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AZ ATIPIKUS TANULÁS HELYZETE, KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI, 

VÁRHATÓ HATÁSAI A PÁLYAELHAGYÁS MEGELŐZÉSÉNEK, A TÁVOZÓK 

OUTPLACEMENTJÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A HONVÉDSÉGNÉL II. 

(HAZAI ÉS KÜLFÖLDI GYAKORLAT, A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 

EGYES KARAIT – FŐKÉNT A HHK-T –, KARKÖZI INTÉZMÉNYEIT ÉS AZ MH 

ALTISZTI AKADÉMIÁT ÉRINTŐ STRUKTURÁLT RIPORT ÉS AZ ONLINE 

KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT EGYES ASPEKTUSAI)  

 

ANGYAL Árpád Béla 

doktorjelölt 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem HHK Hadtudományi Doktori Iskola 

Szerző kutatási területe, témája: Védelem társadalomtudományi kérdései tudományterület, 

emberi erőforrások fejlesztésének témaköre, értekezésének címe: „Tudáscentrumok 

létrehozásának és új, közösségi tanulási rendszerek kialakításának lehetőségei, várható hatásai 

a korai pályaelhagyás megelőzésének, illetve a távozók outplacementjének biztosítása 

érdekében.”  

Szerző publikus e-mail címe: bela.arpad.angyal@gmail.com 

 

A fegyveres és rendvédelmi szervezetek a jelenkor megváltozott biztonsági környezet 

kihívásainak, a költségvetési határoknak és a technikai fejlesztéseknek hatására világszerte 

keresik azokat az új, a hagyományos jelenléti oktatásnál és képzésnél hatékonyabb tanulási 

módszereket és formákat, melyek a költségelkerülés mellett virtuális, és kollaboratív tanulási 

módszereket támogató tanulókörnyezet létrehozásával biztosítanak felkészülési és gyakorlási 

lehetőségeket.  Ezek hatékonysága - az erre irányuló kutatások alapján - nem csak a tanulási 

eredmények növekedésében mérhető, de többek között olyan helyzetekben is lehetőséget adnak 

a személyi állomány célirányos felkészítésére, melyek a valós körülmények között túl 

veszélyesek lennének a képzéseken résztvevők számára, vagy lehetetlen/nem célszerű a 

gyakorláshoz valós környezet biztosítása.  

Az egy éve Franciaországban, és ezt követően Európa-szerte bekövetkezett terrorcselekmények 

ismét felvetették egy valós alapokon működő európai közös haderő létrehozását, mely – a 

nemzetállami és föderalista elméletek közelítése esetén - feltételez bizonyos közös 

felkészítési/képzési aspektusokat is. A közös modulok gazdaságos és hatékony működtetése 

elképzelhetetlen olyan, a hazai katonai oktatásban és képzésben jelenleg erősen mellőzött 

atipikus tanulási módszerek (gaming, szimulációk, web 2.0, blended learning, e-Learning 2.0, 

mobil appok és alkalmazások, MOOC, stb.) felhasználása nélkül, melyek már akár a nyugati, 

akár a volt keleti országok katonai és rendvédelmi szervezetinél rendszerszerűen működnek, 

illetve a hazai példákat alapul véve már nem csak a polgári felsőoktatási intézmények szintjén, 

de a vállalati tudásmenedzsment területén is hétköznapossá váltak.  

A szerző „Tudáscentrumok létrehozásának és új, közösségi tanulási rendszerek kialakításának 

lehetőségei, várható hatásai a korai pályaelhagyás megelőzésének, illetve a távozók 

outplacementjének biztosítása érdekében.” PhD kutatás keretében több részkutatást folytat.  

Mivel jelen előadás a terjedelmi okoknál fogva nem teszi lehetővé a teljes kutatás részletes 

publikálását, így azok több részben kerültek, és kerülnek a jövőben is megjelentetésre. A kutatás 

témával kapcsolatos eddigi közzétételei (többek között a korábbi Interdiszciplináris Doktori és 

más konferenciák előadásai során, azok kiadványaiban, vagy pl. a Gradusban, a 

Tudásmenedzsmentben, stb.) feldolgozták a rekonverzió, a katonai HR stratégiák, és a 

mailto:bela.arpad.angyal@gmail.com
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közigazgatás változásának kapcsolódó témaköreit. Legutóbb (2016 nyarán) az atipikus tanulási 

módszerek katonai alkalmazásának általános helyzetleírása, a fenti kutatás teljes módszertani 

ismertetése, és néhány külföldi (NATO tag- és azon kívüli) állam adott szakterületen elért egyes 

eredményei, illetve a fejlesztési irányai kerültek ismertetésre.  

A téma folytatásaként a szerző még néhány a hon- és a rendvédelmi ágazat atipikus elemekkel 

tarkított képzési gyakorlatának bemutatása mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyes 

karain és karközi intézeteinél, valamint az MH Altiszti Akadémián, a kutatás keretében végzett 

strukturált riport eredményeit ismerteti, továbbá a katonai felső-, és közoktatási intézmények 

oktatóit és hallgatóit, valamint az egyéb képzéseken résztvevőket érintő online elektronikus 

kérdőívre adott válaszok egyes aspektusait tárja fel. 

 

Kulcsszavak: Atipikus tanulási módszerek, gaming, szimuláció, e-learning 2.0, MOOC, web 

2.0. 
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A HIVATALOS SZEMÉLYEK ÁLTAL ELKÖVETETT BÁNTALMAZÁSOK 

MEGÍTÉLÉSE AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA ELŐTT  

 

DR. BAKONYI Mária 

PhD hallgató 

Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar 

Szerző kutatási területe, témája: Kényszervallatás 

Szerző publikus e-mail címe: bakonyimaria21@gmail.com 

 

A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 7. Cikke szerint „Senkit sem 

lehet kínzásnak, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni. 

Különösen tilos bárkit szabad hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletnek 

alávetni” és lényegében azonos módon szabályozza a kínzás tilalmát az Emberi Jogok Európai 

Egyezményének 3. Cikke is. 

Az egyezmény 3. cikke a demokratikus társadalom egyik alapértékét - az emberi méltóságot – 

védi, amely még a legnehezebb körülmények között, így a terrorizmus vagy bűnözés elleni 

harccal összefüggésben is tiltja a kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmódot vagy 

büntetést. 

Magyarország ellen több alkalommal indult a 3. cikkben foglaltak megsértése miatt eljárás az 

Emberi Jogok Európai Bírósága előtt: hivatalos személyek -általában rendőrök -intézkedéseik 

során bántalmazást követtek el az intézkedés alá vont személyekkel szemben, és a magyar 

államnak kellett magyarázatot adnia a bíróság előtt a történtekkel kapcsolatban. 

Az ügyek Magyarország elmarasztalásával végződtek. 

Két konkrét, magyar eset ismertetésével szeretnék rávilágítani arra, hogy melyek az Emberi 

Jogok Európai Bíróságának általános elvei abban a vonatkozásban, hogy mikor állapítható meg 

az e tilalomban foglaltaknak a megsértése. 

 

Kulcsszavak: Kínzás tilalma, emberi méltóság, Emberi Jogok Európai Bírósága, bántalmazás. 
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GYERMEKVÉDELEM EURÓPÁBAN 

 

BALÁZS Réka 

doktorandusz 

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

Szerző kutatási területe, témája: Családjog, gyermekjogok 

Szerző publikus e-mail címe: balazs.reka@juris.u-szeged.hu 

 

Minden gyermeknek joga van a védelemhez. Joguk van a biztonsághoz, a túléléshez, joguk van 

ahhoz, hogy tartozzanak valakihez, hogy szükségleteiknek megfelelő környezetben nőjenek fel. 

Sajnos a világon több millió gyermek szenved ezek hiányától, nem részesül megfelelő 

védelemben, továbbá a gyermekek nagy része nap mint nap találkozik az erőszak valamely 

formájával, abúzussal, diszkriminációval.  

Megfigyelhető, hogy az utóbbi években a gyermekjogok és a gyermekek védelmére nagyobb 

figyelem irányul és a gyermekek vulnerabilitása előtérbe került. Az elmúlt évtizedekben számos 

nemzetközi egyezmény, valamint nemzeti szintű jogszabály született, melyek hangsúlyozzák, 

hogy a gyermekeket fokozott védelemben kell részesíteni és minden körülmény között 

biztosítani kell jogaik érvényesülését. 

A gyermekeknek joguk van az erőszak valamennyi formájával szembeni védelemhez: erőszak, 

támadás, fizikai és lelki durvaság, elhanyagolás, rossz bánásmód, kizsákmányolás. Minden 

ilyenfajta vagy ehhez hasonló erőszakos magatartás ugyanis korlátozza a gyerekek túlélési 

lehetőségeit, felnőtté válását, fejlődését és álmaik megvalósulását. 

A gyermekjogok védelme mind a nemzetközi, mind az európai közösség egyik legfontosabb 

célkitűzése közé tartozik. A gyermekeket ugyanolyan jogok és szabadságok illetik meg ugyanis, 

mint valamennyi emberi lényt, de vulnerabilitásukra tekintettel speciális figyelmet és védelmet 

kell számukra nyújtani. Ezen kiemelt védelem szükségességét fogalmazza meg a Gyermekek 

Jogairól szóló 1989-es New York-i Egyezmény (Gyermekjogi Egyezmény), valamint az Emberi 

Jogok Európai Egyezménye. 

Jelen tanulmány témaválasztásával célom az volt, hogy rámutassak a gyermekek jogainak és 

azok védelmének fontosságára. A tanulmány a gyermekek és a gyermekjogok védelmét 

vizsgálja, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Egyezményére, valamint az Emberi 

Jogok Európai Bíróságának (Bíróság) joggyakorlatára. A mű első része az államok pozitív 

kötelezettségeinek jelentőségét taglalja a gyermekvédelem terén. Ezen állami kötelezettséget 

deklarálja a Gyermekjogi Egyezmény 2. cikke is, amelynek értelmében az államoknak a 

gyermekek védelme érdekében meg kell tenniük minden szükséges intézkedést. Ezen pozitív 

kötelezettséget a Bíróság is számos ítéletében hangsúlyozta. A tanulmány második részében 

pedig a téma szempontjából meghatározó döntések bemutatására kerül sor. 

A témát vizsgálva megállapítható, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának szerepe 

kiemelkedő a gyermeki jogok védelmének terén, amelynek hatása érezhető is az egyes európai 

országok jogalkotási törekvésein, azonban szomorúan kell tapasztalnunk, hogy a gyermekek és 

jogaik védelme a legtöbb országban nem megfelelő, sőt valahol egyáltalán nem biztosított. 

 

Kulcsszavak: Gyermekjog, gyermekvédelem, Emberi Jogok Európai Egyezménye, Emberi 

Jogok Európai Bírósága. 
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Community gardens are widely recognized as places for social interactions. Studies show that 

community garden initiatives have significant positive effects on the gardeners social capital 

[Alaimo et al., 2010; Agustina – Beilin, 2012; Darper – Freedman, 2010; Firth et al., 2011; 

Guitart et al., 2012; Kingsley – Townsend, 2006; Kurtz, 2013]. The gardens provide possibility 

for individuals to build networks and relationships with each other. Those researchers who 

focused on the relations of community gardens emphasized the importance of goals of the 

gardens, and the interpretation of the term “community” itself. They highlight the role of 

community events as well, considering garden events as catalysts for community building. 

However, scholars view garden size and the place of residence of the gardeners as major factors 

that have remarkable influences on the community formation. As a consequence, community 

gardens can be differentiated according to their level of social inclusion, inner cohesion and 

social goals.  

Although, community gardens are various, regarding their social impacts, gardens might be 

effective tools for challenging urban social segregation and alienation. Studies [Bradbury et al. 

1984; Egedy 2001; Lichtenberger 1994] show that residents of densely populated urban areas 

tend to have weaker social relations. In addition, neighbourhoods that can be characterized with 

decay and the deterioration of the built infrastructure – such as neighbourhoods composed of 

prefabricated buildings – suffer from a wide scale of social issues as well.  

This paper investigates the social cohesion of two community gardens from Szeged, Hungary. 

The research is the second phase of a longitudinal survey of community gardens in Szeged. The 

primary goal was to understand which factors had a key role on the community formation 

processes. Besides, the paper intends to explore the reasons why some of the gardeners gave up 

gardening and how constant members see the evolution of the garden community. In addition, 

the study tries to explain how community gardens could be effective tools for urban 

revitalization. 

To answer the main research question, - how the community changed in the examined gardens 

-, semi-structured interviews were made with the gardeners. The research has been carried out 

in 2016 September and October. The response rate in the two gardens – Megálló Community 

Garden and Makkosházi Community Garden and Recreation Centre -, significantly differ due 

to the limited accessibility of the gardeners from the second study field. Besides, interviews 

were conducted with ex-gardeners through phone as well, and an extra 2 with the coordinators 

of the Megálló Community Garden.  

As a result, I came to the following conclusions. In Megálló Community Garden, the primary 

aim of the garden is to strengthen the local neighbourhood and develop mutual friendships 

among residents, thus the gardeners network is stronger in this case. While in Makkosháza 

Community Garden, a loose community has been formed, since the gardens aim was to provide 

leisure area for the wider society and not to create a place-based community. Hence, as 

gardeners highlighted, community events are necessary for deepening social relations, and 
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many of them found it difficult to interact with each other without events. Although, gardeners 

believe, community events should be organized by the garden coordinators, not by the 

gardeners. Altogether, community gardens in Szeged differ significantly regarding their 

community networks; however garden initiatives might be useful tools for challenging urban 

alienation. 

 

Keywords: Community garden, social inclusion, community cohesion, urban alienation. 
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Az Európa 2020 stratégia keretében az Európai Unió öt nagyszabású célt tűzött ki, mégpedig a 

foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás és az éghajlat/energiapolitika 

területét.  

Az öt célkitűzés közül az oktatás és a társadalmi befogadás áll jogász-nyelvész párosunk 

kutatása fókuszpontjában, mivel a társadalmi befogadás megvalósulásához nélkülözhetetlen az 

integrált oktatás. Az oktatás az egyik kulcsa továbbá az esélyegyenlőség és/vagy 

egyenlőbánásmód biztosításának a foglalkoztatás területén is. Különösen nagy jelentőséggel 

bírnak mindezek a területek a nemzetiségi közösségek tekintetében, akik az állam lakossága 

körében számszerű kisebbségben vannak, a lakosság többi részétől saját nyelvük, kultúrájuk és 

hagyományaik különbözteti meg őket. Mindez igaz a magyarországi, illetve más uniós 

tagállamokban élő cigányság esetében is.   

Az Európában élő nemzetiségek közül a cigányság az egyetlen nép – a ruszinokon kívül –, 

amelynek nincs európai őshazája. A cigányság nyelve, a romani nyelv így sajátos helyzetben 

van, mivel nincs olyan központi intézmény, amely a többségi társadalmaktól függetlenül ápolná 

a nyelvet. 

Az évek során számos nemzetközi szerződés született a nemzeti kisebbségek védelméről, a 

Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően pedig jelentősen átalakultak az Európai Unió 

alapszerződései is, amelyek változást hoztak a kisebbségvédelem területén.  

Az Unió kiemelt figyelmet szentel az emberi jogoknak, ideértve a kisebbségekhez tartozó 

személyek jogait is, így tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá 

biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és további gyarapítását. Mindezt 

megerősíti azzal, hogy tiltja – többek között – a kisebbséghez való tartozás miatti 

megkülönböztetést. 

A nemzeti kisebbségek jogainak kifejezett védelme ugyanakkor kívül esik az Unió hatáskörén, 

így a tagállamok saját hatáskörébe tartozik valamely nemzetiséghez való tartozás elismerése, 

illetve a nemzetiségi jogok biztosítsa. 

Magyarország Alaptörvényében deklarálja a hazánkban élő nemzetiségek védelmét, amely 

magában foglalja – többek között – az anyanyelvhasználathoz, a saját kultúra ápolásához és az 
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anyanyelvű oktatáshoz való jogot is. A Magyarországon élő nemzetiségek jogaira vonatkozó 

részletes szabályokat a nemzetiségek jogairól szóló CLXXIX. törvény határozza meg. 

A nyelvészeti, kifejezetten romani-magyar kétnyelvű közösségekben végzett kutatások azt 

mutatják, hogy az egyes vidéken élő roma közösségek tagjai nem tudnak a nemzetközi, az uniós 

jog és a hazai jogforrások által – anyanyelvük és közösségük fenntartáshoz –biztosított 

jogaikról. Mindezek ellenére az orális kultúra jelenlétének köszönhetően (család, szűkebb-

tágabb környezet) egyes kétnyelvű közösségekben garantált a romani nyelv fennmaradása és 

fejlesztése is, amelyben kiemelt helyet foglalnak el a fiatalok, a gyermekek, hiszen a jövő, 

ezáltal a nyelv, hosszabb távon pedig a közösség fennmaradása az ő kezükben van. A család 

mellett pedig az oktatás az, amely jelentős mértékben hat a fiatal generációra.  

A jogalkotó szándéka – figyelemmel a jogszabályi előírásokra – nyilvánvalóan az, hogy a 

nemzetiségek, így a roma közösségek anyanyelve megmaradjon, biztosítsák számukra a 

nemzetiségi oktatást, a társadalmi befogadás is megvalósuljon, a jogszabályok végrehajtása 

ugyanakkor számos akadályba ütközik a mindennapok során. 

Jogász- nyelvész párosként kérdőíves módszerrel végzett, kvalitatív kutatásunkban arra 

keressük a választ, hogy egyes vidéki kistelepüléseken élő kétnyelvű romani közösségek 

milyen mértékben ismerik nemzetiségi egyéni és közösségi jogaikat, mit és mennyire tudatosan 

tesznek anyanyelvük megőrzéséhez és fejlesztéséhez való joguk érvényesítése érdekében. 

Kutatásunk arra is kitér, hogy ezek a közösségek milyen hiányosságokat tapasztalnak a 

vonatkozó jogszabályok végrehajtása során, valamint látnak-e és amennyiben igen, milyen 

megoldást közösségük, azon keresztül pedig anyanyelvük fenntartása érdekében.  

 

Kulcsszavak: Kisebbségvédelem, közösség, nemzetiség, oktatás, romani. 
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Kína és az USA geopolitikai viszonyai – földrajzi alapú gazdasági, politikai és katonai tényezők 

és folyamatok– az egész világ viszonylatában meghatározó jelentőségűek. A két hatalom 

egymáshoz való viszonyát jelentős mértékben meghatározta, hogy Kína külpolitika 

tekintetében mely nagyobb korszakában járt. A Kínai Népköztársaság külpolitikája három 

nagyobb korszakra osztható fel: a Maoi korszak (1949-76), a Nyitás és Reform és globális 

integráció időszaka (1979-2004), a Harmonikus és multipoláris világrend időszaka (2005-). Az 

előadás keretében elsősorban az utolsó időszak vizsgálata kerül az előtérbe. 

