Revolution has made 

the Soviet-style planned economy impossible and undermined the bureaucracy and 

centralization of central government. By contrast after the Revolution of 1956, Hungarian 

economic reforms had been quashed by Soviet Union. In 1978, Deng Xiaoping regained 

power, Deng chose decentralization as a strategy of economic reform. Compared with 

Hungary, New Economic Mechanism put into effect in 1968, which is decentralization 

method of economic reform, nonetheless, the NEM reforms just lasted a short relatively time 
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since the pressure from home and abroad. Decentralization stimulate local‘s creativity, 

prosperous township and private enterprises became important part of Chinese economy. 

As Chinese government proclaimed, China is developing a socialism with Chinese 

characteristics, including socialist legal system and socialist market economy. China didn’t 

take Soviet Union pattern or Western pattern, the reforms with Chinese characteristics are the 

secret to success of China. Nowadays, numerous reform theories or patterns are promoted by 

diplomats or politicians, the experience from China shows that a successful reform should 

accommodate the particular conditions of each country. 

Keywords: legal reform, economic reform, Chinese characteristics. 
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Az 1950-es évek elején indult európai integrációs folyamat az európai egység – béke és jólét – 

több évszázados reményét váltotta valóra. 2012-ben az Európai Unió Nobel-békedíjat kapott, 

elismerve azt a hat évtizedes munkát, amely révén hozzájárult a béke és a megbékélés, a 

demokrácia és az emberi jogok előmozdításához. Az EU előtt egy újabb hatalmas feladat áll, 

a 2008-09-ben kialakult globális pénzügyi válság és az annak nyomán kialakult, a Gazdasági 

és Monetáris Uniót (GMU) érintő szuverén adósságválság, (az „euróválság”) és 

következményeinek kezelése. 

 

Jelen előadás elméleti alapját az optimális valutaövezetek elmélet (OCA) és a 

neofunkcionalista integráció-elmélet képezi. A Robert Mundell nevével fémjelzett OCA 

elmélet az 1960-as évek óta próbál elméleti alapot biztosítani a monetáris integrációk 

kialakításának és működésének megértéséhez. A „korai” OCA elmélet az 1960-as években az 

árfolyamrendszerek (rugalmas vagy rögzített) választásával kapcsolatos diskurzusból jött 

létre, amikor arra keresték a kérdést, hogy rögzített árfolyamrendszer használata esetén 

milyen tényezők (árak és bérek rugalmassága, termelési tényezők mobilitása, pénzügyi piacok 

integráltsága, gazdasági nyitottság, termelés és fogyasztás diverzifikációja, inflációs ráták 

hasonlósága vagy fiskális transzferek) helyettesíthetik az árfolyampolitika kiegyensúlyozó 

szerepét sokkok esetén. Három évtizeddel később az „új”OCA elmélet már egy konkrét 

monetáris unió (GMU) létrehozásának tudatában új feltételrendszerrel egészítette ki a korai 

elméletet. Az endogén OCA elméletek kialakításával az 1990-es évek második felében 

lezártnak tűnt vita – mindegy, hogy ex ante milyen feltételek szükségesek a monetáris 

integrációhoz történő csatlakozáshoz és annak megfelelő működéséhez, ex post úgyis 

teljesíteni fogják azokat tagállamai. A 2000-es évek első felének növekedésbarát és stabil 

gazdasági környezetében a monetáris integráció látszólag hatékonyan működött, de a 2008-

09-es globális pénzügyi válság katalizátorként gyorsította fel azt a folyamatot, amely felszínre 

hozta az eurózóna tervezési és intézményi gyengeségeit, valamint felértékelte azoknak az 

OCA feltételeknek a jelentőségét, amiket a GMU sem előzetesen, sem működése során nem 

teljesített. Ha az egyes tagállamok nem teljesítik az OCA elmélet feltételeit és az endogenitás 

túlságosan lassú (vagy egyáltalán nem is működik), akkor egyetlen lehetőség maradt, olyan 

intézményrendszert vagy intézményi keretet kell kialakítani, amely működőképessé teszi a 

GMU-t. Ez a fordított vagy exogén OCA elmélet. 

 

A neofunkcioanizmus alapján az integráció egy olyan folyamat, amelyben a nemzeti politikai 

aktorok elvárásaikat, lojalitásokat és politikai tevékenységüket új központba helyezik át új 

intézményrendszert létrehozva. Ennek eredménye egy új szupranacionális politikai közösség, 

amely az államok fölé helyeződik. A neofunkcionalizmus központi eleme a spillover – az 

integrációban résztvevő államok szuverenitásukból feladva közösségi szintre delegálnak 
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bizonyos szakpolitikákat. A gazdasági ágazatok viszont nem jól izolálhatóak egymástól, a 

monetáris politika közösségi szintre helyezése azt vonja maga után, hogy további gazdasági 

ágazatok közösségi szintű koordinációja is kialakuljon. 

Az OCA elmélet intézményrendszerek kialakításával kapcsolatos exogén ága, valamint a 

neofunkcionalista integráció-elmélet gazdasági ágazatokra vonatkozó funkcionális spilloverei 

az európai gazdasági kormányzásban, az integráció mélyülésének újabb hullámában 

egyesülnek, amely az előadás gyakorlati alapja. A két válságra adott intézményi válaszok – a 

Stabilitási és Növekedési Paktum megerősítése (kettes csomag és hatos csomag), a fiskális 

paktum, a makrogazdasági felügyelet, az euró plusz paktum, a pénzügyi szolgáltatások 

makro- és mikroprudenciális felügyelete, valamint a Bankunió elindítása – azt sugallják, hogy 

a mélyebb gazdasági integráció feltétele a szupranacionális intézmények létrehozása és a 

közösségi koordináció erősítése. Ez mind az exogén OCA elmélet, mind a neofunkcionalista 

integráció-elmélet magyarázati rendszerébe beleillik. A mélyebb gazdasági integráció 

kialakulásának folyamata nem ér véget a válságra adott eddigi intézményi válaszokban, az öt 

elnök jelentése alapján gazdasági, pénzügyi, költségvetési és végül politikai unióban ölt testet. 

