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NŐI FOGVATARTOTTAK MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEI – VALÓSÁG A SZÁMOK MÖGÖTT
ÁCS-BÍRÓ ADRIENN
PhD hallgató
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar „Oktatás és Társadalom”
Neveléstudományi Doktori Iskola
Szerző kutatási területe, témája: A neveléstudomány területén belül oktatástörténeti és
nevelésszociológiai aspektusú kutatásokat végez. Két fő kutatási témája: A kalocsai
tanítóképző intézet, valamint A nők oktatási-képzési lehetőségei, és helyzete a hazai büntetésvégrehajtási intézetekben.
Szerző publikus e-mail címe: acs.adri001@gmail.com
A Kalocsai Fegyház és Börtönben reintegrációs tanácsadóként töltött munkatapasztalatom alatt
fogalmazódott meg bennem az igény, hogy doktorhallgatói ismereteimet felhasználva tudományos
kutatást folytassak a hosszú ítéletet töltő női fogvatartottak büntetés-végrehajtáson belüli
helyzetéről, oktatási-képzési lehetőségeiről. A büntetés-végrehajtás intézményeiben folyó oktatást
érintő szemlélet szerint nem a fogvatartott személyiségének átalakítása a cél, hanem a munkáltatás
és szakirányú képzések biztosítása, amelynek segítségével a társadalmi (Kőszegi, 2010), valamint
a munkaerő-piaci visszailleszkedés esélye nő. A szabadságvesztésre ítéltek iskolai végzettsége,
képzettsége, munkatapasztalata jóval alacsonyabb az ország lakosságának átlagos képzettségi
szintjénél. A minél magasabb iskolai végzettséggel pedig egyenes arányosságban csökken a
bűnelkövetők száma, valamint a szakmai képzéseken résztvevő fogvatartottak visszaesési aránya.
De vajon a nők esetében is helytállóak ezen megállapítások?
A kutatás célja a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben szabadságvesztésüket töltő női
elítéltek társadalmi helyzetének, végzettségének, oktatásának, munkaerő-piaci tapasztalatának,
valamint foglalkoztatottságának vizsgálata volt. A tapasztalati társadalomtudomány adatgyűjtési
módszerei közül a félig strukturált interjút alkalmaztuk. A megkérdezett 139 fő női fogvatartott
közül 65 fő börtön és 74 fő fegyház végrehajtási fokozatú szabadságvesztését tölti a Kalocsai
Fegyház és Börtönben. A vizsgálat során az általánosan ismert adatokon túl a személyes sorsokat
vizsgáltuk, hogy számok mögé tekintve a valós okokra világíthassunk rá. Eredményeink alapján
igazoljuk, hogy a börtönben zajló munkáltatás és képzés a visszaesés esélyét csökkentik. Továbbá
a nők munkaerő-piacon történő elhelyezkedését támogatják, lehetőséget adva ezáltal a
többszörösen hátrányos helyzetű csoportok felemelkedésére. Előadásunkban részletesebben a
következő kérdésekre keressük a válaszokat: Milyen jellemzőkkel bírnak ezen munkavállalók?
Milyen speciális korlátaik és igényeik vannak? Beszélhetünk-e megélhetési bűnözésről? Milyen
tanulmányi és munkaerő-piaci tapasztalattal rendelkeznek? A gyermekvállalás összefüggésben
van-e az alacsony iskolai végzettséggel? Szabadulás után milyen esélyekkel indulnak a munkaerőpiacon?
A kutatás igazán időszerű, a neveléstudomány területén unikális, nagy társadalmi relevanciával
bír. Aktuális kihívásokat tár fel, s képet ad egy olyan világról, mely sokak számára sztereotipizált,
ismeretlen közeg. Betekintést enged a női büntetés-végrehajtás falain belülre, ahol elengedhetetlen
és nélkülözhetetlen szerepe van a munkáltatás, valamint az oktatás-nevelés általi
értékteremtésnek/formálásnak.

Kulcsszavak: női fogvatartottak, munkaerő-piac, foglalkoztatás, oktatás-képzés
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AZ ATIPIKUS TANULÁSI MÓDSZEREK HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A
MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL IV. /AZ NKE HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR
(NKE HHK) AZ MH ALTISZTI AKADÉMIA (MH AA) ÉS AZ MH BÉKETÁMOGATÓ KIKÉPZŐ
KÖZPONT (MH BKK) OKTATÓIT, OKTATÁSTÁMOGATÓIT ÉRINTŐ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT
EGYES ASPEKTUSAI/
ANGYAL ÁRPÁD BÉLA
doktorjelölt
NKE 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 változó 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, kollaboratív tanulási módszereket
támogató tanulókörnyezet létrehozásával biztosítanak felkészülési lehetőségeket.
Az Európa-szerte bekövetkezett változások megerősítették egy európai közös haderő
kialakításának igényét, mely közös felkészítési/képzési aspektusokat feltételez. Ezek
gazdaságos, hatékony működtetése elképzelhetetlen olyan, a hazai katonai oktatásban és
képzésben jelenleg mellőzött atipikus tanulási módszerek (gaming, szimulációk, web 2.0,
blended learning, e-Learning 2.0, mobil appok és alkalmazások, MOOC, stb.) alkalmazása
nélkül, melyek a szövetséges, és azon kívüli országok katonai és rendvédelmi szervezeteinél
rendszerszerűen működnek, és már a hazai vállalati tudásmenedzsment szintjén is
mindennaposak. Ugyanakkor – tekintettel a szakterület korábbi fejlesztéseinek elsorvasztására
- a hallgatók egy kérdőíves felmérés eredményeképp lépéseket várnak az atipikus tanulási
módszerek tanintézeti fejlesztéseivel kapcsolatban.
De mi a véleménye erről az oktatóknak, képzésszervezőknek és LMS
rendszerüzemeltetőknek? Jelen tanulmány egyes katonai oktatási intézmények, és más képzők
oktatóit, oktatástámogatóit érintő online kérdőívre adott válaszok egyes olyan aspektusait
tárja fel, mint pl. az atipikus tanulási módszerekkel kapcsolatos attitűdök, a
képzőintézményekkel, a hallgatókkal, és saját magukkal szembeni elvárások, stb.
A szerző több részkutatást folytat. Mivel a publikációs keretek a terjedelmi okoknál fogva
nem teszik lehetővé a teljes kutatás részletes publikálását, így azok több részletben
kerültek/kerülnek megjelentetésre - így többek között a korábbi IDK, FEU és más
konferenciák kiadványaiban, és egyéb periodikákban. A már közzétett tanulmányok
feldolgozták a katonai HR stratégiák, a rekonverzió, a közigazgatás változásának kapcsolódó
témaköreit, az atipikus tanulási módszerek katonai alkalmazásának általános helyzetleírását, a
kutatás részletes módszertani ismertetését, néhány külföldi állam adott szakterületen elért
eredményeit, és fejlesztési irányait, a hazai hon- és a rendvédelmi ágazat atipikus elemekkel
tarkított képzési gyakorlatának bemutatását, az NKE egyes karain, intézeteinél, valamint az
MH AA-án, a kutatás keretében végzett strukturált riport eredményeit. A legutóbbi rész
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elsősorban az NKE HHK-on (és a kontrollcsoportot biztosító NKE ÁÁK-on), valamint az
MH AA-án tanulók a témában e-survey módszerrel készült kutatás feldolgozott eredményeit
tette közzé.
Az atipikus tanulási módszerekkel kapcsolatos álláspontok csak akkor adhatnak valós képet a
valós ágazati igényekről, ha a korábban ismertetett kutatási eredmények összevetésre kerülnek
a jelen tanulmányban ismertetett adatokkal. A kutatás utolsó részeként egy, a későbbiekben
megjelenő tanulmány ezeket hasonlítja össze, végkövetkeztetést nyújt, és javaslatokat tesz.
Kulcsszavak: gaming, szimuláció, e-learning 2.0, MOOC, web 2.0
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A PARITÁS-SPECIFIKUS TERMÉKENYSÉG SAJÁTOSSÁGAI AZ EURÓPAI UNIÓBAN
ÁRKI DIÁNA
PhD hallgató
PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskola
Szerző kutatási területe, témája: termékenység
Szerző publikus e-mail címe: arki.diana25@gmail.com
A legtöbb fejlett országban a termékenység szintje a reprodukciós szint alatt helyezkedik el –
nincs ez másként az Európai Unióban sem. Az alacsony európai termékenység oka lehet a
gyermekvállalási tervek meghiúsulása, a tervezett családnagyság ugyanis számos európai
országban meghaladja a befejezett termékenységet. Problémaként nyilvánul meg ezáltal, hogy
a megvalósult termékenység jóval a vágyott családméret alatt helyezkedik el. Az alacsony
termékenység negatív következményeinek orvoslásához a politika szempontjából
elengedhetetlen a kívánt és a tényleges gyermekszám közti szakadék mérséklése.
Napjainkban a nők iskolázottságának emelkedése a termékenység szintjét befolyásoló egyik
legfontosabb tényezőként definiálható, az iskolai végzettség és az elért gyermekszám közti
kapcsolat kutatásának népszerűsége mellett azonban kevesebb figyelem irányul arra a
kérdésre: az iskolázottsági különbségek hogyan befolyásolják a gyermekvállalásra vonatkozó
szándékot.
Kutatásom a paritás-specifikus gyermekvállalásra vonatkozó időzített szándék és az
iskolázottság kapcsolatának tárgykörében fennálló hiány pótlására törekszik. Elemzésem
annak vizsgálatára irányul, hogy az Európai Unió tagországai között milyen hasonlóságok és
különbségek fedezhetőek fel a népesség reprodukcióját biztosító harmadik gyermek
vállalásának szándéka és az iskolázottság közti viszony esetében. Célom az, hogy megtudjam,
az uniós országokban milyen iskolai végzettséggel rendelkező kétgyermekes nők kívánnak
leginkább harmadik utódot a világra hozni. Miként változik e két mutató közti kapcsolat
országonként? Homogenitás vagy heterogenitás jellemzi-e az Európai Uniót e tekintetben?
A gyermekvállalási intenció vizsgálatát egyrészt a tényleges termékenység és a
gyermekszámra vonatkozó tervek között húzódó szakadék, másrészt az a kutatási
tapasztalatokkal bizonyított Ajzen-féle elképzelés is indokolja, miszerint a szándék erős
kapcsolatban áll a viselkedéssel. A paritás-specifikus megközelítést emellett az a teória is
megalapozza, mely értelmében a korábban született gyermekek száma hatást gyakorolhat a
szülők reprodukciós döntéshozatali folyamatára.
Előadásomban a termékenységi szándék és tényleges viselkedés közti összefüggés rövid
felvázolása mellett kitérek az iskolázottság és a gyermekvállalás viszonyát taglaló tézisek
ismertetésére. Az elméleti háttér ábrázolását követően bemutatom a témakörben született
nemzetközi összehasonlítással foglalkozó kutatások főbb megállapításait.
Elemzésemben statisztikai módszerrel kétváltozós összefüggések vizsgálatára törekszem a
European Social Survey 2004. évi adatbázisának felhasználásával. Kutatási kérdésem arra
irányul, hogy a másodikról a harmadik gyermekre való átmenet időzített szándéka esetében is
helytálló-e az a (Heiland, Prskawetz, Sanderson - féle) megállapítás, miszerint a magas
iskolázottság pozitív összefüggésben áll a magasabb paritás intenciójával.
Vizsgálatom hozadékának tekintem mindemellett, hogy rávilágítok, miként változik e két
faktor kapcsolata az EU országai esetében, mely eredmény támpontot adhat a közösségi
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politika számára az alacsony születésszám, a szándékolt és tényleges termékenység között
húzódó rés problémájának kezeléséhez.
Kulcsszavak: paritás-specifikus termékenység, gyermekvállalási intenció, iskolázottság, EU
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CLIMATE FINANCE BY EUROPEAN FINANCIAL INSTITUTIONS
BÁBOSIK MÁRIA
PhD student
University of Pécs, Faculty of Natural Sciences, Doctoral School of Geography, Geopolitics
Program, 3rd year and Senior Expert, Central Bank of Hungary
Field of research: International development finance, Multilateral development banks
Public e-mail address: babosikm@mnb.hu
The paper aims at highlighting the importance of climate protection in Europe and the role of
European Financial Institutions in climate finance. It presents the European Union approach
to climate change, its initiatives and institutions and compares climate finance activities of
EBRD and EIB with other multilateral development banks.
The topic has a current relevance as on June 1, 2017 US President Donald Trump gave a
notice to quit the Paris Climate Agreement accepted by all UN member states, also by the
members of the European Union including Hungary. It was a shocking surprise worldwide
and provoked heavy reactions and movements.
The introduction of the presentation gives an overview of the relationship between climate
change, climate protection and climate finance. It sees climate change a threatening reality of
today, affecting Europe as well. It considers climate protection necessary not only on country
but also on a regional and global level. Besides regulation and voluntary pledges it attributes a
crucial role to climate finance focusing on huge, long-term, high risk investments and projects
in order to climate mitigation and adaptation.
The presentation defines climate change and points out its effects on Europe with special
attention to the most vulnerable regions. It focuses on the involvement of the European
Union in the global cooperation for climate protection and summarizes its initiatives
regarding policies, regulations and instruments.
As next step the presentation defines climate finance, mentions its sources and major
directions. It presents EBRD and EIB being international financial institutions in Europe
providing also climate finance. It compares them to other multilateral development banks
exploring similarities and differences how climate finance is reflected in their policy, what
resources they mobilize, what kind of projects they finance, what results they have achieved
and what they plan for the future in this area.
The presentation is based on my PhD studies at the Doctoral School of Geography,
Geopolitical Program at the University of Pécs. The topic of my planned dissertation is how
multilateral development banks support sustainable development. Method used is analysing
the international and Hungarian literature, statistics, policy and project documents of the
banks as well as media news. Regarding literature the works of Simai, Faragó are mentioned
in the context of development theory and sustainable development, Inotai is referred to on
EU, Babb, Parks and the PhD dissertation of Mácsik and Örlős is used related to multilateral
development banks. In the international climate finance literature Markandya-GalarragaRübbelke are referred.
Results of the research show that climate protection is essential due to climate change also in
Europe. It is reinforced by global and European efforts. International agreements, regional
initiatives and voluntary pledges as well as investments for climate mitigation and adaption
are important elements of climate protection.
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Multilateral development banks play a key role in climate finance. They integrated it into their
priorities and represent some 40 percent of climate finance on global level. The share of
climate finance in their activities is growing, but not dominant, amounting to some 20-25
percent, also in Europe. Due to differences in geographic, historic and economic
circumstances and exposure to climate change they act on it differently.
European multilateral development banks are best placed to foster green economy transition
and include climate aspect into all activities compared to the others. In Europe the partial
monetary union and the economic and political integration have a great perspective, and
differences within the region are manageable. Meanwhile in Africa lack of resources and
dramatic environmental problems, in Asia the huge differences among regional partners, in
America the US dominance and the new US foreign and environmental “policy Trump-mix”
seems to hinder efficient climate finance. European perspectives are especially favourable
having a common currency in most of the region, a clear economic and political integration
perspective despite of all problems and the high level environmental consciousness diffused
by EU-policies to the less developed EU-member or non-member countries.
The conclusion of the research is that climate change is one of the biggest challenges all over
the world. Multilateral development banks play an important role to finance these business
opportunities against climate change. European development banks are in the forefront of
climate financing.
The results of the research help to better understand the links between climate change, climate
protection and climate finance and the role of the multilateral development banks in European
and comparative perspective.
Kulcssszavak: climate finance, international financial institutions, multilateral development
banks, EBRD, EIB.
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A GYERMEKKORÚ SÉRTETT KIHALLGATÁSA A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN
DR. BAKONYI MÁRIA
ügyész
Siklósi Járási Ügyészség
Szerző kutatási területe, témája: kényszervallatás
Szerző publikus e-mail címe:bakonyimaria21@gmail.com
Az uniós stratégia egyre határozottabban jeleníti meg azt az igényt, mely a gyermeki jogok
igazságszolgáltatáson belüli valódi érvényesülésében fogalmazódik meg, azaz az alapvető
jogok törvényekben történő kimondása önmagában még nem jelenti az elvárásoknak való
megfelelést, erre a választ a mindennapi joggyakorlat adja meg.
A kutatás elméleti/szakirodalmi háttere: Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény általános elvei
irányadók a megfelelő bánásmóddal összefüggésben. Ezek biztosítják a gyermekek jogainak
védelmét. A gyermekek mindenekfelett álló érdeke ugyanis egy olyan elsődleges szempont,
amelynek át kell hatnia bármely jogalkotási, közigazgatási vagy bírósági döntést. Az EU új
2011-2014-es Stratégiája, „Gyermekbarát Igazságszolgáltatás” címmel kiemeli a gyermeki
jogoknak az igazságügy területén történő érvényesülésének fontosságát. Dr. Sófi Gyula - dr.
Fodor Miklós: Igazságügyi gyermekpszichiátria című könyvből kiemelést érdemel az
„Azonosságok és eltérések a gyermekpszichiátriai és az igazságügyi gyermekpszichiátriai
munka között” fejezet. Rózsás Eszter: Gyermekjogok című könyve végigvezeti a téma iránt
érdeklődő szakembert az alapvető fogalmakon, a nemzetközi és hazai jogszabályokon,
valamint a gyermekek jogait több oldalról is megvilágítja.
Kutatási probléma: A gyermeki jogok „mindenek feletti védelme” a közvetlenség valamint a
nyilvánosság, mint büntető eljárásjogi alapelvek csorbításával, a terhelti, védői jogok
meghatározott mértékű korlátozásával érhető el. A terhelt és védőjének kérdésfeltevési joga
sem biztosított a nyomozási bíró előtti eljárásban. A gyermek kihallgatása során a nyomozási
bíró előtti meghallgatáson nem vesz részt a pszichológus, azonban gyermekkorú sértettek
esetében majdnem minden esetben a pszichológus megvizsgálja a gyermeket, és véleményt
kell nyilvánítania abban a kérdésben, hogy a gyermek által előadottak élményszerűek és
életszerűek-e, szavahihető-e, érezhető-e befolyásoltság a gyermek elmondásában. A
gyermekkorú sértett esetében életkor függvénye, hogy mennyire képes a gyermek összefüggő
vallomást tenni. Milyen kérdések tehetők fel a gyermeknek? A pszichológus előtt
elmondottak bizonyítékként nem értékelhetők, nem képezhetik a vád alapját. A nyomozási
bíró előtti meghallgatásra általában a nyomozás kezdeti szakaszában kerül sor, így az nem
terjed ki minden – a bűncselekmény releváns - körülményére. Egyértelmű, hogy gyermek
meghallgatása során speciális szakismeretre van szükség: a nyomozási bíró, az ügyész, vagy a
nyomozó hatóság tagja rendelkezzen ezzel vagy mindenki? Mennyire szükséges ez?
Pszichológiai szintű legyen? Szükséges lenne-e specializálódás ilyen téren?
Várható eredmények, következtetések, távlati célok:
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A gyermek életkori - értelmi, érzelmi - sajátosságai megkövetelik, és nem csupán a „gyermek
mindenek felett való védelme” érdekében, hogy meghallgatása során felkészült, a gyermekhez
„értő” hivatalos személyek vegyenek részt.
A büntető igazságszolgáltatás erre jelenleg nem felkészült, azonban a gyermekek sérelmére
elkövetett - főleg a szexuális jellegű – bűncselekmények - számának emelkedését tekintve
egyre inkább égetőbbé válik a specializáció. A gyermekkorú áldozat meghallgatása olyan
speciális feladat, amely egyértelműen megköveteli olyan hivatalos - igazságszolgáltatásban
dolgozó - személyek közreműködését, akik értenek a gyermekek nyelvén, akik a sérült
gyermeki lélek rezdüléseire „mozdulni tudnak”, empátiával viszonyulnak hozzájuk,
ugyanakkor ki tudják szűrni a nem valóságnak megfelelő, esetleg bosszúból konstruktívan
felépített történeteket. Ez a jövőben a jogalkalmazók egyik nagy feladatát kell, hogy képezze.
Kulcsszavak: gyermekkorú sértett, pszichológus, nyomozási bíró előtti kihallgatás
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A (FELSŐ)OKTATÁSHOZ VALÓ JOG – HATÁROK NÉLKÜL
DR. BÁRÁNY V. FANNY
doktorandusz
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola
Szerző kutatási területe, témája: Felsőoktatás igazgatás
Szerző publikus e-mail címe: barany.fanny@gmail.com
Adott ország oktatása, valamint a hozzá kapcsolódó jogi, gazdasági szabályozás napjainkban
nem csak az ország határain belül bír jelentős hatással, hanem mint globális, országhatárokon
átívelő tevékenység is. A magyarországi felsőoktatás-igazgatásban jelenleg zajló reformok
(ld. külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi működésének szabályozása) aktualitást
adnak a cím által előrevetített témának.
Fontosnak tartom rögzíteni, hogy írásomnak nem célja az oktatáshoz való jog teljes
spektrumára kiterjedő elemzése, ez szétfeszítené a tanulmány keretit. A kutatás kizárólag – de
annál nagyobb hangsúllyal – az oktatás határokon átívelő mivoltát alátámasztó érvelésre
terjed ki, amely a vonatkozó nyilatkozatok és egyezmények, valamint jogforrások dogmatikai,
logikai értelmezésére, továbbá a hazai- és külföldi szakirodalom megállapításaira
támaszkodik.
Tanulmányom első részében arra vállalkozom, hogy a (felső)oktatás nemzetközi jogi
alapjainak globális szemléletét az olvasó elé tárom, különös hangsúlyt fektetve az 1988-ban
Bolognában aláírt Magna Charta Universitatum már megfogalmazottakra, az egyetemek
átalakuló és mind nemzetközibbé váló társadalomba játszott szerepének jelentőségére. A
Charta deklarálja, hogy „küldetésének teljesítése érdekében nem vesz tudomást földrajzi vagy
politikai határokról, és hangsúlyozza a kultúrák kölcsönös ismeretének és kölcsönhatásának
parancsolószükségességét”. E körben szintén kiemelendő az európai egység megteremtését
célzó Római Szerződés, amelynek megfogalmazott céljai közül – a téma szempontjából is –
jelentős az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke tagállamok közötti szabad mozgását
gátló akadályok eltörlésére irányuló tevékenység. Az Európai Unió (EU) jelenlegi
működésének keretet adó Lisszaboni Szerződés valamint az EU Alapjogi Chartája is e
folyamatot kívánja erősíteni.
Jóllehet a fent nevezett dokumentumok jelentős mértékben hozzájárultak a nyitott Európai
Felsőoktatási Térség létrejöttéhez, azonban a legnagyobb előrelépés a 1999-ben elfogadott
Bolognai Nyilatkozatot követően történt, amely egyebek mellett rögzíti, hogy figyelmet kell
fordítani az európai felsőoktatási rendszer nemzetközi versenyképességének a fokozására,
hiszen „[g]ondoskodnunk kell arról, hogy az európai felsőoktatási rendszer világméretekben
rendkívüli kulturális és tudományos hagyományainkhoz hasonló mértékű vonzerőt
gyakoroljon.”
Az Európai Felsőoktatási Térségben lezajló folyamatok jelentős hatást gyakoroltak a magyar
felsőoktatás szabályozására már az EU-hoz történő csatlakozási tárgyalások megkezdésekor.
Magyarország arra vállalt kötelezettséget, hogy jogszabályait a csatlakozás időpontjára
összeegyeztethetővé teszi a vonatkozó közösségi jogszabályokkal, amely az oktatás területén
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésében mutatkozott meg először, majd ezt
követően a bolognai folyamat eredményeként 2004-től megkezdődött a fokozatos áttérés az
egymásra épülő három cikluson alapuló felsőoktatásra. Írásom második részében tehát a hazai
szabályozást teszem az elemzés tárgyává, ugyanis fontosnak tartom annak vizsgálatát, hogy
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ténylegesen megvalósulnak-e a közösségi szabályozásban rögzített jogosultságok és
kötelezések, valamint, hogy kellően szolgálják-e a megfogalmazott célok beteljesülését.
Tanulmányom zárásaként következtetéseim megfogalmazására kerül sor, megalapozva ezzel
további elemzések megtételét, amely véleményem szerint nagyban hozzájárul a jogterület e
témát érintő továbbfejlődéséhez.
Kulcsszavak: globalizáció, Európai Felsőoktatási Térség, Bologna, versenyképesség
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AZ „EURÓPAI PARLAMENT NAGYKÖVET ISKOLÁJA”

PROGRAM JELENSÉG-ALAPÚ
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUMOKBAN

DR. BARNA VIKTOR
kollégiumigazgató, közoktatási szakértő
Pécsi Hajnóczy József Kollégium
Szerző kutatási területe, témája: középiskolások politikai szocializációja; jelenség-alapú
foglalkozásszervezés a középiskolai kollégiumban
Szerző publikus e-mail címe: barnaviktor@tvn.hu
Az ifjúságkutatások eredményei igazolják, hogy a fiatalok politikai érdeklődése és aktivitása
az átlagos szintnél lényegesen alacsonyabb. A politikához való ellentmondásos viszonyulás
részben az iskolai politikai szocializációs folyamatokra is visszavezethető. Ugyanakkor a
magyar ifjúság Európai Unióval kapcsolatos attitűdjei – ha kis mértékben is – pozitív
irányban mozdultak el. Ezt a tendenciát erősíthetik az olyan kezdeményezések, mint az
Európai Parlament Nagykövet Iskolája (EPNI) program.
A fejlesztés – mely ennek a programnak a középiskolai kollégiumi adaptációjára irányul – két
komponensből áll. 1. Az európaiság, az európai integráció gondolatkörének markánsabb
megjelenítése a köznevelés egyik autonóm szegmensében, a középiskolai kollégiumban. 2. A
jelenség-alapú tanulás/foglalkozásszervezés meghonosítása a kollégiumok gyakorlatában. Ez
párhuzamosan történne az új NAT kidolgozásával és bevezetésével, melynek koncepciójában
már megjelenik ez a tendencia.
Az első komponens forrásai alapvetően az interneten elérhetők, a nyilvános honlapokon
korrekt, jól strukturált tudásbázis található.
A második komponensnek viszonylag szűk a tudományos „előélete”. A korábbi kutatásfejlesztések közül leginkább a probléma-alapú megközelítés hasonlítható a jelenség-alapú
foglalkozásszervezési logikához.
A fejlesztéshez kapcsolódó források még inkább a praxis, döntően a finn modell rövid
leírására szorítkoznak, így a jelen fejlesztés inkább ennek – a Finnországban is csak a
közelmúltban elindított – programnak a praxisát leíró publikációkra épül.
A viszonylag szűk területre kiterjedő fejlesztés illeszkedik a NAT koncepciójához,
hozzájárulhat annak gyakorlatban történő realizálásához.
A fejlesztés módszertanának fókuszában az adaptáció áll, a hátterét pedig a forráselemzések
adják. A fejlesztés eredményeit a megvalósult konkrét – az európai integráció témakörében
szervezett – jelenség-alapú foglalkozások tapasztalatainak empirikus vizsgálatával kívánjuk
mérni (foglalkozás-látogatások, interjúk a tanulókkal és a pedagógusokkal). A fejlesztés révén
a középiskolás tanulók a jelenlegi – alapvetően mechanikus tudás helyett – komplex
ismereteket és jártasságot szerezhetnek az európaiság témakörében. A cselekedtető,
kooperatív munkaformákra építő metodika hozzájárulhat a pozitív attitűdök erősödéséhez, az
„európai polgár” öntudat kialakulásához. Az Európai Parlament Nagykövet Iskolája program
szervesülhet a kollégiumok programkínálatában.
Előadásomhoz – a releváns szakirodalmakon kívül – számos online forrást is felhasználok.
Kulcsszavak: jelenség-alapú foglalkozás, kollégium, európaiság, EPNI
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AZ „ELILLANÓ” NÉMET TURISTÁK ÉS JELENTŐSÉGÜK A HAZAI TURIZMUS SZEKTORBAN
BÍRÓ CSABA
PhD hallgató, Gazdálkodástani Doktori Iskola
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Szerző kutatási területe, témája: Turizmusfejlesztés, turizmusmarketing
Szerző publikus e-mail címe: b.csaba5@gmail.com
A hazai turizmus szektor a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján évről-évre
bővül, egyre markánsabb szeletét adja a hazai GDP-nek, mely közvetett és közvetlen módon
egyes becslések szerint már az ország bruttó hazai össztermékének közel 10%-át adja. Amiről
viszont kevésbé esik szó a kiemelkedő teljesítmény mellett, hogy a 2008-as pénzügyi válságot
követően mérséklődött az egyik legfőbb küldőországból (Németország) érkező turisták
száma, és ezzel együtt költésük is. A rekreációs célú utazás fontos központi elemét jelentette a
vizsgált célcsoportnak, viszont az ország egyes desztinációiból szinte teljesen eltűntek, vagy
minimalizálódott a számuk. Általánosan vizsgálva is megfigyelhető a statisztikai adatok
alapján, hogy a beutazó turisták költési szerkezetében mérséklődött a rekreációs
szolgáltatásokra fordított arány, mely szintén további kérdéseket vet fel a
gyógyfürdőfejlesztések hatékonyságával és/vagy versenyképességével szemben. A kutatás
elsősorban a beutazói létszám mérséklődésének okait kívánja vizsgálni, majd megoldási
javaslatokat kínálni, melyek visszafordíthatják e negatív trendet. Németország, mint a legfőbb
küldőország, kiemelt fontossággal bír a magyarországi turizmus szektor számára – mind
látogatószám, mind költés szempontjából. A célcsoport tekintetében egy lassan végbemenő
generációváltás figyelhető meg, a korábbi generációk kohorsz-élményei a fiatalabbak számára
hangsúlytalanok, kötődésük az ország iránt lazulni látszik. Mindenképpen problémás lehet a
jövőben a szektor számára, amennyiben a célcsoport idősebb tagjait nem tudjuk
hatékonyabban elérni a hazai egészségturisztikai kínálattal, a fiatalabb generációt pedig olyan
attrakciókkal, melyek lehetővé teszik, hogy tovább bővülhessen a Németországból érkező
turisták száma. A kutatás legfőbb célja, hogy még megfelelő időben tudjuk azonosítani a
célcsoport esetében ható legfőbb motivációkat, trendeket, és minimalizálhatók legyenek a
késői felismerésből fakadó veszteségek. A kutatás első fele a rendelkezésre álló statisztikai
adatok alapján kíván rávilágítani a célcsoport létszámbeli és költésbeli mérséklődésére. A
kutatás második fele a későbbiekben a célcsoport (18-78 év közötti német állampolgárok)
körében végzett kérdőíves és fókuszcsoportos megkérdezés segítségével kíván egy pontosabb
képet adni a látogatói elvárásokról, rávilágítani az esetleges hiányosságokra, illetve a
minőségi elvárásokra a vizsgált célcsoport tekintetében. A német turisták tekintetében
generációváltás zajlik, mely markánsan érintheti a hazai beutazó turizmus jövőbeli
teljesítményét.
Kulcsszavak: turizmusfejlesztés, turisztikai termékfejlesztés, német turisták, generációváltás
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NÉMET EURÓPA? NÉMETORSZÁG EURÓPA POLITIKÁJA
BISCHOF PÉTER
PhD-hallgató
Pécsi Tudományegyetem, Interdiszciplináris Doktori Iskola (Politikatudomány Program)
Szerző kutatási területe, témája: Németország Európa politikája 1945-től napjainkig.
Szerző publikus e-mail címe: bischof.pte.btk@gmail.com
Ulrich Beck „Német Európa. Új hatalmi térségek a válság jegyében.” címmel írt (2013)
esszéjében körvonalazza az Angela Merkel által képviselt Európa politikát. Észrevételeit
annak kapcsán fogalmazza meg, hogy az euró-válság kezelése során Berlin miként politizált.
A szerző szerint a több szintű megosztottságban lévő tagállamok között feltűnik a
„Merkiavelli”- nek nevezett jelenség, aki az adott zűrzavarban – jelen esetben a pénzügyi
válság – machiavellista módszerekkel juttatja érvényre – nemzete érdekét és saját – akaratát.
Ez azonban csak az érem egyik oldala, mert legalább ennyire igyekszik az idealista Európaépítész képnek is megfelelni. A kettő ötvözete lenne a „német Európa” koncepciója, mely
szerint a német kancellár Európa politikáját elfogadottá teszi belföldön, ami biztosítja
újraválasztását, másrészt Európa-építőmestereként feltűnve a külpolitikában az európai
felelősség szószólója. Az előadás arra tesz kísérletet, hogy megvizsgálja a német Európa
politika összetevőit és összefüggéseit és ezek fényében próbálja meg értelmezni a
folyamatokat és megérteni Németország Európa politikájának vezérmotívumait. Az előadó
szerint Becknek alapvetően igaza van abban, hogy Németország Európa politikáját egyszerre
jellemzi a realista következetesség és az idealista Európa építészi (föderalista) elképzelés.
Ezek viszont nem egymást kizáró okokként jelennek meg, hanem sokkal inkább egymást
támogató feltételekként. Németország Európa politikáját a II. világháború óta alapvetően
meghatározza az európai integráció felé való határozott elköteleződése és jellemzően
gazdasági súlyára (exportvilágbajnok, stabil államháztartás, stb.) alapozza politikai erejét és
befolyását. Egyértelműen az európai integráció nyertese, ezért érdekeit az Európai Unión
belül fokozottan igyekszik érvényre juttatni. Fontos érdeke például, hogy az EU-t bizonyos
szempontokból a hazai, német mintára alakítsa és ezzel fejlődésének irányát meghatározza. A
gazdasági stabilitás fontosságának hangsúlyozása és fenntartása, illetve ennek eszközeinek
„átültetése” uniós szintre nem konfliktusoktól mentes vállalkozás – erre példa Görögország
esete. Egykor az Európai Egyesült Államok (Jean Monnet) koncepciója jelentette
Németország számára a kijelölt – Európa építészi – célt, viszont ez a kilencvenes évek első
felétől folyamatosan megváltozott és a politikák közösségiesítésén keresztül megvalósuló,
olyan föderatív berendezkedés (német mintára) híve lett, ahol növekszik az Európai Parlament
súlya az intézményi rendszerben és kiszélesedik a többségi döntések lehetősége a Tanácsban,
miközben a tagországok egyre több figyelmet kapnak a szubszidiaritás elve alapján.
Kulcsszavak: német Európa, gazdasági stabilitás, föderalizmus, gazdasági érdek, realista
politika
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AZ EURÓPAI UNIÓ HATÁSA A SZERB OKTATÁSPOLITIKÁRA
BUKVA KÁRMEN
PhD hallgató, nemzetközi tanulmányok
Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi kar, Doktori Iskola
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Az Európai Unió tagállamai bizonyos szintig szabad kezet kaptak saját oktatási és képzési
rendszereik kialakításában, azaz önálló hatáskörben alakítják ki és tartják fenn azokat. Az
Unió meghatározza a közös elérendő célokat, támogatásokat nyújt az oktatási rendszerek
javítására és korszerűsítésére, illetve útmutatást ad a bevált módszerek alkalmazását tekintve.
Az uniós fejlesztési források felhasználása minden tagállamot érint, de vajon az Unió hogyan
befolyásolja (és motiválja) a csatlakozni kívánó országok oktatási rendszereinek fellendítését?
Mindezt Szerbia példáján keresztül igyekszem szemléltetni.
Munkám első felében az Oktatási és képzési prioritásokra kerül a hangsúly, természetesen az
Európai Unió keretein belül. Az Európa 2020 stratégiát, valamint az Oktatás és képzés 2020
stratégiát mutatom be. Az oktatásba és képzésbe való befektetés a jövő – különösen a fiatalok
szempontjából igen meghatározó. Éppen ezért elsősorban a fiatalok lehetőségeire térnék ki,
ezen belül az Egész életen át tartó tanulás és a jelenleg is futó uniós mobilitási programokat
ismertetem.
A tanulmány a második felében betekintést nyújt Szerbia jelenlegi oktatási rendszerébe,
reflektálva az oktatással kapcsolatos csatlakozási fejezetek sikeres abszolválására. Szerbia
maximálisan próbál megfelelni az Európai Unió által kreált szigorú csatlakozási feltételeknek,
de jelen tanulmány értelemszerűen az aktuális oktatási rendszerrel kapcsolatos fejezeteket
célozza meg. Szintetizáló jelleggel feltárom ezen fejezetek teljesítésének folyamatát, melyek
oktatással, illetve oktatás-fejlesztéssel foglalkoznak. Mindezeken kívül kitérek az idei oktatási
törvény módosítására is.
Tanulmányomban foglalkozom a (vajdasági) kisebbségi oktatáspolitikai felzárkóztatásával,
melyet Magyarország elsők között, komoly szándékkal támogat.
Hipotézis: Az Európai Unió Szerbiára gyakorolt pozitív hatása, különös tekintettel az
oktatáspolitikára. A jelenlegi oktatási rendszer fellendülése és a kisebbségi oktatáspolitikai
felzárkóztatása.
Kulcsszavak: oktatáspolitika, life-long learning, mobilitás, Szerbia oktatáspolitikája,
csatlakozási fejezetek.
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ÚJ ENERGETIKAI IRÁNYELVEK HATÁSA A KOMFORTPARAMÉTEREKRE
CAKÓ BALÁZS
phD hallgató, tanársegéd
Breuer Marcell Doktori Iskola, PTE, Műszaki és Informatikai Kar
Szerző kutatási területe, témája: Komfortelmélet, hőkomfort vizsgálatok termikus műemberrel
Szerző publikus e-mail címe: cako.balazs@mik.pte.hu
Jelen cikk keretében azt vizsgálom, hogy az EU-s direktívák indukálta energetikai
követelményrendszer miként befolyásolja a termikus környezettel kapcsolatos elégedettségünket
és miként hat a megfelelő komfortparaméterek létrehozásához szükséges energiafelhasználásra.
Az épületek energetikai követelményrendszerének megjelenését a 2002/91 EC direktíva indukálta.
Az az Európai Tanács és Parlament minden tagországot kötelezett épületenergetikai szabályozás
bevezetésére. Az erről szóló Direktíva 2002 decemberében jelent meg, melyet az óta a
2010/31/EU direktíva módosított. A Direktíva a szabályozás elvét, hatályát tartalmazza, az
energiatakarékosság szükségességét fogalmazza meg, de nem ír elő konkrét követelményeket. A
tagországoknak maguknak kell az alapelvekkel összhangban lévő, saját adottságaiknak,
éghajlatuknak megfelelő szabályozási irataikat, konkrét követelményeiket megfogalmazniuk.
Ennek hatására 2006-ban megjelent a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai
jellemzőinek meghatározásáról, mely 2006. szeptember 1.-től kezdődően kötelező érvényű. Ezt
követően 2012-ben a 40/2012 BM rendelet, majd 2014-ben a 20/2014 BM rendelet módosította
azt. A rendelet követelményrendszere többszintű, kiterjed a határoló szerkezetekre, a teljes épület
fajlagos hőveszteségtényezőjére és az épület gépészeti rendszerére egyaránt. Ezen követelmények
nem csak az épületeink energiahatékonyságát fokozzák, de szoros kapcsolatban állnak a
komfortérzetünkkel is.
Az emberi közérzetet számos hatás befolyásolja, többek között a hőmérséklet, nedvesség,
légmozgás, zaj, megvilágítás és a különböző sugárzások (ionizáció, napsugárzás, rezgések). Az
emberi hőérzetet, másként termikus komfortot az ASHRAE (1981) 55-81 szabvány a következő
képpen írja le:
„… A kellemes hőérzet az a tudati állapot, amely a termikus környezettel kapcsolatos
elégedettséget fejez ki. …”
A termikus környezettel kapcsolatos elégedettségünket a szervezet és a környezet közötti hő- és
anyagtranszport határozza meg, melyet nagymértékben befolyásol a végzett tevékenység, a
környezet és a ruházat. Az anyagtranszpont nagymértékben függ a levegő hőmérsékletétől, annak
térbeli, időbeli eloszlásától, változásától, a környező felületek közepes sugárzási hőmérsékletétől.
A környező felületek hőmérséklete, a felületek konvekciós hőátadási tényezőjével súlyozottan hat
az emberi hőérzetre, melyet az úgynevezett operatív hőmérséklettel jellemzünk. Azonos operatív
hőmérsékletet nem csak a léghőmérséklet növelésével, hanem a környező felületek felületi
hőmérsékletének növelésével érhetünk el. Az új energetikai irányelvek hatására a szerkezetek
szükséges szigetelési vastagsága, így a belső felülületi hőmérséklet megnőtt, mely kedvezően hat
a komfortérzetünkre és a helyiségekben tartandó léghőmérsékletre. Ez utóbbi hat a megfelelő
komfortparaméterek létrehozásához szükséges energiafelhasználásra. Ezen paraméterek hatását
Povl Ole Fanger kutatásai nyomán vizsgálom.

Kulcsszavak: Hőkomfort, termikus műember, mérés, hőérzet, energetika
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NEM KONVENCIONÁLIS MONETÁRIS POLITIKAI INTÉZKEDÉSEK TAPASZTALATAI AZ
EURÓZÓNÁBAN

A

CZECZELI VIVIEN
PhD hallgató
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Szerző kutatási területe, témája: monetáris politika a krízist követő időszakban
Szerző publikus e-mail címe: czeczelivivien@gmail.com
A 2007-08-as pénzügyi-gazdasági válság óta közel tíz év telt el. Ez alatt az időszak alatt a
monetáris politika működésében alapvető változások mentek végbe. A krízis nem várt mélysége a
központi bankok oldaláról is aktív szerepvállalást követelt meg a válságkezelésben. Ez megjelent
az Európai Központi Bank (EKB) tevékenységében is, mely a krízist követő időszakban az
eurózóna egyik legdominánsabb szereplőjévé vált. Az euróövezetben megnyilvánuló problémák
súlyosságát növelte, hogy a tengerentúlról átgyűrűző problémák mellett a valutaövezet
gyengeségeire visszavezethető, sajátos problémaforrások is jelen voltak. A szuverén
adósságválság újabb nyomást helyezett a monetáris politikára, amint a fiskális politika mozgástere
jelentősen beszűkült, és az nem tudta a kívánt mértékben támogatni a monetáris intézkedéseket.
A problémakör tárgyalásánál fontos hangsúlyozni azt a számos kritika alapjául szolgáló, időbeli és
megközelítésbeli eltérést, ami az Amerikai Egyesült Államok (USA) és az euróövezet monetáris
oldali intézkedései kapcsán megfigyelhető. Az eurózónában, más központi bankokhoz
viszonyítva, némi időbeli késéssel, és eltérő formát öltve, de ugyancsak kiemelt szerepet kaptak a
nem konvencionális intézkedések.
Az eurózónában a pénzügyi stabilitás helyreállítását szolgáló, elsősorban refinanszírozási
intézkedésekhez kapcsolódó műveletek hatékony eszközként szolgáltak a pénzügyi turbulenciából
fakadó problémák enyhítésére. Az Európai Központi Bank kizárólagos mandátuma, vagyis az
inflációs célok biztosítása azonban hosszú időn át nem valósult meg. Az infláció szintje a - nullás
kamatkörnyezet ellenére – éveken keresztül alulmaradt annak 2%-os célértékétől. Komoly
kihívásokat jelentettek továbbá a reálgazdasági szinten megnyilvánuló problémák, illetve a
defláció veszélye, melyek újabb intézkedések szükségességét hívták életre.
A fenti problémák alapozták meg 2015 elejére – ugyanabban az időszakban, amikor az USA-ban
már a monetáris szigorítás első mérföldköveinek megvalósítására helyeződött a hangsúly - az
EKB számára a mennyiségi lazítás (quantitative easing, QE) elindítását. Figyelembe véve az
európai bankrendszer és az eurózóna sajátosságait, felmerül a kérdés, hogy a klasszikus
értelemben vett mennyiségi lazítás valóban hatékony eszközként szolgálhat-e az európai
problémák orvoslására.
A kutatás célja, hogy egységes keretbe foglalja az Európai Központi Bank krízist követő
intézkedéseit, illetve azok hatásait. Feltárja azokat a tényezőket, amelyek kulcsfontosságúak az
EKB tevékenységében, illetve meghatározzák, hogy miért tekinthető eltérőnek az európai
jegybank monetáris oldali válságkezelése a többi vezető központi bankhoz viszonyítva. A kutatás
hangsúlyt helyez a nullás kamatkörnyezet problémakörére, továbbá a mennyiségi lazítás eddigi
eurózónát érintő tapasztalataira. Részletesen körüljárja az intézkedés szükségességét megalapozó
infláció kérdéskörét, valamint azon tényezőket, amelyek korlátozzák a mennyiségi lazítás
eredményességét.

Kulcsszavak: nullás kamatkörnyezet, nem konvencionális monetáris politika, eurózóna,
Európai Központi Bank
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Szerző publikus e-mail címe: csebimark@gmail.com
Az életminőség, illetve különböző szinonimái az utóbbi évtizedekben nemcsak
multidiszciplináris kutatásoknak váltak kedvelt témáivá, hanem szakpolitikákban, a
közpolitikában, sőt a közéletben is egyre gyakrabban találkozhatunk a kifejezéssel. Számos
különböző ország-régió-város rangsor születik meg évente. Doktori kutatásom témája
alapvetően Budapest életminőségének területi egyenlőtlenségeinek vizsgálata a
rendszerváltozás után, de kutatásomban nagyobb területi szintek is megjelennek. Közel tíz
hazai konferencián adtam elő a témámban, kutatásom éppen aktuális helyzetének
megfelelően, valamint a konferencia témájához igazítva. Jelen konferencián az Európai Unió
adja vizsgálatom helyszínét.
A 2009-es Stiglitz-jelentés óta kiemelt figyelmet fordít az Európai Unió az életminőség
mérésére, egyenlőtlenségeinek enyhítésére. A jelentés is megállapította, hogy az egy főre jutó
GDP egy helytelen mérőszám, ugyanis amellett, hogy a gazdaságról is torzított képet ad,
számos társadalmi és környezeti elemmel abszolút nem számol – már az 1974-es Easterlinparadoxon is kimutatta, hogy bizonyos fejlettségi szint után nincs korreláció adott országban
az élettel való elégedettség és a GDP növekedése között. Az Európai Unió 2014-20-as
fejlesztési időszakának egyik fő célja az itt élők életminőségének növelése. A 6. Kohéziós
Jelentésben már az életminőség mutatójának előkészítéséről írnak, melyet a forráselosztásnál
szeretnének használni. A 7. Kohéziós Jelentésben a jó kormányzás, a modern városvezetés
már elképzelhetetlen az életminőség kérdéseire történő koncentrálás nélkül. Az Eurostat
országos, regionális és városi szinten is közöl objektív és szubjektív adatokat is az
életminőség témakörében. Számos publikáció is született az utóbbi években, melyek nemcsak
leírják az egyenlőtlenségeket, de az életminőség javításáról is szót ejtenek.
Fő kutatási probléma, hogy az életminőségnek nemcsak a fogalma, hanem mérése sincs
tisztázva nemzetközileg. Így a kutatóra van bízva, hogy saját, vagy másoktól átvett
fogalmához igazítva milyen adatokat használ fel és milyen mérőszámmal méri meg a
különböző területi szintek egyenlőtlenségeit. Én az életminőségre, mint komplex társadalmi
mutatószámra tekintek, ezért mind objektív, mind szubjektív adatokkal dolgozom. Objektív
adatok éves bontásban, míg szubjektív kérdőívek eredményei három évente állnak
rendelkezésre az Eurostatban. Ezek segítségével megpróbálok teljes képet adni országos,
regionális és városok közti egyenlőtlenségekről.
Már országos szinten is jelentős különbségek fedezhetők fel, azonban területi szintekben
lejjebb haladva egyre nőnek az egyenlőtlenségek. Érdekes összevetni az objektív mutatókat az
ott élők szubjektív véleményével, hiszen ezek között egyes esetekben jelentős különbségek
vannak. Az életminőség javításának mikéntjét különböző szakpolitikai írásokból, cikkekből
fogom összegezni.
Kulcsszavak: életminőség, Európai Unió, területi egyenlőtlenségek, objektív és szubjektív
mutatók
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We are looking at the legal factors and characteristics that can be considered as the regulatory
minimum when designing and drafting a regulatory framework for covered bonds as the funding tool
of mortgage lending.
When looking at the regulatory side of the coin, it can be agreed that the effectiveness of regulation
can be measured how much it satisfies the aims for which the regulation was proposed at the first
place. In this context the main driver of the European Commission to propose such a regulatory act on
covered bonds was to enhance growth and job creation. It has been politically accepted that SMEs in
Europe contribute to economic growth. Keeping in mind, however, the lessons that should have been
learnt from the last financial crisis, we should not forget about financial stability.
Given the purest specialized mortgage lending regime financed by covered bonds in Denmark, and
very similar covered bond regimes (although in not as pure form), we look at those legal and economic
characteristics of these models which are essential in contributing to economic growth through
providing the funding to SMEs whilst at the same time securing financial stability.
We argue that based on these well-working covered bond regimes, a European framework, or a
covered bond framework template could be created.
Many research has been conducted on an isolated level focusing on one or a few of these
characteristics. We look for those impacts which is not necessarily describable with quantitative
methods, but clearly has an impact in the overall picture. The discipline of Law & Economics enables
an interdisciplinary approach. Building on the foundations of Coase (Coase, R. H., The Nature of the
Firm, 4 Economica 386 (1937), reprinted in Coase, R.H. The Firm, the Market, and the Law 33
(1988)), Easterbrook and Fischel (Easterbrook, Frank H. and Fischel, Daniel R.: The Economic
Structure of Corporate Law, Harvard University Press, 1996) showed how to apply economic analytic
tools of incentives to corporate law issues.
The main work to date still remains Posner, Richard A., Economic Analyses of Law. Other
mentionable scholars applying a Finance and Law approach are, Amihud, Yakov, e.g.: Creditor rights
and Corporate Risk taking, (with Acharya, Viral & Litov, Lubomir, Journal of Financial Economics
102, 2011. For an applied analyses along the lines of the thinking for this project, se e.g.: Litvak, Kate:
Long-Term Effect of Sarbanes-Oxley on Cross-Listing Premia, European Financial Management
(2008).

Keywords: minimum standards of European covered bonds, mortgage funding, economic
growth, financial stability
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MÁS TAGÁLLAMBAN BESZERZETT BIZONYÍTÉKOK FELHASZNÁLÁSA A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN
DR. DORNFELD LÁSZLÓ
III. évfolyamos doktoranduszhallgató
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Szerző kutatási területe, témája: kiberbűncselekmények nyomozása
Szerző publikus e-mail címe:jogdlaci@uni-miskolc.hu, dlaci120@gmail.com
Az európai büntetőjog az Európai Unió jogának egyik legdinamikusabban fejlődő területe a
lisszaboni szerződés 2009-es hatályba lépése óta. Azonban ahhoz, hogy a lefektetett anyagi jogi
szabályok a gyakorlatban is alkalmazhatók legyenek, és létrejöjjön szabadságon, a biztonságon és
a jog érvényesülésén alapuló térség, szükség van a határokon átnyúló büntetőeljárások
összehangolására is. Jelenleg ugyanis a más tagállamban beszerzett bizonyíték nem válik
automatikusan egyenértékűvé a hazai bizonyítékokkal, hiszen minden állam saját büntetőeljárási
szabályai szerint határozza meg az ide vonatkozó sztenderdeket.
A büntetőjogi integráció további erősítésének elengedhetetlen feltétele az előbbi probléma
megoldása, és – Farkas professzor szavaival élve – a „bizonyítékok szabad áramlásának”
megteremtése. A modern kor kihívásai, mint például a határokon átnyúló bűnözés, a szövevényes
gazdasági bűncselekmények és a kiberbűnözés elterjedése is szükségessé teszik az ezzel
kapcsolatos Uniós szintű jogalkotást. Ugyanakkor a nemzeti eljárásjogok reformja igen érzékeny
kérdés, hiszen minden tagállam ragaszkodik saját tradícióihoz.
Előadásom célja, hogy a problémakör felvázolása mellett, a vonatkozó hazai és nemzetközi
büntetőjogi szakirodalom álláspontját, illetve az EU szerveinek elképzeléseit (így például a
Bizottság által összeállított Zöld könyvben foglaltakat) áttekintve mutassam be a lehetséges
megoldási javaslatokat.
A legnyilvánvalóbb, ugyanakkor legnehézkesebb és leglassabb út a kölcsönös jogsegély útjának
igénybevétele, amely azonban egyre nehezebben felel meg az új kihívásoknak, és az Unió is
igyekszik azt felváltani.
Az EU által támogatott fő irányvonal a kölcsönös elismerés elvének alkalmazása a
büntetőeljárásokban, amely a lisszaboni szerződéssel a bűnügyi együttműködést meghatározó
elvvé vált. A bevezetésére az EU már korábban, az európai bizonyításfelvételi paranccsal is
kísérletet tett, ez a törekvés azonban több okból (mint például a tagállamok egymás iránti
bizalmatlansága és a kerethatározat rossz alkalmazhatósága) is sikertelenül végződött. A 2014-ben
elfogadott és az idei évtől alkalmazható európai nyomozási határozat azonban mutatja, hogy az
Unión belül továbbra is erős a törekvés a kölcsönös elismerés elvének alkalmazására.
A kölcsönös elismerés elvének elfogadásához szükséges büntetőeljárási minimumkövetelmények
meghatározása, amelynek folyamata az eljárási garanciák tekintetében már elkezdődött a 2009ben elfogadott stockholmi program keretében. Ez azért különösen fontos, hiszen a tagállamonként
eltérő garanciák jelentik a más tagállamban beszerzett bizonyítékok egyenértékű elfogadásának
egyik fő akadályát.
Előadásomban mindkét uniós megoldás jelenlegi helyzetét, illetve ezek előnyeit és hátrányait is
ismertetem, egyúttal arra keresem a választ, ezek elegendők-e a vázolt probléma megoldásához
vagy pedig más akadályai is vannak a más tagállamban beszerzett bizonyítékok felhasználásának.