Hu-Csin-tao 2005-ben, az ENSZ 60. jubileumi csúcstalálkozóján ajánlotta a hallgatóság 

figyelmébe a harmonikus világrend eszméjét. A koncepció mögött a kínai nemzetközi 

kapcsolatok kutatási központok közel 30 éves kutató és elemző munkája állt. Az elképzelés 

keretében a kínaiak kísérletet tettek a nyugati nemzetközi kapcsolati elméletek átfogó 

feldolgozásából leszűrhető következtetések, illetve a kínai ősi bölcselet és modern elméletek 

szintézise segítségével a jelenkori nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó elméleti kereteket 

kitágítani, illetve új szempontokkal bővíteni. A harmonikus világrendben három ősi kínai 

elméleti alapokkal rendelkező koncepció ötvöződése - nevezetesem a tien-hszie (minden az ég 

alatt), a kapcsolati elmélet és a nemzetközi hierarchia típusok - egészül ki a multipolaritás 

elvével. A 2010-es kínai vezetői garnitúraváltást követően 2012-ben Hszi-Csinping elnök 

felvázolta a két nagyhatalom közötti új típusú együttműködés elvét, amelynek alapvető célja, 

hogy a két nagyhatalom a nyugati nemzetközi kapcsolati elméletekben megfogalmazott 

thuküdidészi vagy realista-fatalista csapdát elkerülje a harmonikus világrendben 

megfogalmazott elvekkel összhangban. 

Az elméleti keretek felvázolását követően a kínai amerikai kapcsolatok alakulását három 

oldalról tekintem át: a két nagyhatalom közötti politikai kapcsolatok fejlődésének főbb pontjai, 

Kína és az USA gazdasági szimbiózisa, valamint végül a felemelkedő, illetve regnáló hatalom 

szempontjából értelmezhető biztonságpolitikai lépések és tényezők.  

Az előadás konklúziója, hogy az egyik oldalon két nagyhatalom az elmúlt harminc évben 

globális hatású, komplex és mély geopolitikai kapcsolati rendszert épített fel, amelynek gerince 

a kétoldalú politikai kapcsolatokkal támogatott kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés. 

A másik oldalon ugyanakkor Kína a harmonikus világrend és multipolaritás elvével közvetett 

kihívást intézett a második világháború óta fennálló nemzetközi rend és az USA globális 

hegemón hatalma ellen. Ennek eredményeként az elmúlt években a kétoldalú kapcsolatok 

fejlődése lelassult egyes esetekben befagyott, illetve mindkét fél számos olyan lépést tett mind 

a politikai, mind a gazdasági, mind katonai oldalon, amely a lassú távolodás irányába mutat. 

 

Kulcsszavak: Geopolitika, nemzetközi kapcsolatok, USA, Kína. 
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Amennyiben az Európai Uniós és a hazai jogrendszer egymáshoz való viszonyát vizsgáljuk, 

megállapítható ugyan, hogy a tagállamok - így Magyarország is - alapvetően továbbra is 

ragaszkodnak szuverenitásuk megőrzéséhez a büntetőjog vonatkozásában. A bűnügyi 

együttműködés elmélyülése azonban – a tagállamok által is elismerten - az államok közös 

érdekét képezi, és az a büntetés-végrehajtás szűk területét sem hagyhatja érintetlenül. 

Amennyiben például a büntetés-végrehajtási körülmények egymással és az európai 

követelményekkel összeegyeztethetőek lennének, nagyobb bizalom mutatkozna az államok 

részéről az ítéletek kölcsönös elismerése vonatkozásában, amely így elősegítené a 

fogvatartottak reintegrációját is azáltal, hogy büntetésüket az elítélő államtól különböző 

államban, adott esetben saját államukban tölthetnék le. 

A nemzetközi, illetve európai elvárásoknak való megfelelés problematikája a büntetés-

végrehajtási törvénybe foglalt alapelvek vonatkozásában is előtérbe kerül. Az előadás célja ezen 

alapelvek uniós jogforrásokban megjelenő követelményekkel való összhangjának bemutatása, 

illetve a gyakorlati érvényesülésük ellenőrzésére hivatott rendszer – OPCAT -, és egy, a 

működése eredményeként született jelentés ismertetése.  

Az OPCAT alapvető célja, hogy a törvényi alapelvek vizsgálatán is keresztül ellenőrzési 

tevékenységével hozzájáruljon a kínzás, a kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetés vagy 

bánásmód tilalmának gyakorlati megvalósulásához. Ennek keretében az ellenőrző testület 

folyamatosan látogatást tesz az egyes büntetés-végrehajtási intézetekben, és a végrehajtandó 

szabadságvesztésen kívül minden más olyan jogintézményt is megvizsgálhat, melynek 

értelmében adott területet a szabadságától megfosztott, valamely hatóság döntése nyomán nem 

hagyhat el. Hazánkban az ellenőrzést végzőknek szigorú feltételeknek kell megfelelniük. 2015. 

január 1-jétől a megelőző mechanizmussal járó feladatokat nemzeti szinten az alapvető jogok 

biztosa, illetve munkatársai látják el. A vizsgálat során a testület számára biztosított jogkörök 

nagyon szélesek: bármely, a fogva tartással kapcsolatos dokumentumba betekinthetnek a 

másolatkészítés jogával, fontos azonban, hogy a bizalmas információkra vonatkozó 

titoktartással, és a személyes adatok tiszteletben tartásával együtt érvényesülhet e széles jogkör. 

Az ellenőrzés során megállapítottakból jelentés készül, s a feltárt, a kínzás és más kegyetlen, 

embertelen vagy megalázó büntetés vagy bánásmód elleni ENSZ egyezmény fakultatív 

jegyzőkönyvének elvárásaival össze nem egyeztethető bánásmód megszüntetése, illetve 

jövőbeni megelőzése érdekében intézkedéseket kezdeményez a hivatal, melyet ajánlás 

formájában közöl a büntetés-végrehajtás országos parancsnoksága felé. Az előadás során 

részletesen bemutatott rendszer aktív működése mindenképpen üdvözlendő, aggályos lehet 

ugyanakkor, hogy kötelező erővel nem bíró jelentés, illetve ebben foglalt ajánlás születik 

csupán a testület munkája nyomán. 
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A művészeti alkotófolyamat köré húzott intézményi keret egyik legérdekesebb szegmense a 

foglalkoztatási szabályok sajátos rendszere. Ezzel párhuzamosan a magyar Alkotmánybíróság 

a következő, a munkajogi szabályozásra is kiterjedő álláspontra helyezkedett: „A művészeti 

alkotó tevékenység jellegéből adódóan mindig is sajátos jogi kereteket kívánt, mivel ez a 

tevékenység nehezen illeszthető be a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok körébe.” 

[51/2007. (IX. 15.) AB határozat, ABH 2007, 652, 656] 

Ez alapján a művészeti szféra foglalkoztatási rendszere körében, meglátásom szerint az 

alkotmányjog határozza meg a munkaviszony atipikus jellegének premisszáját, amely végső 

soron a jogalkotó látókörét sem kerülte el. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és 

sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) a 

munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényhez (a továbbiakban: Mt.) képest eltérő 

foglalkoztatási szabályokat állapít meg, amelyek a művészeti szférában megjelenő önállótlan 

munkavégzési forma esetében érvényesülnek. 

Az előadó-művészeti foglalkoztatás atipikus jellegének kibontásakor rögzítendő, hogy az Emtv. 

a munkajogi dogmatika számos pontjával összefüggésben sajátosságokat mutat. Ez a tendencia 

nem csupán az általánostól eltérő rendelkezésekkel, hanem olyan új jogintézmények 

megjelenésével gazdagította a munkajogtudományt, mint a művészeti koncepció megváltozása, 

és annak jogkövetkezményei, illetve az előadásszám munkaköri konkretizálásának fogalma. 

70. születésnapjára. Novotni Alapítvány, Miskolc 2007. 
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A rendszerváltozás során jelentős változáson átesett hazai szociális lakás rendszer ma is számos 

kérdést vet fel. Az ország más részeihez hasonlóan itt is magas a lakásra várakozók száma, és 

még mindig jelentős az alacsony komfort fokozatú otthonok aránya (Pittini 55), melyek jelentős 

része az önkormányzatok tulajdonában van. Az átalakulások nyomán létrejövő új menedzsment 

–az önkormányzatok– egyik legnagyobb és legnehezebb, de nem megoldhatatlan feladata a 

szociális küldetés mellett, a megöröklött épületállomány állagának megóvása illetve javítása 

(Hegedüs 95). 

Az utóbbi néhány évben Pécs szerencsés módon több, az Európai Unió támogatásával 

megvalósult rehabilitációs programnak is részese volt. Ezek között az egyik első a 

Györgytelepet érintő “Benned a létra” címet viselő program, mely széleskörű összefogás 

eredményeként zajlott 2012 és 2015 között. Az önkormányzat által vezetett konzorcium 

keretein belül számos szervezet igyekezett jobbá tenni a város Intergrált Városfejlesztési 

Stratégájában az egyik legrosszabb hírű környékként nyilvántartott, hajdan szebb napokat 

látott, több mint száz éve épült bányásztelepen élők élet- és lakáskörülményeit (IVS198). A 

2015-ben lezárult programban magam is részt vettem a kolóniai épületeinek korszerűsítését 

tervező építészcsoport tagjaként. A XIX. század végén épült, minden komfortot nélkülöző 

lakások valóban hatalmas változáson mentek keresztül. Megtörtént az otthonok víz- és 

szennyvízhálózatra csatlakoztatása, fürdőszobát, korszerű nyílászárókat, hőszigetelést kapott 

minden otthon, melynek köszönhetően remélhetőleg enyhülni fog a lakhatási nehézségekkel 

küzdők egyik legnagyobb problémája, az energiaszegénység (Habitat 2). 

Kutatásomban arra kerestem választ, vajon mennyire volt hatékony a telep korszerűsítésére 

fordított pénzösszeg és a befektetett energia. Mennyire elégedettek a lakók az új 

körülményekkel, változott-e gyökeresen az élet a városnak ezen a távoli pontján. Az idén 

nyáron készített kérdőíves felmérésre az érintett háztartások csaknem 90%-ából sikerült választ 

kapni. A 100%-ban uniós finanszírozásban megvalósult beruházás eredményességének 

vizsgálata önmagában is érdekes feladat. Az egyetem Szociológia Tanszékével egyeztetve 

azonban a kérdőívben helyet kapott néhány, a lakók számára a felújítás előtt is feltett kérdés, 

így lehetőség nyílik rá, hogy még pontosabb képet kapjunk az itt élők körülményeinek, és 

lakóhelyükhöz való viszonyuknak a változásáról. 
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A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ BIZONYÍTÉKGYŰJTÉST EGYSZERŰSÍTŐ UNIÓS 

INSTRUMENTUMOK SZEREPE A KIBERBŰNÖZÉS ELLENI HARCBAN 

 

DORNFELD László 

doktorandusz 

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 

Szerző kutatási területe, témája: A kibertérben elkövetett bűncselekmények nyomozása 

Szerző publikus e-mail címe: jogdlaci@uni-miskolc.hu 

 

Az Európai Unió régóta célul tűzte ki a tagállamok büntető anyagi- és eljárásjogának minél 

nagyobb harmonizációját, amely folyamat új lökést kapott a 2009-ben hatályba lépett 

Lisszaboni Szerződéssel. Különösen fontosnak tekinthető ez a munka a bizonyítás terén, mivel 

a 28 tagállamban eltérő normák vonatkoznak a bizonyítékok megszerzésére és felhasználására. 

Az egyes tagállamok kölcsönös jogsegély egyezményeinek és kölcsönös elismeréseinek kusza, 

bonyolult rendszere nem tud elég hatékonyan működni mai globalizált világunkban. Ezért is 

tekinthető jelentősnek az Unió törekvése, hogy szorgalmazza az egyszerűsítést a határokon 

átnyúló bűncselekmények esetén a kölcsönös elismerés elvének a bizonyítékok beszerzésében, 

átadásában s alapvetően a határokon átnyúló büntetőügyekben. 

Különösen fontos ez a kibertérben elkövetett bűncselekmények esetén, hiszen a kibertér 

nemzetek feletti létezése miatt a határon átnyúló elkövetés ezek igen gyakori eleme. Ezek 

bizonyos esetekben három vagy annál több államot is érinthetnek, mint az Unión belül, mind 

azon kívül. Az Európai Unió az utóbbi években elszánta magát a fenyegetéssel szembeni 

tagállami fellépés transznacionális szintű koordinálásában, amely politikai szinten 

megmutatkozik a 2013-as kiberbiztonsági és a 2015-ös biztonsági stratégiában is. 

Előadásom során elsősorban két uniós jogi instrumentummal kívánok foglalkozni, ezek közül 

az első a 2008/978/IB kerethatározat, amely létrehozta az európai bizonyításfelvételi parancs 

intézményét. Ennek az uniós jogalkotó elsősorban azt a szerepet szánta, hogy felváltsa a 

kölcsönös jogsegélyen alapuló eszközöket, ám erre végül hiányosságai miatt képtelennek 

bizonyult. Ezen hibákat kívánja kiküszöbölni a 2014/41/EU irányelv, amely bevezette az 

európai nyomozási határozat intézményét. Célja, hogy hozzájáruljon a határokon átnyúló 

elemmel bíró ügyek kapcsán a kölcsönös elismerés elvén alapuló, átfogó bizonyításfelvételi 

rendszer kialakításához, eszköztára pedig sokkal szélesebb a bizonyításfelvételi parancsnál. 

Ugyan egyik instrumentum, és más kapcsolódó dokumentum (mint pl. a Zöld Könyv) létrejöttét 

nem kifejezetten a kiberbűnözés elleni harc hívta létre, de mégis nagy szerepet játszhat ebben 

a folyamatban. Ezt már maga a Bizottság is felismerte, mint az a 2015. november 23-án kelt 

13689/15. számú feljegyzésből kitűnik. Előadásom célja, hogy megvizsgáljam a nevezett uniós 

instrumentumok lehetséges hatásait a kiberbűncselekményekkel kapcsolatos határokon átnyúló 

bizonyítékgyűjtésénél, amihez a magyar és az angol nyelvű szakirodalom legújabb kutatásait is 

felhasználom. Maga a téma jól illeszkedik a PhD tanulmányaim során folytatott kutatásokba, 

amelyeknek részeként az elektronikus bizonyítékgyűjtés nehézségeit vizsgálom. Ennek 

részeként a tavalyi FEU konferencián előadást tartottam az uniós bűnügyi együttműködés 

jövőjével kapcsolatban. 
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A nemzetközi irodalomban számos kutatás (Liu, 2009; Li et al, 2011; Zhang és Lin, 2012; Wang 

et al, 2013) foglalkozik napjaink energiagazdálkodási kihívásával, a gazdasági növekedés és az 

energiafogyasztás, valamint ezek egymásra gyakorolt hatásával. Shahbaz és Lean (2012) szerint 

a villamosenergia-fogyasztás hozzájárul a gazdasági növekedéshez, és az idősorok között 

kétirányú oksági kapcsolat létezik. Gyakran az urbanizációt is említik, például úgy vélik, a 

városiasodás az egyik fő meghatározója Kína és az Egyesült Államok energiafogyasztásának. 

A kutatók bebizonyították, hogy a napjainkban lezajló gyors urbanizáció hat az erőforrások 

felhasználására. De mi történik a nem urbanizált területeken? Régen úgy tartották, hogy „a 

villanyfényt, kultúrát, és jólétet szállít a községeknek”. A kistelepülések rendkívüli 

áramfogyasztása azonban aligha párosul rendkívüli gazdasági fejlettséggel. 

Magyarország település szerkezetét megvizsgálva, a települések 91%-a, azaz 2883 település 

tekinthető községnek. Dolgozatunkban hiánypótló munkát végeztünk a magyarországi 

energiafogyasztási viszonyokat modellezve. A KSH (2015) jelentése szerint a háztartások 

energiafelhasználása területileg differenciált, ezért nagy hangsúlyt fektettünk a jelenlegi 

település szerkezetre. Reprezentatív kutatásunkban a háztartások villamosenergia-fogyasztását 

a különböző településkategóriákban vizsgáltuk az R statisztikai programmal, lineáris 

regressziós modellel. A 2014-es egy főre eső háztartási villamosenergia-fogyasztás alakulását 

magyaráztuk a lakosság számával. A lakosság számát településkategóriák szerint 

csoportosítottuk a „népességszám alapján kialakult hierarchia” szerint.  

Hipotézisünk szerint az egy főre eső háztartási villamosenergia-fogyasztásban nincs változás a 

lakosság számának növekedésével. Független tehát attól, hogy városban vagy vidéken él a 

fogyasztó, mert a fogyasztást befolyásoló hatások kiegyenlítődnek. Hipotézisünk vizsgálatakor 

a KSH által gyűjtött, lakónépességszámra és villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó 

legfrissebb, 2014-es adatokkal dolgoztunk. 

Tanulmányunkban kiszámítottuk, hogy egy fő átlagosan 3,8 GJ villamos energiát fogyaszt. Az 

1000 fő alatti községekben az áramfogyasztás különösen széles határok között szóródik, az 
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500 főnél kisebb lakosságú falvakban pedig az egy főre eső áramfogyasztás egyedülállóan a 

10 GJ-t is megközelíti.  A községek kiugró fogyasztási adatai között fordult elő, hogy a 

legkisebb (0,16 GJ/fő) és a legnagyobb (15,6 GJ/fő) egy főre eső áramfogyasztású település 

között közel százszoros volt a különbség. Hipotézisünket itt elvetettük, mert az 5000 főnél 

kisebb településekben az alacsonyabb lakónépességszámhoz magasabb fajlagos fogyasztás 

társul. Felmerül a kérdés, mi okozhat ilyen óriási eltéréseket, ennyire változóak lennének a 

fogyasztói szokások? Úgy gondoljuk, másban keresendők az okok.  

Az ilyen eseteknek a leggyakoribb okai véleményünk szerint közvetlen módon a különböző 

eredetű (szándékos, nem szándékos) hálózati veszteségekben, vagy a turizmusban keresendő. 

Közvetett módon áramfelhasználást jórészt más tényezők is befolyásolják, ilyen például a 

jövedelem, és az életszínvonalbeli-különbségek, melyek további kutatást igényelnek. Ami a 

turizmust illeti, a legmagasabb fogyasztású települések között jócskán találunk Balaton-

partiakat, és mátrai üdülőhelyeket is. Hosszú távú kutatási célunk a magyarországi urbanizációs 

folyamat energiafogyasztásra-és szén-dioxid-kibocsátására gyakorolt hatásának vizsgálata, 

melynek egyik állomása jelen tanulmány.  

 

Kulcsszavak: Háztartási áramfogyasztás, településkategóriák, községek, üdülőfalvak.  
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A kis- és középvállalkozások kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi szerepvállalását 

felismerve, napjaink gazdaságpolitikájának kulcskérdése a kkv szektor támogatása, növekedése 

és finanszírozása, nemzetgazdasági és Európai Uniós szinten egyaránt. A szektor 

jelentőségének felismerése mellett világossá vált a kkv-k és a nagyvállalatok között 

tapasztalható különbségekből adódóan a forráshoz jutás anomáliája. 

Tágan vett kutatási területem a kkv szektor finanszírozásának, tőkeszerkezetének és 

tőkehelyzetének, valamint jövedelmezőségének mikro szintű vizsgálata, ezek egymásra 

hatásának feltárása. A monetáris és fiskális politikai intézkedések tapasztalatainak megismerése 

mellett a kisvállalkozások és a nagyvállalatok tőkeszerkezetét befolyásoló tényezők 

összehasonlítása során újszerű tudományos eredmények elérésére törekszem. Mindezek 

tükrében a tanulmány célja, hogy az idősorok elemzésén keresztül megvizsgálja, milyen 

hatással van a vállalkozások nemzetgazdasági szempontból lényeges teljesítménymutatóira a 

különféle Uniós intézkedések következtében megvalósuló fejlődés és növekedés, valamint 

feltérképezni a kkv szektor tőkehelyzetének javítása érdekében kínált Európai Uniós pénzügyi 

források és tőkejuttatások típusait és alternatíváit.  