 

A politikai unió a gazdasági, pénzügyi és költségvetési unió demokratikus 

elszámoltathatóságát, legitimitását és intézményi megerősítését jelenti, és nem a Balassa-

féle integrációs lépcsőfokokból ismert politikai uniót. 
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AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐNYEI HAZÁNK TURIZMUSÁRA 

 

HORVÁTH Dóra 
Pannon Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola 

dorka81.htdr@gmail.com 

 

A személyek szabad mozgása az Európai Unió létrejöttének egyik legfőbb eredménye, amely 

az Európai Gazdasági Közösség alapításáról szóló 1957. évi Római Szerződés és az Egységes 

Európai Okmány 1986. óta hangsúlyos része az integrációs folyamatoknak. A nemzetközi 

vándorlás magyarországi történetében az elmúlt két évtized önálló korszakot jelent. A 

vasfüggöny lebontása és a határok megnyitásával az áramlások változatos formái váltak 

lehetővé.  A kiutazás korlátozásának megszűnésével a legális vándorlás csatornái kibővültek, 

ami az egyes közép- és kelet-európai (KKEU-) országokból számottevő migrációt, valamint 

ezekbe az országokba a korábbiakban nem tapasztalt bevándorlást, az országok és 

szomszédaik között pedig élénk migrációs folyamatokat eredményezett. Az Európai Unió 

négy szabadságelvét alapul véve, mely biztosítja: 

 

1.) Tőke; 

2.) Munkaerő azaz a személyek; 

3.) Szolgáltatás, valamint az 

4.) Áru szabad áramlását. 

A tagországok államhatárain belül megállapítható, hogy a munkaerő, azaz a személyek szabad 

mozgása az Unió létrejöttének egyik legkiemelkedőbb eredménye. Az Európai Unió alapjának 

nevezhető, 1957-ben létrejött Római Szerződés, valamint az 1986-os Egységes Európai 

Okmány az integrációs folyamatok részét képezik, amelyet sorban a Maastrichti Szerződés 

(1992), az Amszterdami Szerződés (1997), a Nizzai Szerződés (2001) majd Lisszaboni 

Szerződés (2007) követett. Mindannyiunk számára ismert a turizmus politikai, társadalmi, 

kulturális és gazdasági jelentősége, melynek következtében napjaink gazdasági húzóágazatává 

vált. Gazdasági gondjaink megoldásához a közeljövőben a turizmus jelentős mértékben 

hozzájárulhat. Magyarország aktív nemzetközi turizmusa az elmúlt évek során ugyanis – a 

nemzetközi tendenciával megegyezően – dinamikusan fejlődött. Mindezt alátámasztandó az a 

tény, miszerint a turizmus összes devizabevétele jelenleg eléri a külkereskedelmi export 

bevétel mintegy egyharmadát. Mindezek következménye, hogy a turista érkezések száma 

tekintetében „turisztikai nagyhatalommá” váltunk, azonban a bevételek realizálásában 

szerepünk – nemzetközi összehasonlításban – periférikus. Függetlenül attól, hogy 

Magyarország számos olyan egyedi adottsággal, (vonzerővel) rendelkezik, amelyek alapján 

reális célkitűzés desztinációk fejlesztése révén a turizmus bevételeinek növelése.  

 

Az erős versenyben kizárólag a jól azonosítható, egyedi vonzerővel rendelkező, úgynevezett 

USP (unique selling proposition)-, az ahhoz kapcsolódó magas minőségű komplex 

szolgáltatáskínálattal, valamint a kínálathoz illeszkedő markáns pozitív imázzsal rendelkező 

desztinációk lehetnek sikeresek. Hazánk 2004-ben bekövetkezett Unióhoz való csatlakozása 

számos előnnyel járt a turizmus számára is. KSH adatok alapján (a csatlakozás előtti 2003-as 

évi adatokat vettem kiinduló alapul, 100 % -nak) a vendégforgalom 2003-2014-ig  +83,62%-

kal; a vendégéjszakák száma +57,8%-kal; a szállodai egységek száma +26,8 %-kal, a 
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szállodai férőhelyek száma pedig +30,4 %-kal növekedett. Az unióhoz való csatlakozás 

pozitív hatása a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának növekedése is. 