Kulcsszavak: határokon átnyúló bizonyítás, bizonyítékszerzés, bűnügyi együttműködés,
kiberbűnözés (maximum 5 db)
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BEVÁNDORLÁS ALULNÉZETBŐL – OLASZORSZÁG ÉS A CENTRO SOCIALE
DÖMÖS MARIANN
doktorjelölt
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, Politikatudományi Program
Kutatási terület, téma: Olaszország és a migráció kapcsolata, az olasz civil szervezetek és a
migráció
Email cím: domos.mariann@gmail.com
Olaszország az egyik vezető szereplője a nemzetközi migrációs folyamtoknak. A 2000-es
évek elejétől a bevándorlás olyan mértékben növekedett, hogy nehézségeket okozott a
kezelése. Az olasz politikai szint „hullámzó”, hol megengedő, hol szigorodó törvényekkel, de
alapvetően sikertelenül próbálta kezelni az erősödő migrációt. Ezek a problémák bizonyos
civil szervezeteket arra késztettek, hogy foglalkozzanak a problémával, és nem csupán a
kultúrák közelítése, hanem az integráció mentén is megragadják a kérdést és megpróbálják az
olasz társadalom szerves részévé tenni az országba érkezőket. Vagyis az országban létrejött
egy markáns, a migráció problematikáját kezelni kívánó civil szervezeti réteg, amelyek
viszonylag sikeresen ellátja az olasz migrációs politikából hiányzó integrációt. Ezen civil
szervezeti rétegnek egyik legkülönlegesebb tagja az ún. „centro sociale.” A „centro sociale”
egy unikális képződmény, amely megpróbál mindig adekvát választ adni az éppen aktuális
társadalmi és politikai kihívásokra. Az 1970-es évektől létrejövő „centro sociale”, szorosan
kapcsolódik a squat vagy foglalt ház jelenséghez, ám jellegük mégis sokkal egyedibb
vonásokat mutat. Olyan közösségi terek, amelyek mélyen gyökereznek az olasz
társadalomban és az olasz politikai kultúra olyan alapvető elmeiben, mint a lokalizmus,
familiarizmus, altruizmus, partecipáció, szindikalizmus és a mozgalmi lét. Az 1990-es évektől
kezdve, az erősödő migráció hatására, ezek a központok is elkezdtek a kérdéssel foglalkozni
és pont azt a problémát igyekeznek kezelni, ami a politikából teljesen hiányzik.
A prezentáció célja, hogy rámutasson arra, hogy a migrációs politika során az integrációs
törekvéseknek is kikerülhetetlenül fontos szerepe van. Ha a döntéshozói szint migrációs
politikája hiányos vagy nem adekvát, a civil szféra még mindig képes a problémák
enyhítésére. Az előadás az utóbbi 10 év olasz migrációs történései mentén vizsgálja az így
kialakult különböző civil kezdeményezéseket. Áttekintést kíván nyújtani az olasz migrációs
helyzetről és „centro sociale” ebben való szerepéről, kitér az integrációban betöltött fontos
jelenlétére, valamint hangsúlyozni kívánja a „centro sociale” egyedi világát. Mindemellett
kitér más civil szervezetekre, így például az egyházi kötődésű civil kezdeményezésekre is,
amely a hazai migrációkutatás kevéssé ismert fejezeteit villanthatja fel.
A prezentáció az előadó mester szakdolgozatán, a migráció hazai szakirodalmán, a témában
megjelent nemzetközi és olasz műveken, valamint különböző ösztöndíjakkal elnyert, kétévnyi
olasz terepkutatáson alapul. A utak során készült empirikus kutatások, mélyinterjúk,
életútinterjúk elemzése – a különböző olasz kezdeményezések feltérképezésével,
csoportosításával – a nemzetközi migráció egy olyan aspektusát adhatják, amely eddig az
itthoni szakirodalomból hiányzik és a nemzetközi szakirodalomban is elenyésző.
Kulcsszavak: centro sociale, civil közösségi terek, migráció, Olaszország, integráció
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A MÉLYSZEGÉNYSÉG MINTÁZATAI A HAZAI KÖZÉPFOKÚ, DUÁLIS SZAKKÉPZÉSBEN
ÉBL ZSUZSA
doktorjelölt
ELTE TáTK, Szociológia Tanszék, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Iskola
A szerző kutatási területei, témái: mélyszegénység, policy making
A szerző publikus e-mail címe: eblzsuzsa@gmail.com
A tanulmány a hazai mélyszegénységben élő fiatalok iskolai sikerességét és munkaerő-piaci
esélyeit vizsgálja egy az EU által finanszírozott, hat ország bevonásával készült, kvalitatív
metódust követő kutatás alapján. Az eredmények – a rendszer vitathatatlan előnyei mellett –
rávilágítanak a hazánkban 2011 óta (újra) elérhető oktatási forma gyermekbetegségeire,
strukturális hiányosságaira, különös tekintettel az érintett diákcsoport egyre nagyobb hányadát
kitevő mélyszegényeket érintő problémákra. A diákok, tanárok és társadalmi partnerek
(mesterek, vállalatvezetők, szakszervezetek és döntéshozók) érdekei és véleménye számos
ponton ütközik, megoldási javaslataik azonban sok tekintetben egy irányba mutatnak. A
mélyszegénységben elő diákok betagozódása ebbe a belső ellentmondásoktól sem mentes
közegbe feszültségteli és – mint látni fogjuk – több területen is felveti a rendszerszintű
változások szükségességét.
A társadalmi partnerek együttműködésének elégtelensége, az alulfinanszírozottság és a képzés
minőségében megmutatkozó hiányosságok mellett egyre növekvő – és hosszú távon
áthidalhatatlan – problémát jelent a diákok többségének kihívásokkal teli családi háttere,
behozhatatlan szocializációs hátrányai, lakóhelyi elszigeteltsége és a velük szemben a
munkaerőpiacon megmutatkozó társadalmi előítéletek sora. A munkaadók igényeinek és a
képzés minőségének, területi kapacitásainak összehangolása szintén feladatként áll az új
rendszer előtt. Tekintve, hogy az oktatásban eltöltött idő, a szakmaszerzés és az iskola
elvégzését követő mielőbbi munkába állás egyenesen korrelál a szegénységből való kitörés
esélyével, valamint, hogy a szakképzett munkaerő hiánya – szektorális különbségekkel bár, de
– egyre nagyobb méreteket ölt hazánkban, alapvető fontosságú a képzésben részt vevő
mélyszegényeket érintő problémák megértése, a megoldást elősegítő tervek, programok
mielőbbi kidolgozása, az ezekre irányuló javaslatok megfogalmazása.
Csatarendbe állítható-e a duális szakképzés a mélyszegénység elleni harcban? Elvárható-e a
társadalmi partnerek ez irányú együttműködése egy olyan közegben, amelyet egyelőre a
financiális érdekek uralnak? Milyen megoldások körvonalazódnak a problémák kezelésére?
Végső soron pedig: fenntartható-e jelenlegi formájában a képzés?
Kulcsszavak: mélyszegénység, duális szakképzés, társadalmi partnerség
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A KÖZTEREK KÖZÖSSÉGI DIVERZITÁSÁNAK ÉS TÉRHASZNÁLATÁNAK
KOMPLEX MÉRÉSI LEHETŐSÉGEI SZEGEDI PÉLDÁK ALAPJÁN
FRANCIA DÓRA – NAGY GYULA
Földrajz BSc hallgató - tanársegéd Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék
Szegedi Tudományegyetem
Szerző kutatási területe, témája: társadalomföldrajz, városföldrajz
Publikus e-mail cím: dora.francia@gmail.com
Napjaink városi térszíneinek kihasználtságában fontos szerepet játszanak átalakuló
köztereink. Az elmúlt években a köztérfejlesztések a települések kiemelt fókuszába kerültek,
hiszen az Európai Uniós pályázatok erre lehetőséget biztosítottak. Mindemellett sokszor ezek
a fejlesztések csak a fizikai környezet megújítását célozták, azt többféle gazdasági és
társadalmi funkcióval nem látták el, így a külföldi szakirodalom alapján ezek a
köztérfejlesztések kevésbé sikeresek. Azonban ez nem minden esetben igaz, hiszen vannak
olyan közterek, melyek a fizikai megújulást követően a lakosság használata által nyerte el
végső, új funkcióját, azt nem volt szükséges megtervezni előre.
A kutatás azt vizsgálja, hogy melyek azok a szempontok amelyek egy köztér sikerességét,
illetve sikertelenségét befolyásolják vagy okozzák. Egy komplex szempontrendszer alapján
próbál a vizsgálat választ találni arra, hogy egy közösségi tér mely adottságai jelentenek
használat szempontjából előnyt és melyek válnak hiányosságukká. Ezzel nyitva lehetőséget
további előremutató fejlesztéseknek.
A kutatás öt fő szempont alapján kívánja értékelni a kiválasztott köztereket: fizikai minőség,
köztér szórakoztató képessége, civilizált környezet, köztér tulajdonviszonyai és terület
kontrolláltsága. A felmérés végrehajtáshoz kvantitatív módszereket alkalmazok, a vizsgálati
területen megfigyelést végzek, melynek adatait rögzítem helyben. Mindemellett a felmérés
lefolytatása különböző időjárási viszonyok és napszakok mellett történik. A szubjektív
vélemény megismerése céljából kérdőíves felmérést végzek, egyszerűen elérhető alanyok
felvételi módszer alapján. A terület kontrolláltságát szintén megfigyelés útján mérem fel, az
ellenőrzöttségre utaló jegyeket (szabályok, rendőri/polgárőri jelenlét stb.) is dokumentálom. A
felmérések során kapott eredmények komplex módon a kutatás témájához legjobban
illeszkedő ,,Star Model” ábrázolási módszerrel kerül közzétételre.
A kutatás legfőbb célja tehát, hogy komplex módon, egy hazánkban korábban nem
alkalmazott, külföldön ismert kutatási és vizsgálati módszer alapján vizsgálja Szeged
kiválasztott köztereit. A kutatás megalapozó jellegű, helyzetfeltáró- és értékelő célzattal
készül. A kutatások felhasználhatók lesznek a jövőbeli szegedi városi fejlesztési irányok
meghatározásánál, elősegítve a partnerségi és nyilvánossági elvek megvalósulását.
Kulcsszavak: köztér, városfejlesztés, megfigyelés, partnerség, Star Model
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BELGA MODELL ÉS AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ KÖZIGAZGATÁSI BERENDEZKEDÉSÉNEK
EGYIK ALTERNATÍVÁJA
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GYÖNGYÖSI KATA
doktorandusz hallgató
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar
Szerző kutatási területe, témája: Európai Unió, közigazgatási jog, európai területi
autonómiák
Szerző publikus e-mail címe: gyongyosi.kata@gmail.com
Kutatásom során az Európai Unió egyik alternatív közigazgatási berendezkedésének lehetőségét
vizsgáltam meg. A jelenlegi európai integráció társadalmi, politikai, gazdasági problémáira
megoldást jelentene egy, az amerikai modellre hasonlító, föderális berendezkedésű Európai
Egyesült Államok.
Ennek igazolásához elsősorban az autonómia különböző fajtáit (személyi, területi, kulturális,
politikai) vizsgáltam meg, ezek elhatárolásával, boncolgatásával egy új berendezkedési modell
lehetséges eszköztárának alapjait kapva.
A belga történeti áttekintés segítségével egy olyan bipoláris rendszer kialakulása és működése
ismerhető meg, mely nem csak kulturális, de gazdasági szempontból is kiegyensúlyozottnak
tekinthető. Ez képezné az új modell egyik alappillérét. Az egyszerre bipoláris és egységes
rendszer remek, működő példája egy esetleges föderális berendezkedésű, politikai uniónak, arról
nem is beszélve, hogy Belgium az évtizedek során sikeresen oldott meg több olyan belpolitikai
válságot, mellyel más tagállamok napjainkban szembesülnek és emellett az Unió életében és
működtetésében is fontos szerepet tölt be.
Tanulmányom második felében az európai integráció jelenlegi berendezkedésének és
rendszerének kialakulásához vezető út áttekintésével, az integrációs modellek bemutatásával
vizsgáltam a kezdetektől fennálló örök kérdést: föderáció vagy konföderáció, centralizáció vagy
decentralizáció. Ezek a mai napig visszatérő dilemmák mentén és a regionális politika
bemutatásával világítok rá a decentralizáció és a helyi önkormányzási jog megadásának a
szükségességére. A regionális politikai adná a modell másik alappillérét. Azért is fontos ezt
kiemelni, mert számos kisebbség azért integráció-párti, mert a minél magasabb fokú integrálódás
megteremtésében és a regionális politikai eszközeiben látják önrendelkezésük kulcsák.
Az Európai Unió és államainak aktuális tendenciának - a nemzetállamok, az európai integráció
intézményei és a különböző területek kulturális és politikai autonóm törekvései: Brexit, Skócia,
Katalónia- vizsgálata és bemutatása elengedhetetlen ahhoz, hogy teljes képet kapjunk Európa
jelenlegi helyzetéről. Ahogy a 2017. március 25-én, az Európai Bizottság által kiadott Fehér
Könyv Európa jövőjéről is mutatja, az európai integráció hullámvölgybe ért és emiatt szüksége
van a megújulásra, a reformokra. Több forgatókönyvet is felvázoltak, mindegyik esetében fellehet
sorakoztatni pro és kontra érveket, azonban egy biztos, változás szükséges.
Úgy gondolom, hogy a belga modell mentén egy olyan új, föderális berendezkedésű európai
integrációt lehetne megalkotni, mely sok jelenlegi (demokratikus deficit, tagállamon belüli
autonómia törekvések okozta konfliktusok, nem hatékony integráció, meg nem valósult politikai
unió) nyújtana megoldást, ami következtében erősebb, egységesebb és hatékonyabb lehetne az
Unió.

Kulcsszavak: belga közigazgatás, Európai Unió, integrációs modellek, Európai Egyesült
Államok
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MEGÚJULÓ ENERGIATERMELÉS TÁMOGATÁSÁNAK INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSAI - BERUHÁZÁSI
TÁMOGATÁSOK

HAFFNER TAMÁS
doktorjelölt, doktorandusz
Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola /
Földtudományok Doktori Iskola
Szerző kutatási területe, témája: energiapolitika, megújuló energiaforrások, energiapolitika
geopolitikai aspektusai
Szerző publikus e-mail címe: haffner.tamas@ktk.pte.hu
A megújuló energiaforrások alkalmazásának fajlagos költsége többszöröse a fosszilis
energiahordozókénak, ezért termelése támogatásra szorul. Háromféle támogatási formát
különböztethetünk meg: a beruházási támogatásokat, illetve a termelési támogatásokon belül
a zöld bizonyítvány rendszert, és a kötelező átvételi rendszert. Beruházási támogatás esetén az
állam vagy szupranacionális szervezet a megújuló energiaforrást alkalmazó erőmű
létesítéséhez nyújt visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatást, ezzel csökkentve a
beruházás megtérülési idejét. E támogatási forma Magyarországon - döntő mértékben - az
uniós operatív programokon keresztül, az Európai Unió és Magyarország
társfinanszírozásában valósul meg. A támogatások forrását 2014-2020 időszakban a
Széchenyi2020 program operatív programjai adják. Az uniós támogatások felhasználása
érdekében Magyarország 2014. szeptember 11-én Partnerségi Megállapodást írt alá az
Európai Bizottsággal. A megállapodás 21,9 milliárd euró uniós forrás felhasználása előtt
nyitotta meg az utat a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikai támogatások keretében.
Magyarország emellett a vidékfejlesztés terén 3,45 milliárd euró, a halászati és tengerügyi
ágazatban pedig 39 millió euró támogatásban részesül. A partnerségi megállapodásban
lefektetettek végrehajtása 10 operatív program (8 ágazati és 2 területi) keretén belül valósul
meg. A Nemzeti Energiastratégia 2030 stratégiában és a Nemzeti Megújuló Energia
Hasznosítási Cselekvési Tervben rögzített energetikai célkitűzések végrehajtásának
támogatása, intézkedési szinten, vagy közvetve, intézkedés részcéljaként 7 operatív
programban is megtalálható. Energetikai szempontból a bemutatott operatív programok közül
kiemelkedik a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP), a
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program (GINOP), melyek prioritási szinten támogatják az energetikai
tárgyú fejlesztéseket, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP),
mely önálló, energiahatékonysági és megújuló energiaforrások használatát is támogató
intézkedéssel rendelkezik.
Kulcsszavak: 2014-2020, KEHOP, EU2020,
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KÉSZSÉGEK,

KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE A MAGZATI KORSZAKTÓL A ZENEPEDAGÓGIA
SEGÍTSÉGÉVEL

HAFFNER-KISS ALEXANDRA
Mesterképzés, zenetanár-trombita
Pécsi Tudományegyetem
Szerző kutatási területe, témája: zenepedagógia, trombitaművészet
Szerző publikus e-mail címe: kiss.alexandra@pte.hu
2015. július 24. - Augusztus 2. között került megrendezésre Pécs városában a XIX. Európa
Cantat nemzetközi kórusfesztivál. A fesztiválra 5000 énekelni szerető kórusénekes érkezett
városunkba. A kórustalálkozó zárását követően Balogh Zoltán az Emberi Erőforrások
minisztere célként tűzte ki, hogy a diákok többet énekeljenek az iskolákban is, hisz a kultúra
ismerete segítséget nyújthat a felnövekvő generációnak, hogy jobban teljesíthessenek a
mindennapokban is. Kutatásom fő témáját képezi miként is hat a zene a gyermekek
fejlődésére. A gyermekre ható pozitív szellemi fejlődést a magzati korszaktól kezdve az
általános iskolás gyerekekig tekintem át, vizsgálva a hátrányos szociális körülmények között
élő gyermekeket is. Kutatásom első fázisában a zenepedagógia elméleti alkalmazása által
elérhető transzferhatásokat tekintettem át, majd pedig a témában eddig elért kutatási
eredményeket tanulmányoztam. A zenei nevelés egyik legfontosabb feladata a gyermek
készségeinek felmérése és a zene által való legkiválóbb továbbfejlesztése ezáltal. Az elméleti
háttér megismerését követően rövid kérdőíves kutatást végeztem. A kérdőíves felmérésnél az
alábbi kutatási kérdés megválaszolására koncentráltam: Mennyire ismert és alkalmazott a
szülők és leendő szülők körében a zenehallgatás, a hangszeres zeneoktatásban rejlő készségek
fejlesztésének lehetősége, illetve mennyire tartják fontosnak már a korai (7 éves kor előtt)
gyermekévekben való zenei ismeretszerzést?
Végső célom feltárni, miként is építhető be a hangszeres zenetanítás, és az ehhez szükséges
ismeretek a közoktatásba (szolfézs, zeneelmélet, kamarazene). A zenepedagógiában lévő
fejlesztési lehetőségekről kiemelkedő kutatások és tanulmányok készültek a gyermekek
oktatási időszakainak részleges vizsgálata által, ellenben kevés munka foglalkozik a teljes
gyermekévek átfogásával, azt követően olyan program kidolgozásával, mely pozitívan hat a
gyermekek általános pedagógiai fejlesztésére. A program átfogó kidolgozását tekintem végső
célomnak, mely nem feltétlen kíván monumentális változtatásokat kidolgozni, sokkal inkább
összegyűjteni, és kidolgozni új leleményes pedagógiai módszereket, melynek beépítése
segítségére lehetne a nemzetnek, hogy a jövő felnövekvő generáció is ismerjék népdalijainkat,
népszokásainkat és kiemelkedő művészeti nagyjainkat.
„Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-2-I.-PTE-150 kódszámú Új
Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült”
Kulcsszavak: zenepedagógia, magzat, Kodály-módszer, óvodáskor, zeneiskola
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A KÖZSZEREPLŐK SZEMÉLYISÉGI JOGAI A HAZAI ESETJOG ÉS AZ EMBERI
JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK A JOGGYAKORLATA TÜKRÉBEN
DR. HALÁSZ CSENGE
PhD hallgató
Miskolci Egyetem, Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola
A szerző kutatási témája: A személyiségvédelem újdonságai és szankciórendszerének
specifikumai
Szerző publikus e-mail címe: ha.csenge0701@gmail.com
A Magyar Királyi Kúria egy 1939-ben született döntésében ekképpen fogalmazott: „a
pletykaéhes kíváncsiság kielégítése nem közérdek”. Az eltelt közel 80 év alatt azonban nagyot
változott a világ, vele együtt pedig természetesen a társadalmi és a jogi környezet is.
Hazánkban, a rendszerváltás előtt, a személyiségi jogoknak nem volt jelentőségük a
gyakorlatban, és nem volt lehetőség a politikában részt vevő közéleti szereplők
tevékenységével kapcsolatos nyílt bírálat megfogalmazására sem. Napjainkban, a közéleti
szereplés jogi megítélése minden eddiginél több kérdést vet fel, valamint a „pletykaéhes
kíváncsiság” keretei alapjaiban változtak meg, és tolódtak ki a digitális világ újdonságainak
köszönhetően.
A kutatásom tekintetében célul tűzöm ki egy olyan átfogó elemzés elkészítését, amely felhívja
a figyelmet a terület jogi szabályozásának a hiányosságaira, valamint bemutatja a hazai bírói
esetjog tendenciáit, és kiemel néhány elvi jelentőségű döntést a strasbourg-i joggyakorlatból
is. Első lépésként, szükségszerű magának a közszereplői minőségnek a meghatározása.
Ehhez segítségül hívom a hatályos szabályozásban fellelhető fogalmakat, és a jogirodalomban
kialakult tudományos álláspontokat is. Egzakt törvényi szabályozás hiányában, a
joggyakorlatra hárul az a feladat, hogy meghatározza a közszereplők személyi körét. A
megfelelő konklúzió levonásához tehát elengedhetetlen az Alkotmánybíróság vonatkozó
határozatainak és a hazai bírósági esetjognak az elemezése.
Majd a személyiségvédelem azon területeit érintem, ahol a közszereplők vonatkozásában
eltérések tapasztalhatók más jogalanyokhoz képest. Ebben a tekintetben központi kérdés
annak ismertetése, hogy a véleménynyilvánításhoz való alkotmányos alapjog, hogyan
konkurál a közéleti szereplőt megillető személyiségi jogokkal, hiszen egy közszereplőnek
mindig többet kell „tűrnie” más jogalanyokhoz képest. Az Alkotmánybíróság jogértelmezése
ebben a tekintetben is iránymutatónak számít, de ez esetben a hazai joggyakorlat mellett az
Emberi Jogok Európai Bíróságának a gyakorlata is elvi jelentőséggel bír, hiszen hatása
egyértelműen kimutatható a hazai jogalkalmazás területén. Az Európai Emberi Jogi
Egyezmény 10. és 19. cikke részletesen meghatározza a véleménynyilvánítás szabadságának a
tartalmát és korlátozásának az eseteit. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata a
hazai bíróságoknál szigorúbban értelmezi a korlátozásoknak az egyezménnyel való
összeférhetetlenségét. Ezért szükségesnek látszik a strasbourg-i testület és a magyar esetjog
összehasonlító elemzése, melyekből fontos következtetések vonhatóak le.
Végül kutatásomban szeretnék kitérni a közösségi médiában megvalósuló jogsértések
esetköreire is. Ezek az internetes felületek a jogalanyok mindennapi rutinjának a szerves
részét képezik, ennek ellenére nem beszélhetünk a terület kiterjedt jogi szabályozásáról. A
témában született ítélkezési gyakorlatot tanulmányozva viszont levonható az a következtetés,
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hogy az effajta jogsértések rengeteg esetben a közéleti szereplők személyiségi jogai ellen
irányulnak.
Tanulmányomban szeretnék egy átfogó képet adni a vizsgált területen leggyakrabban
felmerülő jogi problémákról és a bírósági gyakorlat fejlődési irányairól. A szabályozás
hiányosságaira tekintettel pedig szükségesnek tartom, de lege ferenda javaslatok
megfogalmazását is. A jövőben célul tűzöm ki a kutatás folytatását, több európai ország
joganyagának a tanulmányozásával összehasonlító jogi kutatást kívánok végezni.
Kulcsszavak:
joggyakorlat