A már felvetett problémák enyhítése érdekében a legismertebb és legátfogóbb Uniós intézkedés 

a JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) program indítása, 

lehetővé téve kifejezetten mikro-, kis-, és középvállalkozások számára a forráshoz jutást 

különböző konstrukciók formájában, amelyek rendszerező ismertetése szintén a tanulmány 

részét képezik. 

A fentiek vonatkozásában, kutatásom során az alábbi hipotézis alátámasztását, illetőleg 

megcáfolását tűztem ki célul. 

A kkv szektor makrogazdasági teljesítménymutatóinak javulása az Uniós támogatásokkal és 

tőkejuttatásokkal hozható összefüggésbe. 

Vizsgálataimat a matematikai statisztika eszközrendszerén belül az idősorelemzés módszerével, 

a Központi Statisztikai Hivatal nyilvános adatbázisaiban található, a foglalkoztatásra, a 

hozzáadott értékre, az árbevételre, a beruházásokra és a működő vállalkozások számának 

alakulására vonatkozó mutatószámok tanulmányozásán keresztül végzem, azok elméleti 

megközelítését követően. Teoretikus kutatásom során, amely a támogatások pozitív hatásainak 

és árnyoldalainak megvilágítását is magában foglalja, elsősorban a vonatkozó Uniós 

irányelvekre, felhívásokra és pályázati kiírásokra, valamint a korábbiakban készített 

tanulmányokra, szakirodalmakra támaszkodom, többek között a témával széleskörűen 

foglalkozó Nagy Sándor Gyula, Kullmann Ádám és Lóránd Balázs kutatásainak figyelembe 

vételével. 
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Az energetika az orosz geopolitikai érdekérvényesítés egyik kulcseszköze, melyet a II. 

világháborút követően kiépített, azóta is megkerülhetetlen energetikai ellátórendszerek 

segítségével a mai napig hatékonyan tud felhasználni. A Szovjetunió összeomlását követően 

csökkent orosz állam érdekérvényesítő szerepe, azonban befolyását az energiaszektorra és 

ezáltal a tőle függő országokra teljesen sosem vesztette el. Az energetikai kapcsolatok politikai 

érdekérvényesítés eszközeként történő aktív felhasználásáról 2006-tól beszélhetünk, ennek 

ellenére 1990 és 2006 között sem figyelhetjük meg ezen eszköz alkalmazásának teljes hiányát. 

Ezeknek az akcióknak a célpontjai a volt szovjet tagköztársaságok és a korábbi szovjet 

érdekszférába tartozó országok voltak, mely jól szemlélteti az 1945 és 1990 között kialakított 

energetikai függőségi rendszerek tartós hatásait. A 2006. évi orosz-ukrán konfliktus volt az első, 

amelyben Oroszország nem csak fenyegetett vele, hanem ténylegesen csökkentette a szállítandó 

földgáz mennyiségét. A 2006., majd a 2009. évi orosz-ukrán konfliktusok során egyértelművé 

vált, hogy Oroszország nemcsak fenyegető eszközként, hanem ténylegesen is alkalmazza az 

ellátás korlátozását és árpolitikai nyomásgyakorlást politikai érdekérvényesítése céljából, 

vállalva annak ránézve negatív következményeit is. 

 

Kulcsszavak: Energiapolitika, orosz-ukrán konfliktus, földgáz. 

  

mailto:haffner.tamas@ktk.pte.hu


  

III. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2016. november 4-5. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Absztrakt kötet 

Book of Abstracts 

  

 

CHANGES IN UKRAINE’S ENERGY POLICIES AND PRACTICES 

 

Daniel HAITAS 

teaching fellow and PhD student 
DE-ÁJK Marton Géza DI, Department of European and International Law 

 

My PhD topic is the history of Ukraine and European Union legal and political relations. I cover 

the period from the attainment of Ukrainian independence in 1991 up until the present day. My 

focus includes the various agreements that Ukraine signed with the European Union which 

sought to further integrate the former into the latter. These include the the Parternship and 

Cooperation Agreement, the Action Plan, becoming a signatory to the Energy Community 

Treaty, and the more recent Association Agreement. I focus on the historical context and 

political background of these agreements and Ukraine-EU relations in general, the aims of both 

parties in pursuing relations with each other, how the agreements vary and resemble each other, 

and to what extent we can consider them successful. 

One particular area of research, which shall be the subject of my presentation, is the way in 

which Ukraine has attempted to change its practices in its energy sector in order to bring it more 

in line with EU norms and standards. The reform of the energy sector in Ukraine according to 

EU standards is of great importance to the Central and Eastern European region in the area of 

gas supply, and for the whole of the EU. In fact, Ukraine has even been called „the birthplace 

of Europe’s security of supply agenda”. Ukraine is a crucial energy transit country for the 

European Union, and for this reason alone it is imperative that there been an understanding of 

this country’s energy practices and policies and the way in which they relate to the European 

Union. In addition, Ukraine’s approximation to the EU’s energy acquis is an important and 

current example illustrating how the latter is able to extend its legal boundary without extending 

its political boundary. 

Ukraine’s energy sector faces major issues which need to be overcome. My presentation shall 

survey Ukraine’s attempts to conform itself to EU rules and standards, in particular in the realm 

of gas, electricity and the creation of an independent energy regulator. I shall examine 

legislation passed by Ukraine in these areas, and issues relating to them.  I argue that despite 

various difficulties, the country is continuing to reform its energy sector according to EU 

guidelines, though in a somewhat inconsistent and fragmented way. 

In addition, I shall look at the ways in which Ukraine has attempted to diversify its energy 

supply sources, which has been seen as imperative in light of the country’s situation in the 

aftermath of the 2014 Maidan Revolution. Among the great ramifications of these events was 

the nature of Ukraine’s gas importation regime. Ukraine has always been greatly dependent on 

Russian gas, and the conflict that ensued from 2014 has caused Ukraine to seek alternative 

sources of gas as a way of safeguarding its energy security amidst the conflict with its 

neighbour. This involves the use of „reverse flows” from neighbouring European countries. I 

shall assess whether Ukraine has indeed been able to diversify its gas supply, and show that 

indeed there has been a major diversification in the sources from which Ukraine obtains its gas, 

which include Slovakia, Hungary and Poland. 

Major sources used in the preparation of this research include the actual legislation, rules and 

official statements of the European Union, European Energy Community and Ukraine itself, 

including the monitoring reports of the Energy Community. Important secondary literature in 

this area includes Roman Petrov’s, Applying the European Union’s ‘Energy Acquis’ in Eastern 
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Neighbouring Countries: The Cases of Ukraine and Moldova (Oil, Gas and Energy Law 2 

2014) and Roman Petrov and Peter Van Elsuwege (eds.), Legislative Approximation and 

Application of EU Law in the Eastern Neighbourhood of the European Union (Routledge: 

London and New York, 2014). I also draw from such reputable news services as Euractiv, 

Euobserver, Ukrinform, the Kyiv Post, Bloomberg and Reuters, which monitor the latest 

political and legal developments in this area. 
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VONZÁSKÖRZET-VIZSGÁLAT A DEBRECENI EGYETEM UKRAJNÁBÓL 

ÉRKEZŐ HALLGATÓINAK KÖRÉBEN 

 

HEGEDŰS Imre 

doktorandusz 

Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskola 

Szerző kutatási területe, témája: A Debreceni Egyetem külföldi hallgatóinak gazdasági hatása 

Debrecen városára 

Szerző publikus e-mail címe: hegedus.imre@unideb.hu 

 

A magyar felsőoktatás jelentős múltra tekint vissza, ugyanis az első magyarországi intézményt 

1367-ben Pécsen alapították. XIV. század óta jelentős változáson mentek keresztül nemcsak a 

nemzetközi, hanem a magyarországi felsőoktatási intézmények is. Az elmúlt közel 30 év 

legnagyobb változását a magyar felsőoktatási rendszerben a rendszerváltás okozta. Az 1993-as 

felsőoktatási törvénynek köszönhetően a szocialista rendszerben betiltott egyházi felsőoktatási 

intézmények egy részét újranyitották, illetve a törvény lehetőséget adott magán-, illetve 

alapítványi intézmények létrehozására (M. Császár–Wusching, 2014). 

A felsőoktatási expanzió nemcsak az intézmények számának emelkedésében, hanem a hallgatói 

létszámok növekedésében is jelentkezett. A hallgatói létszám a 2005/06-os tanévben érte el a 

csúcspontját (424 161 fő). A 2015/16-os tanévben 295 316 fő tanult valamelyik hazai 

felsőoktatási intézményben. A tömegesedés folyamata nemcsak a magyar hallgatók körében 

figyelhető meg, hanem a határon túli magyar hallgatók létszáma is emelkedett az egyetemeken 

és a főiskolákon. Ezek a hatótényezők, továbbá a felsőoktatási képzések kínálatának bővülése 

miatt egyre több tanulmány foglalkozik az oktatási vonzáskörzet-vizsgálatokkal (Teperics K., 

2005, Hardi T., 2007., Kovács F. 2012). 

A magyarországi egyetemeken az 1990-es évek elejétől folyamatosan növekszik a külföldi 

hallgatók száma. A rendszerváltás előtti években körülbelül 2500 külföldi hallgató tanult a 

magyar egyetemeken (Dusa Á., 2012.), míg 2013-ban a számuk már meghaladta a 20 000 főt. 

Kutatási témámnak a nemzetközi oktatási vonzáskörzet-vizsgálatokat választottam. A 

Debreceni Egyetem intézményi nyilvántartását, a KSH és az Oktatási Hivatal (felvi.hu) 

adatbázisait használtam fel az elemzéshez. Megvizsgáltam, hogyan változott a külföldi 

hallgatók száma a határon túli magyar hallgatók számához viszonyítva, továbbá az ukrajnai 

magyar hallgatók számához képest. Elemeztem, hogy a Debreceni Egyetemre eddig felvételt 

nyert, Ukrajnából érkező hallgatók milyen karra jelentkeztek. 

A rendszerváltás utáni időszakban a külföldi, s ezen belül a határon túli magyar hallgatók 

létszáma is megnövekedett a Debreceni Egyetemen. 2004-ben a külföldi hallgatói létszámából 

39,7% (ebből az Ukrajnából érkezők 16,5%-kal részesedtek) volt a határon túli magyar 

hallgatók aránya. A 2015-ös intézményi adatok alapján a külföldi hallgatók 6%-a érkezett 

Ukrajnából a Debreceni Egyetemre, s a külföldi hallgatók 18,3%-a volt határon túli magyar. Az 

eredmények azt mutatják, hogy a jelentkezők elsősorban a Bölcsészettudományi Karra (27,3%), 

a Természettudományi Karra (19,7%), valamint az Informatikai Karra (10,3%) nyertek 

felvételt. Ha összehasonlítjuk ezeket az adatokat a Magyarországgal nem határos országokból 

érkező hallgatók érdeklődési területével, akkor releváns különbséget tapasztalunk. Ugyanis a 

más országokból érkező külföldiek elsősorban az egészségügyi szakokat, az általános orvosi 

képzést választják. A nagymértékű eltérés okaira keressük a választ, amihez jelen pillanatban is 

folyó empirikus kutatásokat végzünk. 

mailto:hegedus.imre@unideb.hu
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A Debreceni Egyetem Ukrajnára fókuszáló vonzáskörzet vizsgálatát követően érdemes 

összehasonlító elemzéseket végezni más, Magyarországgal határos országokkal, hogy hasonló 

folyamatokat figyelhetünk-e meg, mint Ukrajna esetében. Egy másik célom, hogy 

összehasonlító tanulmányt készítsek a Szegedi Tudományegyetemre Szerbiából érkezett 

hallgatók adatainak felhasználásával, ugyanis amíg a kárpátaljai magyarok a hazai felsőoktatási 

intézmények közül elsősorban a Debreceni Egyetemet választják, addig a vajdasági magyarok 

a Szegedi Tudományegyetemen való továbbtanulást részesítik előnyben. 

 

Kulcsszavak: Debreceni Egyetem, felsőoktatás, vonzáskörzet, Ukrajna, Kárpátalja. 
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VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN - A TAGÁLLAMOK ELTÉRŐ 

JOGRENDSZERÉBŐL ADÓDÓ PROBLÉMÁK 

 

DR. HIDEG Milán István 

PhD hallgató 

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola  

Szerző kutatási területe, témája: Európai polgári eljárásjog, külföldi bizonyításfelvétel a 

polgári eljárásokban az Európai Unió területén 

Szerző publikus e-mail címe: hmilan@vipmail.hu 

 

Dr. Hideg Milán István vagyok, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi 

Doktori Iskola Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Tanszékének levelező tagozatos PhD 

hallgatója. Kutatási területem a polgári ügyekben történő határon átnyúló bizonyításfelvétel az 

Európai Unióban. 

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, de az Európai Unió egyes szervei által kiadott hivatalos jelentéseket, illetve 

különböző tájékoztató jellegű elemzéseket is vizsgálat tárgyává teszem. 

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, illetve más, az egyes országok között köttetett két- és háromoldalú 

nemzetközi szerződésekkel, továbbá saját kezdeményezésű felmérések elvégzése folytán - 

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

módszert alkalmazom.  

Úgy gondolom, hogy a különböző kutatási módszerek minél szélesebb körű alkalmazása 

mellett elengedhetetlen a kutatási területünkhöz kapcsolódó más témakörök megvizsgálása is. 

Ennek céljából jelen előadásomban nem a külföldi bizonyítás-felvételi eljárást, hanem – a 

szintén az európai polgári eljárásjoghoz tartozó – végrehajtási eljárást szeretném a Tisztelt 

Hallgatósággal megismertetni. Az előadás során elsősorban a felmerülő problémákra helyezem 

a hangsúlyt, azaz milyen nehézségekkel kell számolnia a jogalkalmazónak abban az esetben, 

amikor bizonyos tényállási elemek egy másik tagállamhoz kapcsolódnak. 

A kutatási probléma az európai polgári eljárásjogot érintő ügyek természetével függ össze, 

hiszen mind a külföldi bizonyításfelvétel, mind a végrehajtási eljárás során nehézséget okozhat 

az, hogy az ügyhöz kapcsolódó tagállamok joga egymástól lényegesen eltérő lehet, amely ezen 

eljárások eredményes lefolyását megkérdőjelezheti. 

Előadásomban kísérletet teszek arra, hogy az európai polgári eljárásjog szabályaiban rejlő 

esetleges veszélyekre felhívjam a Tisztelt Hallgatóság figyelmét. 

 

Kulcsszavak: Európai Unió, európai polgári eljárásjog, bíróság, végrehajtás, polgári per. 
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A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS NYILVÁNOSSÁGÁNAK 

BIZTOSÍTÁSA 

 

HOHMANN Balázs 

jogász hallgató, minőségirányítási igazgató, egyesületi elnök  

PTE Állam- és Jogtudományi Kar; CERT Tanúsító Zrt.; Tudatosan a Környezetünkért Egyesület 

Szerző kutatási területei, témái: Közigazgatási jog, a közigazgatás átláthatósága; 

Környezetmenedzsment 

Szerző publikus e-mail címe: hohbalazs@gmail.com 

 

A közigazgatástól, s azon belül a hatósági eljárástól évtizedek óta nyitottságot, 

ügyfélközpontúságot és hatékonyságot várnak el a tudományos-szakmai közösség, a 

kormányzat képviselői és az állampolgárok is. A nyitott jellegnek napjainkra számos 

megjelenési formáját ismerjük, de összefoglalóan a hatósági eljárás nyilvánosságának 

biztosításával jellemezhetjük azokat a jogintézményeket, eljárásjogi megoldásokat, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a hatósági eljárással kapcsolatos információk szélesebb körben elérhetőek 

és biztosítottak legyenek, amellett, hogy egyedi ügyben az ügyfelek is védve legyenek adataik 

illetéktelen kézbe kerülésétől, s a hatósági döntéshozatal biztonsága is fenntartható legyen. 

Ezek a lehetőségek egyszerre valósítják meg a közigazgatás, a hatósági szervek 

jogszabályokhoz kötött jogalkalmazásából eredő feladatait, biztosítják a társadalom tagjai és 

szerveződései számára a jogállamban mind nagyobb szerepet kapó és jelentőséggel bíró 

társadalmi kontroll lehetőségét, szolgálják az eljárás ügyfeleinek és egyéb szereplőinek jogos 

érdekeit és emellett biztosítják a hatósági eljárástól várható modern adat- és személyiségi 

jogvédelem megvalósulását. 

A materiális értelembe vett hatékony eljárás elérése érdekében napjainkban a hatóságoknak 

egyre nagyobb figyelmet kell szentelniük a kommunikáció élénkítésére, melyet az ügyfeleikkel 

illetve az egyéb érdekeltekkel kapcsolatban folytatnak. 

Az eljárásjogi megoldások korábban tapasztalható relatív zártsága, s ebből adódó merevsége 

számos esetben feloldható – természetesen a jogállami garanciák és jogszabályi keretek között 

gondolkozva - jogtudományi elemzés és az eredmények gyakorlatba való átültetése során.  

A hatósági eljárás során keletkező iratok betekinthetősége, civil szervezetek társadalmi 

csoportok képviseletére jogosító ügyféli jogállással való felhatalmazása, a döntéshozatali 

formák diverzifikálásával és egyes különleges hatósági eljárás típusok (pl. hatósági ellenőrzés) 

nyilvánosságának biztosítása hozzásegítheti az egyes hatósági szerveket ahhoz, hogy precízebb, 

a jogszabályi keretek között legmegfelelőbb döntést hozzák meg, s annak érvényesülését is 

mind magasabb szinten szolgálják. 

A kutatás és az annak eredményeit megfogalmazó előadás a fenti lehetőségek hazai 

jogrendszerben való érvényesülésével, a nemzetközi jó gyakorlatok átültethetőségével 

foglalkozik. 

A kutatás ennek megfelelően a hazai és egyéb releváns külföldi jogi megoldások elemzésével, 

összehasonlításával és az eredmények szintézisével dolgozza fel a szerteágazó vizsgálati 

területet. 

A kutatás, az előadás és a konferenciaközlemény az Emberi Erőforrások Minisztériuma Új 

Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készül. 

 

Kulcsszavak: Közigazgatás, hatósági eljárás, nyilvánosság, hatékonyság.  
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A 20. század második felében, a környezet védelme és megőrzése még nagyobb szerepet kapott 

a döntéshozatal minden szintjén. Ennek következtében egyre fontosabbá vált mind társadalmi, 

mind pedig az egyes szervezetek szintjén annak érzékeltetése, hogy az adott szervezet milyen 

intézkedéseket tesz a környezet magasabb szintű megóvása végett, s tevékenysége közben 

milyen – kvalitatív és kvantitatív értelemben is – hatásokat gyakorol szűken és tágan vett 

környezetére. 

A környezeti teljesítményértékelés és az értékelés módszerei a második világháború után 

kerültek kidolgozásra és rendkívül hamar alkotórészeivé váltak az élen járó, innovációra 

fogékony szervezetek döntéshozatali folyamatainak. Ezek a módszerek segíthetik a szervezetek 

munkatársait és vezetőségét abban, hogy számszerűsítsék a fő környezeti tényezőiket és 

problémáikat és ezen túlmenően, mintegy pozitív kiegészítő hatásként motiválják a szervezet 

munkatársait is. 

Napjainkra a környezeti teljesítményértékeléshez (ahogy igen gyakran találkozhatunk vele: 

KTÉ vagy angolul EPA) kapcsolódó módszerek sokasága érhető el a szervezetek széles köre 

számára – számos korábbi szervezeti, erre irányuló kutatás-fejlesztési projekt publikálását 

követően -, amelyek módszertanukban illeszkednek a KTÉ-t alkalmazó szervezet méretéhez, 

felépítéséhez, erőforrásaihoz. A megoldások spektrumát jól mutatja, hogy a legegyszerűbb 

grafikus módszerektől indulva, a számos tényezőt figyelembe vevő szabványosított 

megoldásokon át, az egészen szofisztikált, modern nagyvállalati irányításba illeszkedő 

módszerekig számos típus határolható le és ezek felhasználása növekvő tendenciát mutat 

globálisan. 