 

Kulcsszavak: turizmus, gyógyturizmus, vendégéjszakák számának alakulása az unióhoz való 

csatlakozás után,elsősorban a Nyugat-Dunántúl régióban 
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Intézmény ismeretlen 
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adam.soereg@gmail.com  

 

Napjaink közgazdászai kétségkívül hasonló álláspontot képviselnek a humántőke egyre 

meghatározóbb jelentősége tekintetében az egyes országok gazdasági növekedése és fejlődése 

szempontjából. A magasabban kvalifikált és széleskörű készségekkel rendelkező munkaerő 

állomány – egyfajta flow jellegű mutatóként – képes hozzájárulni a gazdasági növekedés 

fokozódásához, valamint az adott országok ún. közepes jövedelmi csapdából való 

kibillentéséhez többek között a magas hozzáadott értékű, exportra orientálódó, fejlettebb 

technológiát igénylő munkafolyamatok révén. E tanulmány célja, hogy egy olyan, 

fejlődésében igen heterogén sokaságot képező gazdasági integráció esetében, mint az Európai 

Unió, bemutassa az egyes térségek növekedésmintázatát az emberi erőforrások minőségének 

szemszögéből. Jelen kutatás a növekedés-elméletek közül a Mankiw-Romer-Weil 

szerzőhármas 1992-es Solow-modell interpretációjára épül, amely a korábbi peremfeltételek 

mellé a humántőkét mint új termelési tényezőt emelte be. Vajon az Unió vezető gazdaságai és 

kelet-közép-európai tagjai kapcsán kijelenthetjük-e, hogy a magasabb jövedelmi szint elérése 

vagy pedig a gazdasági lemaradás mögött legnagyobb mértékben a humántőke 

felhalmozódása, illetve annak hiánya áll? Köztudott, hogy a felzárkózó országoknál az emberi 

tényező fejlesztése elsősorban a (mély)szegénységből való kitörésre, s ezáltal a beiskolázásra, 

alapvető készségek elsajátítására irányul abból a megfontolásból, hogy a jövedelmek 

újraelosztása legfeljebb csak rövid távú hatásokat generál az adott társadalomban. Azonban az 

Európai Unió kapcsán – különösen a centrumtól távolabban elhelyezkedő és ezáltal 

alacsonyabb jövedelmi szinten mozgó gazdaságoknál - prioritásként jelölhetjük meg a  

jövedelem-konvergencia előmozdítását a régió egységesebb fejlődése érdekében, amely a 

közép- és felsőfokú oktatás, idegennyelv-tudás elsajátítás, illetve K+F szektor eredményesebb 

és hatékonyabb működtetése formájában valósítható meg. 

 

Kulcsszavak: Humántőke, Solow-modell, oktatás, jövedelem-konvergencia. 
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The construction industry, as a major contributor to the National Economy Gross Values 

Added, had a great loss since the 2008 world crisis. This sector is giving 5-7 percent of the 

GDP in a healthy environment. Therefore the sector's production strongly affects the many 

statistic parameters of the economy. The industry employs great number of low educated 

people and their income causes high multiplier effect in every area of GVA, such as 

agriculture, industry, services and government too. The construction industry is not just 

affecting directly the construction companies and architects performance, but it affects 

furthermore the material suppliers, authorities and other service providers which are in 

cooperation with. One construction industry workplace is generating indirectly two more 

workplaces which can be a boost or loss for the whole economy. 

 

For the European Union, as a determining associate of the World Economy, has a great 

importance running their sectors healthy and stable. However, the crisis raised up those 

weaknesses of this Industry, what has taken heavy affects in all of the European Union 

Members countries. In some EU members these affects were not as strong as in many of 

them. The EU is not just a big investor in domestic and international markets, but leading 

material producer and employer as well. While EU service and material providers are 

supplying worldwide, not only the inner market is has weight. EU serves other World 

Economy leaders such as China, UAE and Americans. Consequently, the construction 

industry needs attention hence the momentary condition of this sector is an appropriate 

indicator for the status of the national economy. 

 

This study is dealing with the relations between the construction industry's production 

capability, the unemployment rate and GVA. This industry employment capability is very 

high for low educated, and when the sector has financial problems will taking affect in a 

minimum of half year. These downfall can be realized from the next year statistics summary. 

In this case study casts from EU 27 are taken, and the statistic outcome of the selected five 

members are analyzed by major indicators before the crisis and compare the samples through 

the crisis. Following some guidelines the economy of Austria, Germany, Hungary, Spain and 

UK are comparable to one to other, but projecting major disparity as well in several field of 

the comparison. In depth analysis is given on the direct and indirect effects, moreover the 

effects of policies used in different countries to mitigate the sector's exposure. 

 

Keywords: Construction Industry, Economic Crisis, Unemployment Rate, GVA sectors, EU 
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TÚLÉLNI A GLOBALIZÁCIÓT. STRATÉGIÁK (NEM CSAK) FIATALOKNAK 

 

KATONA Istvánné  

PhD hallgató 

Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskola 

Szociális kompetencia 

rkatonakatona@gmail.com 

 

SUBRT Peter 

PhD hallgató 

Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskola 

Szociális kompetencia 

subrtpeter6@gmail.com 

 

Problémafelvetésünk alapját a globalizáció jelenségének káros hatásaival kapcsolatos, 

köztudatban is megjelenő kijelentések adják. Sokan beszélnek a problémáról az európai 

integrációt bírálva, a globalizációtól, az integrációtól való félelmeik megfogalmazásakor 

önazonosságuk, közösségi vagy nemzeti identitásuk elvesztését említik. 

 

Előadásunk első részében arra vállalkozunk, hogy a kulturális evolúció elméletét tekintve 

paradigmának megpróbáljuk elhelyezni a globalizáció jelenségét és az identitásválság 

kérdését a társadalomtudományok rendszerében. Előadásunk interdiszciplináris szemléletű, a 

probléma feldolgozásához a humánetológia, genetikai evolúció, kulturális evolúció, evolúciós 

pszichológia, konstruktivista tanuláselmélet fogalomrendszerét hasznájuk. Említést teszünk a 

társadalmi válságjelenségekkel kapcsolatban Durkheim anómia elméletéről, valamint Heller 

Ágnes posztmodern válságjelenségekről alkotott nézeteiről. Az elméletek segítségével olyan 

modellt kivánunk létrehozni és bemutatni, amely választ adhat arra a kérdésre, hogy milyen 

stratégiákat lehet kiépíteni a globalizáció által okozott megszaladási jelenségek kivédésére. 