személyiségvédelem,

közszereplő,

véleménynyilvánítás

szabadsága,
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IMMUNSEJTEK KÖZÖTTI MEMBRÁN NANOCSÖVEK – ÚJ „SEGÉDERŐK” AZ
IMMUNVÁLASZ HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉBEN?
HALÁSZ HENRIETT
PhD hallgató
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi kar, Biofizikai Intézet
Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai János Kutatóközpont
Szerző kutatási területe, témája: Membrán nanocsövek, mint sejtek közötti direkt
kommunikációs útvonalak kialakulásának és funkciójának vizsgálata.
Szerző publikus e-mail címe: henriett.halasz@aok.pte.hu
A membrán nanocsövek (későbbiekben NT az angol nanotube rövidítésből) vékony, aktin
vezérelt kitüremkedések, amelyek a távoli sejtek között megvalósuló hatékony és gyors
információ átadásban, az ún. intercelluláris kommunikációban vesznek részt. Az NT-k
membránnal borított, folytonos citoplazmával rendelkező cső alakú struktúrák, amelyek
fizikailag is összekötnek két távoli sejtet. Az in vitro és in vivo tanulmányok alapján az NT-k
rendkívül változatos morfológiával rendelkeznek, nemcsak átmérőjüket, hosszukat, hanem
összetételüket és a rajtuk keresztül szállítódó komponensek heterogenitását tekintve is.
Feladatuk rendkívül széleskörű, hiszen egyes sejtalkotók (pl.: mitokondrium, vezikulum),
plazma membrán alkotóelemek, elektromos jelek - kalcium szignál -, fehérjék, lipidek, DNS,
RNS molekulák szállításával szerepet játszhatnak a különböző transzport folyamatokban, de
egyes feltételezések szerint prionok, vírusok (pl. HIV), valamint baktériumok terjedésében is
részt vesznek. Bizonyos patológiás kórképek kialakulásának hátterében is feltételezik
jelenlétüket (pl: a Parkinson-kór és Alzheimer-kór esetén megjelenő tau és amiloid fehérjék
szállítása, ill. különböző daganatos elváltozásoknál a kemoterápiával szembeni rezisztencia
továbbítása és a rákos sejtek metasztázisának elősegítése). További irodalmi adatok szerint az
NT nem más, mint a károsodott sejtek „segélykiáltása” az egészséges sejtek felé. Felmerül
tehát a kérdés, vajon az NT-k megjelenése „átok vagy áldás” az élő szervezetekben? Így az
NT-k kutatásának egyik legfontosabb feladata, hogy feltárja megjelenésük lehetséges okait.
Számos sejttípus képes az NT-k létrehozására, így az immunrendszer egyes sejtes elemei is
spontán módon alakítják ki eme struktúrákat. Vizsgálatainkat makrofágokon és az NT-k
szempontjából kevésbé karakterizált antigén prezentáló B-limfocitákon végeztük el, ugyanis
az immunsejtek között kialakuló NT-k rendkívüli szerepet játszhatnak a szervezet
védekezőképességének hatékonyabbá tételében. Munkánk során az NT-k citoszkeletális
komponenseit (aktin, mikrotubulus és a hozzájuk kapcsolódó motorproteinek), és a rajtuk
keresztül megvalósuló egyes transzport folyamatokat (kostimulátor fehérjék, mikro- és
makrovezikulumok) tanulmányoztuk nagyfelbontású, struktúrált megvilágítású (SIM) és
lézer-pásztázó konfokális (CLSM) mikroszkópok (Z-stack, Time-lapse funkciók)
segítségével. Vizsgálatainkat különböző fluoreszcens jelölőkkel, elektroporációs
technológiával és bizonyos motorproteinekre specifikus inhibitorok használatával végeztük,
amelynek eredményei ígéretesnek látszanak.
Az élő sejtes in vitro sejttenyészeteken alkalmazott módszerek, jelölési technikák,
mikroszkópiai eljárások, képelemző és statisztikai programok alkalmasnak bizonyultak az
NT-k kimutatására, vizsgálatára. Munkánk során jellemeztük az NT-k felépítésében
elengedhetetlen citoszkeletális komponenseket és azok lehetséges feladatát: különösen az
aktin fehérje NT formálásában betöltött szerepét. Vizsgálataink alapján kijelenthető, hogy a
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B-sejtek között is intenzív transzportfolyamatok zajlanak az NT-k közreműködésével. Az NTken keresztül megvalósuló különböző transzportfolyamatokat irányító hajtóerők jelenleg nem
ismertek. Így további céljaink között szerepel e hajtóerők meghatározása és jellemzése. A
membrán nanocsövek kutatásában eddig elért eredmények főleg in vitro sejtkultúrás
kísérleteken alapulnak, ezen eredmények, illetve az eredmények ismeretében felállított in
vitro modellek in vivo megerősítése még várat magára. Ennek tükrében kívánjuk
vizsgálatainkat zebrahal embrió modellorganizmus alkalmazásával kiterjeszteni.
Az NT-k részletesebb megismerése új lehetőséget nyithat különböző betegségek terápiájában,
terápiás szerek szövetekbe történő bejuttatásában, valamint a hatékony gyógyszeres kezelések
sikerességét is elősegítheti.
kulcsszavak: membrán nanocső, intercelluláris kommunikáció, citoszkeleton, kostimulátor
fehérje, vezikulum
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A GYERMEKTARTÁSDÍJ VÉGREHAJTÁSÁNAK PROBLÉMÁI KÜLFÖLDÖN ÉLŐ
SZÜLŐ ESETÉN
DR. HIDEG MILÁN ISTVÁN
PhD hallgató
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Szerző kutatási területe, témája: európai polgári eljárásjog, gyermektartásdíj, végrehajtás
Szerző publikus e-mail címe: hmilan@vipmail.hu
Kutatási területemet az Európai Unió, Magyarország és más, hazánk szempontjából fontos
tagállamok azon jogszabályai képezik, amelyek érintik a gyermektartásdíj témakörét.
Napjainkban gyakran előfordul, hogy a gyermektartásdíjat önként nem fizető szülő munkavállalás céljából - más tagállamba költözik, amely megnehezítheti, sőt ellehetetlenítheti
a gyermektartásdíj fizetési kötelezettségének a végrehajtását, tekintettel az egyes tagállamok
jogrendszerei közti különbségekre. Az Európai Unió e problémák kiküszöbölése céljából
megalkotta a 4/2009/EK rendeletet (a továbbiakban: tartási rendelet), amely a tartással
kapcsolatos ügyekben a joghatóságot, az alkalmazandó jogot, a határozatok elismerését és
végrehajtását, valamint az e területen folytatott együttműködést szabályozza.
Ugyanakkor a tartási rendelet - jellegénél fogva - önmagában nem nyújthat megoldást minden
felmerülő problémára, hiszen anyagi jogi szabályokat nem, csupán eljárásjogi szabályokat
tartalmaz; ennélfogva gyakran az egyes tagállamok jogalkalmazó szerveinek (elsősorban a
minisztériumok, a bíróságok, illetve a végrehajtó hatóságok) értelmezésén múlik egy-egy
gyermektartásdíj fizetésére irányuló végrehajtási eljárás sikeressége, és ahol már a
jogalkalmazás sem segíthet, ott felmerül a tagállami jogalkotó felelősségének, illetve
beavatkozása szükségességének a kérdése is: változtassa-e meg hazai jogrendszerét
(elsősorban családjogi szabályait) annak érdekében, hogy végrehajtható legyen a hazai
határozat más tagállamokban is?
Álláspontom szerint a gyermektartásdíj fizetésére kötelező határozatok „globális jellege”,
azaz más tagállamokban is elismerhető és végrehajtható volta olyan alapvető követelmény,
amelynek érvényesülésére mindenképp szükség van az Európai Unió tagállamain belül,
hiszen - különösebb statisztikai adatok alátámasztása nélkül - szinte már köztudottnak számít,
hogy számos magyar állampolgár vállal munkát országunk határain kívül.
Előadásom során - egy példa bemutatásán keresztül - kívánom a Tisztelt Hallgatósággal a
felmerülő problémákra a megoldást megtalálni.
Kulcsszavak: gyermektartásdíj, külföldön élő szülő, végrehajtás, tartási rendelet
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AZ ÁTLÁTHATÓSÁG FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE JOGI SZEMPONTBÓL
DR. HOHMANN BALÁZS
Doktorandusz, Minőségirányítási igazgató, egyesületi elnök
PTE Állam- és Jogtudományi Kar; CERT Tanúsító Zrt.; Tudatosan a Környezetünkért
Egyesület
Szerző kutatási területe, témája: Közigazgatási jog, a közigazgatás átláthatósága;
Környezetmenedzsment
Szerző publikus e-mail címe:hohmann.balazs@ajk.pte.hu
Napjainkra az átláthatóság fogalmát rendkívül gyakran használják fel a jogalkotási és
igazságügyi stratégiai tervezési dokumentumok megalkotása és alkalmazása során, itthon és
külföldön egyaránt. A nemzetközi szakirodalomban illetve jogalkotási- és jogalkalmazási
gyakorlatban már évtizedek óta élő és rendkívül aktív szerepet betöltő fogalom az utóbbi
években hazánkba is kimondatlan vagy akár expressis verbis követelménnyé vált az egyes
jogágak és teljes jogrendszer tekintetében.
Elterjedése mára olyan szintre jutott el, hogy nemcsak általános jogpolitikai elvvé, hanem az
egyes jogi szabályozási területeket vizsgáló kutatók és szakértők terminológiájába is
általánosan alkalmazott fogalommá vált az elmúlt évtizedekben.
E körülmények között alapvető fontosságú válik, hogy az átláthatóságot, mint fogalmat
egyértelműen és egyöntetűen értelmezzék annak használói – a jogalkotás, a jogalkalmazás és
a jogtudományi kutatások területén egyaránt – hiszen csak ebben az esetben biztosítható az,
hogy a fogalomhoz és jogelvhez rendelt tartalmi elemek végső soron érvényesülést nyerjenek
a jogi szabályozás és annak alkalmazása által.
A kutatás abból a hipotézisből indul ki, hogy annak ellenére, hogy az átláthatóság fogalmát
mind gyakrabban használják fel az egyes szerzők és válik a jogalkotás egyik tárgyává, nincs
egyértelműen meghatározott és elfogadott fogalma, s ez érvényesülésének, alkalmazásának
egyik gátját jelentheti. A nyugati hatásra hazánkba kerülő, jellemzően jogállami elvárásokat
magába foglaló fogalom gyakran kiforratlan körülmények között, gyakorlati vonatkozásait
nélkülözve, csupán jelmondatként kerül alkalmazásra.
Ennek megfelelően a kutatás és előadás alapvető célja az átláthatóság fogalmi elemeinek
tisztázása és jellemzése a hazai és nemzetközi jogalkotási gyakorlat és a vonatkozó
szakirodalmi háttér alapján.
A kutatás erre tekintettel a témában irányadó szakirodalom illetve a jogalkotási és igazságügyi
dokumentumok elemzésére építve tesz kísérletet arra, hogy az elméleti eredményeket is
felhasználva körülhatárolja az átláthatóság fogalmának legfontosabb tartalmi elemeit, s ezek
gyakorlati vonatkozásait is.
A fogalmi elemek feltárása és elemzése önmagában is kimutathat számos olyan problémát,
amelyek a modern jogrendszerek legfontosabb kihívásainak tekinthetünk napjainkban.
Az átláthatóság jogtudományi környezetben érvényes fogalmának meghatározása és
jellemzése pedig hozzájárulhat az erre vonatkozó jogalkotói, szakirodalmi álláspontok
egységesítéséhez és az átláthatóságból eredő követelmények mind teljesebb átültetéséhez,
mely követelmények a 21. századi jogrendszerek fontos alapelvei válhatnak.
Kulcsszavak: Átláthatóság, jogállam
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A 3D NYOMTATÁS ÉS TECHNOLÓGIA LEHETŐSÉGEI A BŰNÜGYI NYOMOZÁSBAN
DR. HORVÁTH ORSOLYA
doktorjelölt, óraadó
Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar
Szerző kutatási területe, témája: kriminalisztika, bizonyítási eszközök, bűnügyi nyomozástan
Szerző publikus e-mail címe: horvath.orsolya@ajk.pte.hu
Az egyes tudományterületek, főként az alkalmazott diszciplínák gyakorlása során elvárt
kritérium, hogy az adott kor technikai, eljárási protokolljait használja. Elfogadva, hogy a
kriminalisztika inter-, sőt inkább multidiszciplináris ismeretanyagot magában foglaló és saját
céljai érdekében azokat hasznosító diszciplína, mennyiben alkalmazható rá a fenti kijelentés,
azaz, hogy a bűnfelderítést a tudomány állásának megfelelően alkalmazza?
Amennyiben a kriminalisztika, mint alkalmazott tudomány nem „naprakész” merítőbázisai
ismereteivel, legújabb tudományos eredményeivel, addig mindig egy lépéssel hátrányban lesz
a „kódolás” folyamatában, azaz a bűncselekmény és annak elkövetőjének felderítésében. Az
új kriminalisztikai eljárások alkalmazása, azok validálása után szintén részei a bizonyításnak
és új eszközként jelennek meg az információk feloldásában. Ma már elképzelhetetlen, hogy
egy bűnügyi helyszínen amennyiben van rá lehetőség ne rögzítsünk például ujjnyomokat,
amit később a daktiloszkópia ismeretanyagának segítségével „dekódolhatunk” és az
elkövetőre vonatkozó egyedileg is értékelhető adatokat meghatározzunk, amelyek később
bizonyítékként használhatók fel a büntetőeljárásban.
A 3D nyomtatás gyors és olcsó technikai elterjedésének köszönhetően nemcsak a
nagyvállalatok, kutatóegységek férnek hozzá az additív gyártás mai lehetőségéhez. A
fegyverkészítés, egyéb tárgyak (robbanószerkezetek) megalkotásán túl, az egészségügyi
felhasználás ismertetését követően is felmerül a kérdés, hogy 3D nyomtatók segítségével
mennyire reprodukálható egy élő sejt, szövet és adhat okot visszaélésszerű felhasználásra.
Ezzel párhuzamosan a 3D nyomtatók és maga az eljárás kriminalisztikai, bizonyításbeli
felhasználása elérhető és fejlesztés alatt álló területnek ígérkezik a közeljövőben. A „kódolás”
új eszközeként jelenik meg a piacon és új forenzikus területként honosodhat meg az egyes
esetekben speciális szakértelmet igénylő alkalmazása miatt is.
A felhasználási lehetőségek szerteágazók, a 3D nyomtatás a bizonyítékok egy új szintjét és
formáját, a bűncselekmények elkövetésének, eszközének további lehetőségeit hozza létre a
jövőben. Az ujjnyomét, amely teljesen megegyezik tulajdonosa egyedi jellemzőivel, a tárgyét,
amelyről eldönthető, hogy egyezik-e a lefoglalt, vélhetően a bűncselekmény elkövetési
eszközével azonos tárggyal, a korábban nem látott chipét, ami rögzíti a bankkártya adatokat.
Kulcsszavak: 3D nyomtatás, forensic scienc, bizonyítás, kriminalisztika

33

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia
Pécs, 2017. november 24-25.
Sopianae Kulturális Egyesület
Absztrakt kötet
Book of Abstracts

MOTIVÁCIÓ AZ ÉLETPÁLYAMODELLEK TÜKRÉBEN
HORVÁTH SZILÁRD
doktorandusz
Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás –és Szervezéstudományok Doktori Iskola
Szerző kutatási területe, témája (témái): oktatáspolitika, oktatásgazdaságtan
Szerző publikus e-mail címe: hszilard79@gmail.com
A magyar munkaerőpiacnak egyre több olyan területe van, melyen különböző
„életpályamodellek” segítségével kívánják a dolgozókat az adott pályán tartani, munkájukat
elismerni, teljesítményük alapján díjazni, ezáltal motiválni őket. Az egyik talán legismertebb a
közelmúltban bevezetett, sokszor, sokat vitatott, ámde kiforrottnak tekinthető ilyen rendszer a
pedagógus életpályamodell, amely vonatkozik minden a pályán lévő pedagógusra, ideértve a
teljesség igénye nélkül az óvodapedagógusokat, általános iskolai-, középiskolai-, szakiskolai-,
szakgimnáziumi tanárokat, vagy akár a fejlesztőpedagógusokat. A 2017/2018-as tanévben is
több mint 154 000 pedagógus került ezen életpályamodell alapján díjazásra és hivatott
motiválni őket. Kutatásommal választ kívánok kapni arra, hogy a bevezetett pedagógus
életpályamodell beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket. Valóban motiválja-e a pedagógusokat
a mindennapi munkájuk során, hogyan élik meg a kötelező minősítéseket, a bevezetés ténye
kimutatható-e a diákok teljesítményére nézve?
Kérdőíves online, anonim felmérést végeztem, mellyel a pedagógusok véleményét kívántam
feltérképezni. Rövid idő alatt több mint 3 000 pedagógus töltötte ki kérdőívemet, melyek
rövid elemzését követően egyértelműen megállapíthatóak a következő tények:
Annak ellenére, hogy az életpályamodell bevezetésével a pedagógusok szinte kivétel nélkül
jelentős jövedelemnövekedésben részesültek, a kérdőívre adott válaszok alapján elmondható,
hogy mégsem tudtak vele megfelelően azonosulni. Nem érzik motiválónak azt, nagyon
megterhelőnek tartják azt a többletmunkát, amely szükséges ahhoz, hogy valaki magasabb
kategóriába kerüljön, így a bérezése is a magasabb kategória szerint valósuljon meg. A
kategóriák közti fizetéskülönbséget pedig túl csekélynek ítélik a szükséges procedúrához
képest. Történik ez annak ellenére, hogy magát a minősítést szinte minden minősített
pedagógus pozitívan élte meg. Örülnek annak, hogy munkájukról, annak minőségéről
visszajelzést kapnak. A kutatás célja feltérképezni, hogy a pedagógus életpályamodell minek
köszönhetően nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Hol szükséges beavatkozás annak
érdekében, hogy elfogadottabb legyen a pedagógustársadalom körében. Hogyan fordítható
arra, ami a legfontosabb, hogy a diákok teljesítménye valóban javuljon a PISA –
felméréseken, a különböző kompetenciaterületeken a magyar diákok ne csak az OECD
államok átlagától jelentős lemaradással végezzenek.
Kulcsszavak: Pedagógusmunka, életpályamodell, motiváció
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FIATALOK A MUNKA VILÁGÁBAN A VÁLLALATOK SZEMSZÖGÉBŐL
ILYÉS MÁRTON
PhD hallgató
Budapesti Corvinus Egyetem
Kutatási terület: piacelemzés, vállalatgazdaságtan, tulajdonviszonyok
Szerző publikus e-mail címe: ilyes.marton@gmail.com
A kelet-közép európai gazdaságok egyik kulcskihívása a munkaerőhiány. Az utóbbi években
Magyarországon is egyre szélesebb körűen érzékelik a gazdaság reálszereplői ennek hatásait.
A 1990-es években, de még a 2000-es évek elején is elsősorban a munkanélküliség okozott
problémát, ezért némiképp váratlan volt, hogy a munkaerőhiány ugyancsak komoly problémát
okozhat. A európai uniós gazdasági integráció (ezen belül is a munkaerőpiacok
összeolvadása) alapvető kihívássá teszi a munkaerőért folyó versenyt, amiben a kevésbé
fejlett régiók könnyen lemaradhatnak. Ezért különösen fontos a jelenség megértése és
megfelelő vállalati és kormányzati szintű válaszok kidolgozása.
A közgazdaságtan klasszikus elméletei leginkább alkalmazkodási válságként értelmezik a
munkaerő hiányjelenségét, ahol a béremelkedés, a gazdaság összetételének változása és a
technológia fejlődése átmenetivé teszi a hiányt. Viszont az alkalmazkodás időben elhúzódó és
fájdalmas lehet, ráadásul nem mindegy milyen új egyensúly alakul ki.
A munkaerőhiány mögött több általános gazdasági tendencia, kiváltó ok is meghúzódhat.
Ilyenek lehetnek például a munkaerő kivándorlása, aktív korú népesség fogyása, technológiai
változások, fiatalok újszerű hozzáállása a munka világához. A különböző kiváltó okok által
kiváltott munkaerőhiány, más-más földrajzi területen, képesítésben jelentkezik, illetve
másképp érintheti a különböző iparágakban működő vállalatokat.
A tanulmány különösen a fiatalok munkaerőpiaci megítélésre fókuszál. A kutatás a vállalati
alkalmazkodást vizsgálja: kérdőíves módszerrel méri fel, hogy milyen munkaerőpiaci
kihívásokat érzékelnek magyarországi vállalatvezetők, és ezekre milyen válaszokat kívánnak
adni. A kvantitatív elemzéssel keresi a választ arra, hogy mennyire gondolják másnak a
munkaadói szemszögből a fiatalabb generációk munka világához való hozzáállását. A
vállalatvezetők szerint milyen elemekben kellene a hazai oktatási rendszert fejleszteni ahhoz,
hogy a fiatalok jobban be tudjanak kapcsolódni a gazdasági értékteremtésbe. Végül maguk a
cégek mennyiben alkalmazkodnak a fiatalok esetlegesen újszerű elvárásaihoz.
Természetesen felmértük azt is, hogy a vállalati szféra milyen kormányzati beavatkozásokat,
támogatásokat vár a munkaerőpiaci alkalmazkodásának segítéséhez. Ez további lehetőségeket
nyit a szakpolitikai javaslatok megfogalmazásához és azok hatásvizsgálatához.
Kulcsszavak:
munkaerőpiac,
munkavállalása,

munkaerőhiány,

vállalati

alkalmazkodás,

fiatalok

35

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia
Pécs, 2017. november 24-25.
Sopianae Kulturális Egyesület
Absztrakt kötet
Book of Abstracts
FIATALKORI PÁRKAPCSOLATOK MINŐSÉGE

IPOLYI DÓRA – HARJÁNNÉ DR. BRANTMÜLLER ÉVA
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Szerző kutatási területei, témái: párkapcsolatok minősége, párválasztási szokások
Szerző publikus e-mail címe: ipolyi.dora93@gmail.com
PhD, adjunktus
PTE ETK Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet
Szerző kutatási területei, témái: down-szindróma, életminőséget befolyásoló tényezők
Szerző publikus e-mail címe: evabrantmuller@gmail.com
Az emberek alapvető szükséglete, hogy megtalálják életük során a társukat, akivel bensőséges
kapcsolatot tudnak kialakítani. Fogyasztói társadalmunkra jellemző az elhasználó, felhasználó
attitűd, amely a párkapcsolati konfliktusok kezelésében is megmutatkozik. A problémák
megoldása helyett a kapcsolat lecserélése vált jellemzővé. A téma relevanciáját mutatja, hogy
az Európai Unió Ifjúsági Stratégiája kiemelt területként foglalkozik a nemi ill. szexuális
egészség és jól-lét kérdésével, ideértve annak társadalmi, egészségügyi, etikai, kulturális és
nevelési aspektusait is. A vizsgálat célja feltérképezni a fiatalok párkapcsolatainak minőségét
és kideríteni, hogy mely tényezőknek van befolyásoló szerepe azok alakulására, hozzájárulva
ezzel a stratégiához kapcsolódó tudományos és szakmai párbeszédhez. Célkitűzésünk továbbá
felmérni a fiatalok alkalmi kapcsolatainak alakulását és számát, konfliktuskezelésüket, illetve
megvizsgálni milyen arányban veszik igénybe szakember egészségnevelő tevékenységét,
illetve honnan szerzik az információkat a témával kapcsolatban.
Vizsgálatunkban, amelynek alapja egy saját szerkesztésű kérdőív, 362 fő 18-26 év közötti
egyetemi hallgató vett részt. A keresztmetszeti kvantitatív kutatásunk során kiválasztott
módszertan és a megfogalmazott kérdések illeszkednek a témát érintő hazai és európai
szakirodalom fővonalához, gyűjtött adatainkat kutatásunk során leíró statisztikai
módszerekkel, továbbá χ2-próbával és Fisher's Exact Test-tel elemeztük.
Eredményeink szerint a szülők aktuális kapcsolata nincs hatással a fiatalok véleményére a
tervezett párkapcsolatok hosszúságáról, valamint nincs szignifikáns kapcsolat a fiatalok első
szexuális együttlétének időpontja és az információt adó személy között.. Azok a fiatalok, akik
naponta találkoznak partnerükkel, jobbnak ítélik a párkapcsolatuk minőségét, mint azok, akik
ritkábban találkoznak párjukkal. A közös tervekkel bíróknál ritkábban merül fel a szakítás
gondolata, mint azoknál, akik nem terveznek előre. A szórakozóhelyen ismeretséget kötött
fiatalok több alkalmi kapcsolatban vettek részt, mint a társaik. Eredményeink alátámasztják a
párkapcsolati kommunikáció és problémakezelés fontosságát: a problémáikat kedvezőtlenül
kezelő pároknál gyakrabban merül fel a szakítás gondolata, mint azoknál, akik saját
véleményük szerint jó konfliktuskezelést alkalmaznak. Az általunk kapott eredmények
csatlakoznak a hazai és nemzetközi irodalom megállapításaihoz, és alkalmasak javaslatok,
további megállapítások megfogalmazására.
A szakemberek és a szülők számára egyaránt fontos üzenetnek tartjuk a szexuális edukáció
hangsúlyozását, különös figyelmet fordítva a nevelés affektív oldalára. A nemi életre nevelés
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során tehát nem elegendő csupán a szomatikus változásokra fókuszálni, a szexuális egészség
és jól-lét kialakításához az emberi-érzelmi oldallal kapcsolatos információk átadása is
szükséges. A szexuális élet megkezdése előtt a pároknak fontos lenne időt szánni a hosszas,
tartalmas beszélgetésekre, melyekre az alkalmi együttlétek feltételezhetően nem adnak
lehetőséget. Az iskola-egészségügyi előadásokat vizsgálataink alapján bővíteni szükséges a
hatékony konfliktuskezelés témájával és eszköztárával kapcsolatos foglalkozásokkal.
Kulcsszavak: fiatal felnőttek, párkapcsolati minőség, konfliktuskezelés, alkalmi kapcsolat
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"CROWDSUN" –