Ennek köszönhetően mára az egyszerűbb KTÉ módszerek segítségével a mikro és kis- és 

középvállalkozások és az ezekkel hasonló nagyságrendben működő non-profit és állami 

szervezetek is mind inkább bekapcsolódhatnak saját környezeti teljesítményük értékelésével és 

fejlesztésével az össztársadalmi és nemzetközi környezeti elvárások mind teljesebb 

megvalósításába. 

A fentieket figyelembe véve a környezeti teljesítményértékelés nemcsak a szervezetek 

jogszabályi megfelelőségének (compliance), előnyösebb piaci helyzetéhez vagy a környezettel 

való kapcsolatának javításához járulhat hozzá, hanem nemzeti illetve szupranacionális 

célkitűzések megvalósításához is. 

A kutatás és az előadás arra koncentrál, hogy a környezeti teljesítményértékelés módszereinek 

alkalmazása szervezeti szinten milyen hatásokat fejthet ki az Európa 2020 stratégiájában 

megfogalmazott célkitűzések megvalósítására, miként segíti elő a szervezetek alkalmazkodását 

a folyamatosan változó körülményekhez és elvárásokhoz. 

mailto:hohbalazs@gmail.com
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A kutatás ennek megfelelően a szervezeti környezetben felhalmozódott, dokumentált gyakorlati 

tapasztalatok összegyűjtésére és elemzésére épül, a vonatkozó szakirodalom és jogi szabályozás 

értékelése mellett. 

A kutatás célja, hogy kimutassa a környezeti teljesítményértékelés szerepét a szervezeti kultúra, 

erőforrás-gazdálkodás és szervezeten túlmutató elvárások teljesítésében. 

 

Kulcsszavak: Környezeti teljesítményértékelés, EU2020, környezettudatosság, 

környezetmenedzsment. 

  



  

III. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2016. november 4-5. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Absztrakt kötet 

Book of Abstracts 

  

 

A KÁBÍTÓSZERPIAC ÉS ANNAK KIHÍVÁSAI BŰNFELDERÍTÉSI SZEMSZÖGBŐL  

 

HORVÁTH Orsolya 

óraadó, doktorjelölt  

Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar  

Szerző kutatási területe, témája: Kriminalisztika, büntető eljárásjog 

Szerző publikus e-mail címe: horvath.orsolya@ajk.pte.hu 

 

A kábítószer használat által bekövetkezett halálozások száma a legmagasabb Európában a 

fiatalok körében. Az új pszichoaktív anyagok megjelenésével, olyan kihívásokkal kell szembe 

nézni, amelyek közös társadalmi összefogást, orvosi felkészültséget és természetesen jogi 

szabályozást igényelnek.  

Előadásomban bemutatom a jelenleg leggyakrabban használt szereket és azok élettani hatásait. 

Érintően elemzem a hatályos jogi szabályozást és ismertetem azt a folyamatot, ami a C-listára 

vételhez szükséges. Felderítési szempontból külön részletezem a kábítószer-kereső kutyák 

munkáját, kitérve arra a kérdéskörre, hogy a gyors piaci változások mentén mennyire vagyunk 

képesek felvenni a versenyt a küzdelemben.  

 

Kulcsszavak: Kriminalisztika, felderítés, szag, kutya. 
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DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEK DIAGNOSZTIZÁLÁSA KUTYÁVAL  

 

HORVÁTH Orsolya, HEGYI Dávid, GERENCSÉR Gellért, GYÖNGYI Zoltán 

doktorandusz  

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar  

Szerző kutatási területe, témája: Népegészségtan, daganatos megbetegedések diagnosztikája 

Szerző publikus e-mail címe: horvath.orsolya@pte.hu 

 

A daganatos megbetegedések felismerésének időpontja meghatározó a betegség későbbi 

lefolyásával és végkimenetelével kapcsolatban. Az időben történő kezelés jelentősen javíthat 

az állapoton. A korai felismeréshez tehát elengedhetetlenül szükséges egy olyan megbízható 

műszer, amely képes felismerni, azonosítani a megbetegedést. Célszerű a felismerésnek 

noninvazív módszerrel történnie, ugyanakkor elég szenzitivnek és specifikusnak is kell lennie. 

A kutyák szaglóképességüknek és a megfelelő kiképzésnek köszönhetően alkalmasak a fenti 

feladat elvégzésére.  

Előadásomban az eddig megjelent kutyával végzett kutatások eredményeit mutatom be, 

valamint ismertetem jelenlegi, tüdődaganatos megbetegedésekre koncentráló kutatásunk 

kezdeti szakaszát.  

 

Kulcsszavak: Prevenció, daganatos megbetegedések, kutya. 
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AZ OKTATÁSI REFORMRA FORDÍTOTT TÖBBLETKIADÁSOK VÁRHATÓ 

MEGTÉRÜLÉSÉNEK VIZSGÁLATA 

 

HORVÁTH Szilárd 

doktorandusz 

Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás – és Szervezéstudományok Doktori Iskola 

Szerző kutatási területei, témái: Oktatás-gazdaságtan, pedagógus HR  

Szerző publikus e-mail címe: hszilard79@gmail.com 

 

A köznevelés nagyszabású, komplex reformja évek óta tart hazánkban. Ennek szükségességét 

nem lehet vitatni, mert annak ellenére, hogy szeretünk hazánk által elért eredményekkel 

dicsekedni, mind a találmányok, vagy a Nobel díjak száma, a hétköznapok és a nemzetközi 

PISA- felmérések elkeserítő képet mutatnak. A PISA - felmérés nem egyfajta országok közötti 

versenyt fémjelez, hanem a különböző oktatási rendszerek hatékonyságát mutatja. Leginkább 

az egyes országok saját rendszerének hatékonysága mérhető a sorozatos mérések 

eredményeivel (OECD, PISA, 2012). A 2012-es PISA szövegértés feladatok alapján hazánk a 

34 OECD állam rangsorában a 30. helyen szerepel. Hasonlóan gyenge eredményeket értek el a 

tanulók a matematika kompetencia területén is. Ha az eredményeket idősoron vizsgáljuk, 

látható, hogy a vizsgálatok mérésről – mérésre gyengébb eredményt hoztak. Talán nem túlzás 

kijelenteni, hogy az oktatási rendszerünk ontotta és ontja a funkcionális analfabétákat, akik 

nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudják megállni a helyüket a munkaerőpiacon. Nagyon 

sok helyen egyszerűen az oktatás alulfinanszírozottságával magyarázzák az elkeserítő 

eredményeket.  

Azt nem lehet vitatni, hogy az oktatásra fordított GDP arányos állami költés 2003-tól 

folyamatosan csökken. Vitathatatlan az a tény is, hogy az oktatás színvonalának növelésével 

számos pozitív externáliás hatás jelentkezik, például csökken a munkanélküliség, csökkenek a 

különböző szociális, egészségügyi kiadások. Alacsonyabb lesz a bűnözés, amely csökkenti a 

büntetés-végrehajtási költségeket. 

Az oktatás egy nagyon összetett, sok területet átölelő komplex rendszer, melynek színvonala 

nem növelhető egyszerűen az állami támogatás emelésével. Az oktatás egyik fő pillére maga a 

pedagógus, a pedagógustársadalom. Ahogy Sági és Varga (2010) fogalmazott: a diákok iskolai 

teljesítményét az oktatáspolitika által is befolyásolható tényezők közül leginkább a 

pedagógusmunka minősége határozza meg. Ennek ellenére a pedagógusok hajdani tekintélye 

már a múlté, társadalmi megítélésük, anyagi helyzetük mind-mind a szellemi munkát végzők 

alsó szintjére sodorta őket (Varga,1998). Tehát a pedagógusok megfelelő motiválása 

elengedhetetlen, a korábbi közalkalmazotti bértábla erre alkalmatlan volt. A 2011. évi CXC. A 

köznevelésről szóló törvény egyik legnagyobb forradalmi pillére a pedagógus életpályamodell, 

mely alapjaiban reformálja meg a pedagógus HR-t. 

Célom megvizsgálni, hogy az oktatási reform milyen mértékben hozta meg az elvárt 

eredményeket, azaz javultak-e hazánk az oktatás minőségét jelző mutatói, és ezek változásai 

párhuzamba állíthatók-e a 2012-ben kezdődött köznevelési reform intézkedéseivel.  A 

többletkiadások és az eredmények arányban állnak-e egymással.  

Feltárásra kerül, hogy a külföldi tapasztalatokat felhasználva létrehozott életpályamodell, 

alkalmas-e a pedagógusok minősítésére és ennek hatása van-e a köznevelés minőségére.   

A köznevelés teljesítménye kvantitatív módon elsősorban szekunder adatok hazai és 

nemzetközi szakirodalmából és elemzéseiből származó adatokból kerül elemzésre. 

mailto:hszilard79@gmail.com
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A pedagógus életpályamodellel összefüggő vizsgálatoknál a szekunder adatok mellett kvalitatív 

kutatás kerül alkalmazásra, melyhez a primer adatok a köznevelésben résztvevő 

pedagógusoktól, intézményvezetőktől kapott mélyinterjúkból származnak. 

A napjainkban is tartó végbemenő változások az oktatás egy komplex átfogó reformja. Pontos 

eredményekre számítok annak igazolására, hogy a bevezetett új köznevelési törvény érezhető 

javulást hozott-e Magyarország köznevelésében, többek között a HR, a minőség, és az 

innováció aspektusaiban. Választ kívánunk kapni arra, hogy milyen motivációs elemekkel bír 

az életpályamodell, várhatóan teljesíteni tudja-e az elvárásokat.  

 

Kulcsszavak: Oktatáspolitika, oktatás-gazdaságtan, HR. 
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EUROPEAN STUDENTS’ TRAVELS WITH THE ERASMUS PROGRAMME: 

TOURISM OR NOT? 

 

Janka HUJÁK 

PhD student 

University of Pannonia, Faculty of Business and Economics 

E-mail address: janka.hujak@gtk.uni-pannon.hu 

 

ERASMUS is the flagship educational exchange programme of the European Union offering 

opportunity for international mobility for students in higher education. The current study has 

aimed to find the place of the ERSMUS programme in Europe’s tourism. Tourism gives a 

significant percent of the EU’s GDP. Numerous studies have proven the economical effect of 

ERASMUS students on the hosting community. These observations prove why it is worth 

investing in the promotion of the programme. Even though the programme is the EU’s best 

known student exchange programme, still the application numbers show a great variety within 

regions and university types. For example several Hungarian higher education institutions 

struggle to recruit applicants to the programme. 

The ERASMUS programme has connections to multiple tourism types: educational tourism, 

study tourism, youth tourism, alternative tourism, academic tourism, student tourism. 

Furthermore it offers two fields of investigation, the ERASMUS semester spent abroad in the 

whole and the short travels that ERASMUS students do during their exchange semester. If 

ERASMUS may be considered as a tourism type, then the theory of push-pull factors of the 

travel decision is applicable. On one hand the push factors originate from the unmet needs, they 

represent the perceived future outcomes. On the other hand, the pull factors come from the 

destination’s attributes and characteristics. 

The current study sets the background of a following survey and statistical analysis on the 

factors influencing the application decision to the Erasmus programme. In 2006 a thorough 

study was carried out by the International Centre for Higher Education Research (INCHER-

Kassel) on the factors on the determinants affecting the decision on the application. The 

identified factors were: financial barriers, ERASMUS conditions, higher education system 

compatibility, personal motivation, awareness. Since than the ERASMUS programme has 

undergone a great change, furthermore at that time the study did not use a proper statistical 

factor analysis. These facts encourage the author of the current study to prepare a new factor 

analysis on the factors of the application decision through the lenses of a touristic travel 

decision. In the further phase of the current research a survey will be done among business 

students of medium sized universities in the region whose are not located in capital cities. 

Research partners are welcome to join in. 
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FOGYASZTÓI JOGVÉDELEM A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS ÉRDEKÉBEN – 

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FIATAL FOGYASZTÓK KISZOLGÁLTATOTT 

HELYZETÉRE 

 

DR. JAGUSZTIN Tamás 

PhD hallgató 
Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 

Szerző kutatási területe, témája: fogyasztóvédelmi jog 

Szerző publikus e-mail címe: jagusztin@yahoo.com 

 

A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy 

veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket. 

Ennek szerves része a fenntartható fogyasztás, ami a társadalmi és környezeti egyensúlyhiányok 

felelősségteljes kezelését jelenti a fogyasztás területén. A fenntartható fogyasztás tekintetében 

a legnagyobb nehézséget a közeljövőben a fogyasztás robbanásszerű növekedése jelenti, ami 

rövidesen a nyersanyagforrások gyors kimerüléséhez és a környezet visszafordíthatatlan 

elszennyeződéséhez vezethet.  

A fenntartható fogyasztás, vagyis a fogyasztás racionalizálása megkívánja, hogy olyan 

jogvédelmi intézmények jöjjenek létre, amelyek biztosítják, hogy a rövid távú piacgazdasági 

érdekek ne nyomják el a társadalom hosszú távú érdekeit, így a fenntartható fejlődést. A 

jogsértések hatóságok, illetve bíróságok előtti megállapítása, azok megszüntetése visszatartó 

erejű a vállalkozásoknak. A bírságok, kártérítések preventív hatása generális és speciális módon 

is érvényesül a piacon. Ez arra ösztönzi a vállalkozásokat, hogy megfelelő minőségű termékeket 

gyártsanak, a fogyasztókat teljes körűen informálják, tisztességes szerződési feltételeket 

alkalmazzanak. Ezzel hosszútávon elérhető lehet, hogy a fogyasztók olyan termékekhez 

jussanak, amelyeket tartósan tudnak használni, illetve olyan szolgáltatásokat vehetnek igénybe, 

amelyek számukra nem feleslegesek. A folyamat eredménye, hogy visszaszorulhat a 

túlfogyasztás. A túlfogyasztás lecsökkentésével elősegíthető a fenntartható fogyasztás, ami 

hozzájárul a környezeti terhelés csökkentéséhez. 

Tehát a jogvédelmi rendszerek megválasztásának és megfelelő működtetésének hatása van a 

vállalkozások és a fogyasztók piaci magatartására, és ezáltal kihatnak a fenntartható 

fogyasztásra. A jogvédelem akkor adekvát, ha egyenlően biztosítja a jogérvényesítéshez való 

hozzáférés lehetőségét. Az egyenlőség felfogásba az is beletartozik, hogy különféle 

sajátosságokkal bíró, így a szociális helyzetük, koruk, nemük vagy más tulajdonságaik alapján 

csoportot alkotó személyek hátrányos helyzete a szabályozásban szerepet kaphat, a formális 

egyenlőség-felfogásból eredő visszásságok kompenzálására. Ez olyan esetekben válik 

jelentőssé, amikor a formai szempontból azonos módon történő kezelés ellenére sem 

beszélhetünk ténylegesen egyenlő esélyekről, illetve helyzetekről. Az egyenlőség érdekében 

„gondviselő állam” kompenzáló, korrekciós juttatásokkal igyekszik csökkenteni a jogosultak 

és a többi “használatba vevő” közötti különbségeket. Például szociális egyenlőtlenség esetén 

többet juttat azoknak, akik kisebb mértékben tudnak hozzájárulni a közterhekhez. A fiatal 

fogyasztók jogvédelmére ezért különös hangsúlyt kell fektetni, hiszen ők azok, akik saját jogaik 

megvédésére koruk, tájékozottságuk, anyagi helyzetük révén hathatósan még nem képesek.  

Előadásomban be szeretném mutatni empirikus kutatási eredményekre támaszkodva, hogy a 

fiatalok olyan réteget alkotnak, akik erőteljes külső hatásokkal találkoznak mint fogyasztók, és 

mindeközben nem rendelkeznek a megfelelő képességekkel, hogy ezekkel szemben igényeiket 

mailto:jagusztin@yahoo.com
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felismerjék és azokat érvényesítsék. Mind a vállalkozásokkal szembeni fellépés, mind a 

bírósági igényérvényesítés során hátrányt szenvednek a felnőttekhez képest. Az általuk kötött 

jogügyletek ellenértéke általában olyan alacsony összegű, hogy a hosszadalmas és költséges 

bíróság előtti igényérvényesítés reális alternatívaként még akkor sem jelenne meg, ha ezek 

megindítására önmagukban is lehetőséggel rendelkeznének.  

A fiatal fogyasztók igényeinek érvényesítését az arra feljogosított szervezetek által indítható 

közérdekű keresetek tűnnek a legalkalmasabb eszköznek, mivel e kereseteket az érintett 

fogyasztók perbeli részévétele nélkül, de az általuk elszenvedett jogsértés megszüntetése 

érdekében lehet megindítani. A megfelelő szaktudás hiánya és a perbeli költségek viselésének 

kockázata ezáltal nem jelent akadályt a fogyasztók oldalán.  

 

Kulcsszavak: Fenntartható fogyasztás, fogyasztóvédelem, fiatal fogyasztók, közérdekű kereset. 
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KORTÁRSAK A HONFOGLALÓK EREDETÉRŐL - EGY 9. SZÁZAD VÉGI 

MIGRÁCIÓ EMLÉKEI 

 

JUHÁSZ Péter  

doktorandusz 

SZTE Történelemtudományi Doktori Iskola 

Szerző kutatási területe, témája: Magyar őstörténet 

Szerző publikus e-mail címe: pjuhasz2003@gmail.com 

 

A honfoglaló magyarság és a helyben találtak együttélése kutatói tevékenységem egyik kiemelt 

területe. Kutatási területemen 12 konferencián tartottam előadást, publikációim 

konferenciakötetekben és szakfolyóiratokban jelentek meg, több is megjelenés alatt áll.  

E meglehetősen elhanyagolt témakör fontosabb kutatóit a szakirodalomnál említem meg. 

Középkori latin nyelvű forrásainkban igen érdekes, eredeti elképzeléseket olvashatunk az 

ismeretlen és veszélyes, nyelvében, életmódjában, szokásaiban idegen magyarság 

származásáról. A magyar történetírás e forrásokat a hun-avar-magyar azonosság tétele miatt 

nem tekintette történeti súlyúnak, holott összehasonlító elemzésük valós elemeik feltárásával a 

kárpát-medencei magyarság kialakulási folyamatát segíthet megismerni. 9-10. századi latin 

kútfőink egyik csoportja az avarokkal azonosítja a magyarokat (ungri), úgy tűnik, nem tud arról, 

hogy frissen költöztek a Kárpát-medencébe. Ezek a Fuldai Évkönyvek (892-900), Widukind 

(10. század 2. fele), Viterbói Gottfried, Pantheon (12. sz.). Ezen forrásaink Nagy Károly frank-

avar háborúi résztvevőinek tartják az ungri-kat, a hunok és avarok ellen emelt legendás sáncok, 

a klusák mögé helyezik lakóhelyüket. Innen több szuerző szerint Arnulf császár a morvák ellen 

engedte ki őket, ilyen Liudprand (10. század közepe), Ekkehard (1125 előtt), az Annalista Saxo 

(12. század közepe). Widukindnál a klusák mögé zárás mellett megjelenik a Nagy Károly-kori 

pannóniai ungrok a Maeotishoz űzésének képzete. Ez már a Dado-nak írt levélben (917/923) is 

megvan, amely az ungrok korábbi ismeretlenségét nevük megváltozásával magyarázza. 