Empirikus kutatásunkat a modell igazolására kívánjuk elvégezni. 

 

Előadásunk második részében bemutatjuk a kutatási tervünket. A planetáris értékeket 

megjelenítő UNESCO utóbbi tíz évet átfogó nevelésügyi programjait fogjuk analitikus 

kutatási stratégiával vizsgálni, kutatási módszerünk tartalomelemzés. Feltételezzük, hogy a 

vizsgált dokumentumokban olyan adaptációs stratégiákat találunk, melyek segítségével a 

neveléstudományal foglalkozó szakemberek és pedagógusok felkészíthetik a diákjaikat a 

globalizációból eredő kihívásokra. 

 

Előadásunk végén bemutatunk néhány pedagógiai fejlesztési lehetőséget, melyek az 

adaptációs stratégiákat gazdagítják (pl. a globális nevelés programja, ,,Világörökség ifjú 

kezekben”, ,,Demokráciában élni”, Intergrált természet- és társadalomtudományi tantárgyak).  

 

Kulcsszavak: globalizáció, kulturális evolúció, túlélési stratégiák, megszaladási jelenségek 
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Bevezetés 

Tervezett előadásomban azt kívánom bemutatni, hogyan valósul meg a menekültek nyelvi 

integrációjának elősegítése Németországban. A témakört nyelvészeti illetve nyelvpolitikai 

nézőpontból vizsgálom 

 

Kérdésfelvetés 

 

Politikai háttér 

 

A téma kifejtését a politikai háttér elemzésével kezdem, érintőlegesen visszanyúlva a 2015-ös 

migrációs hullám előtti állapotokhoz, a bevándorlók oktatásának korai szakaszához. Választ 

adok többek között arra, hogy a Németországban élő különböző nemzetiségek milyen 

nyelvtudással rendelkeztek, és milyen lehetőségeik voltak a német nyelv megtanulására.  

Kutatásom következő részében az integráció célját vizsgálom, valamint kitérek azon 

célcsoportokra, akik a jelenlegi törvények értelmében integrációs kurzus elvégzésére 

jogosultak. Részletesen kifejtem a tanfolyamok szervezésének intézményi hátterét, a 

támogatott órák számát és intenzitását, valamint a financiális hátteret. A szervezési kérdéseket 

tekintve a résztvevők toborzásának módját mutatom be.  

 

Nyelvészeti kérdéskör 

 

Áttérve a nyelvészeti kérdések vizsgálatára, elsőként az „integrációs kurzus” fogalmát 

magyarázom meg. Ezen belül a menekültek oktatásának irányelveit taglalom, mely magában 

foglalja a nyelvoktatás során elérendő célt és a módszertant. Fontos jellegzetessége ezen 

tanfolyamoknak, hogy a hallgatók és az oktató nem rendelkeznek egy közös nyelv 

ismeretével, így a tanfolyam közvetítő nyelv nélkül zajlik. Meghatározó kérdés ezen probléma 

megoldása, egyéb kommunikációs módszerek és eszközök beiktatása, melyekre szintén 

alternatívákat kínálok előadásomban. 

 

A tananyagok és gyakorló feladatok megválasztása szintén központi téma, így a 

tanfolyamokon használt tankönyvek rövid bemutatására is sort kerítek. 

 

Végezetül a módszertani nehézségekről, és leggyakrabban felmerülő problémákról ejtek szót. 
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Kutatási anyagok és módszerek 

 

Kutatásom alapját elsősorban a résztvevő megfigyelés szolgáltatja, mely alatt oktatás és 

oktatásszervezési tevékenységem értendő. Emellett a használt tanagyagok, tankönyvek 

elemzése és bemutatása is meghatározó részét képezi a téma kifejtésének.  

Természetesen a tematikából adódóan elengedhetetlen az érvényben lévő törvények és 

megjelenő szakirodalmi cikkek tanulmányozása, feldolgozása. 

 

Eredmények 

 

Az előadás tulajdonképpeni témája a gyűjtött anyagok és a kutatási eredmények kifejtése.  A 

fent említett résztémakörök kifejtésével kívánok rávilágítani a Németország által befogadott 

menekültek nyelvi és társadalmi integrációjának folyamatára. 

 

Következtetések és összefoglalás 

 

Az integrációs törekvések pozitív hatásai, illetve nehézségei. Kitekintés, melyben a várható 

eredményekről és az integrációs program hatásáról számolok be. Számba veszem továbbá a 

kutatási eredmények és gyűjtött adatok gyakorlati alkalmazási lehetőségeit. 
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A MAGYAR KULTURÁLIS IDENTITÁS PERCEPCIÓJA ÉS A TÚLÉLÉS STRATÉGIÁI EGY LONDONI 

MAGYAR MIKROKÖZÖSSÉGBEN 

 

BEDŐ Valér 

Doktorandusz 

Szegedi Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskola 

valerbedo@gmail.com  

 

A 2015-ös évi legfrissebb statisztikai adatok szerint nagyjából 4,2 millió foglalkoztatott van 

Magyarországon, melynek közel 10%-a külföldi munkavállalóként jelenik meg. A számok 

nem tisztázottak, sokan sokféle szempontból próbálják lemérni, de korábbi felmérésekkel 

együtt több mint 450 ezerre tehető azon magyarok száma, akik külföldön dolgoznak. 