THE POTENTIAL OF CROWDFUNDING AS AN ALTERNATIVE FINANCING
SOURCE FOR SOLAR ENERGY PROJECTS IN HUNGARY

KARDOS ADRIENN
PhD Student
University of Pécs, Doctoral School of Geopolitics
Field of research: EU energy politics, financing of renewable energy
Public e-mail address: palanek.adrienn@gmail.com
Solar energy is a substantial tool to mitigate climate change, fight against global warming and
besides in long run it can be the keystone of the future generation’s sustainable and safe
energy system. Solar power stations are an important pillar of such system, but in Hungary the
lack of financing can be a huge barrier of building it up. Solar energy projects are typically
capital intensive, have long payback time (usually 20 years), and difficult to receive classical
bank loan. In order to support further investments the need for research is essential in the field
of financing solar energy projects. This paper examines the representation of crowdfunding in
this specific sector and investigates the availability as a potential financing instrument. The
purpose of crowdfunding is to collect relatively small amount of money directly from
investors in order to fund one or more tranche of a specific project. This type of fundraising
can offer a solution for the above mentioned funding gap and also spreading the financial
risks among larger number of investors. Moreover solar energy projects could be more
attractive for investors - beyond the expected yield – because of the environmentally friendly
(“green labelled”) origin of the project.
The crowdfunding market is growing extremely fast worldwide. The number of platforms
have been increasing rapidly as well as the funding volume (based on Massolution’s recent
study it moving from $2,7 billion to over $16 billion in 4 years.). As for the EU the number of
the operating crowdfunding platforms are increased by 23,2% from 2013 to 2014, and 2,3
billion euro raised successfully for different projects according to the European Commission,
which could increase to 4,2 billion euro in 2015. Nowadays some crowdfunding platforms
have appeared in Hungary as well, but within the EU the United Kingdom is the market
leader in terms of number of operating platforms and raised funds.There are some significant
players like Trillion Fund or Mosaic, which collecting mainly debt based (also known as peer
to peer lending) investment funds specifically for the renewable energy sector. The success of
these platforms demonstrates the public’s willingness to support and participate in green
investments. These results indicate that in Hungary crowdfunding can be an alternative
financing method in the coming years.
This research focuses on analysing the potential of peer to peer lending (most popular type of
crowdfunding) as an alternative financing source in case of Hungarian solar energy
investments through relevant foreign examples and studies, identifying the main obstacles of
such financing option on the Hungarian market, and discussing how possible governmental
actions shaping the potential of crowdfunding in Hungary.
Keywords: solar energy, crowdfunding, peer to peer lending
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WHAT DO WE KNOW ABOUT RESILIENT STUDENTS FROM INTERNATIONAL
STUDENT ASSESSMENTS?
KHURELBAATAR SANSARMAA – JÓZSEF BALÁZS FEJES
Doctoral School of Education, University of Szeged
Field of research: Resilience in Education
Public e-mail address: xsansarmaa@yahoo.com
Department of Social and Affective Learning, University of Szeged
Field of research: Resilience in Education
Public e-mail address: fejesj@edpsy.u-szeged.hu
Research on educational resilience is looking into the phenomenon that certain disadvantaged
students are successful at school while the majority of their disadvantaged peers are not.
Earlier, this research field aimed at exploring the intervention possibilities for a specific
problem on the local level, however, in recent years looking at educational resilience on the
system level has gained momentum. Both PISA and TIMSS analyze resilient students to some
detail, and more and more secondary data analysis focuses on a specific country or on a
certain group of countries. Although the number of empirical studies on resilient students is
increasing, relatively small attention has been paid to examining the advantages and future
potentials of this new approach. The presentation offers an overview of the studies analyzing
the data of international student assessments summarizes the most important results of
educational resilience research and evaluates what further progress they offer in the field.
Similar to the psychological definition of resilience, there is no consensus on the definition of
educational resilience either, although the various international student assessments endeavour
to standardize it: based on the composite index of the family background, students are
identified as disadvantaged if they belong to the lowest 25 or 33 percent, and school
performance is assessed by standardized tests. Studies suggest that the main difference
between resilient and non-resilient disadvantaged students is in the perception of the learning
environment as well as in the learning motivation of students. The primary importance of the
results of international student assessments is in underlining our existing knowledge, no new,
system-level findings have been found, although this approach has introduced an important
indicator in the field of equity in education. Furthermore, new areas to consider have been
identified that will help future research. For example, the impact of the family background
can vary significantly among countries, and this should be adjusted somehow for international
comparisons. Different areas of performance are measured; therefore it is worth looking at
how it distorts the results. This is also true for the different definitions of the disadvantaged
status. Since the individual characteristics related to learning are shaped together with the
learning environment, more emphasis should be placed on the role of environmental factors.
In addition, the two fields, psychological and educational resilience should intertwine.
The research was funded by EFOP-3.6.1-16-2016-00008.
Keywords: Educational resilience; disadvantaged background; international student
assessments
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OPTIMISTIC VERSUS PESSIMISTIC PROPERTY OWNERS UNDER EXAMINATION
KRENCHEL JENS VALDEMAR – DOBRANSZKY-BARUS KATALIN
Ph.d. student, Executive director
Corvinus University Budapest, Doctoral school of business management & FinanceDenmark
Field of research: Finance & European covered bonds
Public e-mail address: jvk@krenchel.net
PhD Student,
Corvinus University of Budapest
Field of research: Finance, Mortgage lending
Public e-mail address: katalin@dobranszky.com
The core of the research project is looking into European housing finance, at the centre of
which is covered bonds. The European Commission is expected to come forward with a
proposal for a directive on covered bonds in the spring 2018. We got access to data that could
shed light on how opportunistic sellers on fixed property are, when offering their properties
for sale, as well as looking into whether there is a link between the price at which a property
is offered for sale, and the actual sale price. There is very little published research so far on
European covered bonds.
Residential real-estate are some of the single most valuable assets of the general population.
When they are traded the income they generate can make a considerable difference for the
wealth of their owners. Hence, it is interesting to see how (over-)optimistic people are
between putting a property for sale (initial listing price), the end of the sale process (final
listing price) and the price at which a property was actually sold (actual sale price). In
Denmark granular data on these issues are available regarding the market for real property.
Optimism regarding their property is expressed by the difference in price between actual sale
price and initial asking price.
The question that is looked at here is thus: is there a difference between the "optimistic"
behaviour of people in the city (urbanites) vs. people in the countryside? And is this optimism
different depending on the type of property (house, flat or vacation house)? Also we are
wondering what are the factors that represent the overvalued and undervalued properties in
terms of their price, location and type.
Applying garden variety quantitative analyses (cross tab, correlation, cluster analyses, factor
analyses), we identified with a good fit two groups of property owners: undervaluing type
owners and overvaluing type owners which reflects the two clusters of the cluster analysis.
The first group of owners are pessimistic about their property, and generally they are coming
from rural areas and mainly for vacation type housing. It is logic, as in rural area the number
of transaction is potentially significantly lower thus sellers have less information from the
market on property prices. Generally, those are selling properties in rural areas who decide to
move to the urban areas, thus they underestimate the value of their property based on their
preferences. Also, vacation house is something where people have no continuous feedback
from the quality of the house (e.g. because it is inherited) or they need to sell it for liquidity
reasons (which has to go fast and therefore are sold cheaper).
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The second group of owners are from urban areas, in permanent residential properties who are
too optimistic about the value of their property.
The dataset suggested that nearly close to 90% of the variance could be explained by 1 factor,
which could be interpreted as the indicator that describes the price acceptance of the owner
(i.e. the price determination indicator), which indicates that the property’s value is based on
mainly the perceived price. Compliment this with multidimensional scaling our findings are
strengthened by the two main dimensions that are the location related price indicator and the
type related sensitivity which determines the behavior of the property owners.
The research indicates, that the initial offering price of properties has a bearing on the final
sale price. It also indicates a difference in pricing behavior based on whether people are rural
or urban residents.
Keywords: Real estate pricing, Cluster analyses
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ZÖLDTETŐ MÉRŐKÖR MÉRÉSI RENDSZERE A PTE MŰSZAKI ÉS INFORMATIKAI KARON
LENKOVICS LÁSZLÓ
tanársegéd, PhD hallgató
Szerző kutatási területe: Zöldtetők energetikai vizsgálata
Szerző publikus e-mail címe: lenkovics@mik.pte.hu
A cikk bemutatja az Egyetemünkön folyó legújabb projekt felépítését és kutatási célját: a
zöldtetőket, azok vizsgálatának módszerét, hőtechnikai, napsugárzásintenzitás és vízháztartás
mérés szempontjából.
A nagyvárosok jellemzői a XXI. század elején a kis területre koncentrálódó lakosság,
hatalmas építkezések, egyre nagyobb mesterségesen épített felületek, kezelés nélküli szilárd
és folyékony hulladék felhalmozódás. Az európai népesség közel 3/4-e él városi területeken,
a tendenciák azt mutatják, hogy a lakosság még mindig előszeretettel költözik a városokba.
Várhatóan ez az arány nőni fog. A városok terjeszkedésével a tájak képe átalakul. A tetők és a
burkolt felületek a zöldfelületek elől elveszik a helyet. Le Corbusier nyomdokán haladva,
amit elvettünk a természettől, próbáljuk meg azt visszaadni. A városiasodást, a fejlődést nem
célszerű megállítani, sőt segíteni kell. Korszerű, környezetbe illeszkedő építészettel,
épületgépészettel az egyensúlyt fenn lehet tartani, a korábbi beépített területeket részben a
természet felé vissza lehet fordítani. A betonozott, aszfaltozott, beépített területeken az esővíz
nem tud a talajba jutni. Ezeken a területeken a növények, rovarok eltűnnek, felborul a
biológiai egyensúly. A zöldterületek aránya az eddigi építészeti koncepciókkal egyre csökken,
következménye képpen a meglévő sűrűn lakott területeken, talajszinten már nem lehet újakat
kialakítani. Erre a problémára egy hatékony megoldás lehet a zöldtetők kialakítása
nagyvárosainkban, amelyeknek nem csak esztétikai, hanem energetikai, komfort,
vízgazdálkodási, de környezetvédelmi, ökológiai hatásai is vannak. A tervezett kutatásomban
az extenzív zöldtető energetikai hatását vizsgálom, összehasonlítva két kontrolltetővel.
A hőtechnikai mérések adataiból vizsgálom a tetőfelületek közötti hőátbocsátási tényezők
különbözőségét, az ültetőközeg hőtechnikai és energetikai hatását a tetőfelületre.
Szórt és direkt napsugárzásintenzitás mérésével végzek elemzéseket a felületeken. Az elnyelt
és a visszavert sugárzás értékeket, valamint ennek energetikai hatását vizsgálom.
A cikk foglalkozik a zöldtetők tervezési, kivitelezési kérdéseivel. Bemutatom a karon
felépített mérőköröket, a hőmérsékletek, a napsugárzás intenzitások és a vízmennyiségek
mérési rendszereit. Az előzetes számitások alapján a mérőkör fejlesztésének a lehetőségét és
fontosságát szemléltetem. Az adatgyűjtő rendszer felépítését, elemeit, az adatgyűjtési, mérési
módszereket. A cikkben a téli, nyári ás az átmeneti időszakok eseteinek energetikai
vizsgálatával, a befolyásoló tényezőkkel foglalkozom. A kutatásaim célja az összevont éves
energiamérleg átfogó vizsgálata, valamint szabványos keretbe foglalni a zöldtető rétegeinek
hőtechnikai ás energetikai tulajdonságait. Az eredményeket szeretném felhasználni a
szabványok és a rendeletek számításának a pontosításához, valamint az épületek energetikai
és hőtechnikai számításaihoz.
A jelenlegi magyarországi szakirodalmak elsősorban építészeti, építési, kivitelezési
irányelvekkel foglalkoznak, energetikai, vízháztartási hatásokkal nem. Ezt a hiányt kívánom
pótolni a munkámmal.
Kulcsszavak: zöldtető, napsugárzás intenzitás, hőtechnika, vízháztartás, energetika
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A MESTERSÉGES ÖNSZERVEZŐDÉS FILOZÓFIÁJA: NIKLAS LUHMANN
POSZTHUMANIZMUSA
LOVÁSZ ÁDÁM
Doktori hallgató
Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Filozófiatudományi Doktori Iskola
Kutatási területek: Kontinentális filozófia, Politikafilozófia, Társadalomfilozófia
Email: adam.lovasz629@yahoo.com
Die Gesellschaft der Gesellschaft című művének bevezetőjében Niklas Luhmann, a huszadik
század egyik legjelentősebb társadalomfilozófusa, a következő programszerű mondatot
fogalmazza meg: „a vizsgálódások amelyek most következnek egy radikálisan antihumanista,
radikálisan antiregionális, és radikálisan konstruktivista társadalomképhez történő átmenet
jegyében íródtak.” Az emberközpontú társadalomképtől az ember pozícióját decentráló
társadalomelméleti paradigmára történő átmenetet kívánom előadásomban felvázolni, a luhmann-i
modell poszthumanista olvasatán keresztül. Ebben mindenekelőtt két olyan értelmezőre fogok
támaszkodni, akik pontosan a luhmanni életműnek ezen radikális lehetőségére hívják fel olvasóik
figyelmét, nevezetesen Hans-Georg Moeller és Cary Wolfe kommentárjaira. Moeller és Wolfe
olvasatán keresztül kívánom megközelíteni az ember „utáni” társadalomelmélet potencialitását.
Ehhez viszont mindenekelőtt a poszthumanizmus definiálására van szükség. Wolfe értelmezését
követve a poszthumanizmust olyan gondolkodásmódként definiálom, amely az emberi jelenlétet
privilegizáló nézőpontok „után” következik. A technológiai fejlődés és a társadalmi
differenciálódás következtében nem lehet a társadalmat többé emberek vagy akár emberek által
követett szabályok puszta összességeként értelmezni, de akár emberi cselekvések összességeként
sem lehet azonosítani. Sokkal többet jelent a társadalom az emberi jelenlétnél, nem redukálható
emberi viszonyokra. A társadalom több mint interszubjektív tér. Ehelyett, a poszthumanizmus
számot vett az emberen kívüli tényezőkkel, materialitásokkal és rendszerekkel. Sőt, Luhmann az
embert mint „pszichés rendszert” a társadalmon kívülre helyezi. Társadalomfilozófiájának
radikalizmusa abban rejlik, hogy a társadalmat az emberi szereplőktől független funkcionális
rendszerek elrendeződéseként értelmezi.
Humberto Maturana és Francisco Varela biológusoktól Luhmann az 1980-as évek folyamán
kölcsönzi az autopoiészisz („önteremtés”) fogalmát. Maturana és Varela a sejtfalak evolúcióját
kutatva arra a következtetésre jutottak, hogy az élő rendszereket mindenekelőtt az önszerveződés
képessége különbözteti meg az élettelen entitásoktól. Élőnek tekinthető minden rendszer, amely
szelektív zártságot alkalmazva képes redukálni a maga belső komplexitását és határt állít fel
önmaga és a környezete között. Az autopoiészisz ennyiben Maturana és Varela szerint az élet
eredendő sajátossága. Luhmann újítása abban rejlik, hogy az autopoiészisz fogalmát leválasztja az
életről, és alkalmazza az élettelen rendszerekre is. Így az általa kialakított modellben a funkcióik
szerint elkülönülő szociális rendszerek is autpoiétikus, önszerveződő módon működő
egységekként tételeződnek. Ezen elképzelés „radikális” aspektusa nézetem szerint a
társadalomnak az emberi jelenlétről való leválasztásában rejlik. A társadalom önmagát
konstruálja, anélkül hogy bármilyen emberi szándéktól függene. Olyan evolúciós folyamatot jelöl
a funkcionális differenciálódás, amely a társadalmat önalakító rendszeregyüttessé formálja át. Az
autonómia ebben a vonatkozásban az embertől való függetlenséget is jelöli.

Kulcsszavak:
autopoiészisz,
társadalomelmélet
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MARTON ÁDÁM
PhD hallgató
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
adam4466@gmail.com
A 2008-as világgazdasági válság első hullámai közel tíz évvel ezelőtt kezdtek körvonalazódni.
Az amerikai ingatlanpiaci buborék kipukkanása pénzügyi válsághoz, majd a turbulens
folyamatok eszkalálódásával globális gazdasági krízishez vezetett. A krízis és a válságkezelés
egyes lépései az adósságráták megnövekedését okozták, mellyel összefüggésben 2010-re
szuverén adósságválság alakult ki az Európai Unió perifériáján. A dupla-aljú krízis kezelése
komoly kihívások elé állította a gazdaságpolitikát, s fiskális és monetáris politikai oldalról
egyaránt addig nem látott intézkedések bevezetését eredményezte. A krízist követő kilábalás
lassúnak bizonyult, ugyanakkor jelenleg a világgazdasági környezet kedvezőbben alakul. A
2008-as krízis óta eltelt időszak gazdaságpolitikai intézkedéseinek rendszerezése
mindazonáltal elengedhetetlen.
Kutatásom makrogazdasági keretrendszerét a világgazdasági krízis, s az annak
eredményeként végbement makrogazdasági folyamatok adják. A tanulmány középpontjában
az európai fiskális politikai reakciók, s azok hatásmechanizmusai állnak, mint a válságkezelés
során alkalmazott eszköztár egyik legfontosabb eleme. Az intézkedéscsomagok rendkívül
sokrétűek voltak. A szuverén adósságkrízist megelőzően az aggregált kereslet és ezáltal a
gazdasági növekedés ösztönzése érdekében a tagállamok jelentős része fiskális expanziót
folytatott. Ez ugyanakkor elvezetett az államadóssági ráták és az országkockázati felárak
jelentős emelkedéséhez, s a fiskális fenntarthatóság megkérdőjeleződéséhez az Unió
perifériáján. A szuverén adósságkrízis fiskális politikai oldalról kényszerű gazdaságpolitikai
fordulatot eredményezett, s fiskális konszolidációk bevezetését indukálta. A fiskális kiigazítás
ugyanakkor számottevő negatív hatással bírt a gazdasági növekedés alakulására rövid távon.
A kutatás célja komplex keretrendszerbe foglalni az elmúlt tíz év fiskális politikai
intézkedéseit. Ennek sarkalatos pontjaként tárgyalásra kerülnek a fiskális kiigazítás elméleti
aspektusai, hangsúlyozottan az egyes intézkedések makrogazdasági hatásmechanizmusaira,
különösképpen a gazdasági növekedés vonatkozásaira. Rendszerezem a fiskális politikai
intézkedések adósságkrízist megelőző és azt követő eltérő aspektusait, s a válságkezelésben
betöltött szerepüket. Az elemzés ugyanakkor túlmutat az elmúlt években alkalmazott fiskális
politikai perspektívákon, s széleskörű kitekintést nyújt a jövőbeni fiskális politikai kihívások
irányába is. Számos olyan előre látható gazdasági/társadalmi esemény (pl. idősödés,
klímaváltozás problémaköre) mehet végbe rövid és hosszú távon egyaránt az Európai
Unióban, melyek jelentős befolyással bírhatnak a tagállami fiskális politikai irányvonalak és
az adósságpozíciók alakulására.
Kulcsszavak: fiskális politika, államadósság, fiskális konszolidáció, gazdasági növekedés,
adósságkrízis
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SURVEY OF COGNITIVE INFORMATION SYSTEMS
MATTYASOVSZKY - PHILIPP DÓRA ANNA
Student of PhD School of Computer Science
Eötvös Loránd University Faculty of Informatics
Field of research: Cognitive information systems
Public e-mail address: dora.philipp@gmail.com
The speed change of world causes new challenges in the business environment and in many
other operative areas. Those challenges are like increase client success or customer
satisfaction meanwhile improve your efficiency, increase cost saving, optimize processes,
operation and/or manufacturing, increase security, reduce errors etc.
Due to the complexity and speediness of environment change not easy to be able to answer
these challenges in time considering the potential future as one of the key elements of the
success, which might have a direct impact on the organization future. To be able to manage
the situation successfully (cost effective, low risks etc.), it requires unique skills. Those skills
are rarely available in one single person or in one team, sometimes it is not affordable or not
efficient, therefore one of the possible solution is to leverage the capability of a cognitive
information system. There are many unanswered questions, unclear and sometimes
misleading information about the cognitive information systems. The aim of the publication to
explain and clarify the meaning of the cognitive system. To understand better the operation of
cognitive informatics systems define, explain and differentiate Artificial Intelligence (AI)
from Machine Learning (ML) and Deep Learning (DL) with examples. During learning
explanation clarify the meaning of semantics, sematic analyses, language and grammar, used
in the context of cognitive information systems and way of learning. To describe one of the
definition, meanwhile differentiate the cognitive information system from the traditional
information systems. Present and describe the primary areas of operation. With examples help
to understand and imagine the future of cognitive informatic systems, cognitive operation and
analyses in different segments, industries and in the world of enterprises. In the areas
presented, point to the potential benefits of the application and highlighting the importance of
it.
The used methodology design science research paradigm and case study, where the problem is
the application of cognitive information systems within enterprises. The expected result to set
up a theoretical framework on cognitive informatics systems, provide a method for designing
of information systems within enterprises, exploiting the most recent technology as Big Data
Analytics, Data Science and other cognitive approaches. The long-term objective is to create a
unified methodology framework for analyzing, designing and implementing cognitive
information systems.
There is some research on cognitive information systems and cognitive info communications,
but doesn’t exist any proposal on modelling of cognitive information system within large
enterprises.
Keywords: Cognitive information systems, cognitive, business analyses, enterprise analyses,
Deep Learning
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A HATÁRON ÁTNYÚLÓ TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI ASPEKTUSAI
MENYHÁRT ZSOLT
tudományos referens, III. éves doktorandusz
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államkutatási és Fejlesztési Intézet
Szerző kutatási területe, témája: Államtudomány és kormányzástan - Az Európai Unió
kohéziós-és fejlesztéspolitikájának területi és regionális vonzatai
Szerző publikus e-mail címe: menyhart.zsolt@uni-nke.hu
Az Európai Unió fejlesztési illetve támogatáspolitikája és regionális politikája célrendszerüket
tekintve egyre inkább összeforrnak. A fejlesztési pénzek területi alapú elosztása napjainkra
egyrészt minden tagország számára prioritássá vált, másrészt egészen más koncepcionalitást
igényel mind a forrásgazda, mind a kormányzatok, mind pedig a támogatottak részéről.
A többszintű kormányzás a XXI. századi modern társadalomban, a megváltozott társadalmi és
gazdasági közegben a kormányzás tevékenységének egyik legalkalmasabb és legmegfelelőbb
modellszerű leírója. Bár többféle elmélet létezik a többszintű kormányzás teoretikus
megfogalmazására, lényegét tekintve egy adaptív együttműködési metódusról van szó,
amiben a szupranacionális (európai uniós) szint a kormányzati szint alatti területi egységekkel
akár közvetlenül is kapcsolatban áll. A szubszidiaritás elvével kiegészülve alakult ki a feladatés felelősség-megosztás intézményi rendszere, ami garanciát jelent(het) arra, hogy a
legmegfelelőbb szinten születik döntés.
A többszintű kormányzási filozófia vizsgálatakor a funkcionális és a területi kormányzás
kettőssége emelhető ki, ami azonban szintén elindult az egybeolvadás felé, hiszen a fejlesztési
források gyakorlati megvalósítása során azt látjuk, hogy nem válik el egymástól, ugyanis a
funkcionálisan meghatározott célok területi perspektívába helyeződnek. Mivel a módszer több
mint egy évtizede létezik, ma már le lehet vonni konzekvenciákat például az adminisztratív
költségek alakulása, vagy a demokratikus deficit szemszögéből.
A területi kohézió a területek összekapcsolásának és a gazdasági tevékenységek
koncentrációjának problémájáról, illetve ennek a problémakörnek, tulajdonképpen a
széttagoltságnak a hatékony koordinációjáról, és az erre adható válaszok megtalálásáról. Az
éghajlatváltozással, az árvizekkel, a biodiverzitás elvesztésével, a környezetszennyezéssel és
az ingázással kapcsolatos környezetvédelmi problémák szintén határokon átnyúló jellegűek és
összefogást igényelnek. Az éghajlatváltozás következtében valószínűleg nőni fog a minden
régiót és országot különböző mértékben érintő szárazságok, erdőtüzek és árvizek gyakorisága.
A határokon átívelő együttműködés fontossága azt gondolom, hogy elvitathatatlan, mégis a
helyi és regionális kormányzati szintek gyakran korlátozottan hajlandóak részt venni ebben a
fajta partnerségben. Különösen igaz ez az újabban csatlakozott Közép-és Kelet-Európai
tagállamokkal kötött megállapodásokra.
A tanulmányban az Európai Unió és a tagállamok közötti fejlesztéspolitikát, illetve annak
területi operatív dimenzióját kívánom megvilágítani, kitérve a fennálló gyakorlati, eljárási
anomáliákra és bemutatva a hatékonyabb területi alapú együttműködés megoldási
alternatíváját.
Kulcsszavak: Többszintű kormányzás, hálózatosodás, fejlesztéspolitika, területi kohézió,
támogatások.
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AZ INFORMATIKAI BŰNÖZÉS ELLENI KÜZDELEM AKTUÁLIS
UNIÓBAN: A BOTNETEK ÉS A ZSAROLÁS A KIBERTÉRBEN

KIHÍVÁSAI AZ

EURÓPAI

DR. MEZEI KITTI
tudományos segédmunkatárs, doktorandusz
Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar – Büntetőjogi Tanszék
Szerző kutatási területe, témája: Informatikai bűnözés és gazdasági bűnözés
Szerző publikus e-mail címe:mezei.kitti@tk.mta.hu; mezei.kitti@ajk.pte.hu
Napjaink a számítógép felhasználási lehetőségek bővülésével a különböző rosszindulatú
programok (malware-ek, pl. vírusok) átalakultak. Új célok érdekében, új felhasználási
formára születnek. Egyre komplexebb és kifinomultabb támadások jelennek meg az
információs rendszerek ellen, amelyek új kihívást jelentenek a jogalkotók, a jogalkalmazók
és a bűnüldöző szervek számára egyaránt. A kutatásom célja, hogy bemutassam a legújabb
informatikai támadásokat és az uniós szabályozásukat, illetve hogy mely uniós szervek
vesznek részt az informatikai bűnözés elleni hatékony küzdelemben.
Az Internet lehetőségei teremtik meg, hogy a vírusok kifejhessék nemkívánatos hatásukat és
azt, hogy robbanásszerűen elterjedhetnek a világhálón. Két különösen veszélyes támadással
szeretnék foglalkozni, az egyik a zsarolás a kibertérben, amely egy hagyományos
bűncselekmény, de a technológiai fejlődésnek köszönhetően már az ICT technológia és a
virtuális fizetési rendszerek felhasználásával történhet. Az új típusú virtuális zsarolások
irányulhatnak anyagi haszonszerzésre (pl. zsarolóvírusok, túlterheléses támadások indításával
fenyegetés), illetve a szexuális tartalommal visszaélő zsarolások mögött egyre inkább a
szervezett bűnözői csoportok jelennek meg, amelyre az Europol is felhívta a figyelmet, hogy
„call center”-ként működve szervezetten szemelik ki az áldozatokat, manipulálják és zsarolják
őket. A kizárólag szexuális célú zsarolás, az ún. sextortion pedig különösen a fiatal korosztályt
a gyermekeket érinti, hozzájárulva a gyermekpornográf felvételek terjesztéséhez.
A másik az információs rendszerek – akár kritikus infrastruktúrák - működésének
megakadályozására, megbénítására alkalmas és a túlterheléses támadáshoz szükséges botnetvírus. A botnetek a kiberbűnözői infrastruktúra alapját képezik, mert a túlterheléses
támadásokon kívül széleskörűen felhasználhatók spamküldésre, adathalászatra, hálózat-,
billentyűzet-figyelésre, malware-ek terjesztésére. Az Európai Unióban a 2013/40/EU
irányelve hívta fel először a figyelmet a botnetekre mint veszélyforrásokra. Az irányelv
büntetőjogi szankciót állapít meg a botnetek létrehozására, „ vagyis azon cselekményre
vonatkozóan, amellyel célzott informatikai támadások révén jelentős számú számítógép felett
veszik át a távvezérelt irányítást oly módon, hogy rosszindulatú számítástechnikai
programokkal fertőzik meg őket.”
AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÚNKP-16-3
KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT.