Ugyanezt Regino (908) névtelenségükkel magyarázta, Liudprand pedig a klusákkal való 

elszigetelésükkel. Forrásaink e csoportja összevegyíti a Nagy Károly által a Tiszán túlra űzött 

hunok és avarok valós történetét és a sáncokkal való elzárásnak a Nagy Sándor történetekből 

kölcsönzött motívumát, a magyaroknak a Maeotis mocsaraiból a Tiszához jövetelével, majd 

Arnulffal szövetségben Morávia és Pannonia elfoglalásával, és Itália megtámadásával, tehát 

„kiszabadulásukkal” a sáncok mögül.  

A nyugati ismeretek forrása talán a 926-ban Sankt Gallenben felbukkanó magyarul tudó 

klerikus lehetett, akinek kolostorában és környékén a 7-9. századi forrásokban az „ungri” név 

személynévként tűnik fel. A Dado levél története az egykor Pannoniában dúlt éhínségről, és a 

lakosság egy részének kényszerű keletre vándorlásáról megerősíthető az avarok/hunok/ungrik 

egy részének a frank hadak elől a Tisza vidékére meneküléséről szóló 9. század eleji források 

alapján. Innen már csak egy lépés volt, hogy a Tiszától a Donig nyúló Szkítia/Szarmatia nyugati 

végén élt avarokat a keleti végeken élt, majd a Tisza mellé költözött magyarokkal kapcsolatba 

hozzák szerzőink. Ebben döntő szereppel bírtak az avarokra/hunokra az „ungri” nevet használó, 

mára hitelesként értékelt 7-9. századi források. Az új magyar fejedelemség a korábban 

avaroktól uralt onogurok ungri/Ungaria nevét örökölte. Vizsgált forrásaink a magyar 

etnogenezisnek igen értékes, két nép összeolvadását tükröző dokumentumai. További 

vizsgálatuk, elemzésük a kárpát-medencei magyarság kialakulásának folyamatát segíthet 

megvilágítani, régészeti megfigyelésekkel és a helynévkutatás adataival kiegészítve.       
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A szakirodalomból László Gyula, Vékony Gábor, Makkay János, Kulcsár Péter, Róna-Tas 

András és Németh András nevét érdemes megemlíteni. A források között elsősorban Gombos 

F. Albin: Catalogus Fontium Historiae Hungaricae I-IV. Bp. 1937-1943. című munkája 

említendő, amely a magyarok említéseit gyűjtötte össze a középkori latin nyelvű forrásokban. 

 

Kulcsszavak: Magyar őstörténet, 9. századi Kárpát-medence, hun, avar, ungri. 
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DIE HERAUSFORDERUNGEN DER PÄDAGOGENBILDUNG- UND 

WEITERBILDUNG IM 21. JAHRHUNDERT  

 

KATONA Istvánné Kocsis Rita 

doktorandusz 

Eszterházy Károly Egyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola 

Szerző kutatási területe, témája: Szociális kompetencia az osztálytermi interakciókban  

Szerző publikus e-mail címe: rkatonakatona@gmail.com 

 

Den Grund meiner Problemstellung geben die Herausforderungen, die im 21. Jahrhundert mit 

der Pädagogenausbildung- und Weiterbildung zusammenhängen. Ich suche die Antwort auf die 

Frage, in welchem Maße die internationalen Trends und die wissenschaftlichen Ergebnisse in 

den Sichten der ungarischen Fachleute im Bereich der Erziehungswissenschaft aufgetreten sind. 

Im theoretischen Teil meines Vortrags wollte ich ein Panorama über die wichtigsten Fragen 

und die internationalen Tendenzen der Pädagogenausbildung – und Weiterbildung in und außer 

Europa darstellen. In der europäischen Pädagogenausbildung wird der kontinuierliche 

Lernprozess von Pädegogen während ihrer beruflichen Tätigkeit immer bedeutender. Die 

Mehrheit der pädagogischen Kompetenzen wird nach den Erfahrungen nicht während der 

ziemlich kurzen Pädagogenausbildung in den Ausbildungsinstituten erworben, sondern viel 

lieber am Arbeitsort während der Interaktionen mit den erfahreren Kollegen, oder bei der 

Verwirklichung von gemeinsamen Innovationen. Die internationale Tendenz, die die fachliche 

Entwicklung von Pädagogen drängt, zeigt auch, dass sie Weiterbildung der berufstätigen 

Pädagogen eine immer wichtigere Rolle haben sollte. Nach der Übersicht der internationalen 

und ungarischen Geschichte der Pädagogenausbildung- und Weiterbildung und deren 

Charakteristik scheint sich die Tendenz zu formen, dass die Pädagogenausbildung keinesfalls 

als ein geschlossener Prozess zu betrachten ist. Die Ausbildung muss auf vorgangsähnliche, 

praxisorientierte, aber auch wissenschaftlich unterstützte Forschungsergebnisse gebaut werden. 

Die Frage der Gleichgewicht von Praxis und Theorie hat in der Geschichte der 

Pädagogenausbildung immer eine zentrale Rolle gespielt. In Ungarn wurde ständig darüber 

diskutiert, ob in der Lehrerausbildung die fachwissenschaftliche Ausbildung oder die 

pädagogisch-methodologischen Elemente dominieren sollten (Pukánszky, 2012). Es lohnt sich 

die gute Praxis von Ländern zu untersuchen, die über ein erfolgreiches Bildungssystem 

verfügen, dann sollte sie möglicherweise adaptiert werden. Der eine Teil des Erfolgs in diesen 

Ländern ist die positive Beurteilung der Pädagogen, die Wiederherstellung des Prestiges in der 

Gesellschaft.  

Im praktischen Teil meines Vortrags gehe ich aus dem Hypothese aus, dass die 

Pädagogenausbilder im 21. Jahrhundert in Ungarn über diese Kriterien als Erwartungen 

schreiben. Von den Kompetenzen der Pädagogenausbilder stelle ich die Untersuchung der 

selbstreflektivischen Fähigkeit, der lebenslangen fachlichen Entwicklung und das Engagements 

für die Pädagogenausbildung in den Mittelpunkt. Das Interview mit einem Pädagogenausbilder 

wird sowohl nach der induktiven als auch nach der deduktiven Logik untersucht, mit einem 

Software qualitativ analysiert, dann werden die Ergebnisse der empirischen Forschung mit den 

internationalen Tendenzen vergleicht.  

 

Schlüsselwörter: Erziehungswissenschaft, Pädagogenausbildung, Weiterbildung, 

internationale Tendenzen, qualitative Inhaltsanalyse.  
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AZ OKTATÁSFÖLDRAJZI (VONZÁSKÖRZETI) VIZSGÁLATOK KRITIKAI, 

FÖLDRAJZI SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSE – KVANTITATÍV VAGY 

KVALITATÍV A VONZÁSKÖRZET KUTATÁSA?   

 

KINCSES Boglárka 

PhD hallgató  

Szegedi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola  

Szerző kutatási területe, témája: Társadalomföldrajz, oktatási-vonzáskörzet vizsgálat 

Szerző publikus e-mail címe: boglarka.kincses@geo.u-szeged.hu 

 

A földrajzban a város-vidék közötti kapcsolat, a települések különféle, például oktatási, 

egészségügyi, munkaerőpiaci vonzáskörzetének meghatározása, lehatárolása az 1930-as 

évektől kezdve vizsgált kérdéskör (CHRISTALLER, W. 1933). A gravitációs modell kidolgozása 

az 1920-as évekre tehető (REILLY W. J. 1929), amelynek klasszikus alkalmazását a nagyváros 

vonzásterületének adott szempont alapján történő lehatárolása jelentette. A nemzetközi 

vonzáskörzet vizsgálatok a matematikai és statisztikai módszerek földrajzi alkalmazásával, az 

1950-es és 60-as években végbement kvantitatív forradalom beágyazódásával váltak 

széleskörűvé, meghatározóvá. A hazai kutatások ugyan követték a nemzetközi trendeket, de a 

regionális tudomány előretörése helyett inkább a szovjet típusú gazdaságszervezés által 

teremtett gazdasági körzet lehatárolási igénye idézte elő az ilyen típusú publikációk és 

tanulmányok számának növekedését. A magyar vonzáskörzet vizsgálatok számszerűsítik a 

vonzás vagy gravitáció erősségét, azonban ezen túlmenően nem bocsátkoznak további 

elemzésekbe. Bár a hagyományos vonzáskörzet kutatások kvantitatívak, az 1970-es évektől 

kezdve folyamatosan jelentek meg olyan kvalitatív elemek, melyek nem csak a számokat, 

mértéket, de a jelenséget előidéző ok-okozati összefüggéseket is feltárták, legalábbis próbát 

tettek rá. Napjainkban a kvalitatív vizsgálati elemek/tényezők felértékelődnek, így a 

hagyományos hazai vonzáskörzet vizsgálatok mellett a háttérben lévő valós motivációkat, 

tényezőket és körülményeket is fel kell(ene) tárni. Emiatt szükség van egy újszerű 

megközelítésre, mely a mindennapi inter- és multidiszciplináris kutatási elvekhez jobban 

alkalmazkodik.   

Hazánkban számos vonzáskörzet-vizsgálat a trianoni diktátum után keletkezett és kiemelt 

figyelmet fordított a határmentiség szerepére. A rendszerváltás után a határ új értelmezést 

kapott: nem mint elválasztó, hanem mint összekötő kapocs lett az Európai Unión belül.  

Magyarországon az oktatásföldrajz a 2000-es években jelent meg, ekkor írt először magáról a 

tudományterületről és kutatási előzményéről M. Császár Zsuzsanna (M. CSÁSZÁR ZS. - 

WUSCHING Á. T. 1998). Azóta több hazai nagyvárosra és egyetemre készült vonzáskörzet 

meghatározás, melyek hasonló módszereket alkalmazva jöttek létre.  

A tanulmány megalapozó jellegű, fel kívánja tárni az eddigi hagyományos szemléletű 

vonzáskörzet kutatásokat és emellett felhívja a figyelmet az újabb irányzatok és az 

interdiszciplinaritás fontosságára. Szisztematikusan áttekinti a korábban keletkezett oktatási-

vonzáskörzet kutatással kapcsolatos tanulmányokat és azok módszerét, elvi keretrendszerét, 

majd kritikai szemléletet alkalmazva bemutatja azok hiányosságait, erősségeit.  

Tanulmányom megalapozó kutatás a későbbi doktori kutatási témámhoz. Kutatásom tárgya 

Szeged közép- és felsőfokú oktatási vonzáskörzetének vizsgálata a korábbi hazai kutatásokhoz 

képest kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerekkel egyaránt, kiemelt figyelmet fordítva a 
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határmentiség szerepére. A számszerű, statisztikai adatok mellett a mögöttes okokra, a valós 

motivációk kutatására is hangsúlyt kívánok fordítani.  

 

Kulcsszavak: Város-vidék kapcsolat, határmentiség, iskolaválasztás, motivációk, kritika. 
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EGY TÁRSADALMI HATÉSELEMZÉS TAPASZTALATAI: MAGYARORSZÁGI 

KUKORICATERMELŐK ÉGHAJLATVÁLTOZÁS PERCEPCIÓJÁNAK ÉS 

ADAPTÁCIÓS GYAKORLATÁNAK FELMÉRÉSÉRE 

 

KIRÁLY Gábor 

tudományos segédmunkatárs, doktorandusz 

Magyar Tudományos Akadémia, Közgazdasági és Regionális Kutatások Központja 

Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola 

Szerző kutatási területe, témája: Klímaváltozás alkalmazkodás kutatás magyarországi 

szőlőtermelők körében 

Szerző publikus e-mail címe: kiralyg@rkk.hu 

 

A magyar mezőgazdaság számára a kukoricatermesztés stratégiai fontosságú ágazat. A 

kukorica helye a szántóföldi növénytermesztés vetésforgójában biztosnak látszik, hiszen hosszú 

ideje ezt a kultúrát termesztik a legnagyobb területen az országban. Azonban az utóbbi években 

tapasztalt ingadozó termésátlagok, romló jövedelmezőségi mutatók és szélsőséges időjárás 

körülmények miatt a teljes ágazati stratégia újragondolására is szükség lehet a jövőben.  

Jelen tanulmány a magyarországi kukorica ágazat működésébe nyújt betekintést a 

kukoricatermelők egy olyan csoportján keresztül, akik rendszeres beszállítói az ország egyik 

legnagyobb bioethanol gyárának. A gyár számára készített társadalmi hatáselemzés részeként 

részletes felmérés készült a beszállítók gazdaságának jellemzőiről, termelési és értékesítési 

tapasztalatairól, illetve éghajlatváltozás percepciójáról. A kutatás kevert adatfelvételi 

módszerekkel (szakértői interjú, kérdőíves felmérés és fókuszcsoportos interjú) szólaltatta meg 

a gazdálkodókat. 

A kutatás elsősorban arra kereste a választ, hogy egy ilyen nagy kapacitású feldolgozó üzem 

megjelenése, milyen hatással van a gazdálkodók döntéseire, tevékenységére, fejlesztéseire. 

Eredményeink között elsősorban a piac-stabilizáló hatást kell kiemelni, ami a gazdálkodók 

számára kiszámíthatóságot és tervezhetőséget hozott, elsősorban az értékesítés és a 

termesztéstechnológiai fejlesztések területén. Fontos megfigyelés azonban az országos 

tendenciához igazodó termőterület csökkenés is. Az eredmények alapján a visszaesés okaként 

elsősorban a jövedelmezőség romlását azonosítottuk, de erős összefüggés mutatkozott a 

sokszor szélsőségessé váló agrometeorológiai körülményekkel is. A kutatás felhívja a figyelmet 

az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás fontosságára és áttekinti a gazdálkodók számára 

elérhető lehetőségeket, valamint az alkalmazkodást lassító tényezőket.  

 

Kulcsszavak: Klímaváltozás, alkalmazkodás, mezőgazdaság, társadalmi hatáselemzés. 
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KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS GEOPOLITIKAI SZEMSZÖGEI KÉT SZOMSZÉDOS 

ORSZÁG (MAGYARORSZÁG ÉS SZERBIA) PÉLDÁJÁN  

 

DR. KOVÁCS Áron 

PhD hallgató 

Pécsi Tudományegyetem - Földtudományok Doktori Iskola - Geopolitika, geoökonómia és 

politikai földrajz közép-európai perspektívából  

Szerző kutatási területe, témája: Közlekedés, elérhetőség regionális és geopolitikai kérdései 

Szerző publikus e-mail címe: aronkovac@gmail.com 

 

A közelmúltban számos magyar, a közlekedés hatását vizsgáló elemzés (Erdősi 2000, Fleischer, 

Kálnoki, 2003, Németh, 2005, Tóth, 2007 stb.), jelent meg, de pontos összefüggésrendszer a 

regionális infrastruktúra és a területi fejlődés között még nem tisztázott (Diamond és Spence 

1984, Bryan et al. 1997). A kérdés még mindig nyitott, hogy az infrastruktúra megléte generálja 

a gazdasági növekedést, vagy fordítva, a gazdasági növekedés szükséges előfeltétele az 

infrastruktúra kiépülése (Wang, 2002).  

A téma időszerűségét Szerbia EU-csatlakozási folyamatának elindulása jelenti, hiszen ezáltal 

felértékelődnek Magyarország számára mind a Visegrádi-országok, mind a Nyugat-Európa felé 

tartó útvonalak, tranzitterületek. A vizsgált két szomszédos ország közlekedéshálózatának 

jelenlegi állapota meglehetősen eltérők és fejlesztésük pozitív regionális hatásokat 

indukálhatnak, de ezek a hatások még csupán részben ismertek. A hatások feltárásának 

eszközének a komplex közlekedés hálózati (TRANS) és 9 különböző társadalmi, gazdasági 

mutatókat alkalmaztam. A TRANS mutató a különböző közlekedéshálózatok kiépítettségének 

szintjét teszi összehasonlíthatóvá. Általa a területi különbségek megfoghatóbbá, valamint más 

területi adottságokkal összehasonlíthatóvá váltak. Az elemzés bemutatja Magyarország és 

Szerbia közlekedési alágazatainak területi fejlettségét és különböző geopolitikai (gazdasági, 

társadalmi, szociális) mutatók közötti kapcsolat szorosságát, irányát. A gazdasági, társadalmi 

mutatók és a közlekedés fejlettségének kölcsönhatásait korrelációelemzéssel vizsgáltam, s az 

említett jellemzők alapján klaszteranalízissel a régiókat csoportokba rendeztük a fejlettségbeli 

hasonlóságok és különbségek bemutatása érdekében. 

A tanulmány célja, hogy rámutasson, hogy milyen gazdasági és geopolitikai tényezők 

befolyásolják a közlekedés alágazatok fejlődését? Milyen változások szükségesek ahhoz, hogy 

az európai országok közlekedése pozitív hatását fejtsen ki? Milyen kapcsolódási lehetőségek 

vannak az egyes közlekedési módozatok (alágazatok) között? A cikk megválaszolja azt a 

kérdést, hogy a közlekedési alágazatok külön-külön és együttesen is milyen mértékben és 

irányban hatnak az egyes régiójuk fejlettségére. 

 

Kulcsszavak: Közlekedés, geopolitika, fejlesztés, TRANS mutató. 
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AZ ÁLLAMHATÁR, MINT A XENOFÓBIA EGY DIFFERENCIÁLÓ TÉNYEZŐJE - 

IDEGENEKKEL SZEMBENI ATTITŰD A SZERB-MAGYAR HATÁRTÉRSÉGBEN 

 

KRISKA Olivér 
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Szerző publikus e-mail címe: kriska.o@outlook.com 

 

Az állam határpolitikája, ahogyan számos globális és országos folyamat különböző 

léptékekben, különböző módon jelenik meg. A kutatás vizsgálja a magyar és az uniós 

határpolitika mikroszintű megjelenését a szerb-magyar határtérségben, valamint az idegenekkel 

szembeni attitűdötöt az egyes települések államhatárhoz képest elfoglalt helyzetével veti össze. 

A téma aktualitását adja, hogy nemzetközi szinten is egyre inkább előtérbe kerülnek az 

államhatárokkal, és a menekültekkel, bevándorlókkal kapcsolatos diskurzusok. 

A dolgozat alapfeltevése, hogy a határ meghatározza a külső, és a belső fogalmát, a kívülállókat 

és így az idegeneket, alapvetően befolyásolja az idegenekkel szembeni nézeteket. A kutatás 

célja, hogy meghatározza a déli határtérségben élők álláspontját az idegen külföldiekkel 

kapcsolatban, a határ két oldalán, valamint a határsávtól messzebb élők nézeteinek 

hasonlóságait és különbségeit. Ehhez a helyi társadalom általános véleményét, a 

menekültellenesség, és az előítélet megjelenését Mórahalmon és Röszkén, a határ „innenső” 

oldalán és Horgoson, a határ „túlsó” oldalán vizsgáltam. A mintaterület kiválasztását indokolta, 

hogy az említett településen élők a szerb-magyar határvonalhoz közel fekszenek, így a helyi 

lakosokra erősebb hatással lehet az államhatár jelenléte, ez térbeli helyzet pedig befolyásolhatja 

a véleményalkotást.  

A lakosság véleményének megismerésére kérdőíves kutatást végeztem 2014-ben, mely során 

egy 46 kérdést tartalmazó önkitöltős kérdőívet használtam, ezt egészítettem ki internet alapú 

kérdőívekkel. A mintaterület magyarországi településein minden harmadik házat vontam be a 

kutatásba, amennyiben visszautasították a válaszadást, akkor a mellette lévő ház következett. 