 

A jelenségnek sokféle vetülete van, és komplex kérdésként kell kezelni. Egyrészt el nem 

hanyagolható gazdasági tényező az évről-évre hazaküldött jövedelem, mely nagyjából 2006 

óta tartósan 2 és 2,5 milliárd dollár között mozog. Másrészt viszont a tartósan külföldön 

dolgozók a honi társadalmi folyamatok (népmozgalom, migráció) aktív alakítói, amellyel a 

hazai nemzeti/népességmegtartó politikának is foglalkoznia kell. Az erre irányuló kezdeti 

lépéseket tudományos szinten már megtették és a mindennapokban, gyakorlati oldalon is 

történnek próbálkozások, több-kevesebb sikerrel. 

 

A társadalmi és gazdasági trendeken alapuló statisztikai adatok mellett azonban nem szabad 

elfeledkezni a legelemibb, az egyéni szintről, mely az elvont tényezők vizsgálatával 

térképezhető fel leginkább. Az (mentális vagy szentimentális) egyéni döntések, a motiváció, 

benne a mikrokörnyezet hatása, a kulturális háttér, a befolyások számba vétele olyan 

(poszt?)modern jelenséget helyez előtérbe, mint az egyéni életvilágok vagy a jóllét kérdése. 

Az érdekek, amik külföldre vezérlik honfitársainkat többrétűek, egészen változatos képet 

mutatnak az anyagi természetűtől a kalandvágyig bezárólag. Előbbiek jellemzően kapcsolatba 

hozható az egyén (és/vagy családja) anyagi helyzetével, főleg annak szűkösségével vagy 

extrém esetben a kilátástalansággal, perspektíva hiányával. Jelentős számban vannak azok is, 

akik – látszólag – önös érdekből lépnek ki közösségükből, a jobb megélhetés reményében, 

vagy az ahhoz vezető út adta előnyök miatt (nyelvtudás megszerzése, kapcsolatépítés, 

továbbtanulás, stb.). Sokak egy adott szituációból való menekvés eszközeként tekintenek a 

külföldi munkára, családi, párkapcsolati, karrierépítési okból kifolyólag. De akadnak olyanok 

is, akik életkoruk, valamint kötetlen társadalmi státuszuk adta lehetőség miatt keresnek 

kalandot vagy csak új élethelyzeteket/tapasztalatokat. 

 

A külföldre költözés okai tehát sokrétűek, a motivációk is változatosak, a kintlét, kulturális 

sokk, család/barátok/megszokott – kulturális, társadalmi – közeg hiányának megélése azonban 

nem zökkenőmentes. Sokan feladják, sokan szenvednek, és sokan csak nehezen találják meg a 

köznapi élethez szükséges túlélési stratégiákat. Utóbbiak az egyének sokszínűségének 

megfelelően eltérőek, ugyanakkor mindenképpen vannak tényezők (személyes és kulturális 

identitás, egyéni preferenciák, stb.), melyek befolyásolják, hogy ki-milyen módszerrel, 

közegben, vagy közösségbe szerveződve építi fel a stratégiát. 
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Az előadás és az alapjául szolgáló kutatás célja, hogy ismertessem egy londoni néptáncos 

mikroközösség formálódásának jellemzőit, valamint tagjainak a magyar kulturális identitásra 

reflektáló mentális értékelését. Szándékom szerint igazolom, hogy a közös nyelvi alapokon 

nyugvó közösségi szerveződési formák, és az otthonról hozott kulturális hagyományok 

megélése olyan immateriális/szellemi és érzelmi bázison alapuló túlélési stratégia, amely az 

anyagi viszonyokhoz mérhető, vagy éppen fontosabb lehet annál. A logikai érvelésben 

kitapintható ellentmondás azonban felveti a kérdést, hogy ha az identitásból és a kulturális 

örökségből származó érzelmi töltés egyenértékű (lehet) a gazdasági elvárásokkal, akkor mégis 

miért kellet Magyarországot hátrahagyni? Kutatásomban és előadásomban erre keresem a 

választ. 

 

Kulcsszavak: vendégmunka, mikroközösség, identitás, adaptáció, jóllét 
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Alapítvány 

Az önkéntesség andragógiai folyamatainak vizsgálata 

d.baboszsu@gmail.com  

 

Kutatási területem a felnőttek civil társadalmi részvétele, a demokratikus attitűd tanulása, az 

önkéntesség vizsgálata. Eddigi tanulmányaim alatt legfőképp a civil szféra andragógiai 

aspektusai, szerepvállalása érdekelt, különös tekintettel a felnőttképzés esélyteremtő - és a 

felelős állampolgártudat kialakítására. 

 

Az önkéntes munka statisztikai kimutatása kapcsán „Európában sokan irigyelnek bennünket, 

mert nincsenek adatok az önkéntességről. Csak Lengyelországban és nálunk vesz részt a 

nemzeti statisztikai hivatal a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által végzett mérésbe, 

amely reprezentatív mintát ad, a többi országra inkább a nagymintás vizsgálatok jellemzőek”. 