KÓDSZÁMÚ

ÚJ NEMZETI
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A KÜLFÖLDI EGYETEMISTÁK SZABADIDŐ-ELTÖLTÉSI ÉS TÉRHASZNÁLATI MINTÁZATAI
SZEGEDEN
MIKLÓS BENCE – NAGY GYULA
Geográfus Msc szakos hallgató - tanársegéd
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Gazdaság- és
Társadalomföldrajz Tanszék
Szerzők kutatási területe, témája: városföldrajz, településfejlesztés
Szerzők publikus e-mail címei: mklsbence@gmail.com, geo.nagy.gyula@gmail.com
Az Európai Unió oktatáspolitikájának egyik sarkalatos pontja az oktatási mobilitás
tagországok közti elősegítése, melynek révén a diákok számára lehetőség nyílik más
tagországokban tanulmányok folytatására. Ezáltal a hallgatók különböző programok
keretében a munkaerőpiacon értékes, széleskörű ismeretekre tehetnek szert, a bekapcsolódó
felsőoktatási intézmények pedig erősíthetik nemzetközi kapcsolataikat. Az említett
kulcsszereplőkön felül azonban szélesebb csoportok számára is számos pozitívum származhat
a fokozódó mobilitásból.
A külföldi hallgatók tömeges jelenléte hatást gyakorol a befogadó terület lokális gazdaságára,
az ottani szolgáltatásokra. Szeged város életében is kitüntetett jelentősége van a külföldi
egyetemistáknak, akikhez sajátos térhasználat köthető. Egy a közelmúltban megvalósult
hallgatói mobilitást vizsgáló, három magyarországi nagyvárosra - Debrecenre, Pécsre és
Szegedre - vonatkozó kutatás egyik alapvető megállapítása, hogy a külföldi hallgatók pozitív
hatással vannak a városok gazdaságára, költéseik révén hozzájárulnak a helyi foglalkoztatás
javulásához, munkahelyek létrejöttéhez. Szeged esetében azonban problémaként került
azonosításra a szórakozási és szabadidős tevékenységek korlátozottsága. Mindez számos
városfejlesztési potenciált és fejlesztési irányt kínál a városi döntéshozók, valamint az itteni
vállalkozók számára. Ezen potenciálok kiaknázása tovább erősíthetné a külföldi hallgatók
helyi gazdaságra tett pozitív hatásait, mindemellett az itt tanuló külföldiek számára a
Szegeden töltött idő tartalmasabb eltöltéséhez járulna hozzá, amely hosszabb távon a városi
imázs javulását segíthetné elő, ezáltal erősítve Szeged turisztikai jelentőségét.
A tanulmányban bemutatom, hogy a külföldi hallgatók általában véve milyen összetett hatást
fejtenek ki a fogadóterület életére külföldi és hazai példák bemutatásával. Ezt kiegészítve egy
megalapozó kérdőíves vizsgálat eredményeinek bemutatásával vázolom, hogy a külföldről
érkező egyetemi hallgatók milyen hatással vannak Szeged városának életére, illetve hogy a
kiválasztott csoport tagjai milyen elvárásokat támasztanak a város szolgáltatásai felé, és ez
mennyire mutat egyezést annak valós lehetőségeivel. A kutatás a már korábban
megfogalmazott problémák hátterének feltárására tesz kísérletet annak érdekében, hogy
egyrészt későbbi kutatásokhoz kiindulópontot adjon, másrészt önmagában is lehetőséget
kínáljon fejlesztési irányok kijelölésére a külföldi hallgatók által megfogalmazott
hiányosságok és javaslatok révén.
Kulcsszavak: hallgatói mobilitás, városfejlesztés, szabadidő-eltöltés, Szeged
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A SZOVJETUNIÓ

BUKÁSÁTÓL A KRÍMI ANNEXIÓIG

– OROSZORSZÁG

GEOPOLITIKAI

JÁTÉKTERE

MOGYORÓSI RENÁTÓ MANUEL
Negyedéves történelem-földrajz szakos osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgató
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet
Szerző kutatási területei: Dinasztikus kapcsolatok a XIV. századi Közép-Európában,
Geopolitikai küzdelem az Amerikai Egyesült Államok és az Oroszországi Föderáció között
Szerző publikus e-mail címe: mogyorosi.95r@gmail.com
A Szovjetunió bukását követően tiszta lap kezdődött az oroszok történelmében. Milyen
útkeresés jellemezte az ország külpolitikáját? Milyen irányt vett a volt Ukrán Tagköztársaság
a függetlenné válást követő eufória, majd a kijózanodás után? Mi jellemezte Moszkva és
Kijev kapcsolatát? Miért olyan nehéz a szakítás? Mit jelent Putyinnak Ukrajna? Miért volt
fontos a korrigált orosz külpolitikai vonalnak a NATO és az EU keleti terjeszkedésének
megakadályozása? Miként tekintett a Kreml a 2014-es ukrán eseményekre? Milyen
lehetőségei voltak és miért döntöttek Krím annektálása és a katonai beavatkozás mellett?
Milyen szerepet játszott az orosz mentalitásban az Egyesült Államok 1991-et követő
külpolitikája? Jelen tanulmányomban ezekre a kérdésekre keresem a válaszokat.
A kelet-ukrajnai válság mind helyileg, mind időben közel van hozzánk, gyakorlatilag a térség
eseményeit meghatározó aktuálpolitikai kérdésről van szó, ezért e konfliktus példáján
keresztül kívánom bemutatni az elmúlt negyedszázad eseményeit.
A 2014-ben eszkalálódó kelet-ukrajnai krízis előzményeit három szinten fogom
megközelíteni, és e szinteken keresztül fűzöm majd fel a felmerülő kérdésekre adandó
válaszokat. Mindenképpen foglalkozni kell az orosz és az ukrán belpolitikai folyamatokkal és
fordulatokkal, a korrekciós kísérletek és az irányváltások főbb okainak feltárásával, ezt
követően a két állam közti kapcsolatrendszerrel, a főbb fordulópontok és jellemzőik
felmérését követően meg kell fejteni azt is, hogy a konfliktus eszkalációja miért volt
elkerülhetetlen. Itt meg kell jelenítenünk egy harmadik dimenziót is, ez pedig nem más, mint
a geopolitikai színtér, a bipoláris világrendszer bukását követő amerikai kihívásokra adott
orosz válaszok értelmezése, a lehetséges alternatívák felmérése.
Értekezésemben a főbb összefüggések összefoglaló jellegű, ok-okozati viszonyokon alapuló
bemutatására törekszem. A téma sokrétűsége miatt mindenképpen szükséges egy elméleti
összefoglaló-bevezető, amit a későbbiekben egy-egy részkérdés tárgyalása követhet, a most
közlésre kerülő keretbe ágyazva. Nem célom tehát a jelenleg is tartó kelet-ukrajnai krízis
megítélése, illetve elemzése, a jövőbeli kilátásokkal kapcsolatban is csak érintőlegesen
foglalkozom. A tanulmány célkitűzése, hogy a helyi, a regionális és a geopolitikai dimenzió
keretében felvázoljam a konfliktust megelőző negyedszázad – e munka számára – releváns
eseményeit elsősorban orosz szemszögből megvizsgálva azokat, a legaktuálisabb
szakirodalmak és tanulmányok feldolgozásával.
Kulcsszavak: belpolitika, külkapcsolatok, geopolitikai sakkjátszma
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AZ

ÁRVIZEK HOSSZÚ TÁVÚ HATÁSAINAK
VESZÉLYEZTETETT KÖZÖSSÉGEKBEN

VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁGI

ÁRVÍZ-

MOLNÁR ANDRÁS
PhD hallgató
Pécsi Tudományegyetem, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Szerző kutatási területe, témája: társadalmi sérülékenység, közösségi reziliencia, katasztrófák
gazdasági hatásai
Szerző publikus e-mail címe: molnar.andras@ktk.pte.hu
A történelmi árvizek hosszú távú hatásokat váltanak ki az azokat átélő közösségekben és
egyénekben. Az aktuális körülményektől függően az árvízi események akár mindennapos
félelemhez és létbizonytalansághoz vezethetnek, azonban a nagyszabású védekezési és
helyreállítási műveletek, amelynek köszönhetően a károsultak jelentős külső anyagi és
természetbeni segítséghez jutnak, a biztonság hamis érzetét alakíthatják ki. Mivel az árvizek
száma a jövőben várhatóan emelkedni fog, fontos jobban megértenünk, hogy a helyi
közösségek hogyan alkalmazkodnak az árvizek hosszú távú terheihez. A hidro-meteorológiai
katasztrófák a tagállamok érintettsége miatt fontos Európai relevanciával bírnak, amelyet
jelentős regionális és szakmapolitikai figyelem kísér (ld. Európai Unió 2007/60/EK, az
árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló irányelve). Hazánkban hagyományosan az
áradásokat tartjuk a legfontosabb veszélyforrásnak, amelyre válaszadási rendszerünket és a
lakosságot fokozott mértékben készítjük fel.
Annak ellenére azonban, hogy az árvizek láthatóan fontos helyet foglalnak el a kortárs
szakpolitikai párbeszédben, viszonylag kismértékű ismeretekkel rendelkezünk azok hosszú
távú hatásairól és egyenlőtlen társadalmi eloszlásáról. A téma szélesebb körű ismerete fontos
alapot jelenthet a hosszú távú, közösségi központú alkalmazkodási tervezésnek valamint az
ellenálló képesség fejlesztését szolgáló törekvéseknek.
Előtanulmányként készült munkámban két árvízkárosult mintaterület lakosainak részvételével
tartott fókuszcsoport eredményeit mutatom be. Kutatásom során a Vöröskereszt és Vörös
Félhold Pszichoszociális Referencia Központja által kidolgozott módszertant követtem,
amelyet a hazai környezetre való adaptálást követően egy tiszai és egy dunai közösségben
alkalmaztam. Az elhangzott információkat és rögzített adatokat a nemzetközi irodalomban
megtalálható korábbi megállapítások és eredmények alapján elemeztem, amely során a
közösségekben megfigyelhető hatások két, egymásnak ellentmondó irányát tártam fel.
Munkámmal a lakosság árvízi események utáni hosszú távú megbirkózási, alkalmazkodási
útjait kívánom kirajzolni, amely a hagyományos – technikai megközelítésű – árvizekkel
kapcsolatos diskurzushoz képest a társadalmi aspektus megjelenítésére tesz kísérletet.
Kulcsszavak: árvizek, társadalmi sérülékenység, katasztrófák, közösségi reziliencia
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A TERMELÉSI MÓD MEGVÁLTOZÁSÁNAK
18. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

TÁRSADALMI ÉS ÖKOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI A

MOLNÁR TIBOR JÁNOS
PhD hallgató
Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola
Szerző kutatási területei, témái: Magyarország ökológiai lábnyoma a 18. században, történeti
ökológia
Szerző publikus e-mail címe: molnar.tibor.janos@gmail.com
Doktori témám keretében a 18. századi Magyarország ökológiai lábnyomát, illetve annak
időbeli változását igyekszem meghatározni. Tóth Gergely és Szigeti Cecília (2012) az
ökológiai lábnyom és a GDP közötti kapcsolat alapján történeti GDP adatokból (Maddison,
Geary-Khamis) becsülte meg az emberiség ökológiai lábnyomának nagyságát és hasonlította
össze a biokapacitás és a népesség számával. A szerzőpáros által számított globális
adatsorokat alapul véve, a biokapacitást a gazdaság- és környezettörténet, valamint a népesség
számát a történeti demográfia adataival pontosítva, a korabeli katonai térképek és összeírások
feldolgozásával lehetséges a minél pontosabb becslés. Kutatásom egyik fordulópontját
jelentette, amikor az összefoglaló történeti művek (Katus, Domanovszky) és a történeti
ökológiai publikációk (R. Várkonyi, Andrásfalvy, Rácz, Tonk, Bartha) tanulmányozása után
világossá vált, hogy a demográfiai változások mellett – és azokkal szoros összefüggésben – a
mezőgazdasági termelési mód megváltozása volt a legnagyobb hatással a Kárpát-medence
ökológiai állapotára, valamint a korabeli magyar társadalomra.
A török hódoltság megszűnése és a Rákóczi-szabadságharc bukása utáni viszonylag békés
évszázadban az akkori magyar gazdaságszerkezetet gyakorlatilag domináló mezőgazdaság
eleinte extenzíven fejlődött, a növekvő népesség és a Habsburg-birodalom nyugati
tartományainak élelmiszerigénye azonban néhány évtizeden belül kikényszerítette az intenzív
gazdálkodás térhódítását. Az árutermelésbe bekapcsolódó főnemesi családok birtokain a 18.
század közepétől kezdve egyre inkább teret hódított a jövedelem-központú gazdálkodás,
melyben az úrbéres bevételeknél nagyobb jelentőségűek a majorságból származó jövedelmek.
Lukács Gábor doktori értekezésében (2009) ezt pozitív, a tőkés fejlődés felé vezető
folyamatként írja le ezt, azonban nem hagyható figyelmen kívül, hogy a majorság növekvő
munkaerő-igényét csak a zsellérek, tehát a jobbágytelekkel nem rendelkező parasztok
számának növelésével lehetett elérni. Mária Terézia 1767-es úrbéri rendelete amellett, hogy
egységesítette és maximalizálta a jobbágyi terheket, egyben korlátozta a paraszti haszonvételi
lehetőségeket a korábbi közös használatú területeken. A feudális jellegű termelési mód
árutermelő tőkés jellegűvé alakulása minden, a modernizáció szempontjából pozitív
eredménye mellett növelte a vagyontalanok (zsellérek) arányát és az így kialakult gazdasági
függőségeken keresztül évszázadokra meghatározta a magyar vidék társadalmi viszonyait,
valamint máig ható ökológiai következményekkel is járt.
A történeti ökológia és társtudományainak elismert kutatói egyetértenek abban, hogy a 18.
században végbement demográfiai és gazdasági növekedés nem hatott előnyösen a Kárpátmedence vízrendszerére, erdőborítottságára és biodiverzitására. R. Várkonyi Ágnes (1993,
1998, 2003) szerint ekkor bomlott meg a hagyományos természeti egyensúly. Andrásfalvy
Bertalan (2013) az organikusan kialakult vízgazdálkodás, a fokgazdálkodás megszűnését
tekinti a legsúlyosabb ökológiai következménynek, mely az átgondolatlan vízszabályozási
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munkálatokból ered. Tonk Sándor (2003) a Mezőségben végbement etnikai váltás és a
tájhasználat ebből eredő megváltozásának negatív hatásaira mutat rá. Bartha Dénes (2003) az
erdőborítottság csökkenésére hívja fel a figyelmet, rámutatva a tulajdonviszonyok
megváltozására, a korábbi közösségi gazdálkodási formák megszűnésére. A 18. század tehát
nem egyértelmű sikertörténet, mivel ökológiai következményei máig éreztetik hatásukat
hazánkban és az azóta a szomszédos országokhoz került területeken.
Kutatásom célja a korabeli ökológiai lábnyom meghatározásán túl olyan biodinamikus,
közösségi gazdálkodási formák, tájhasználatok létjogosultságának igazolása, melyek
felélesztésével a magyar vidék társadalmi-gazdasági problémáinak orvoslása mellett a Kárpátmedence ökológiai rendszerén, annak önszabályozó képességén érdemben lehetne javítani,
enyhítve ezzel a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait.
A publikáció elkészítését a EFOP-3.6.3- VEKOP-16- 2017-00008 számú projekt támogatta. A
projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósult meg.
Kulcsszavak: Történeti ökológia, gazdaságtörténet, agrártörténet, környezettörténet
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ENERGY AND ENVIRONMENTAL POLICIES IN THE EUROPEAN UNION
RELATED TO THE TRANSPORT VEHICLES WITH SPECIAL FOCUS ON HUNGARY

MÁRIA MOLNÁR
Rural Development Engineer MSc student
Szent István University
Field of research: Energy efficiency and sustainable transport
Public e-mail address: marcsella007@gmail.com
The 1957 Treaty of Rome - established the European Economic Community by six countries highlighted the free flow of people, goods, capital and services. The traffic behavior of people
is closely linked to the technological development. The mobility of people and goods,
economic, social and trade relations among cities, regions and countries do not be
implemented without transport.
The Maastricht Treaty entered into force on 1 November 1993, which led to the formation of
the European Union to create and develop „trans-European networks (TENs) in the areas of
transport, telecommunications and energy, in order to” promote the development of the
internal market and the strengthening of „economic and social cohesion”.
Nowadays, great attention is given to climate change. Environmental protection has become
an increasingly important on national and international level. Arguably the transport vehicles
have damaging environmental impact, which are responsible for urban air and noise pollution.
Consequently, the EU encourages the use of renewable energy sources involving e-mobility.
The largest part of energy is used by cities, which means a major challenge including CO2
emission, technology, industry, transport and R & D. (European Union 2011).
The electrification of transport plays an important role in breaking oil dependency and the
decarbonisation of transport sector (especially in the short and medium term road and rail
transport).
The SET-Plan (Energy Strategy for Europe) supporting sustainability and environmental
protection has key objectives: to maintain „EU industrial leadership on low-carbon energy
technologies” to achieve the 2020 Energy and Climate Change goals”.
According to Directive 2014/94/EU on the deployment of alternative fuels infrastructure, it
needs to create national policy framework to lay down the targets of the each member state.
Within the framework of the Integrated Operational Programne for Transport Development
(IKOP), Hungary - 2004 EU accession - supports the expansion of sustainable mobility. Our
country is also affected by the Trans-European Transport Network (TEN-T). However, it
should be emphasised that, the quarter of train lines were not electrified at the end of 2015.
Hungary also needs to prepare for the spread of vehicles using alternative fuel and the
necessary infrastructure conditions. Hungary receives significant development funds from the
European Union due to partnership agreement. In the 2014-2020 programming cycle, funds
are allocated for example for the promotion of "sustainable transport”
Particular emphasis was put on methodological compilation in both the empirical and the
applied researches. In addition to domestic and international literatures it was considered
important to present some legislations and statutory regulations related to energy efficiency.
The study looks to answer the following main questions: What initiatives have been
undertaken to reduce CO2 emission caused by transport vehicles in the European Union?
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What development strategies have been developed in Europe in energy efficient mobility?
How can Hungary contribute to sustainable mobility?
I have formulated the following hypotheses:
H1: The increased carbon dioxide emissions, the environmental load and urban congestion
require the modernization of transport systems.
H2: The environmental behavior of consumers contribute to efficient energy saving.
H3: The energy-efficient and sustainable mobility will improve the living conditions of the
population.
I am using a structured questionnaire for the qualitative research in order to examine traffic
behavior of the population. Based on the results of the study, I would like to make proposals
for some settlements. The survey may be useful to determine that what areas need additional
resources to improve the quality of life of the citizens, transport accessibility and the quality
of the environment.
Keywords: energy efficiency, transport, environment
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A BIZALMI VAGYONKEZELÉS MEGJELENÉSE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA A
MAGYAR MÉDIÁBAN
NAGY ERZSÉBET GYÖRGYI
Doktorjelölt, bizalmi vagyonkezelő-specialista
Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola
Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Bizalmi vagyonkezelő
Szakirányú továbbképzés
Szerző kutatási területe, témája, értekezésének címe: A bizalmi vagyonkezelés participációja
Szerző publikus e-mail címe: gyoergyi.nagy@gmail.com
Magyarországon új jogintézmény alkalmazását lehet gyakorolni, amelyet a 2013. évi V.
törvény tartalmaz - a bizalmi vagyonkezelési szerződés szabályzata -, majd 2014. március 15én lépett életbe az új Polgári Törvénykönyv, amelyben a XV. könyv a bizalmi
vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól rendelkezik. 2017-ben módosították ezt a
törvényt.
A bizalmi vagyonkezelési jogintézménynek a magyar jogban nincs az angolszász joghoz
hasonló történeti előzménye. Fontos az a tény is, hogy az európai jogrendszerekben sincs
egységesen elfogadott fogalma és modellje, az egységesítésre a Hágai Nemzetközi
Konferencia tett kísérletet. A trust alkalmazásáról szóló 1985. évi egyezményt 1985. július 1én, a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia 15. ülésén fogadták el.
A vagyonkezelés szabályozása szükségessé vált Magyarországon is, mivel más személy
vagyonának kezelésére irányuló jogi megoldások nem voltak teljességgel alkalmasak a
gazdasági feladatok kielégítésére. A törvény életbe lépésével a magánvagyon kezelésének új
lehetősége nyílt meg, amely forma külföldön tradíciókkal rendelkezik. Olyan szerződés ez,
amelynek segítségével akár 50 évre előre tervezhet a vagyonrendelő. Az egyetlen lehetőség,
amikor a halála után is érvényesek a döntései, s a rendelkezéseit a halála után is gyakorolni
kell.
A magyar jogrendbe a következő definíció szerint illeszthető be: „a bizalmi vagyonkezelés
egy dologi jogi vonásokat is felvonultató kötelmi jogi jogintézmény, melyben az alapító vagy
más személy (jellemzően bíróság vagy más hatóság) szerződéssel vagy más egyoldalú
jognyilatkozat útján azért ruház át egy vagy több vagyontárgyat, jogot vagy követelést a
vagyonkezelőre, hogy ez utóbbi azokat ideiglenesen saját vagyonától elkülönítetten kezelje a
meghatározott kedvezményezettek vagy esetlegesen valamely más cél javára. A vagyonkezelő
feladatának ellátásáért felelősséggel tartozik. A bizalmi vagyonkezelés jellemzően
hárompólusú jogintézmény, amelynek során a vagyonkezelő a ráruházott vagyontárgyak
felett - dologi jogi értelemben – teljes tulajdont szerez, kötelmi jogilag azonban kötöttséget
jelentenek számára a kedvezményezett érdekei, valamint az alapítónak az átruházás során
kinyilatkoztatott elvárásai. A trust ugyanakkor nemcsak hárompólusú lehet, létrehozható úgy
is, hogy az alapító és a kedvezményezett személye egybeessen” (Illés I., Jogtudományi
Közlöny 2011. november), ekkor nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelésről beszélünk.
A bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján az ügyfelek igényeit determináló, személyre
szabott megoldások dolgozhatók ki a meghatározott vagyontömeg védelmére, megőrzésére,
kezelésére és gyarapítására.
Kutatásom a bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatosan hazánkban megjelent szakirodalom és
általános cikkek bemutatására, elemzésére, illetve a konferenciák, szimpóziumok vizsgálatára
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irányul. Mivel a bizalmi vagyonkezelés intézménye Magyarországon csak néhány év óta
használható szerződéses modell, így társadalmi szinten még nem vált ismertté. A hipotézisem
szerint a bizalmi vagyonkezelési tevékenység a befektetési piacon várhatón egyre nagyobb
szerepet kap. A köztudatba való beépítéséhez szükség van közérthető kommunikáció
megteremtésére, kommunikációs modell kialakítására. A cél érdekében alkalmazott
kommunikációs és menedzsmenti megoldásokkal a bizalmi vagyonkezelés jogi intézménye
alkalmazhatóvá és használhatóvá válhat a hiányát és szükségét érző emberek számára.
Kulcsszavak: Bizalmi vagyonkezelés, bizalmi vagyonkezelés participációja, médiamegjelenés,
kommunikációs modell
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A TESTÉPÍTŐ SZUBKULTÚRA TÁRSADALMI HELYZETRE GYAKOROLT
HATÁSAINAK VIZSGÁLATA
NÉMETH PETRA
doktorandusz hallgató
Testnevelési Egyetem
Szerző kutatási területe, témája:
Szerző publikus e-mail címe: nemeth.petra003@gmail.com
A testépítés egy, a testet és szellemet igen erősen igénybevevő teljes, és elhivatott embert
kívánó sportág. Fiziológiai következményei szemmel láthatóak, azonban nem tudjuk, milyen
szociológiai következményekkel jár. A kutatás nóvuma, hogy számos szakirodalom tárgyalja a
testépítésnek, mint sportágnak a kialakulását, a testépítés fogalmát, fejlődését, de ezzel a
sporton belüli szubkultúrával, ahol nem a sportteljesítmény, hanem maga a test a produktum,
ilyen formában még nem foglalkozott tudományos szintű értekezés. Célom, hogy szociológiai
szempontból vizsgáljam a sportágban való részvétel hatásait, hiszen a téma aktualitását az
adja, hogy a testépítés színtere egyre nő a médiában. A kutatás jelen fázisáig történő
szakirodalom feldolgozás során egy tanulmány – Ronan Coquet, Fabien Ohl és Peggy Russel
Conversion of Bodybuilding című tanulmánya - foglalkozik hasonló témával, a testépítés
szociológiai jellegű hatásait vizsgálva.
Kutatásom során három módszert kívánok alkalmazni. Félig strukturált interjúk, életmódidőmérleg vizsgálat, valamint résztvevő megfigyelés. Az életmód-időmérleg vizsgálat során, a
testépítők által végzett tevékenységekre fordított időmennyiség összehasonlításra fog kerülni
a KSH által 2009-2010-ben elkészített lakossági időméreg vizsgálattal. Jelenleg az
interjúkészítés fázisában tartok, ezt fogja követni a két utóbb említett vizsgálat is. A testépítők
két csoportját vizsgálom, a versenyző, a testépítést hivatásszerűen végző testépítőket,
valamint a testépítést életmódszerűen folytató, azonban nem versenyző testépítőket, mindkét
csoportban nőket és férfiakat egyaránt. Hipotézisem, hogy a versenyző testépítőket és a nem
versenyző, azonban a testépítést hivatásszerűen folytató testépítőket csak a versenyzés ténye
különbözteti meg egymástól, a testépítés szociológiai hatásai megegyeznek mind a két
csoportnál.
Az eddig elkészített interjúk alapján elsődleges eredményként elmondható, hogy a testépítés,
mint sportág kiválasztásánál motivációs tényezőként mind a két csoportnál erősen megjelenik
az önbizalom erősítése. A testépítés jövedelemszerző tevékenységre gyakorolt hatásainál
megemlítendő, hogy a megkérdezett sportolók döntő hányada dolgozik a sport területén, azon
belül is személyi edzőként teljes vagy mellékállásban. Egybehangzó eredmény volt a
válaszadóknál, hogy ezt a sportágat szponzor vagy extra anyagi forrás nélkül nem lehet
életmódszerűen gyakorolni. A párválasztásra gyakorolt hatásait tekintve nem kritérium, hogy
a másik fél ugyanolyan intenzitással végezze a sportágat, azonban elvárás a sport
mindennapos jelenléte a társ esetében is.
Következtetésként elmondható, hogy a testépítő sportág életmódszerű tevékenységként való
folytatása nagyban megváltoztatja az egyén szociológiai helyzetét, társadalmi rendszerben
elfoglalt helyét, hiszen a test változásával az egyén érték-és normarendszere is megváltozik. A
kutatás már elkészült fázisa rávilágít a testépítők említett két csoportjának életmódjára,
hasonlóságokra, különbségekre, valamint életmódszerű tevékenységként való folytatása
miként hat az egyének szociális státuszára vonatkozóan. A kutatás eredményeinek
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segítségével a testépítő sportághoz kötődő sztereotípiák lebontódhatnak, s a közhiedelem
okozta bélyeg eltűnhet a sportág képviselőiről megvilágítva annak rejtett voltát.
Kulcsszavak: testépítés, sportszociológia, szubkultúra, életmód
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CHALLENGES OF ASYLUM LAW IN THE EUROPEAN UNION
SALVADOR NETO LUIS
PhD Student
Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Field of research: State and Law Sciences
Public e-mail address: salvador.neto.salvador@gmail.com
During history, people are often obliged to leave their country and seek safety in another
country. The causes of forced migration include war, persecution, natural disaster, and deep
poverty, as many people try to find a better and safe life. In recent years, the European
Union's territory has become as a relevant immigration destination, thus creating enormous,
unprecedental and elemental changes in the Member States. Due to the absence of
corresponding regulation, the issue of asylum in the European Union is at the forefront.
Consequently, a number of researchers focus on the current refugee crisis.
The purpose of this study is to give an overview of the challenges of asylum in the European
Union and to have a glimpse into the occurring legal dilemmas. By outlining the asylum
regulations the study seaks to answer a few questions, e.g. how to apply for asylum, whether a
central asylum policy is applicable at Union level, and if so, under which conditions is it
possible to ensure its application. Which interests the Member States of the European Union
have to pursue on the issue of asylum, which are the most effective legal instruments, and also
where are the interests of the Member States incompatible. It is obvious that nowadays,
asylum is growing not only in the European Union but worldwide as a result of the above
problems, so asylum has become an "everyday problem".
If neither their country of origin nor another country provides them protection, then, upon
request, Hungary’s Constitution grants asylum to non-Hungarian nationals who are
persecuted or demonstrably fear being persecuted, in their country of origin or country of
usual residence, due to their racial, ethnic origin or belonging to a particular social group,
religious or political conviction. In Hungary, the 2007. LXXX. law regulates the issue on
asylum. So one dilemma is that international law is involved in regulating the refugee issue,
limiting the freedom of decision of the states, as the definition of a refugee is specified by
international treaties.
Overall, it can be stated that, although the 1951 Geneva Convention and the 1967 Protocol are
in force, these international documents do not apply effectively. Asylum legislation can be
considered uniform in terms that the EU law defines precisely the concept, categories and the
common standard of protection of a refugee in accordance with international regulations. At
the same time, the procedural differences between the Member States, in particular as regards
the likelihood of acceptance of asylum applications, are very different. The current issue of
refugees is a legal and humanitarian crisis, and this issue is a challenge in the EU as it poses
serious difficulties not only in the economic but also in the social, political and cultural fields.
Keywords: Asylum Law, European Union, refugee crisis, Geneva Convention,
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Szerző publikus e-mail címe: lnyari@t-online.hu
Egyszerű munkás-szülők első gyermekeként álmodni sem mertem arról hogy, - bár minden
tantárgyból jelesre vizsgáztam - egyszer doktorandusz (talán doktor is) lehetek ha felnövök.
Mindig csodáltam és felnéztem az olyan tudós, intelligens emberekre, akiktől bármilyen
témakörben csak tanulni lehetett, kivételes szakmai tudásukról nem is beszélve.
A tudomány izgalmas és sokszínű világ, ahol kérdés kérdést szül, és soha nincs végleges,
megfellebbezhetetlen válasz. Egy hosszú megismerési folyamat, amelyben nincsenek
véglegesen lezárható területek. A globális kihívásokra adott válaszok olyan közös kutatói
munkát igényelnek, amelyben a magyar tudósoknak is ki kell venniük a részüket. Az Európai
Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatóságának jelentése szerint emelkedik a
tudományos fokozattal rendelkező kutató nők száma, és az uniós átlagot meghaladó
növekedés tapasztalható az esélyegyenlőségi tervet alkalmazó kutatási intézmények
arányában is. Bár a férfiak még mindig túlreprezentáltak a tudomány világában és az
intézményvezetők körében, a statisztikák alapján kedvező folyamatok indultak el az elmúlt
években Magyarországon is. Ennek a célnak az elérése érdekében kérte az új akadémiai
doktorok támogatását és közreműködését a legmagasabb tudományos testület a Magyar
Tudományos Akadémia vezetése is.
Az MTA doktora címet a doktori eljárás legfőbb döntéshozó testülete, a Magyar Tudományos
Akadémia Doktori Tanácsa annak ítélheti oda, aki már elismert tudományos fokozattal
rendelkezik, az általa művelt tudományszakot a tudományos fokozat megszerzése óta is
eredeti tudományos eredményekkel gazdagította. Tudományszakának mértékadó hazai és
nemzetközi tudományos körei előtt ismert és elismert. Mindenki példaképe lehet, kiemelkedő
tudományos kutatói munkásságát, tudományos eredményeit figyelemre méltó doktori műben
foglalta össze.
A különböző tudományos fokozatok követelményeiben a különbségek ellenére sok a
hasonlóság. Azt gondolom, hogy az elérhető hazai és nemzetközi tudományos címek és
fokozatok áttekintése illetve azok elérési feltételeinek összefoglalása, mindenkép irányadó és
hasznos lehet minden fiatal „tudósjelölt” számára. Merjük kimondani, hogy irányt kell
mutatnunk, új és újabb célokat kell kitűznünk együtt, akkor is ha ehhez a rég megszokott
korlátokat kell áttörnünk, időben kell jeleznünk mi jó és mi rossz, vagy mi igaz vagy mi
hamis. Mert közös jövőnk a tét!
Kulcsszavak: Tudományos címek, fokozatok, minősítési feltételek, nemzetközi trendek.
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HIÁNYZÓ