Horgos esetében a helyi általános iskolában osztottam szét a kérdőíveket, melyet a gyerekek 

szülei otthon töltöttek ki. Ennek eredményeként 203 kérdőív született a mintaterületről, és 314 

online kérdőív, amely a mintaterületen kívülről érkezett. A tanulmányban összesen 517 db 

kérdőívet elemeztem ki. 

Az eredmények alapján a mintaterület válaszadóinak 98%-a hallott már környezetében illegális 

határátlépésről, és 70,4% látni is vélt már ilyen személyt. A mintaterületen kívül élők esetében 

ez csak 51,4% és 28,6%. A válaszok alapján csoportosíthatók voltak a válaszadók 

menekültellenes, látens menekültellenes, differenciált viszonyuló, semleges, és befogadó 

kategóriákba. 

 

Kulcsszavak: Idegenellenesség, menekültek, határzár, bevándorlás. 
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ENERGIAADÓ AZ EURÓPAI UNIÓBAN - ENERGIAADÓZÁS ÉS AZ EURÓPA 2020 

STRATÉGIA ÖSSZEFÜGGÉSEI 

 

LOVAS Dóra 

PhD hallgató  

DE Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 

Szerző kutatási területe, témája: Energiaunió az európai integrációban 

Szerző publikus e-mail címe: doralovas0804@gmail.com 

 

2015 szeptemberében került érdeklődésem középpontjában az energiajog kérdésköre, amikor a 

közjavak.hu (Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja) oldal számára készítettem 

egy hírösszefoglalót az energiaunóval kapcsolatban, majd 2016 áprilisában ugyanezen az 

oldalon bejegyzést is írtam a témában az „Energiaunió megszilárdításához vezető út” címmel. 

Jelenleg PhD hallgató vagyok DE Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, ahol 

az Energiaunió az európai integrációban témakörrel foglalkozom. 

Előadásom célja, hogy felhívjam a figyelmet a még napjainkban is formálódó energiaadózás 

európai uniós szabályozásának jelentőségére, valamint annak az Európa 2020 stratégia 

energiapolitikával összefüggő célkitűzéseire gyakorolt lehetséges hatásaira.   

Az energiaszektor adóztatása az Európai Unió tagállamaiban a Tanács 2003/96/EK 

irányelvének elfogadásával kezdett egységes képet mutatni, azonban ezen jogszabály 

elfogadása után keletkező problémák jelenleg megoldatlanok. Ilyen problémaként lehet 

megemlíteni, hogy az adókérdés az uniós tagállamok alapvető szuverén jogai közé tartozik, így 

nehéz az ezzel kapcsolatos közös döntés meghozatala.  Előadásom aktualitását többek között 

ezen jelenleg is fennálló problémák adják, továbbá az, hogy a 2020-as stratégia energiapolitikai 

és éghajlatváltozással kapcsolatos (jelentős, de jogilag nem kötelező) célkitűzéseinek elérését 

nagyban befolyásolja az energiaadózás szabályozása. 

Előadásom struktúráját az alábbi logikai vázra építem fel: Először szeretném bemutatni az 

energiaadó fejlődéstörténetét, az irányelv előtti szabályozási környezetét. A szabályozás 

alapjainak a meghatározását és szükségességének igazolását követően komparatív módon 

szeretném elemezni a releváns uniós irányelv és a kapcsolódó magyar törvény legfontosabb 

rendelkezéseit. Az uniós szabályozás átfogó vizsgálata és a tagállami érdekek meghatározása 

céljából elemzem az egyes tagállamokban kialakított szabályozást, valamint ezen 

szabályozások esetleges előnyeit és hátrányait. 

Végül pedig az energiaadózás és a 2020-as stratégia összefüggéseire szeretnék rámutatni, így 

különösen a kialakítására ható EU-s belső piaci szabályozásra, az energiaszektor 

liberalizációjára, illetve az uniós környezeti politikára. 

Jogtörténeti és jogösszehasonlító módszerekkel vizsgálom az uniós és a hazai jogszabályokat, 

jogi dokumentumokat, tekintettel a jogalkotói célokra, valamint meghatározva a szabályozás 

esetleges következményeit, azok negatívumait és pozitívumait. Előadásom megtervezése során 

több szakirodalmi forrásra támaszkodnék, ezen belül pedig szeretném kiemelni az alábbiakat: 

Nagy Zoltán: Az adópolitika szabályozási eszközei szolgáltatási szempontból, In: Horváth M. 

Tamás és Bartha Ildikó (szerk.): Közszolgáltatások megszervezése és politikái, Dialóg Campus 

Kiadó, Budapest, 219-230 old. 

Várnay Ernő – Papp Mónika: Az Európai Unió joga, 2016, Complex Kiadó Kft. 

mailto:doralovas0804@gmail.com
http://kozjavak.hu/hu
http://kozjavak.hu/hu/energiaunio-megszilarditasahoz-vezeto-ut
https://www.libri.hu/szerzok/varnay_erno.html
https://www.libri.hu/szerzok/papp_monika.html


  

III. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2016. november 4-5. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Absztrakt kötet 

Book of Abstracts 

  

 

Fodor László: Klímavédelem az energiajogban – szabályozási modellek Németországból. 

Budapest, Wolters Kluwer. 

Következtetésem, hogy az európai integrációban egyre nagyobb jelentősége van az 

energiaadóztatásnak és az energiapolitikának. A jelenlegi energiaadózás uniós alapját a Tanács 

2003/96/EK irányelve adja, azonban szakirodalmi kutatások és egyéb vizsgálatok feltárták az 

ezen jogszabály elfogadását követően jelentkező problémákat, amelyeket az Európai Bizottság 

az irányelv felülvizsgálatára vonatkozó javaslata is megvilágít. 

 

Kulcsszavak: Energiaadó, energiapolitika, 2020 stratégia. 
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KELET-KÖZÉP-EURÓPA DINASZTIKUS KAPCSOLATRENDSZERE A 

VISEGRÁDI KIRÁLYTALÁLKOZÓ TÜKRÉBEN 

 

MOGYORÓSI Renátó 

történelem-földrajz szakos hallgató 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet 

Szerző kutatási területei, témái: A XIV. századi Közép-Európa nemzetközi kapcsolatrendszere, 

a visegrádi királytalálkozó, Magyarország politikatörténete az Anjou-korban 

Szerző publikus e-mail címe: mogyorosi.95r@gmail.com  

 

Napjainkban egyre többet találkozhatunk a Visegrádi országok kifejezéssel, az utóbbi években 

ugyanis több területen is valódi együttműködés van kibontakozóban a tagországok között. Azt 

mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy a rendszerváltást követően aláírt nyilatkozat 

valójában utalás egy 650 évvel korábbi eseményre; 1335-ben ugyanis Visegrád egy igen 

jelentős fejedelmi találkozó – a „háború és a béke kongresszusa” – helyszíne volt, amelyről a 

jelenlegi csoportosulás a nevét kapta. Vizsgálódásaim az ezen a találkozón részt vett országok 

dinasztikus kapcsolatrendszerére, valamint a kongresszuson hozott döntések mögött 

meghúzódó politikai érdekek feltárására épül. 

Fontos epizód volt ez a kongresszus a három Kelet-Közép-Európai királyság: Magyarország, 

Lengyelország és Csehország életében, hiszen a hónapról-hónapra és évről-évre változó 

szövetségkötések bizonytalansága után egy hosszú távon is működőképes rendszer alapjait 

tudták lefektetni. 

A tárgyalt korszak elején Csehország a Német-római Birodalom tartományaként nem 

rendelkezett teljes függetlenséggel, egységes Lengyelország ugyan névleg létezett, valójában 

apró részfejedelemségek mozaikjaiból állt össze eltérő törvényrenddel és igazgatással, központi 

irányítás nélkül, Magyarország pedig szintén a széthullás szélén állt az oligarchák országrészek 

felett gyakorolt korlátlan hatalma és dezintegrációs tevékenysége miatt.  

A kedvezőtlen belső körülmények ellenére e három királyság hamarosan szilárd pontot képezett 

Közép-Európában, sérelmeiket félretéve saját kezükbe vették sorsukat és Visegrádon kívánták 

hosszú távon rendezni a térség viszonyait. Miként tudtak felemelkedni és meghatározó szerepet 

betölteni a térségben ezek a kedvezőtlen körülmények közt lévő államok? Mi volt a jelentősége 

ennek a közép-európai szövetségnek? Milyen érdekek mentén mozogtak és mit voltak 

kénytelenek feláldozni az együttműködés oltárán? Miért változtak meg egyik napról a másikra 

az erőviszonyok és Magyarország, mint a mérleg nyelve, milyen politikát folytatott pozícióinak 

megerősítése céljából?  

Nem született még olyan összefoglaló munka erről a kongresszusról, amely részletesen 

kifejtené az oklevelekben leírtak mögött meghúzódó tartalmat. A korabeli és később keletkezett 

források, valamint a témával kapcsolatos szakirodalom tükrében szintetizáltam az eddigi 

munkákat. A dinasztiák közötti kapcsolatok kusza hálóját voltam hivatott kibogozni, hogy 

közérthető módon, az ok-okozati viszonyok feltárásán keresztül mutassam be az események 

mozgatórugóit. 

 

Kulcsszavak: Visegrádi királytalálkozó, Kelet-Közép-Európa, dinasztikus kapcsolatok, hatalmi 

érdekek. 
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AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KODIFIKÁCIÓS KIHÍVÁSAI AZ 

ALAPELVEK TERÜLETÉN 

 

MOLNÁR Tamás 

közjegyzőhelyettes, doktorandusz  

Munkahely: Dr. Joóné dr. Molnár Zita Közjegyzői Irodája - Hajdúszoboszló 

Debreceni Egyetem, Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola - Debrecen 

Szerző kutatási területe, témája: A polgári eljárásjogban érvényesülő alapelvek, különös 

tekintettel a közjegyzői nemperes eljárásokra 

Szerző publikus e-mail címe: mtomi.de.ajk@gmail.com 

 

A polgári perrendtartás évente 200-230 ezer polgári per és évi több mint egymillió nemperes 

eljárás szabályozásának kereteit adja. Kétségtelenül a jogrendszerünk vezető jogforrásának 

minősül.  

A jogalkotó döntése szerint – amely az 1267/2013. (V.17.) Korm. határozatban testesül meg - 

elérkezett az idő e joganyag újrakodifikálására, melynek során egy korszerű, a nemzetközi 

elvárásoknak és gyakorlatnak is megfelelő polgári perrendtartási kódex megalkotása a cél. 

Az új törvényi szabályozás több, hagyományokkal rendelkező jogintézmény „felélesztésén” 

kívül az alapelvek területén is lényeges változásokat fog hozni. 

Az elkészült perrendtartási javaslat „a perhatékonyság rendszerszintű biztosítása érdekében” új 

alapelvek bevezetését, valamint a meglévő alapelvek újragondolását és új tartalommal való 

megtöltését tartalmazza. Az alapelvek érvényesülése elvárásokat, kötelezettségeket ró a felekre, 

valamint sok esetben a bíróságokra is. 

A kodifikáció során kérdésként merült fel – melyekről elmondható, már nem nyitott kérdések 

– hogy a perrendtartási törvényben egyáltalán szükséges-e alapelvi katalógus megfogalmazása 

a törvény elején? Tartalmazzon-e a törvény alapelvi fejezetet, és ha igen, akkor milyen 

alapelvek kerüljenek be? 

A törvény elején rövid, tömör tételszerűen megfogalmazott új alapelvként jelenik meg: a 

perkoncentráció elve, a felek eljárás-támogatási kötelezettsége, az igazmondási kötelezettség, 

valamint a bíróság közrehatási kötelezettsége, mely az anyagi pervezetés során a bírótól 

fokozottabb, aktívabb fellépést vár el. 

Elmondható, hogy az új Pp. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény társadalmi 

modelljét is figyelembe fogja venni, hiszen a polgári anyagi jogban is érvényesülő alapelvekkel 

összhangban kell állnia perjogi szabályainknak. 

Előadásom alapját képező kutatásomban az egyes alapelvek elemzése esetén a fogalomelemző 

módszert, az alapelvek külföldi perrendtartási törvényekben való elemzése – német, osztrák, 

francia, horvát, szlovén, román perrendtartások - során pedig a jogösszehasonlító 

(komparatisztikai) módszert, mint kutatási módszertant alkalmaztam. 

Mint láthatjuk számos kérdést, problémát vetnek fel az alapelvek a kodifikáció során.  

Előadásomban ezeket a változásokat szeretném bemutatni, némi nemzetközi kitekintéssel, 

egyúttal kritikai észrevételeket megfogalmazni az alapelvekkel kapcsolatos új szabályozásról. 

 

Kulcsszavak: Alapelv, új polgári perrendtartás, nemperes eljárás, kodifikáció. 
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AZ EURÓPAI UNIÓ NAGYHATALMI TÖREKVÉSEINEK AKADÁLYAI 

 

NAGY Sándor 

egyetemi tanársegéd 

Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar  

Szerző kutatási területei, témái: Nemzetközi szervezetek, nemzetközi konfliktusok 

Szerző publikus e-mail címe: nagy.sandor@econ.unideb.hu 

 

Brüsszelben nap, mint nap olyan kérdésekkel szembesülnek az Európa Unió politikusai, 

melyekre nagyhatalmi válaszokat szeretnének adni, de ennek több akadálya is van. Jean-Claude 

Junker nagyon hamar belátta a Bizottság vezetőjeként, hogy közös hadsereg nélkül például nem 

veszik komolyan az európai egységszervezetet. Bár a tagállamok többsége a NATO tagja is, de 

mégsem tudnak külön európai haderőt felállítani, mivel az Egyesült Államok árgus szemekkel 

figyel minden önállósodási törekvést és a katonai területet nem engedi ki az ellenőrzése alól. 

Szintén számos vitát okoznak a szabadkereskedelmi egyezmények is, melyek megkötése 

érdekében nagyon sok érvet sorolnak fel az ebben érdekelt felek, de az ellenzők tábora is 

hangosan tudatja nemtetszését minden fórumon. Ezeknek az egyezményeknek a várható hatását 

érdemes a már megkötött szerződésekből kikövetkeztetni. Tény, hogy nyertesek és vesztesek 

minden oldalon lesznek és az ebből adódó problémák megoldása lesz az elkövetkező évtizedek 

politikusainak feladata. 

Gazdasági téren az energiafüggőség is gátolja a 28 ország fejlődését, mivel más országokban 

határozzák meg a fontos fosszilis energiahordozók árait. Bár az elmúlt években csökkent a 

kőolaj és a földgáz világpiaci ára, ennek ellenére Németországban az atomerőművek 

folyamatos bezárása következtében a villamos energia ára növekszik és a megújuló 

energiaforrásokból még nem tudják pótolni az energiaszükségletet. Más államokban még 

lassabban haladnak a zöldenergiára való átváltással. Pedig ehhez a brüsszeli központból 

igyekeznek minden támogatást megadni. Ahhoz, hogy az Európai Unió meghatározó szereplő 

legyen a világgazdaságban, elengedhetetlen, hogy függetlenné váljon azoktól az országoktól, 

melyek most a legfőbb energia szállítói.  

Érdemes megvizsgálni azt is, hogy miképp próbálják hatékonyabbá tenni az Unió szervezetét 

és hogyan fejlesztenek, vagy nem fejlesztenek bizonyos intézményeket. Ilyen például 

napjainkban a Frontex, melynek feladata a határok védelme vagy az Europol, melynek bőven 

vannak teendői, hiszen határokon átívelő bűn és terrorszervezetek egyre többször hallatják 

hangjukat az öreg kontinensen és velük szemben csak akkor lehet hatékonyan fellépni, ha 

gyorsan és szakszerűen az együttműködnek a nemzetállamok hatóságai. Jelenleg formálódik a 

Ügyészség is, melynek szintén lesznek bőven teendői, ha létrejön és valószínűleg sokan nem 

fognak örülni a működésének.  

Ahhoz, hogy egy erős Európai Unió létezzen szükséges a stabil és kiszámítható intézményi 

struktúra és mindent meg kell tenni azért, hogy Nagy Britannia kilépése után más tagállamok 

ne kövessék ezt az utat. Sőt, akár Nagy Britannia egy része továbbra is az Unió tagja maradjon. 

Ebből természetesen lesznek viták és akár új állam megszületésének is szemtanúi lehetünk, 

amikor Skócia a koronától való elszakadás mellett fog voksolni, hiszen számukra fontosabb 

piac a kontinens, mint a sziget déli része. Ez azonban veszélyes precedens is lehet többek között 

Spanyolországra nézve, mely tart Katalónia és Baszkföld függetlenségi törekvéseitől.  

 

Kulcsszavak: Európai Unió, NATO, Egyesült Államok, szabad kereskedelem, energia.  
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DIE NEUE GENERATION VON KOMMUNIKATIONS 

 

NYÁRI László  

doktorandusz 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katonai Műszaki Doktori Iskola 

Szerző kutatási területe, témája: Informatikai rendszerek a védelmi igazgatásban, valamint a 

rendőrségi, katasztrófavédelmi rendszerekben  

Szerző publikus e-mail címe: lnyari@t-online.hu 

 

Heutzutage ist es undenkbar, eine Verteidigungselektronik, ohne effektive IT-Unterstützung zu 

verwirklichen. Die rasante Entwicklung der Informationstechnologie(IT) eröffnet einen noch 

nie dagewesenen Horizont, die Fundamente der kühnsten innovativen Ideen, die zwangsweise 

in den militärischen Entwicklungen auch erscheinen. Die Schwerpunkte meiner Forschung sind 

die Struktur, die Funktionsweise und die Informationstechnologie der Miniatur- Drohnen von 

Nano-Größen zu studieren. Die Ergebnisse wurden auf der internationalen Konferenz 

„Kommunikation 2015” in Budapest mit großer Interesse vorgeführt. 

Hypothese: die Vorgänge, die von Miniatur-Mobil-Geräten zu verfolgen sind, stehen in Privat- 

und Industrie-Ebene zur Verfügung. Die Anwendungen für Messung und Optimierung von 

Energie-Dienstleistungen sind für alle Anwender leicht erreichbar. Der Einsatz von 

Information- und Kommunikationstechnologie ist natürlich nicht nur das Privileg des 

Energiesektors. 

Von den Entwicklungen sind die Anwendung von Smart Dust in den klinischen Anwendungen 

zumeist schockierend. Die intelligente Staubpartikel, die kleiner als Sand sind, mit ihrem 

Antennennetz sind im Körper von komplexen Prozessen fähig. Sie können als Nano-Armee 

betrachtet werden, die z.B.  gegen Krebszellen in Kampf ziehen und die Schmerzen der 

Patienten mildern. Mit Hilfe von Smart Dust werden die Ärzten eines Tages in der Lage sein, 

ohne Öffnung des Körpers von Patienten zu operieren.  

In der nicht allzu fernen Zukunft erscheinen noch merkwürdigere Strukturen in den Kämpfen: 

zum Beispiel ein Kunststoff-Roboter, der fähig ist durch Risse in der Wand durchzukommen. 

In der US-Armee werden heutzutage mehrere tausend Roboter eingesetzt: für ferngelenkte 

Flugzeuge, gegen Mienenfeld, für gehende Lieferfahrzeuge, die uns aus dem Film Star Wars 

bekannt sind. Die Anwendung von Roboter gewährleistet eine bedeutende Unterstützung für 

alle Sektor, die Smart-Grid-Lösungen anwendet, sei es Bildung, Gesundheit, oder Tourismus. 