Arapovics, 2015. A kutatás célja az önkéntesség fogalmi változásainak és azok hátterének 

elemzésén túlmenően annak felmérése, hogy milyen tendenciák mutathatóak ki az 

önkéntességre jellemző demográfiai adatok, tevékenységterület, a részvétel gyakorisága, a 

kedvezményezettek köre, a szervezeti jelleg, illetve a motivációs háttér tekintetében az 1993-

as, 2004-es, és a 2011-es adatok alapján, Magyarországon. A kutatási eredmények 

következtében lehetővé vált az önkéntesség hazai adatainak a lengyelországi mutatókkal való 

összehasonlítása a varsói Statisztikai Hivatal jelentését (Nalecz, S. – Gos – Wojcicka, K. 2012) 

tanulmányozva. A kutatás alapvető alkalmazott módszerét tekintve szekunder 

adatfeldolgozással a Központi Statisztikai Hivatal 2011. III. negyedévi munkaerő-felmérés 

kiegészítő felvételének önkéntes munkára vonatkozó illetve a nonprofit kutatások (Kuti, 1995 

és Czike – Kuti, 2006) megállapításait elemezte. A főbb hipotézisek szerint a társadalmi 

munkától az új típusú önkéntességig több változáson ment keresztül az önkéntesség fogalma. 

Az önkénteseknek nem, vagy csupán kis mértékben változott a társadalmi - demográfiai 

összetétele.  Kuti – Czike (2006, 18.)  Egyre több ember kitart tartósan egy szervezet mellett 

az önkéntes tevékenysége során. Civil szervezetek egyre hatékonyabban szerveznek be 

önkénteseket és tudatosul a létszám statisztikai bejelentése. Változást hozott, hogy a törvényi 

szabályozás óta (2005) költségvetési intézmények is fogadhatnak önkénteseket, de számuk 

nehezen mérhető.  Az önkéntesség típusától függően eltérőek a motivációs jellemzők, de 

összességében nyitottabbak az emberek az önkéntesség felé. 

 

A kutatás főbb eredményei szerint a statisztikai adatok elemzésével feltárta a hazai önkéntes 

tevékenységek formális és informális szervezeti jellemzőit illetve azok összefüggéseit, 

vizsgálta a segítő tevékenységek motivációs hátterét a rendszerváltás utáni időszaktól, 

napjainkig, továbbá rávilágított az önkéntes munka felméréseinek módszertani 

problematikájára. Magyarországon a társadalmi felelősségvállalás szintje eltérő képet mutat a 

vizsgált időszakban, de tendenciózusan az önkéntes segítők aránya együtt növekszik az 

iskolázottsággal, és a főiskolát, egyetemet végzettek körében kiugróan magas értékeket vesz 
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fel, amely eredménnyel megegyeznek a lengyelországi adatok is, hiszen a magasabb 

végzettségűek nagyobb valószínűséggel vettek részt mind a formális, mind az informális 

önkéntes tevékenységekben. A kutatás távlati célként tűzte ki az aktuális adatok ismeretében 

az idősoros komparatív vizsgálatok megismétlését. 

 

Kulcsszavak: Önkéntes munka, formális – informális önkéntesség, az önkéntesek 

lengyelországi – magyarországi demográfiai adatai 
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Doktorandusz 

ELTE-BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Germanisztikai Nyelvtudomány Oktatási 

Program  

Egyszeri szóalkotások 

daroczi.ildiko@yahoo.de  

 

A kutatás az egyszeri szóalkotások főbb tulajdonságait és funkcióit vizsgálja. Az egyszeri 

szóalkotások fő jellemzője az, hogy nem uzuálisak, jelentésük a kontextustól függ, spontán 

jönnek létre, egyszer fordulnak elő, vagy csak kis ideig vannak a köztudatban, és 

morfológiailag vagy más nyelvi szinten eltérnek a lexikális szavaktól (Wanzeck 2010). Az 

eddigi kutatások alapján (Hohenhaus 2007, Elsen 2011) az egyszeri szóalkotások fő funkciója 

a lexikális lyukak megnevezése, ezenkívül lehet stilisztikai funkciójuk és szövegfunkciójuk is.  

 

Minya Károly (2011: 17) abból indul ki, hogy egyszeri szóalkotások használata különösen a 

költői nyelvre és a reklámokra jellemző, jelen kutatás azonban egy ezektől több szempontból 

eltérő szövegtípust, a közösségi oldalt vizsgálja. Az egyszeri szóalkotásokat tudomásom 

szerint még nem vizsgálták abból a szempontból, hogy egy átlagfelhasználó mennyire alkot 

egyszeri szóalkotásokat. A közösségi oldalakat azonban különösen a fiatalabb korosztály 

használja, amely korosztályra a kreatív szóhasználat jellemző (Achilles 2008: 32), így 

hipotézisem szerint a korpuszban viszonylag gyakran fordul elő egyszeri szóalkotás.  

 

A korpusz véletlenszerűen kiválasztott 1000 magyar nyelvű twitter-bejegyzésből áll. A 

kutatás egyszerre kvantitatív és kvalitatív, a következő vizsgálati szempontoknál statisztikai 

kiértékelésre is törekszik: előfordulás gyakorisága, az egyszeri szóalkotás tulajdonságai, 

funkciói és morfológiai jellemzői. Az előfordulás gyakoriságánál az egyszeri szóalkotások 

szószámának és a teljes korpusz szószámának a hányadosát vizsgálom, így statisztikailag 

vizsgálható, hogy mennyire jellemző a közösségi oldalra az egyszeri szóalkotások használata. 

A további elemzési szempontok kiértékelése egy táblázatban kódolással történik. Az egyszeri 

szóalkotások tulajdonságainál a szakirodalomban leírt tulajdonságok meglétét vagy hiányát 

vizsgálom. A funkcióknál az adott egyszeri szóalkotás nemcsak az elsődleges, hanem az 

összes funkcióját jelölöm. A morfológiai jellemzőknél vizsgálom egyrészt, hogy milyen 

szóalkotási móddal alkották az adott egyszeri szóalkotást, másrészt az írásmódot is figyelem, 

tehát, hogy használnak-e idézőjelet, esetleg más grafikai kiemelést az egyszeri szóalkotások 

írásánál a felhasználok, valamint azt is, hogy a szóösszetételeket egybe, külön, vagy esetleg 

kötőjellel írják-e.  