LÁNCSZEM:
A
SZEMÉLYI
ÁLLAMPOLGÁRSÁGRA NEVELÉSBEN

IGAZOLVÁNY

EGYKORI

SZEREPE

AZ

DR. NYÚL ESZTER ANNA

PhD hallgató
PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola
Szerző kutatási területe, témája: állampolgárságra nevelés
Szerző publikus e-mail címe: dr.nyulea@gmail.com
Az állampolgárságra nevelés kutatási témakörében arra keressük a választ, hogyan és milyen
eszközök segítségével lesz a fiatalokból demokratikus elveket valló aktív állampolgár. Jelen
vizsgálódás tárgya a személyi igazolvány átvételének egykori jelentősége a serdülő korban.
Mivel a személyazonosító igazolvány elődje, a személyi igazolvány sokak életében a felnőtté
válás kezdetének szimbóluma volt, ezáltal alkalmas arra, hogy az antropológia eszközeivel
vizsgáljuk. Bár az állampolgárság nem tartozik a kulturális antropológia klasszikus témái
közé, a politikai antropológiában határozott helye van. Az emberi kultúrában az iratok állandó
hordozása újabb szokás, felhasználható a hatóságok (vertikális) és magánszemélyek
(horizontális) kapcsolataiban is. Hipotézisem szerint 2009-ig a személyazonosító igazolvány
14 éves, korábban 16 éves korhoz kötött kötelező kiállítása és kézhezvétele átmeneti rítusként
volt jelen a magyar fiatalok életében, jelentősen hozzájárulva a fiatalok jogtudatos és
jogkövető magatartásához. Ennek ellenőrzésére a kutatás kulturális antropológiai
szempontokból vizsgálta a személyi igazolvány egykori szerepét. Az eredmények alapján
igazolható a személyi igazolvány átvételének rítusként történő értelmezése. A kiskorú
állampolgárra vonatkozó magyarországi szabályozások korhatári választóvonala jellemzően
egybeesett a személyi igazolvány kiállításának idejével, így az jelzésértékűvé vált birtokosa
szemében: a gyermek, már serdülővé vált, rá már más szabályok vonatkoznak. A személy
igazolvány a felnőttek világának volt a része, amely még a kiállításakor teljes egészében még
nem vonatkozott s serdülőre, hiszen többek között a 14-16 évesnek nincs még titulusa, nincs
még házastársa, gyermeke, munkahelye, de az igazolvány lapjai várták ezeket a
bejegyzéseket. A személyi igazolvány egy „útlevél” volt a felnőtt világba. És mivel az állam
szólította meg a fiatalt, ezért a serdülő óhatatlanul állampolgári szerepében jelent meg ebben a
helyzetben.
Ez a felismerés azért is fontos, mivel jelenleg Magyarországon nincsen olyan eszköz az
állampolgárságra nevelésben, amely a fiatalokat olyan erővel készteti a jogkövető
állampolgári lét felismerésére, mint ahogyan erre a személyi igazolvány volt képes, amikor
még átmeneti rítusként fejtette ki hatását. Ez a fel nem ismert vagy eléggé nem hangsúlyozott
beavatás olyan űrt hagyott maga után, amelynek kitöltése az állampolgárságra nevelésnek
lehet feladata és mindenképpen kiaknázásra vár, és amelyre javaslatot teszünk.
Kulcsszavak: állampolgárságra nevelés, személyazonosító igazolvány, jogtudatosság,
átmeneti rítus
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TÁRSADALMI

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A MEZŐGAZDASÁG KERETEI KÖZÖTT
TEKINTETTEL A NYUGAT-EURÓPAI MEGOLDÁSOKRA

–KÜLÖNÖS

DR. OROSZ FLÓRA
PhD hallgató
Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Szerző kutatási területe, témája: Agrárjog, Szociális farmrendszer
Szerző publikus e-mail címe: oroszflora93@gmail.com
A társadalmi felelősségvállalás kapcsán a CSR, azaz a vállalkozások társadalmi
felelősségvállalása jut eszünkbe, amely vagy a vállalkozások tevékenysége mellett, önkéntes
kiegészítő alapon, vagy fő célként jelenik meg. Cikkemben túllépek a CSR-en, és a társadalmi
felelősségvállalás egy új területét kívánom bemutatni, ugyanis a vállalatok mellett más irányai
is vannak. Így megjelenik a társadalmi szervezetek, karitatív szervezetek szintjén, valamint a
szociális farmrendszer esetében is. A szociális farmkezdeményezés egy olyan innovatív,
társadalomtudatos tevékenységi forma hazánkban, amely hátrányos helyzetű emberek
mentális körülményeit és foglalkoztatási lehetőségeit javítja. A farmok elsődleges célja a
foglalkoztatás, a munkalehetőség biztosítása és ezen keresztül pedig az, hogy ezek az
emberek is a társadalom, illetve a munkaerő-piac aktív, teljes értékű tagjaivá válhassanak.
Mindezt a mezőgazdaság keretein belül, mezőgazdasági tevékenységek által kívánja elérni.
Tehát a farm az a mezőgazdasági színtér, ahová a hátrányos helyzetűek aktívan bevonhatóak.
Hazánkban ez egy meglehetősen új modell, kb. 10 éves múltra tekint vissza. Erre való
tekintettel még kevés a hazai gyakorlat, szakismereti tapasztalat. Jelen cikkemben a nyugateurópai országok jellemzőit veszem górcső alá, ahol Magyarországgal szemben már sokkal
nagyobb hagyománya van ennek a modellnek. A farmok alternatív megoldási lehetőségként
szolgálnak azon vidéki területek számára, ahol az állami szociális szolgáltatás nem létezik
vagy nem megfelelő Továbbá mentális és fizikális jóllétet és ismeretátadást nyújtanak az
embereknek. A gondoskodás és a gondoskodási tevékenységek diverzitás folytán nincs egy
általánosan elfogadott fogalom, terminológiai sokszínűség jellemző. Alapvetően a farmok
három típusa különíthető el: zöld gondoskodás (green care), terápiás kertkultúra (horticultural
therapy) és állatasszisztált-terápia (animal assisted therapy). A három típust azok jellemzőit
magán hordozó egy-egy államon keresztül elemzem. Bár az egyes kategóriák működésbeli
szabályozása országonként, valamint országon belül is eltér, közös bennük: a terápiás cél és a
tanulási lehetőség mezőgazdasági tevékenységek végzése által. Az elemzés mellett jogösszehasonlítás módszerét alkalmazva pedig rávilágítok a hazai szabályozás neuralgikus
pontjaira - jogi szabályozás, finanszírozás, támogatás, állami elismerés-, ami a jogi
szabályozásban rejlő anomáliák és a megfelelő pénzügyi források hiányára vezethető vissza.
Ennek ellenére hipotézisem szerint a modell hazánkban is egy működőképes, fenntartható
modell a nemzetközi példák alapulvétele alapján.
Az adatgyűjtést nehezítette, hogy Magyarországon kevesen foglalkoznak a témával. Csák
Csilla cikkei és a Szimbiózis Alapítvány honlapján található adatbázis mellett főként
nemzetközi szakirodalmat dolgoztam fel. A modell nagy nevei közé tartozik Joe Sempik,
Rachel Hine, Jan Hassink, Bente Berget. Az elméleti elemzés mellett lehetőségem adódott
empirikus kutatás végzésére. Az Egyesült Királyságba utaztam, ahol zöld környezetet
használva nyújtanak gondozást, biztosítanak aktív tevékenységi lehetőségeket és fejlődést a
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résztvevők számára. A tanulmányút során Londonban található városi farmokat és London
környéki vidéki farmokat látogattam meg. A kutatás során mindez nagy segítségemre volt.
Összességében arra keresem a választ, hogy a társadalmi felelősségvállalás kérdése mennyire
valósítható meg a szociális farmmodell keretében, illetve mennyiben járul hozzá a
fenntartható társadalom koncepciójához. Valamint számba veszem a jogösszehasonlás során
fényre derült jó példákat, melyek követendőek lehetnek a hazai gyakorlat számára. Ez a cikk
kutatómunkám egy részét képzi. Még számos, a szociális farm modellel kapcsolatban
felvetődő kérdés, terület feltárása várat magára. Mindezt PhD értekézésem keretében
szeretném összefoglalni.
Kulcsszavak: társadalmi felelősségvállalás, szociális farm, mezőgazdasági tevékenység
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A CLEVELAND-I MAGYARSÁG JELENE
WETZL VIKTOR – PALOTAI JENŐ
doktorandusz
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar
Szerző kutatási területe, témája: Magyar identitás és emlékezet
Szerző publikus e-mail címe: viktorwetzl@gmail.com
doktorandusz
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar
Szerző kutatási területe, témája: Magyar diaszpóra és migráció
Szerző publikus e-mail címe: palotai@gamma.ttk.pte.hu
Az észak-amerikai magyar diaszpóra a világon található számos magyar diaszpórák közül is
kiemelkedik. Szervezeti felépítése példaértékű, a különböző magyar érdekeltségű egyesületek
között az együttműködés zökkenőmentes, magyar identitás pedig az idők során sem kopik.
Az észak-amerikai magyar diaszpórák közül a Cleveland-ben található magyar közösség
iránymutató, az elsőként létrejövő és mindmáig fennmaradó, élő magyar közösség. A nagy
kivándorlási hullámok máig élő képviselői valamennyien megtalálhatóak a városban és
egyetlen, nagy közös cél lebeg előttük, a magyar identitás megőrzése az anyaországtól ilyen
nagy távolságban is.
A tanulmányutunk során közel 100, a magyar közösség életébe szervesen bekapcsolódó, civil
egyesületeket vezető személlyel végeztünk félstrukturált mélyinterjúkat, hogy egy
pillanatfelvételt készítsünk a mai clevelandi magyarok hétköznapjairól.
Tapasztalataink szerint Cleveland-ben a magyar nyelv magas szintű ismerete szerves részét
képezi a magyar identitás kialakulásának, mely markáns különbség a más USA-beli
városokban található magyar közösségekkel szemben. A magyar nyelv ismerete mellett
ugyancsak hangsúlyos a magyar néprajz, magyar földrajz, magyar történelem, magyar
irodalom oktatása, elsajátítása a fiatalok és idősebb generációk körében is egyaránt. A Magyar
Iskola az óvodás korú gyerekektől egészen a felnőtt magyar csoportokon át szolgálja a
magyarul tanulni vágyók igényeit. A Magyar Iskolában nagy szerepet kap a cserkész
őrsvezetői vizsgára való felkészülés, később a tiszthelyettesi, illetve a tiszti vizsgákra való
felkészülés, mely vizsgák teljesítése a diákok elsődleges céljai közt szerepel. A Magyar
Cserkészet, a Magyar Iskola és Cleveland-ben található egyházak mind szívügyüknek tekintik
a magyar nyelv tovább örökítését, a magyar kultúra megőrzését, elsajátítását.
A Cleveland-ben található magyarok jövője a véleményünk szerint megkérdőjelezhetetlen,
folyamatos az utánpótlás a Magyar Iskolában, misére, istentiszteletre hétről-hétre több száz
ember tér vissza, ami köszönhető a magyar közösség felnőtt tagjainak áldozatos munkájának,
hatalmas energia és anyagi ráfordításainak, nem egyedi eset a harmadik vagy negyedik
generációs gyermek a Magyar Iskolában, ami kézzel fogható bizonyítéka a magyarság élni
akarásának.
Kulcsszavak: generációk, magyar nyelv, kultúra, vallás, cserkészet

64

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia
Pécs, 2017. november 24-25.
Sopianae Kulturális Egyesület
Absztrakt kötet
Book of Abstracts

AZ EU ÉS AZ ARF – LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK
PAPP BENDEGÚZ
I. éves PhD hallgató, Rendészettudományi Doktori Iskola
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Szerző kutatási területe, témája: Délkelet-ázsiai biztonságpolitika és katasztrófavédelem
Szerző publikus e-mail címe: papp.bend@gmail.com
Az ARF, vagyis az ASEAN Regional Forum, Ázsia legfontosabb biztonságpolitikai
diskurzusa, mely kiegészíti a régió számos bilaterális szövetségét és fórumát, továbbá helyet
és alkalmat biztosít arra, hogy a tagok megvitassák az aktuális biztonsági kihívásokat, illetve
fejlesszék együttműködésüket a regionális békéért.
Az EU ARF-ben való részvételének nincs részletes szakirodalma, a legtöbb kutatás inkább az
EU-ASEAN kapcsolatokkal foglalkozik, és csak érintik az EU jelentőségét a fórumon belül.
Az Unió kiadványai és fact sheetjei főleg gazdasági szempontból foglalkoznak DélkeletÁzsiával, azon belül a kereskedelmi kapcsolatokkal és az üzleti befektetésekkel, míg
biztonságpolitikai kérdésekkel kevésbé. Másrészről, az ARF kiadványai nem szentelnek
különösebb figyelmet az EU-nak, a résztvevőket egy egységként kezeli, csupán Kínát, DélKoreát és Japán egyenként emeli ki. Két kutatót említenék még, akik konkrétan a fórum és az
Unió kapcsolatával foglalkoznak: Ludovica Marchi az EU mellett Mianmar részvételére
helyezi a hangsúlyt, illetve Katja Weber, aki az európai érdekekre fókuszál. Hazai
viszonylatban két nagyszabású doktori disszertáció született a délkelet-ázsiai regionalizmus
kapcsán: Rónaháti Cecília a koncepció mögötti filozófiai-politikaelméleti problémákkal,
továbbá Lukács József a régió biztonsági helyzetével foglalkozott, azonban ezek is csak
érintőlegesen foglalkoztak az ARF kérdéskörével.
Az előadás felvázolja az ARF alapvető működési mechanizmusát, jelentőségét mint Ázsia
kulcsfontosságú biztonságpolitikai együttműködése, illetve bemutatja az Európai Unió
részvételét és tevékenységét a találkozókon. Bár mind az EU-nak, mind az ASEAN-nak
érdekében áll az olyan biztonsági kérdések megvitatása és kezelése, mint a terrorizmus,
migráció, szervezett bűnözés vagy a katasztrófavédelem, mindkét szervezetnek komoly
kompromisszumokat kell kötnie különböző koncepcióik és különböző bevált
problémakezelési mechanizmusuk miatt. Az Európai Unió hajlamos lehet arra, hogy felvegye
az úgynevezett „normaexportőr” szerepkörét, azonban ahhoz, hogy sikeres legyen ez a
multilaterális kapcsolat, az Uniónak meg kell értenie, hogy gazdasági lépésekkel, nemzetközi
fejlesztési segélyezéssel, és az együttműködésről szerzett tapasztalataival messzemenően
hatékonyabbá tudja tenni a diskurzust.
Az ASEAN konfliktuskezelése, más néven az „ASEAN way”, egyrészt korlátozza az EU
érvényesülési lehetőségeit a fórumon belül, másrészt lehetőséget biztosít az együttműködés
megreformálására, hatékonyabbá tételére is. Abban biztosak lehetünk, hogy az EU Ázsiapolitikája nem állandó. Az ARF elmúlt 24 évében a meglehetősen egyoldalú, gazdasági
segítségnyújtásból egy többoldalú, mindegyik félnek jövedelmező és értékes
tapasztalatmegosztássá nőtte ki magát. Hasonlóképpen az ASEAN-tagok is, alapvetően
passzív és befogadó félből egyenlő, a kapcsolatokat aktívan alakító államok lettek. Ez is
mutatja, hogy a fórum összes résztvevője képes és hajlandó a változásra a közös cél elérése
érdekében.
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A térség múltja miatt a Kelet-, Dél- és Délkelet-ázsiai államok nagyon érzékenyek
önállóságukra és függetlenségükre, ennek megfelelően az együttműködést rendszeres
találkozókon és a közös célok meghatározásán keresztül inkább bizalomépítéssel kezdik, és
csak sokkal később térnek rá a konkrét konfliktusmegoldásra. Az elmúlt években láthattuk,
hogy az Unió képes beilleszkedni és hatékonyan közreműködni a találkozókon, mely a
továbbiakban még inkább elmélyítheti az Európa és Ázsia közötti kapcsolatrendszert.
Mindazonáltal az EU-nak nagy figyelmet kell fordítania arra, hogy az ARF-nek nincs
kikényszerítő erő a birtokában, és ameddig az ASEAN-tagok hasznosnak ítélik az államok
belügyébe be nem avatkozás elvét, a fórumnak nem is lesz ilyen hatásköre. A tapasztalatok
megszerzésével és a szükséges tanulságok levonásával mind az EU, mind az ASEAN tagok
sokat fejlődhetnek konfliktuskezelés és az éppen aktuális biztonsági kihívások megoldása
terén.
Kulcsszavak: EU, ASEAN Regional Forum, Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége
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CÉLOK ÉS STRATÉGIÁK: AZ EURÓPAI UNIÓ KIHÍVÁSAI AFRIKÁBAN
POKORNYI ZSANETT
Másodéves doktorandusz hallgató
Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) Politikatudományi Doktori Iskola
Szerző kutatási területe, témája: EU Afrikában, kormányzati legitimitás és adómorál
kapcsolata, végrehajtó hatalom agenda diverzitása
Szerző publikus e-mail címe: pokornyi.zsanett@gmail.com
Jelen dolgozat célja, hogy az Európai Unió Afrikára irányuló fejlesztéspolitikai stratégiáinak
eredményeit és kihívásait vizsgálja. A kontinensen megvalósított zászlóshajó programok (az
ENSZ által 2000-ben életbe léptetett Milleniumi Fejlesztési Célok, valamint a programot
2015-ben váltó Agenda 2030, melyekben az EU tagországok is aktív szerepet vállalnak) célja
ugyanis felvetésünk szerint az EU számára kettős. Egyfelől, az éhezés és a mélyszegénység
visszaszorítására tett fejlesztéspolitikai lépések a nemzetközi színtéren megjelenő kihívások –
különösképp az EU valamennyi tagállamát érintő migráns krízis – enyhítésének egy
lehetséges eszközeként léphetnek fel. Másfelől, az Afrika gazdaságára irányuló befolyást
növelve az átcsoportosított támogatási összegek jelentős hatást gyakorolhatnak az Európai
Unió globális pozíciójára is. A gazdasági, kereskedelmi és fejlesztéspolitikai stratégiák
kiépítése mellett ugyanis Kína folyamatosan erősödő szerepével is szembe kell néznie. E
kettős kihívás pedig felvetésünk szerint az EU fejlesztéspolitikai sikereit különösen
hangsúlyossá teszik az afrikai térségben.
Az Európai Uniót vizsgáló kutatók agendáján az Európai Unió, Kína és Afrika közötti
gazdasági és fejlesztéspolitikai kapcsolatok dinamikája az elmúlt időszakban egyre nagyobb
teret kapott. Az EU és Kína erőviszonyainak vizsgálata (Carbone, 2011), Kína befolyásának
erősödésére (Van Dijk, 2009), valamint az Európai Unió szerepére (Farrell, 2005) irányuló
esettanulmányok e két fejlesztéspolitikai program jelentőségére azonban csak ritkán térnek ki.
Jelen dolgozat így egy új szemszög beemelése révén kíván csatlakozni a témát vizsgáló
korábbi tanulmányok eredményeihez.
Felvetéseink tesztelésének első fázisában a két fejlesztéspolitikai program elemeit,
eredményeit, megvalósításra váró céljait, valamint az EU Afrikába csoportosított támogatási
összegeit vizsgáljuk. Második lépésként Kína támogatáspolitikájára, valamint segélyre
fordított forrásaira fókuszálunk. Végül, az EU-Kína-Afrika háromszögről a két bemutatott
stratégia sikerességének, valamint a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok dinamikáinak
aktuális helyzetének áttekintése révén igyekszünk átfogó képet nyújtani. Mindezek tükrében
két felvetést vizsgálunk. Első hipotézisünk szerint a két vizsgált fejlesztéspolitikai program az
EU előtt álló nemzetközi szintű kihívások (lásd migránskrízis) enyhítésének egyik lehetséges
eszközeként is használható. Második felvetésünk szerint a programok, valamint az
átcsoportosított támogatási összegek az EU és Kína közötti erőviszonyokat is befolyásolhatja
Afrikában. Amennyiben felvetéseink beigazolódnak, a fejlesztéspolitikai stratégiák
szignifikáns hatást gyakorolhatnak az Európai Unió globális pozíciójának erősítéséhez is.
További célunk a két hatalom Afrika-politikájának további vizsgálata, valamint a későbbiek
során eredményeink összevetése a többi nagyhatalom (USA, Oroszország) Afrikastratégiáival is.
Kulcsszavak: fejlesztéspolitikai stratégiák, Európai Unió, Afrika, Kína
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Magyarország Alaptörvénye a XXII. cikkében foglalkozik a lakhatás kérdéskörével, így
Magyarországon az emberhez méltó lakhatás feltételeinek megteremtése fontos feladat. A
tulajdonközösség már a római jogban is ismert (communio pro indiviso), eredeti célja a
vagyonközösség egyben tartása, de már az ókori rómaiak is tudták, „hogy a közösködés a
viszályok szülője (communios est mater rixanum)”. A KSH adatai alapján megállapítható,
hogy Magyarországon a lakás céljára szolgáló albetétek magas %-a többlakásos épületekben
található, amelyek jellemző üzemeltetési formája: társasház. A téma indokolt, mert magas a
lakossági érintettség, valamint hozzájárul az Alaptörvényben meghatározott cél teljesüléséhez,
mert feltárja a lakhatás biztosítása során létrejövő gazdasági döntéseket.
A közösségi döntések vizsgálata napjaink aktuális kutatási témája, itt gondolhatunk David B.
Johnson „A közösségi döntések elmélete” című könyvében megjelenő munkásságra és
folyományaira, valamint egyre nagyobb szerepet kapnak az alternatív vitarendezési módok és
online döntéstámogató rendszerek. Pallai is rámutat cikkében annak fontosságára, hogy a
feleknek pereskedés nélkül érdemes megegyeznie, a kölcsönös haszonmaximalizálás és az
elérhető többlet érdekében. A közösségi döntések széles spektruma vizsgálható a többlakásos
épületek döntéshozatalában. A 2013-as KSH adatok alapján a magyar háztartások közel 2/3-a
rendelkezett számítógéppel és szélessávú internet hozzáféréssel, így a többlakásos épületek
döntéshozatalainak vizsgálata során megfigyelhető az infokommunikációs eszközök
használatának dinamikája is.
A társasház meghatározó része az ügynevezett osztatlan közös tulajdon. Az osztatlan közös
tulajdon fogalma a római kor óta nem sokat változott, a vonatkozó jogszabály pontosan
meghatározza, így a közös tulajdon nem más, mint ugyanannak dolog tulajdonjogának
megosztása több személy között, amely alapján kialakulnak a tulajdoni hányadok.
Természetesen nem csak a társasházaknál találkozhatunk a közös tulajdon fogalmával, hanem
többek között üzletrészeknél, részvényeknél, vagyonközösségekhez tartozó vagyontárgyaknál
is. A példák alapján láthatjuk, hogy a közös tulajdon igen elterjedt a mindennapokban. Fontos
megállapítás, hogy a közös tulajdonba került dolog tulajdoni hányadával a tulajdonos
önállóan nem rendelkezhet. Ezzel el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy a közös tulajdon
tulajdonosait is megvizsgáljuk. A definíció szerint a tulajdonjog több személy között került
megosztásra, tehát a tulajdonosok száma egynél biztosan több, így a tulajdonosokat
nevezhetjük közösségnek. A közösséget egyének alkotják, akiknek a preferenciái és érdekei
eltérőek lehetnek, amelyek az egyének tulajdonosi döntéseit befolyásolhatják. Jawwad Noor
is rámutatott arra, hogy az egyének a gazdasági döntéseiket nem állandó preferencia sorrend
alapján hozzák meg, olyan preferencia sorrendet is képesek kialakítani, amelyek nem
optimálisak. Több személy esetén még megjelenik az információs aszimmetria, amely azt
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jelenti, hogy a tudás és az információ megoszlása nem lesz egyenletes a döntésben résztvevő
személyek között.
Hipotézisem szerint a közösségi döntéshozásban, különös tekintettel a többlakásos épületek
gazdasági döntéshozásában nem terjedtek el az infokommunikációs eszközök, és a közösségi
döntéshozásban az információs aszimmetria érvényesül a közösségi és ezáltal a tulajdonosi
érdek rovására.
A kutatás várható eredménye a közösségi döntési helyzetek jobb megértése. Távlati célként a
közigazgatás támogatása és a társasházi rendszer reformja fogalmazható meg.
Kulcsszavak: döntéstámogatás, társasház, infokommunikáció
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Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa, áll Magyarország
Alaptörvényének XXII. cikkében. Továbbá konszenzust lehet kialakítani abban, hogy a
lakhatás kihatással van a munkavállalásra, az oktatásra, és úgy általában a szolgáltatásokhoz
való hozzáférésre. Ezek alapján foglalkozni kell azzal a kérdéssel, hogy a lakhatásra alkalmas
albetétek hol találhatóak, és jelenleg milyen a gazdálkodásuk. A KSH adatai alapján
Magyarország a lakáscéljára szolgáló albetétek családi ház típusú építményben, vagy
többlakásos épületben találhatóak. Vizsgálatom szempontjából, fókuszban a többlakásos
épületek, és azok üzemeltetései vannak. Üzemeltetési forma szerint a többlakásos épületeknek
két típusa ismert, az egyik típus a társasház, a másik típus a lakásszövetkezet. Társasház 1924
óta létezik Magyarországon, a lakásszövetkezetek később, 1977-ben jöttek létre.
Az üzemeltetési feladatok fejlesztése érdekében el kell végezni az előbb említett üzemeltetési
formák gazdálkodásának vizsgálatát, hogy olyan következtetéseket vonhassunk le belőle,
amely az Alaptörvényben megfogalmazott célokat segíti. A téma indokoltságát alátámasztja
az is, hogy a hazai források a többlakásos épületek gazdálkodásával kapcsolatban nem
elégségesek. Az ipari ingatlanok és az ipari létesítmények irodalma kiindulási alapot tud
nyújtani a téma vizsgálatához, ahol Hajnal István és Szűcsné Markovics Klára munkásságát
említem meg. Továbbá a Habitat for Humanity Magyarország non profit szervezet
jelentéséből kiderül, hogy „a lakásminőségi problémák az átlagnál nagyobb arányban érintik a
gyermekeket. (…) 540 500 azoknak a gyermekeknek a száma az országban, akik beázó, vizes,
penészes, tehát az egészséget potenciálisan súlyosan károsító lakásban élnek.” A
lakásminőség javításának egyik módja lehet, ha a többlakásos épületek gazdálkodását
vizsgálat alá vonjuk, és átláthatóvá tesszük.
Előadásom célja, hogy bemutassam a többlakásos épületek gazdálkodását, és
összehasonlítsam a magyarországi üzemeltetési formákat. Hipotézisem szerint a társasházi
üzemeltetés átláthatatlan, ellentétben a lakásszövetkezeti üzemeltetési formával.
A vizsgálat eredményétől azt várom, hogy azonosítani lehessen a beavatkozási pontokat. A
beavatkozási pontok ismeretében javaslatokat lehessen megfogalmazni a támogató
jogszabályok tartalmára, valamint döntéstámogató rendszert vagy rendszereket lehessen
illeszteni, vagy kialakítani a gazdálkodás jellegzeteségeihez.
Célom, hogy kutatásaimmal segítsem egy új és átlátható társasházi rendszer kialakítását,
amely hozzájárul az Alaptörvényben megfogalmazott célok eléréséhez, és azok tartós
fenntartásához.
Kulcsszavak: lakásszövetkezet, társasház, gazdálkodás, gazdálkodási háttér
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Az egynapos sebészeti betegellátás során a beteg egészségügyi intézményben történő
tartózkodása nem haladja meg a 24 órát, emellett a minimál-invazív műtéti eljárások
eredményeképpen a páciensek rehabilitációs időszaka is felgyorsulhat az aktív fekvőbeteg
szakellátáshoz viszonyítva. Az ellátási típus jellemzője, hogy a fejlett egészségügyi
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ellátórendszerrel rendelkező országok esetén folyamatosan nő az egynapos sebészet
jelentősége, amely alól Magyarország sem kivétel.
Az elemzés célja a 2010-2015 közötti időszakban megvalósult, közfinanszírozott egynapos
sebészeti szakellátási formában igénybe vett teljesítménymutatók alakulásáról való részletes
eredmények közlése.
Az elemzés alapjául szolgáló adatbázis a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 2010-2015
közötti időszakának finanszírozási adatait tartalmazta. Intézménytípusonként került elemzésre
a szolgáltatók által elméletileg egynapos ellátásban elvégezhető beavatkozások, illetve a
ténylegesen egynapos sebészeti betegellátás keretein belül ellátott esetek aránya. Az egynapos
ellátások arányát esetszámokban és súlyszámokban közöljük.
A 2010. évben egynapos sebészeti formában 128.120 esetszám került elszámolásra, a 2015.
évben ennek közel kétszerese (237.986), vagyis közel kétszeres emelkedés volt megfigyelhető
az elszámolt, egynapos sebészeti esetszámok tekintetében (185%). A vizsgálati időszak első
évében az egynapos formában ellátható esetek 41 százaléka került ténylegesen ellátásra
egynapos sebészet formájában, a vizsgálati időszak utolsó évében ez az arány már meghaladta
a 62 százalékot. A 2010. évben 57.070,4 súlyszámot számoltak el a szolgáltatók egynapos
sebészeti betegellátással összefüggésben, a 2015. évi teljesítmény már meghaladta 128 ezer
súlyszámot (128.356,6). A súlyszámok tekintetében több mint 225 százalékos növekmény
látszik. A vizsgálati időszak első évében az egynapos formában teljesíthető súlyszámok 31
százaléka került ténylegesen elszámolásra egynapos formában, a vizsgált idősáv utolsó
évében ez az arány már jelentős mértékben javult, meghaladva az 55 százalékot.
A közfinanszírozott formában ellátott egynapos sebészeti beavatkozások teljesítménymutatói
mind az eset-, mind pedig a súlyszámok tekintetében emelkedtek. Az egynapos sebészeti
formában ellátható betegek egyre nagyobb aránya kerül ténylegesen egynapos sebészeti
keretek között ellátásra. E tényre támaszkodva megállapítható, hogy az egészségügyi
intézmények a betegeket egyre inkább az egynapos sebészeti betegellátás felé irányítják.
Kulcsszavak: egynapos sebészet, egészségbiztosítás, súlyszám, esetszám