Das Potential, das in ihnen steckt, ähnlich zu den Smart-Grid-Netzwerken, hat ein neues Feld 

eröffnet, das in bedeutendem Maß die täglichen Prozess-Vorgänge von Unternehmen, Industrie, 

oder Landwirtschaft verändert. In der Entwicklung von Mittel, ist die 3D-Technologie zu 

finden, die nicht nur in gedruckter Form zur Verführung steht, sondern in der virtuellen 3D-

Welt auch verwendet wird.  

 

Schlüsselwörter: Roboter, Drohnen, smart Dust, Nanotechnologie, Smart Grid. 
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doktorandusz 
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A tudásalapú társadalom letéteményese a jól működő felsőoktatás. Kutatásunkban az 

egyetemet, mint az értelmiségi lét kezdeti stációját vizsgáltuk, keresve a választ több felmerülő 

kérdésre is. Mitől értelmiségi az egyetemet végzett személy, milyen későbbi viselkedést és 

szemléletet takar az értelmiségi lét? Milyen összefüggés van a tudásalapú társadalom és az 

Európai Unió érdekei között? Miért van szükség uniós fellépésre, hogyan és milyen 

lehetőségeket biztosít az Európai Bizottság az európai egyetemi hallgatók egységes Európa 

szemléletének kialakítására? 

Napjainkban, amikor az európai identitás megléte és hiánya hullámzik a vitákban az EU tagság 

kapcsán, a téma különösen fontos és érdekes. Nyilvánvaló, hogy az Európai Uniónak szüksége 

van arra, hogy polgárjai európai identitással rendelkezzenek a nemzeti identitásuk mellett, és a 

kutatás rámutat, hogy komoly szerep hárul ebben az értelmiségre.  

Tanulmányunk módszere a desk research, a rendelkezésre álló hazai és az Európai Bizottság 

által kiadott legfrissebb tanévre vonatkozó adatok és a témára vonatkozó hazai és uniós 

forráselemzések, valamint a szakirodalom elemzését végeztük el, amely rámutatott arra, hogy 

összefüggés van az nemzetközi tanulmányi programok, az értelmiségivé válás és az európai 

identitás erősítése között. 

Az értelmiség feladatának elemzése során Kiss Lajos András 2014-ben megjelent „Az 

értelmiségi- egy lehetetlen kategória lehetséges értelmezései” című tanulmányából indultunk 

ki, és hívtuk segítségül a benne szereplő jellemzéseket a magunk szempontrendszere szerint, 

ezzel lehetőséget kapva arra, hogy az értelmiségről a nemzetközi szakirodalom véleményét 

vessük össze (Boudon, Bourdieu, Delors, Drevet, Holfstadter, Schumpeter, Leclerc etc.) és 

találjuk meg benne a társadalmi felelősségvállalás markánsan megjelenő feladatát.  

A kutatásunk újszerűsége abban áll, hogy az Európai Unió egyetemistákat érintő programját 

vizsgálja az értelmiségi létre nevelés és az európai identitás kialakításának szemszögéből. 

A tanulmányunk eredménye 
A szakirodalom és az adatelemzések alapján kijelenthető, hogy az Európai Uniónak és az 

Európai Felsőoktatási Térségnek közös érdeke az egyetemisták nemzetközi tapasztalatszerzése, 

mivel az a programban érintett minden fél versenyképességhez hozzájárul. Szüksége van az 

EU-nak a társadalom támogatására egysége fenntartásához, a tagállamoknak a kiművelt 

emberfőkre, az egyetemeknek magas színvonalú oktatói és kutatói elismertségre és a 

hallgatónak sikeres elhelyezkedésre kvalifikáltabb munkakörökben. 

A tanulmány vázlata 
Az oktatás EU dimenziója, az értelmiség szerepe az európai identitás kialakulásában 

Bevezetés (a kutatási kérdés és módszer bemutatása, fogalom tisztázás) 
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I. Felsőoktatás és értelmiség az Európai Unióban 

A) Az EU felsőoktatási politikája, mint az európai identitás egyik formálója  

B) Magyarország és a csatlakozás 

II. Az Erasmus program hatása a felsőoktatásra  

A) Az Erasmus program sikerességének vizsgálata európai szinten 

B) Magyar egyetemisták és az Erasmus program 

Konklúzió 

 

Kulcsszavak: Értelmiség, európai identitás, Erasmus program. 

  



  

III. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2016. november 4-5. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Absztrakt kötet 

Book of Abstracts 

  

 

MIGRÁCIÓ MAGYARORSZÁGON: KI- ÉS BEVÁNDORLÁSI TENDENCIÁK 

 

PALOTAI Jenő 

doktorandusz  

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola 

Szerző kutatási területe, témája: Magyar migráció 

Szerző publikus e-mail címe: palotai@gamma.ttk.pte.hu 

 

Napjaink egyik fő társadalmi és gazdasági kihívása a migráció, melynek fogalomkörét a 

tanulmány első fejezetrésze tisztázza. Feltételezhető, hogy az észak-afrikai és a közel-keleti 

válság következtében számolni kell az európai országoknak is a saját munkaerőpiacuk egy 

részének elvándorlásával, vagy feltöltődésével. Az elvégzett kutatómunka e kérdéskör hazai 

aspektusát vizsgálja a magyar ki- és bevándorlók összetételének, illetve a migráció elmúlt évek 

tendenciának elemzésével az Eurostat és a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján. 

Feltárásra kerülnek azok a külső kényszerítő körülmények és belső motívumok, amik a ki- és 

bevándorláshoz vezetnek, figyelembe véve a célországok helyzetét. A statisztikai adatok 

alapján bemutatom a párhuzamos visszatelepülés jelenségét is. Továbbá, a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal és az Eurostat adatai alapján elemzésre kerül a Magyarországot érintő 

migrációs hullám hatása, mely során a tanulmány a hipotézis ellenőrzés eszközével bizonyítja, 

hogy a migránsok döntően nem cél-, hanem tranzit országnak tekintik Magyarországot, illetve, 

hogy mely országok állampolgárai kértek letelepedési engedélyt és kaptak az elmúlt években. 

 

Kulcsszavak: Magyar, migráció, vándorlás. 
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ONLINE OKTATÁSI KÖRNYEZET ÉS IKT TÉNYEZŐK ÖSSZEHASONLÍTÓ 

VIZSGÁLATA A FELSŐOKTATÁSBAN 

 

PANKÁSZ Balázs 
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Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 
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A 21. század elején megkérdőjelezhetetlennek tekinthető az internet és a digitális eszközök 

felsőoktatásban betöltött szerepének fontossága. A változásokkal újabb kérdések és megoldásra 

váró problémák merülnek fel. Hogyan alakítják át a technológiai lehetőségek és igények a 

felsőoktatást és lehet-e a közösségi médiát, a web 2.0 alkalmazásokat oktatási célra használni? 

Hogyan és milyen mértékben szükséges a digitális eszközöket beilleszteni az oktatásba? Milyen 

új kompetenciákra van szükségük az oktatóknak és a diákoknak a digitális fejlődés fenntartása 

érdekében? E kérdések megválaszolása szükségessé teszi, hogy alaposabb vizsgálatok 

történjenek az online oktatási tényezőket illetően. 

A kutatás a felsőoktatási online környezet vizsgálatára irányul, megpróbálva feltárni az oktatók 

és a hallgatók véleményét a web használat új korszakában népszerűvé vált lehetőségek és 

alkalmazások tanulás/tanítás célú használatáról. A kutatás megpróbálja azt is feltárni, milyen 

módon befolyásolhatják a web 2.0 alkalmazások a tudás megszerzésének módját, és tényleg 

hatékony és eredményes felsőoktatási eszköz lehet-e a hálózat alapú tanulás és az e-learning. 

Már a felsőoktatás résztvevői azok a fiatalok, akik beleszülettek a digitális technológia 

természetességébe, számukra az online világ hozzátartozik a mindennapi élethez. A web 2.0 

eszközök alkalmazása az oktatásban növelheti e hallgatók elkötelezettségét, motivációját, 

véleményük kifejezését, serkentheti a felsőoktatásban oly fontos dialógust. 

A kutatás eredménye hozzásegít bennünket, hogy tisztább képet láthassunk az oktatásban 

résztvevők attitűdjeiről, szokásairól és véleményéről. Különösen fontosnak érzem az oktatókra 

irányuló kutatásokat. Az információs társadalomban a tanári tevékenységen belül fontos szerep 

jut a digitális eszközhasználati és értékközvetítő kompetenciáknak. A pedagógus feladata 

segíteni a diákokat, hogy az internetes tartalmakat megfelelően szűrjék relevancia, érték és 

megbízhatóság alapján. A felsőoktatás stratégiai fejlesztésének fontos nyitott kérdése, hogy 

miként alakul az online oktatási környezet, széles körben elterjedt lesz-e az e-learning anyagok 

használata, fejlesztik-e az intézményi IKT tényezőket –beleértve az oktatói IKT 

eszközhasználati kompetenciákat. A helyzet feltárásával, a fejlesztési lehetőségek 

feltérképezésével, az egyetemi, központi tanulásszervező programok állapotfelmérésével 

hosszútávon hatékonyabbá tehető a hallgatókkal való együttműködés, eredményesebb 

felsőoktatási környezet alakítható ki. 

Szerencsére egyre több hazai intézmény kínál e-learning alapú online képzési programokat, de 

az online kurzusok oktatási súlya elmarad a nyugat-európai országoktól. Kutatások bizonyítják, 

hogy a hallgatók szerint több e-learning kurzusra lenne szükség az egyetemek kínálatában, 

azonban az intézményi szereplők egy része vonakodik használni az IKT eszközöket munkája 

során.  
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Dolgozatom nevelésszociológiai indíttatású, interdiszciplináris megközelítést alkalmaz, a 

készítés során felhasználtam pedagógiai, szociológiai, pszichológiai és közgazdaságtani 

fogalmakat és elméleti irodalmakat is.  

Az eddigiekben bemutatott kérdések és problémák alapozzák és orientálják a dolgozat 

témaválasztását és alapvető kutatási kérdéseit. Kutatásom feltáró és keresztmetszeti jellegű. 

Elsőbbséget élvez annak a megválaszolása, hogy kimutatható-e összefüggés az életkor és az 

online közeg oktatási lehetőségeinek használata között. Nóvuma a nagy mintákon végzett 

kérdőíves kutatás, mely az online oktatási környezet jellemzőinek feltárására irányult. Az 

aktuális helyzet feltárásával nem csupán egy keresztmetszeti állapotfelmérés valósul meg, de 

bővülhetnek ismereteink az IKT felsőoktatási felhasználási lehetőségeit és határait illetően is. 

A dolgozat segíthet a felsőoktatásban részt vevő, eltérő generációk digitális 

eszközhasználatának, online környezetben mutatott viselkedésének feltérképezésében és 

megértésében. A kutatás ezáltal hozzájárulhat a felsőoktatás iránykereséséhez, különösen az új 

technológiákkal támogatott tananyagfejlesztés szempontrendszerét tekintve. 

 

Kulcsszavak: felsőoktatás, IKT, oktatói kompetenciák, PTE. 
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Magyarországon 1986-ban határolták le először a gazdaságilag elmaradott területeket (MAROSI 

2010), azóta a módszertan és a lehatároláshoz használt mutatók köre is jócskán megváltozott. 

Ennek több oka is van, egyrészt a rendszerváltással a korábbi szigorúan gazdaság és 

infrastruktúra-központú megközelítés mellett a társadalmi mutatók is egyre nagyobb szerepet 

kaptak. Másrészt a kapitalista átmenet, a privatizáció, a külföldi működő tőke beáramlás és s 

gazdasági szerkezetváltás számos olyan új problémát hívott életre, melyek korábban nem voltak 

jellemzőek. A lehatárolási a módszertan folyamatos fejlődésnek és finomodásának 

köszönhetően a legfrissebb hivatalos, ma is használatban lévő lehatárolások (a 105/2015 

(IV.23.) települési, valamint a 106/2015 (IV.23.) járási léptékű Kormányrendeletek) társadalmi, 

infrastrukturális és gazdasági tényezőket egyaránt figyelembe vesznek.  

A lehatárolás fókuszának változása nem csak Magyarország, a volt szocialista blokk 

országaiban és a nyugati országokban is megtörtént. Utóbbiak esetében az elmúlt évtizedekben 

egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az emberek életminőségének, jóllétének szubjektív 

szempontú értékelésére, és e mutatók hivatalos lehatárolásba való beépítésének módjaira 

(DIENER E. 1997). A kutatók a gazdaság-társadalmi szféra változásához való alkalmazkodással 

indokolják, a hátrányos helyzetű térségek lehatárolásánál az életminőséget jobban tükröző, 

egyénekre vonatkozó szubjektív indikátorok alkalmazását – a településekre vonatkozó objektív 

mutatók megtartásával – és a gazdasági mutatók túlsúlyának csökkentését (STIEGLITZ-SEN-

FITOUSSI 2008). 

A jelenleg érvényben lévő, lehatárolásról és azok módszertanáról szóló kormányrendeletek bár 

a korábbi, egyoldalú gazdasági fókuszukból veszítettek, azonban a természeti környezetre, 

közbiztonságra, intézményi ellátottságra, valamint az egészségre vonatkozó adatokat még 

mindig kevésbé használják fel. Ezért kutatásunkban olyan mutatókkal bővítettük a számítás 

alapját jelentő indikátorok körét, melyek az ezzel foglalkozó szakirodalom alapján megfelelőbb 

képet festenek a településeken élők egészségi és településük környezeti állapotáról.  

A tanulmány célja egyrészt az volt, hogy megvizsgálja, hogy az új mutatók beépítésével a 

lehatárolt hátrányos helyzetű térségek és települések köre mennyiben változott. Másrészt, hogy 

egy kiválasztott, hátrányos helyzetű mintaterületen, a Devecseri járásban, a vörösiszap-

katasztrófa által érintett településeken egy empirikus vizsgálat, szubjektív életminőségre 

vonatkozó adatai alapján hogyan ítélik meg a lakosok saját és településük helyzetét. 
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A számításokból az mutatható ki, hogy számottevően nem változott a kedvezményezett 

települések köre sem országszerte, sem a Devecseri járásban. A statisztikai lehatárolás alapján 

csupán Somlóvásárhely az, mely a változtatások következtében a kedvezményezett települések 

kategóriájába került, mégis a három településen a megkérdezett – vörösiszap által közvetlenül 

vagy közvetetten érintett – lakosok hasonlóképpen vélekednek életkörülményeikről és 

életminőségükről, valamint azok változásáról.    

 

Kulcsszavak: Területi különbségek, életminőség, 105/2015 (IV.23.) Korm. rendelet, vörösiszap-

katasztrófa, környezeti igazságosság. 
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Around the Millennium the first list was published containing the biggest 50 companies in 

Hungary and is prepared every year since. Within these companies foreign and domestically 

owned ones can be found as well, therefore it can be stated that the Hungarian economical 

structure can be described by a dual structure.  

Several researches carried out within thousands of companies in Hungary led to the conclusion, 

that there seems to be a second duality too, which means a double duality (Reszegi-Juhász) 

being present in the economy. This means segmentation within the domestically owned 

companies based on the markets they are selling their products and services to: ones mainly for 

export, others mainly for the domestic markets. But also the foreign owned companies be split 

into two groups based on the economic value added: the first group outsources activities from 

the homeland which are mainly low value-added activities, while others are more knowledge-

based and provide a higher economic value to the mother company.  

This double duality theory is investigated in further details within this case study, trough the 

examples of the biggest 50 companies in Hungary. Based on the lists published further data 

were gathered from the government’s official site where all financial statements were uploaded 

to these companies and further indicators were calculated, examined and compared within these 

groups. 

 

Keywords: Top50, double duality, company analysis. 

 

  

mailto:b.savay@gmail.com
mailto:szekely@ktk.nyme.hu


  

III. Fiatalok EUrópában Konferencia 

Pécs, 2016. november 4-5. 

Sopianae Kulturális Egyesület  

Absztrakt kötet 

Book of Abstracts 
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Előadásomban a pedagógusképzés 21. századi kérdéseit, problémáit vizsgálom. A problémák 

széles köréből a kutatásalapú tanárképzés helyzetét ragadom ki, európai és Európán kívüli 

példákon keresztül mutatom be a kutatásalapú tanárképzés bevezetésének fő tendenciáit. 

Nemzetközi kitekintésben a finn oktatási rendszer tanárképzést érintő reformjaiból érdemes 

kiindulni. Finnországban tudományos alapokra helyezték a tanárképzést és a legújabb kutatási 

eredményeket bevezették a képzési struktúrába. A finn modell a kutatásalapú tanárképzés 

megalapozását tette lehetővé. A finn kutatásalapú tanárképzés eredménye, hogy egyre több PhD 

fokozattal rendelkező gyakorlótanár, óvodapedagógus, tanító dolgozik az alap- és középfokú 

oktatásban. A német tanárképzésben is rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek az önálló 

ismeretszerzésre, amelynek szintén kedvez a kutatásalapú tanárképzés bevezetése. 

Magyarországon 1991-ben a Szegedi Tudományegyetemen történtek meg az első 

kezdeményezések a kutatásalapú tanárképzés felé. Elindult az értékelési szakértői képzés, 

amely hasznos ismeretekkel látta el a kutatás-fejlesztésekben résztvevő tanárokat. 

Európán kívüli országok közül érdemes megnézni USA oktatási rendszerét, ahol az oktatás 

tudományos alapjainak fejlesztése érdekében kutatóintézeteket, egyetemi kutatóközpontokat 

hoznak létre. Feltehetően hasonló kísérletek tanúi lehetünk Magyarországon is, amikor 

pedagógustovábbképző központokat akarnak egyetemi gyakorlóiskolákban létrehozni. Nagy 

szükség van hazánkban erre a kezdeményezésre, hiszen bizonyított tény, hogy a tudományos 

képzéseken részt vevő pedagógusok javítják a tanulók teljesítményét.  Feltehetően a jövőben a 

magyarországi tanárképzés megújulásában is felértékelődik majd a kutatásalapú tanárképzés, 

de előtte szükség lenne a megfelelő finanszírozási feltételek biztosítására, a tanári pálya 

presztízsének a helyreállítására.  

Az előadásom második részében arra a kutatói kérdésre keresem a választ, hogy a magyar 

pedagógusképzők nézeteiben, gondolkodásában mennyire hangsúlyos a kutatásalapú 

pedagógusképzés fogalma, mennyire tekintik szükségesnek mentori tevékenységük 

sikerességéhez a kutató- fejlesztő tevékenységet, mennyire felkészültek önálló kutatások 

végzésére, továbbá empirikus kutatásom eredményét és a nemzetközi tendenciák 

közöttiösszefüggéseket keresek. A kvalitatív kutatásmódszertani eszközök közül interjút 

használok, amelyet induktív és deduktív eljárással elemzek. A kapott interjú anyagát a 

MAXQDA kvalitatív tartalomelemző szoftvert segítségével dolgozom fel és az elemzés során 

kapott fő- és alkategóriák belső struktúráját MAXMaps segítségével teszem láthatóvá. 

 

Kulcsszavak: Neveléstudomány, kutatásalapú tanárképzés, nemzetközi tendenciák, kvalitatív 

tartalomelemzés. 
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Kína jelenleg a világ egyik legnagyobb gazdaságával és geopolitikai pozíciójával rendelkező 

nagyhatalma. Kína külkereskedelme főleg a Kereskedelmi Világszervezethez való 

csatlakozásnak köszönhetően gyorsan, 2010-ben egy év alatt 37%-kal bővült, mely kihívásnak 

kell megfelelnie az ország bankrendszerének is. 