 

Végül a korpusz vizsgálatának eredményeit összehasonlítom a korábban más szövegtípusok 

alapján (hírportálok, slam poetry, sitcom) végzett kutatásaim eredményeivel, így 

megfigyelhető, hogy melyik szövegtípusban milyen gyakorisággal alkotnak egyszeri 

szóalkotásokat, az egyszeri szóalkotások mely tulajdonságai jellemzik különösen az adott 

részkorpuszt, valamint az is, hogy az egyszeri szóalkotások más-más funkciója kerül-e 

előtérbe az egyes részkorpuszoknál.  
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Készülő doktori disszertációmban a természettudományos – elsősorban fizikai, biológiai és 

hálózatkutatási – világreprezentációk és a nyelvészet által adaptált változataik viszonyát 

elemző történeti rész után következtetéseket vonok le az egyik analógiával kapcsolatban, 

végül az utolsó fejezetben az interdiszciplinaritás legmodernebb eredményeit becsatornázó 

mesterséges intelligencia kutatással kapcsolatos aggályokra keresem a választ. Ennek során 

kísérletet teszek a mesterséges intelligencia (MI) kutatás területén belül pozicionálni az 

alkalmazott nyelvészet által adott és vélhetően a közeljövőben adható válaszok jelentőségét. 

A disszertációban ez a gondolati ív logikusan épül fel, egyik téma a másikból következik. Az 

előadás, amely tehát a záró fejezet rövid kivonata, a következő kérdésekre keresi a választ.  

1, Megépítjük-e a mesterséges intelligenciát és ha igen, mikor? 

2, Megismerhető-e az emberi agy felépítése, kiismerhető-e funkcionalitása? 

3, Egy mesterséges intelligencia kifejlesztése milyen mértékben jelenti az emberi agy 

szerkezetének és működésének másolását? Mennyiben lehet attól eltérni? 

4, Mire lehet képes a mesterséges intelligencia? 

5, Milyen veszélyeket hordoznak az emberiségre nézve a mesterséges intelligencia által 

birtokolt képességek? 

6, Mit tehetünk a rizikófaktorok csökkentése érdekében és hol van ebben szerepe az 

interdiszciplináris gondolkodásnak, illetve az alkalmazott nyelvészetnek? 

7, A XVIII. században Rousseau, Bonnet és Condorcet már arról filozofált, hogy az agy egyik 

legalapvetőbb tulajdonsága a plaszticitás lehet, amit aztán Malacarne kísérletesen is 

bizonyított. Arról azonban, hogy a „hardver”, a neuronhálózat működése felülírható 

„szoftveresen”, csak a legutóbbi időkben kezdenek beszélni. Milyen lehetőségeink vannak 

egy rendszer fizikai felépítésének átrajzolására mentális képességeink segítségével? 
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Kutatási területem a középkori románcok lovagvilágának elsősorban modern szövegekben 

történő felhasználásának és megjelenítésének vizsgálata, különös tekintettel Sir Thomas 

Malory Le Morte D’Arthurjának és T. H. White The Once and Future Kingjének 

kapcsolatára. A lovagvilág mint keret felhasználása különféle ideológiai konfliktusok, illetve 

az aktuális társadalmi és/vagy politikai problémák tolmácsolására több XX. századi angol 

szövegben is megjelenik, és ezek közül az egyik legfontosabb T. H. White Malory-átvétele. 

White szövege nem csupán követi a középkori történetet, hanem módosítja is: reflektál rá, 

tovább-, illetve felülírja. Ez megnyilvánul többek között a szereplők újraírásában, 

szövegrész(let)ek hozzáadásában, kihagyásában, valamint a románcokban előforduló 

témákkal kapcsolatos hangsúlyok áthelyezésében. Doktoranduszi tanulmányaim során főként 

e két szöveg találkozási pontjaira fókuszáltam elsősorban a test és identitás, az erőszak, a 

háború, a hatalom és az igazságosság témaköreiben. 2014 júliusában részt vettem az 

International Arthurian Society, az Artúr-mondakörrel foglalkozó nemzetközi kutatás 

legfontosabb szakmai fórumán, ahol konferencia-előadásom Sir Thomas Malory és T. H. 

White szövegének kapcsolódási pontjainak összehasonlító elemzését és értelmezését tűzte ki 

célul a hatalom és igazságosság témakörein belül. Ezt követően, 2014 szeptemberében, az 

MLU Halle-Wittenberg, Masaryk University és a Szegedi Tudományegyetem 9. Nemzetközi 

Doktoranduszi Konferenciáján a lovagvilágok harcáról (Malory, White és Twain 

szövegeiben) szóló szintén angol nyelvű prezentációmmal vettem részt. Az előadásból készült 

egy bővebb, magyar nyelvű tanulmányom is, mely a Szövegek között XIX. címet viselő 

tanulmánykötetben jelent meg. 

 

A Fiatalok Európában című konferenciára témám egy új, jelenleg is kutatás alatt lévő 

fejezetének prezentációját tűztem ki célul, melyben T. H. White állatmesei elemekre épülő 

történeteit vizsgálom, valamint azt, hogy ezek hogyan illeszkednek a hatalom és igazságosság 

viszonyába, mely White Malory-kritikájának alapját képezi. A The Once and Future King fő 

témái között szerepel az agresszió ellenőrzés alatt tartása, az erőszak legitimizálása, valamint 

Artúr király és kiemelkedő lovagjainak gyermekkora és neveltetése. E témák White azon 

törekvésére vezethetők vissza, hogy a háború ellenszerét, illetve az arra való hajlam gyökerét 

a gyermekkorban és a neveltetésben véli megtalálni. Merlin alakját tutorként a szerző arra 

használta fel, hogy meggyőzze és eltérítse a fiatal uralkodót a hatalom és az erőszak túlzott 

értékelésétől. A gyermek Artúr átváltozásai során szembesül a hatalom, a politika és az 

ideológia befolyásoló hatásával, mely közelebb sodorja népét a háborúhoz. Ugyanakkor 

megtanulja, milyen lépéseket tehet ennek elkerülése érdekében. E téma vizsgálata fontos 
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lenne, mivel a nemzetközi kutatás keveset foglalkozott White köteteinek állatmesékre 

emlékeztető átváltozás-jeleneteivel, ugyanakkor egy érzékenyebb értelmezéssel bővítheti a 

szöveg belső dinamikájának feltérképezését. 

Előadásomban Malory és White szövegeinek főbb kapcsolódási, illetve eltérési pontjainak 

bemutatása után kitérek a modern szöveg állatmesei elemeire, és ennek főbb példáira. Az 

átváltozás-jelenetekben a tanulás fő témája mellett felmerülnek a hatalom, a nemzettudat, az 

ideológia és az erőszak témakörei – az általuk kijelölt keretek között felépített értelmezésem 

következik a prezentáció utolsó harmadában. 

 

A kutatás alapjául a Roger Sherman Loomis szerkesztette Arthurian Literature in the Middle 

Ages és Elisabeth Brewer T.H. White’s The Once & Future King című monográfiája 

szolgálna, valamint Andrew Lynch Malory’s Book of Arms című kötete. A szereplők 

viselkedése és cselekvése mentén módosuló lovagvilág vizsgálatához elsősorban Michel 

Foucault, Émile Benveniste és Judith Butler szövegeihez fordulnék. Az állatmesék, a politika 

és az ideológia témáival kapcsolatban pedig Arisztotelész, Louis Althusser, Hannah Arendt és 

a Panchatantra szövegeit tartom jó kiindulási pontnak. 
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Az európai integráció egyik tudományos célkitűzése az EU tagországok egymás közötti, 

illetve a csatlakozásra váró országokkal közös tudományos együttműködések támogatása. A 

tudományos együttműködések eltérő módon mérhetők. Tanulmányunkban az együttműködés 

mérésére a társszerzőség mellett, azt az esetet is kapcsolatnak minősítettük, amely során egy 

szerző több országhoz kapcsolódó affiliációt adott meg. 

 

Társszerzőséggel kapcsolatos tudományos együttműködéseket vizsgálták többek között 

Glänzel, Schubert és Czerwon az 1999-es tanulmányukban. A nemzetközi 

társszerzőség/együttműködés átlagban nagyobb hivatkozásszámú publikációt eredményez, 

mint a nemzeti társszerzőség/együttműködés /pl. Glänzel, 2001/. A nemzetközi 

együttműködések mindkét ország/intézmény/kutató számára hasznosak lehetnek. A fejlődő 

országok esetében ez lehet az egyik módja a nemzetközi tudományos hálózatba való 

csatlakozásnak /pl. Russell, 1995; Bordons, 1996; Vogel, 1997; Basu – Kumar, 2000/.  A 

fejlett országok esetében ugyancsak előnyökkel jár egy ilyen partnerkapcsolat. Zhou és  Lv 

2015-ös tanulmányukban a német és a kínai tudományos együttműködéseket vizsgálva arra a 

megállapításra jutott, hogy a fejlettebb partner az együttműködés révén ellensúlyozni tudja 

fiatal kutatóinak csökkenő számát. 

 

Kutatásunk középpontjában a magyar és az EU csatlakozás előtt álló országok (Törökország, 

Szerbia, Albánia, Montenegró és Macedónia) felsőoktatási intézményeinek publikációs 

vizsgálata állt a 2004 és 2014 közötti időszakra vonatkozóan. Az elemzésben a Web of 

Science adatbázisban elérhető publikációs adatokat használtuk fel. 

 

Általánosan megállapítható, hogy a vizsgált országok esetében a legtöbb közös publikáció az 

élet- és a természettudományok területén született. A közös publikációkban részvevő 
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intézmények az adott ország összes felsőoktatási intézményeinek 10-20%-át teszik ki. Ezek az 

intézmények adják a vizsgált publikációs kapcsolatoknak több mint 80%-át. 

 

Vizsgálatunk második felében leíró statisztikai elemzéseket (Spearman és Kendall 

rangkorrelációs vizsgálatok) végeztünk a magyar felsőoktatási intézmények, illetve az EU-s 

csatlakozás előtt álló intézmények együttműködéseinek száma alapján felállított rangsor és az 

adott intézmény nemzetközi felsőoktatási rangsorokban elfoglalt helye alapján.  

Az elemzett publikációs tevékenységek növekvő tendenciája ellenére megállapítható, hogy a 

vizsgált országok nemzetközi tudományos együttműködéseinek száma alacsony. Célszerű 

lenne ezeknek a kapcsolatoknak a támogatására és fejlesztésére nagyobb gazdaságpolitikai 

hangsúlyt fektetni, hiszen a régió versenyképességének növelésében való aktív részvétel 

stratégiai fontosságú Magyarország számára. 
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