Az elvégzett kutatómunka e kérdéskör aspektusát vizsgája, miszerint miként felel ezeknek a 

kihívásoknak a kínai bankrendszer illetve milyen reformokon ment keresztül az elmúlt 

évtizedekben. Feltárásra kerülnek több kínai közgazdász kutatómunkái, akik részletesen 

bemutatják az országot érintő bankrendszert és azok adatait és hatásait a gazdaságra. Emellett 

bemutatásra kerül, hogy mely külföldi bankok és milyen hatással vannak az ország 

bankrendszerére és milyen előnyökkel és hátrányokkal rendelkeznek a külföldi befektetők. 

Továbbá a tanulmány kitér a kínai gazdasági és bankrendszeri adatokra, az ezekből következett 

kihívásokra, problémákra és sikerekre. 

 

Kulcsszavak: Bankrendszer, Kína, bankreform. 
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PhD hallgató 
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Az éghajlat változás elleni küzdelem a jog színterén az ENSZ Éghajlatváltozási 

Keretegyezményével (1992) illetve a végrehajtására létrejött Kiotói Jegyzőkönyvvel (1997) 

vette kezdetét. Azóta is egy rendkívül vitatott területről van szó, hiszen a kibocsátás csökkentési 

törekvések a gazdasági fejlődés útjában állnak. Elég itt csak arra gondolnunk, hogy az Amerikai 

Egyesült Államok végül nem ratifikálta a Kiotói Jegyzőkönyvet, vagy arra, hogy Kanada 2012-

ben felmondta azt. 

Ugyanakkor rendkívül dinamikus jogterületről beszélhetünk. A klímavédelem, illetve az 

éghajlatváltozás elleni küzdelem megjelenik az EU elsődleges jogában és természetesen a 

másodlagosban is. Az EUMSZ XX. címe foglalkozik a környezetjogi szabályokkal, e cikkek 

olvasásakor rögtön kiemelt helyen találjuk az éghajlatváltozás elleni küzdelemben való 

nemzetközi részvételt. Ahhoz, hogy pontosabb képet kaphassunk, elemeznünk kell az Európai 

Unió Bíróságának (továbbiakban: Bíróság) e tárgykörben született egyik iránymutató ítéletét, a 

C-366/10. sz. Air Transport Assoctiation of America és Társai ügyet. (Érintett kérdések: 

extraterritoriális hatály, nemzetközi jog és az uniós jog viszonya, kibocsátás kereskedelmi 

rendszer kiterjesztésének lehetőségei.) 

Ha tovább lépünk és az EUMSZ XXI. címére tekintünk, akkor láthatjuk, hogy a környezetet 

követő cím az energia kérdésével foglalkozik. E sajátosság a klímavédelmi törekvésekre is 

visszavezethető, hiszen az egyik legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátó szektor a villamos 

energia előállítás. Már amennyiben hagyományos fosszilis energiahordozókra épülő termelési 

struktúráról beszélünk. Ezért nem véletlen, hogy az energiapolitika és a környezetpolitika 

összekapcsolódására bukkanunk e területen. Összhangban van mindez az integráció 

alapelvével, melyet az EUMSZ 11. cikke, illetve az Alapjogi Charta 37. cikke nevesít és a 

Bíróság több iránymutató ítéletében hivatkozási pontnak tekintett. Így szót kell ejtenünk az 

úgynevezett BSE ügyről (C-180/96. sz. ügy Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült 

Királysága kontra Bizottság; érintett kérdések: elővigyázatosság elve, az áruk szabad 

mozgásának korlátozhatósága, integráció elve) és az úgynevezett Concordia Bus ügyről. (C-

513/99. sz. előzetes döntéshozatal iránti kérelem a Concordia Bus Finland Oy AB ügy kapcsán. 

Érintett kérdések: közbeszerzési eljárások esetén a legelőnyösebb ajánlat meghatározása, 

integráció elve.) 

Az Európa 2020 stratégia összhangban az EU hetedik környezetvédelmi akcióprogramjával 20 

%-os üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentést irányoz elő, amelyhez az erőfeszítés-

megosztási határozat, illetve az EU-s kibocsátás kereskedelmi rendszer kapcsolódik. 

Áttekintjük, hogy vajon ez a szisztéma alkalmas-e a kívánt célkitűzések elérésére, valamint, 

hogy a kibocsátás csökkentési előirányzatok és az ehhez kapcsolódó nemzetközi összefogásban 

való részvétel hogyan illeszkedik az Európa 2020 stratégia által nevesített zöld gazdaság 

fogalmával. 

A vizsgált kérdés legújabb aktualitását a Párizsi Megállapodás éppen zajló ratifikációs szakasza 

adja. A jelenlegi állapot (2016. október 5.) alapján a Megállapodás hatályba lépett és 
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megkezdődhet a részletes szabályok kialakításának tárgyalási folyamata (Az első konferencia 

tervezett időpontja: 2016. november 8.). Vizsgálni fogjuk, hogy a Párizsi Megállapodás milyen 

hatással van a jelenlegi kibocsátás kereskedelmi rendszerre, milyen plusz elvárásokat nevesít. 

Az előadásom során a vonatkozó nemzetközi és hazai szakirodalom ismertetése mellett külön 

hangsúlyt fektetek a Bíróság vonatkozó joggyakorlatának elemzésére. 

 

Kulcsszavak: Klímavédelem, környezet, energia, kibocsátás csökkentés, zöld gazdaság.  
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Jelen kutatás témaválasztását az a tény indokolta, hogy az információs társadalmak 

rohamléptékű fejlődése az elmúlt években az innovációs és kutatás-fejlesztési rendszerek 

szerepének globális felértékelődését vonta magával. Ez a folyamat kihatással volt az Európai 

Unió prioritásaira is: az integráció új céljaként tűzte ki az Európai Kutatási Térség – egy 

„innovációs unió” – megteremtését; e cél elérésének eszközéül pedig a Tanács és a Parlament 

2013-ban rendeletet fogadott el a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram 

létrehozásáról.  

Kutatásom keretében az innovációs unió koncepciójának általános áttekintését követően a 

Horizont 2020 programnak a társadalmi inkluzivitás előmozdítását szolgáló eszköztárával 

szeretnék mélyrehatóbban foglalkozni, kiemelt figyelmet fordítva a program társadalmi 

kihívásokkal foglalkozó pillére, ezen belül pedig az „Európa a változó világban - Inkluzív, 

innovatív és reflektív társadalmak” címet viselő részterület elemzésére. A kutatás célja annak 

vizsgálata, hogy a keretprogram végrehajtását szolgáló első, 2014-2015-ös munkaprogram 

mennyiben tudta megvalósítani a kérdéses területen megfogalmazott célkitűzéseket, továbbá, 

hogy a jelenlegi, 2016-2017-es munkaprogram milyen új megoldásokat vetett fel és miként 

reflektált az időközben esetlegesen felmerült problémákra. A témaválasztás aktualitását 

alátámasztja, hogy a keretprogram végrehajtása jelenleg is folyamatban van, eredetiségét és 

szükségességét pedig a vizsgálni kívánt részterülettel foglalkozó hazai és külföldi szakirodalom 

közel teljes hiánya igazolja.  

A kutatás elméleti hátterének középpontjában mindazon uniós jogszabályok – így különösen a 

keretprogramot létrehozó 1291/2013/EU rendelet – és szakpolitikai dokumentumok állnak, 

amelyek meghatározzák a keretprogram célkitűzéseit, a célok megvalósítása érdekében 

kidolgozott átfogó munkaprogramokat és felhívásokat, valamint az egyes felhívások keretében 

kialakított és finanszírozott tagállami, illetve tagállamok közötti kutatási, innovációs 

projekteket. A téma feldolgozásra kerülő szakirodalmán belül kiemelést érdemel az Inclusive 

Europe? Horizon 2020 című kötet (szerk. Yudhishthir Raj Isar), Angela Schindler-Daniels 

Shaping the Horizon: social sciences and humanities in the EU framework programme 

“Horizon 2020” című cikke, valamint Krasznai Zoltán A társadalomtudományok a HORIZONT 

2020 keretprogramban és 6. Társadalmi kihívás pályázatai című előadásának anyaga. 

Metodikáját tekintve a kutatás elsősorban az analitikus módszer eszköztárára épít, a korábbi és 

jelenlegi munkaprogram összevetése pedig a történeti módszer alkalmazására is lehetőséget 

teremt.  

A kutatás központi hipotézise az, hogy a Horizont 2020 program – finanszírozás és más 

erőforrások rendelkezésre bocsátása révén és egyébként elősegítve az egyes tagállamokban 

működő munkacsoportok együttműködését – képes hatékony „európai inkubátorként” szolgálni 

a társadalmi kihívások megoldására, így különösképpen a sérülékeny csoportok társadalmi 
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befogadásának előmozdítására törekvő kutatás-fejlesztési és innovációs projektek 

lefolytatásához. Kutatásom várható eredménye, hogy a felvázolt elemzés alapján feltárja és 

levonja a következtetéseket arra vonatkozóan, hogy ezek a projektek képesek-e a gyakorlatba 

is átültethető, valódi eredményeket produkálni, illetve milyen kihívások (így például a tagállami 

rendszerek különbözősége, sajátosságai) hátráltathatják ennek megvalósulását.  

 

Kulcsszavak: Innováció, inklúzió, sérülékeny csoportok. 
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This paper describes the importance of Financial literacy, that gives consumers the skills to 

understand and evaluate the financial related information they receive. The role of public 

administration in reaching the goal to reduce the information asymmetry between consumers 

and financial service providers is essential, since public education system is the first stage to 

give financial education its required emphasis. 

Existing researches in measuring the financial literacy of people are in progress in Hungary and 

on international level as well, these point out the low level of financial knowledge. 

Based on the analysis of these studies, the role of public education is crucial in developing the 

financial awareness of future generations. International steps have already been taken in this 

issue i.e. the creation INFE (International Network for Financial Education) by OECD, where 

joining states, authorities, and non-profit organization could cooperate in the area of financial 

education. A study carried out by INFE in 2012 involving 110 countries resulted in general 

guidelines and also led to stating the role of public and civil organizations in financial education. 

The guidelines state that there is no universal solution, but the best results can be reached via 

the cooperation of the parties. A Hungarian public organization, named Ecoinvention started an 

anonymous study with 40 questions in cooperation with the University of Szeged involving 

more than 12 thousand students from more than 100 high schools by the time, which is repeated 

on yearly basis.  

The outcomes of these studies show the low level of financial literacy which results in 

inappropriate financial decisions made by people relating their savings or investments. 

This is relevant, because lack of financial literacy was identified by experts as one of the major 

reasons of the economical crisis originating from the US in 2008. The low level of financial 

literacy is not a problem only in developing contries and economies. Consumers in advanced 

economies also fail to demonstrate a strong knowledge of financial principles in order to 

understand the financial products, manage financial risks effectively and avoid wrong financial 

decisions.  

In my theory if financial awareness of citizens could be strengthened, people would be more 

eager to use financial instruments, that could result in the positive economic effects of lower 

level of cash usage and the emerging role of long term investments. The teaching of financial 

skills should be started at an early stage and should be kept in focus until higher levels of 

education as well. While not doubting the relevance of adult programs my study focuses on 

young people. 

 

Keywords: Financial literacy, financial knowledge, financial awareness, financial consumer 

protection. 
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Napjainkban a városi népesség növekvő száma és súlya egyre nagyobb konfliktusokat teremt a 

társadalmi, gazdasági és környezeti szférákban is. Ehhez társulnak az egyre jelentősebbé váló 

virtuális szféra hordozta kihívások. 

A városok fejlődése, fejlesztése és irányítása az elmúlt évszázadokban a szerves és spontán 

növekedéstől kiindulva különböző tervezési paradigmákon keresztül formálódott. A jelen kor 

egyik legmeghatározóbb kihívása a városok túlnépesedése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatási 

és irányítási nehézségek. Az említett problémákra kívántak az elmúlt évtizedekben a smart city-

elméletek, a fenntarthatóságra törekedve, a legmodernebb technológiák adaptálásával választ 

adni, mely szerint többek között a városi társadalmi folyamatok digitálisan is érzékelhetők és 

korlátozott mértékben ugyan, de mérhetők is.    

Kutatásomban egy ezen is túlmutató adatszerzési módszert kívánok alkalmazni, melyben nem 

a különböző digitális szenzorok, érzékelők, hanem maguk az emberek az adatok forrásai. 

Korábbi kutatások is foglalkoztak már Magyarországon a smart city elmélettel, valamint a 

közösségi média térbeliségével, webről geokódolt tartalmakkal, online-offline kapcsolatokkal 

és ezek összefüggéseivel. Azonban az emberek által szolgáltatott adatokkal, mint a 

crowdsourcing, és a társadalomföldrajzi és városfejlesztési aspektusai már ritkán kutatott 

terület. A crowdsourcingra jellemző önkéntességet igénylő gyakorlat helyett azonban a 

tanulmányban felvázolt módszer a kibertérben tudatosan vagy tudattalanul hátrahagyott 

adatokon és azok társadalmi és földrajzi helyre vonatkozó tartalmán és feldolgozásán alapul. A 

geosocial, vagyis a közösség által szolgáltatott, földrajzi helyzetre vonatkozó információval 

rendelkező adatok alkalmazása, eddig nem tapasztalt felbontású és tartalmú információkhoz 

juttatja a kutatót. 

Tanulmányomban a kutatás feltáró jellegéből adódóan a geosocial adatok adatgyűjtési 

módszertanával, lehetséges gyakorlati alkalmazási lehetőségeivel foglalkozok. A 

tanulmányozott adatforrás kiaknázásának módszere világszerte csak az utóbbi néhány évben 

kezdett alapos és szervezett formát ölteni, mégis nagy potenciál rejlik a módszerben. Ezt 

igazolja, hogy számos cég, különböző tudományterületeken foglalkozik a témával.  

Kutatásomban ezeket geosocial adatokat a közterek, közösségek és interakcióik vizsgálatára, 

tervezési és fejlesztési lehetőségeinek és relevanciájának feltárására használom fel. A köztér 

használókról hagyományosan egy-egy vizsgálat során gyűjtött adat tartalmilag és időben is 

korlátos. Ezzel a módszerrel azonban nagyobb időtávra vonatkozó, vagy folyamatos vizsgálat 

is lehetővé válik egyszerűen és olcsón. Ennek köszönhetően részletesebben vizsgálhatóvá 

válnak különböző léptékű városi társadalmi folyamatok, valamint a lehető legnagyobb mintával 

lehetséges dolgozni és bizonyos esetekben teljes lefedettség érhető el, így reprezentatív 

eredmény produkálható.  

Jelen tanulmány folytatásaként, a doktori disszertációm tárgyát adó kutatás során, több 

esettanulmányt fogok elvégezni önkéntesen szolgáltatott és ambiens, hátrahagyott adatok 
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felhasználásával is, így várhatóan több megközelítésből, többféle kapcsolat és összefüggés 

válik feltárhatóvá a közterekkel kapcsolatban. 

 

Kulcsszavak: Geosocial, köztér, városföldrajz, social media. 
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The earliest significant studies on the social costs of food borne diseases were conducted in the 

US in the 80’s and 90’s (TODD, 1985, BUZBY et al. 1996). Since then, food safety has become 

an issue of primary importance worldwide as a result of considerable increase in the financial 

burden of food borne diseases on societies (KUCHENMÜLLER, 2009). 

There are several methods that are widely used to examine the costs of food borne cases. One 

of the most accepted method is the so called Cost-of-Illness Analysis (COI), that was developed 

by Malzberg and formalized by Rice in 1950 for examining the cost of food borne diseases 

(SCHMIDT & RODRICK, 2003). Disability Adjusted Life Years (DALY) is also a frequently 

used calculation method devised by World Bank for optimum financial resource allocation to 

the health sector. World Bank used DALY in their studies on Global Burden of Disease (GBD) 

(LOPEZ ET AL., 2006). Besides these methods, Quality Adjusted Life Years (QALY) has 

become as the standard method to examine the efficiency of cost- benefit analysis. Its 

calculation is based on weighting life expectancy with quality of life. 

During the last two decades, the so-called system thinking models which were initially applied 

to simulate industrial processes, have been used in several scientific areas. Systems thinking is 

an approach that attempts to balance holistic thinking and try to take into account unintended 

consequences. As system dynamics approach helps to reach accurate conclusions, it proved to 

be a really efficient tool for supporting stakeholders in decision-making. Nowadays systems 

thinking methods are already common in public health research. A common feature of these 

methods is that each of them address problems of complexity, which is a frequent challenge in 

global health. As it is mentioned by Peters (2014), these tools are suited to different types of 

inquiry and involve both qualitative and quantitative techniques. Among the most useful 

theories, methods, and tools associated with systems thinking in public health studies Agent-

based modeling (ABM), path dependency theories, causal loop diagrams (CLDs), and last but 

least stock-and-flow diagrams should be also mentioned. Stock-and-flow diagrams and 

simulations are mainly created using softwares such as Stella or Vensim PLE. As shown in the 

scientific work of Bishai et al. (2014), the stock-and-flow model demonstrates the effects on 

lost disability-adjusted life years and costs over the course of several epidemics of each disease. 

As it is mentioned above, serious attempts have been made to model the occurrence, the spread, 

as well as the social cost of different diseases. The aim of this study is to present research on 

the economic cost estimates of foodborne cases, as well as models that simulate their spread. 

 

Keywords: Food borne diseases, social costs, systemathic thinking. 
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As the world has become a small village, and as goods and services move more freely and 

rapidly throughout the global economy, users of intellectual property may enjoy the adequate 

level of protection and not to be subject to unnecessary restrictions or unusual conditions in 

different countries. All these issues lead to the fact of how important is to protect trademarks 

and well-known trademarks, which emerged strongly on the national and international forum. 

In other words, trademarks have a very relevant relation with our daily life and also are 

acquiring a commercial value and a huge effect on national and international economy, for the 

above reasons trademarks should be protected in order to protect consumers “the direct users” 

of trademarks.  

There is no doubt that trademarks are valuable properties for the owners of commercial 

establishments to distinguish their goods or services from that of others, thus, protection of 

trademark and well-known trademarks has great importance as it is provided by international 

conventions (the Paris convention and the TRIPS Agreement) and Jordanian legislation. The 

legal term "well-known trademark" was first incorporated by the 1883 Paris Convention for the 

Protection of Industrial Property (Paris Convention) in 1925. Although international 

conventions have binding legal provisions for member countries, one of these countries was the 

Jordan. The Jordanian trademarks law No.33 of 1952 as amended, provisions relating to the 

trademark and well-known trademark definition, and in particular to the protection of trademark 

and well-known trademarks complied with some of these principles set by such international 

conventions.  

This paper stated “The Legal Protection of Trademark under Jordanian Trademark Law No. 33 

of 1952 as amended” by explaining: what are Trademarks and Famous Trademarks? The legal 

protection of Trademarks under international conventions and Jordanian legislations. 

The study resulted in finding that under the trademarks law No. 33 of 1952, civil damages or 

criminal protection are available only for a trademark or well-known trademarks registered in 

Jordan. In other words, the Jordanian Trademarks Law does not give the owner of a trademark 

the right to obtain compensations for the damages caused to him unless his trademark was 

registered. This lack of compensation for unregistered trademark (in Jordan) will not give the 

right to ask for civil remedies as a result of the damages caused to him. However, any person 

whose right in a trademark has been infringed has the right to bring civil lawsuit against the 

person committing, causing or facilitating that infringement, demanding for remedies according 

to article 34 of the Jordanian Trademark Law in the situation in which his trademark has been 

registered, besides his right to demand for remedies on the basis of the Unfair Competition Law 

when his trademark was not registered.
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