72

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia
Pécs, 2017. november 24-25.
Sopianae Kulturális Egyesület
Absztrakt kötet
Book of Abstracts

A TERRORIZMUS HATÁSA A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉGRE – A NŐI
BIZTONSÁGPERCEPCIÓ MEGJELENÉSE KENYÁBAN
DR. POZSGAI PETRA
PHD hallgató
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Szerző kutatási területe: Afrikai terrorizmus
Szerző publikus e-mail címe: drpozsgaipetra@gmail.com
A nők részvétele a terrorizmusban nem a 21. század jelensége, és nem kizárólag az iszlám
radikalizmus vonatkozásában merült fel a történelemben. A kutatás témája az afrikai női
terrorizmus új irányaira hívja fel a figyelmet, mely egyre inkább új, és jól körvonalazható
arcot ölt. A kutatási kérdések több nézőpontból kerülnek kibontásra. A női sztereotípiák
hatásának a hagyományos, törzsi női szerepek megváltozásának a terrorizmus kapcsán
felmerülő új kérdéseknek a vizsgálata kerül a fókuszba. A nők feltételeztett „láthatatlansága” a
terrorszervezetekben, megnehezíti a felderítést, és ezzel egyidejűleg a jövőbeni prevenciót is.
A kutatás empíriájának alapja a terepen (Kenya) végzett kvalitatív kutatások, kormányzati
szervek, helyi civil szervezetek, és szakértők bevonásával, interjúkkal vizsgálja, hogy milyen
törésvonalak, - vallás, település, társadalmi státusz - mentén alakulnak ki a konfliktusok,
melyek az ott élő nők életpályáira közvetlenül hatással lehetnek. Afrika megismerése, az
ottani terrorszervezetek működése a globalizáció világában elengedhetetlen feladat. A keletafrikai régió terrorszervezetei, a szomáliai Al-Shabaab, az ugandai Lord’s Resistance Army a
környező országok számára komoly fenyegetettséget jelentenek. A szervezetek által az elmúlt
időszakban Kenyában elkövetett terrorakciók globális kontextusba helyezik a jelenséget. De
ezen szervezetek, mozgalmak mélyebb feltárásán, tevékenységi körük, módszereik,
társadalmi hátterük bemutatásán túl az előadás egy másik rétegben is vizsgálódik. Milyen
szerepe van a biztonságnak a helyi társadalomban, melyek a lakosság biztonsági prioritásai? A
nyugati világ biztonságkoncepciója megegyezik-e az afrikai hozzáállással?
A kutatás elméleti hátterének összefoglalása három pilléren nyugszik. A legtágabb, és Kenya
határain túlmutató, az egész szubszaharai régióra kiterjedő általános politikai elméletek
alkotják az első csoportot. A modernizmus, a posztkolonista elméletek, a függőségi viszonyok
elmélete, és végül a jelenleg is leginkább uralkodó globalizációs szemlélet alkotják ezt a nagy
látószögű megközelítést, melyek segítségével a kenyai politikai és hatalmi viszonyok is a
megfelelő kontextusba helyezhetők. A biztonságpolitikai áttekintés, az afrikai államiság
természete, az afrikai nacionalizmus európaitól eltérő sajátosságai, a lokális, vagy globális
terrorszervezetek vizsgálata az elméleti keret második nagy csoportja. Az elméleti
iránymutatás harmadik iránya a kenyai nők és az erőszak viszonyrendszerére fókuszál. A
jelenlegi politikai, gazdasági, társadalmi, és törzsi szinteken milyen formában jelennek meg a
női szerepek, és milyen a terrorizmushoz való direkt, vagy indirekt kapcsolatuk.
Kulcsszavak: terrorizmus, Szubszahara Afrika, Kenya, biztonság percepció, gender
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THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHING AND LEARNING STRATEGIES OF
ENGLISH RECEPTIVE SKILLS: A CASE OF MONGOLIA
RAGCHAA JARGALTUYA
Ph.D student
Doctoral School of Education, University of Szeged
Field of research: Teaching and assessing English language skills
Public e-mail address: rjargaltuya@yahoo.com
The current study explores issues in teaching and learning English language receptive skills of
the 6th and 8th grade students in Dornod province in Mongolia by looking into their
relationships. Researchers suggested that receptive skills should be taught based on
communicative language teaching (CLT) and collaborative learning including pre-, while-,
and post-stages to improve students’ communicative competence and critical thinking skills
(e.g., Prasad, 2013; Hashmeni & Zabihi, 2012; Campbell & Ragchaa, 2013). On the other
hand, the receptive skills are taught based on terminology and forms, not in active ways using
real life communication. Alkaff (2013) suggested that teachers and students concentrate more
on terminologies which are tested using multiple choice questions because of limited practice
on everyday interactions. Therefore, teaching receptive skills is needed to be improved. Also,
it is important that teachers need to know their students learning strategies and interests so
that teachers can improve students ‘skills using appropriate methods matched with student’s
attitude and interests based on their learning strategies. English language teaching and
learning strategies in Mongolia have not been well researched yet. Identifying the relationship
between teaching and learning strategies can help educators to improve their instructions and
students’ learning achievement. Therefore, this study aimed to identify the relationship
between teaching and learning receptive skills using descriptive, correlation and regression
analyses. Totally 214 students, 73 English teachers (22 of them teach targeted students)
responded to online questionnaire with 5 likert-scale (from never true of me to almost always
true of me) items. The results showed that teachers’ encouragement for out-of-class listening
activities moderately significantly correlated with students’ attitude (r=351, p<.05) and their
listening skills (r=352, p<.05). Teaching materials that are used for reading skills positively
affect students’ reading ability (β=.195, p<.05), especially for 8th graders. The 6th grade
students read and listen more effectively out-of-class (β=.809, p<.01). Generally, asking
students to read out-of-class has a small significant correlation with their attitude (r=212,
p<.05). However, using common classroom tasks makes students’ attitude lower (r=-211,
p<.05) because teaching strategies can improve students’ communicative competence but
critical thinking skills using collaborative learning are not used often. Based on these results,
teachers need to improve their classroom instructions to teach English receptive skills
effectively.
Keywords: Language teaching and learning strategies, relationship, receptive skills.
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„TECHNOKID” FIATALOK AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAERŐ PIACÁN
RIMAI DÁVID
PhD hallgató
PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola
A Technokid jelenség vizsgálata – avagy a digitális korban felnövekvő gyermekek kulturális és
szocializációs hátterének vizsgálata, fejlődés lélektani és generációs kutatások szempontjai
alapján
e-mail: necrodamien3@gmail.com
Az előadásom rövid bevezetőjeként a technokid fogalom bemutatását és értelmezését fogom
megkísérelni, ehhez kiindulópontként a generációs elméleteket veszem alapul (Tari 2010,
McCrindle 2009, Tapscott 2001), és rámutatok, hogy a technokid jelenség létrejöttében
kulturális és szocializációs hatások sora érhető tetten. Továbbá áttekintésre kerül majd, hogy a
fent nevesített generációs korcsoport miképpen jelenik meg az Európai Unióban, hogyan
azonosítja magát. Sorra veszem, hogy a Technokid korcsoport milyen módon kapcsolódik be
a munka világába. Megállják-e a helyüket? Melyek azok a területek, ahol jeleskednek és
melyek a problematikusak számukra? A technokid fiatalok mellé a társadalom sok előítéletet
rendel. Vajon a munkahelyeken is csak az okos készülékeiket használva tudnak létezni?
Képesek-e csapatban dolgozni? Motiválhatóak-e? A Z generáció fiataljainak jelentős része
csupán ideig-óráig marad egy-egy munkahelyen, 70%-ukat nem tudja egy évnél tovább
magánál tartani egy-egy munkaadó. Egy karrierista szemléletű, törtető rétegről van szó, akik
folyamatosan igénylik az információáramlást, a tréningeket és a mentorálást. Munkaerő piaci
irányvonalukat nem a másoknak való megfelelési kényszerből, hanem érdeklődési kör szerint
választják. Vágynak a stabilitásra és a magánélet-munkaviszony harmóniájára, de mellette
tele vannak bizonytalansággal. Lehetőségeiket a realitás talaján állva szemlélik, elvárásaikat
is a valósághoz mérten igazítják. Továbbá szeretném bemutatni azokat a jellemző
kortüneteket, amelyeket előítéletek formájában jellemzően a technokid fiatal felnőttek mellé
szokott rendelni a társadalom, illetve az európai munkaadók. A generációs sajátosságok
mellett sokszor vádolják meg az érintett korcsoportot azzal, hogy érzelmeiket elnyomva,
elszigetelten élnek, kommunikációjuk kizárólag a technikai eszközök révén jön létre, a valós
élet kihívásaival nehezen birkóznak meg. Az előadásom során azokra a kérdésekre próbálok
választ keresni, hogy miként változott meg az Európai Unió munkaerőpiacának az
értékrendje, mióta a Technokid generáció munkavállalói korba érett. Felkészült-e világunk
azokra a fiatalokra, akik életében jelentős szerepet töltött be az infokommunikációs média.
Vajon hatással van a szóban forgó generáció munkavégzésére is, hogy a felgyorsult internetes
térben és a magasra felszökött ingerküszöb mellett nőttek fel, korán szembesültek olyan
technológiai lehetőségekkel, amely addiktív hatásai nyomot hagyhattak az általuk hozott,
magukban hordozott mentalitáson. Van-e értelme rettegnünk a rohamosan változó világunktól
vagy pedig érdemesebb a változások mögötti pozitív, reményteli impulzusokat kutatnunk?
Kulcsszavak: technológia, generációs kutatások, munkaerő piac

75

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia
Pécs, 2017. november 24-25.
Sopianae Kulturális Egyesület
Absztrakt kötet
Book of Abstracts

ÉLHETŐBB VÁROS – AVAGY SMART CITY
DR. RITÓ EVELIN
doktorandusz
Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Szerző kutatási területei: közigazgatás, e-kormányzat, elektronikus közszolgáltatások, Smart
City
Szerző publikus e-mail címe: jogrito@uni-miskolc.hu
Társadalmi átalakulások, tudományos felfedezések, valamint a technika rohamos fejlődésének
korát éljük napjainkban. Ezt a folyamatot a „civilizáció” térhódítása, az életszínvonal
emelkedése, az ember várható életkorának növekedése, a Föld lakosságának rohamos
gyarapodása kíséri. A 21. század elején a városokban élők száma meghaladta a teljes emberi
populáció 50%-át és ez az arány a század végére várhatóan 70-75%-ra fog nőni.
Ez a folyamat nem csak a városok jelentőségére mutat rá, hanem arra a felelősségre és
megoldandó problémára is, amit az urbanizáció világszerte jelent. A gazdasági kihívások, a
fenntartható és kiszámítható jövő megteremtésének szándéka eredményezte az okos település
koncepciók kidolgozását, amelyek a legújabb információs és kommunikációs technológiákat
alkalmazzák a gyors és átlátható működés érdekében.
A városok életébe egyre nagyobb mértékben beépülő infokommunikációs megoldások
hatékonyan és alacsonyabb költségek mellett járulnak hozzá ahhoz, hogy a lakosság
életminősége („quality of life”) érezhetően javuljon, mindezt úgy, hogy közben helyi és
országos szinten is élénküljön egy közösség gazdasága. Az okos városok koncepcióinál a
digitális technológiák jelenléte olyan alapvető körülményt jelent, hogy azt talán szükségtelen
is külön hangsúlyozni. Az viszont már nem olyan egyértelmű, hogy milyen technológiától
vagy megoldástól lesz egy város digitálisan okos. Fontos szempont, hogy az adott település a
fejlődő technológia lehetőségeit közelebb hozza az ott élők számára és ezáltal egy
fenntarthatóbb, élhetőbb környezetet teremtsen.
Az egész világon zajló digitális átalakulás olyan átfogó társadalmi jelenség, amely alapvetően
megváltoztatja az emberek életét, a vállalkozások és a közigazgatás szervezését és működését.
A bevezetésem elején említett statisztikai adatok pedig igazolják, hogy a jövő fő gazdasági
tényezői között említhetjük a városokat, azonban a globalizáció, az urbanizáció és a
környezeti kihívások kérdéseire az államok és az önkormányzatok nem tudnak önállóan
megoldást találni. Ezen tényeket felismerve az Európai Unió az okos város fejlesztéseket a
folyamatban lévő európai integráció és a Digitális Egységes Piac megteremtésének fontos
elemeivé tette. Jelen kutatásom során az Európai Unió támogatásával megvalósuló hazai
kormányzati programokat kívánom vizsgálni, amelyek célja, hogy felkészítsék hazánk
polgárait és vállalkozásait a digitalizáció által hozott változásokra és biztosítsák, hogy
mindannyian nyertesei lehessünk a bekövetkezendő fejlesztéseknek.
Kulcsszavak: Smart City, Digitális Egységes Piac, kormányzati stratégia, urbanizáció
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AZ

AKTIVITÁS SZEREPE A POLITIKÁBAN: AZ ARENDTI CSELEKVÉSTŐL A GIDDENSI
GENERATÍV POLITIKÁIG

RUSZKAI SZILVIA ÉVA
doktorandusz hallgató
Eötvös Loránd Tudományegyetem Filozófiatudományi Doktori Iskola
Szerző kutatási területe, témája: politikai filozófia, társadalom filozófia
Szerző publikus e-mail címe: ruszkai.szilvia.eva@gmail.com
Előadásomban Hannah Arendt filozófus és Anthony Giddens szociológus
modernitáselméletén keresztül világítom meg a modernitás azon patológiás folyamatait,
melyek a politikai szférában vannak jelen. Arendt és Giddens más értékvonatkoztatás alapján,
s ezáltal más perspektívából szemlélik ugyanazokat a folyamatokat, ám hasonló
következtetésekre jutnak.
Arendt értékvonatkoztatásának középpontjában a szabadság áll, mely a közös nyilvánospolitikai térben folytatott szabad Cselekvés révén jöhet létre. Arendt politikaelméletének
magvát a közös eszmecsere adja, melyben az állampolgári egyenlőségnek, az
elhivatottságnak, a kompetenciának és mindenek előtt a pluralizmusnak van szerepe: a világ
akkor ismerhető meg, és akkor hozhatók meg a legjobb politikai döntések, ha valamennyi érv
és nézőpont meghallgattatásra talál a közös nyilvános-politikai térben. A meghallgattatás
pedig egyéni egzisztenciális szinten egyenlő a szabadsággal az arendti terminológiában.
Giddens pedig az egyének autonóm reflexivitását helyezi elméletének középpontjába, úgy
véli, hogy a politikának nem csupán csak figyelembe kell vennie a cselekvők autonómiáját,
hanem egyenesen arra építkezve kell kidolgoznia saját cselekvéskoordinációs stratégiáját is –
ezt nevezi generatív politikának. Mind az arendti Cselekvés, mind a giddensi generatív
politika előfeltétele, hogy az egyének politikai potenciállal rendelkezzenek, és lehetőségük
nyíljon a megmutatkozásra illetve reflexióra. A lehetőség azonban nem eleve adott, hanem a
demokrácia feladata azokat biztosítani. Arendt e pre-politikai előfeltételeket magának a
nyilvános szférának a létezésében látja, Giddens pedig az egyéni stratégia követés
szabadságában, melyet életpolitikának is nevez. Ez alatt azokat az életstratégiai folyamatokat
érti, melynek segítségével a politika, mint modern szakértői intézményrendszer
ellenőrizhetővé válik az egyén számára. A köz- és a magánszféra viszonya is hangsúlyos
szerepet kap mindkét szerző gondolkodásában. A határok a modernitásban mindinkább
elmosódnak e két szféra között, s így egyre hangsúlyosabb hatást gyakorolnak egymásra.
Ennek lehetnek pozitív és negatív hatásai egyaránt a politikára nézve: a magánszféra
felértékelődése apolitikussághoz vezethet, ami szélsőséges esetben a tekintélyelvűség
irányába hathat; a közügyek egyéni életre vonatkoztatott jelentőségének megnövekedése
pedig életre hívta a civil társadalmat, mely egy újabb alternatíva lehet a participáció és a
reflexió számára. Ezek megítélése is más aspektusban kerülnek elő a két szerző
gondolkodásában, Arendt modernitásképe egyértelműen negatív, míg Giddens külön választja
az emancipatorikus és patológiás tendenciákat, s megpróbál azokra lehetséges megoldási
stratégiákat kínálni.
A modernitás patológiás folyamatai tehát mind a Cselekvés, mind a reflexivitás lehetőségét
korlátozzák, s így kerül veszélybe mind az arendti értelemben vett szabadság, mind a giddensi
generatív politika. A megoldást mindkét szerző a politikai aktivizmusban látja. Az előadás
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során a közös metszéspontok mentén haladva vázolom fel a e patológiák mibenlétét és a két
szerző által kínált megoldási lehetőségek ma is levonható tanúságait.
Kulcsszavak: Hannah Arendt, cselekvés-elmélet, Anthony Giddens, generatív politika,
modernitás kritika
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ÚJ GENERÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓS SZOKÁSAINAK KUTATÁSA, BEMUTATÁSA: A
GENERÁCIÓ MINT DIGITÁLIS GENERÁCIÓ

„Z”

RUZSA CSABA ROLAND
PhD hallgató
Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan
Doktori Iskola
Szerző kutatási területe, témája: digitális platformok hatásai, fogyasztási szokások,
generációkutatás
Szerző publikus e-mail címe: ruzsa.csaba.roland@gmail.com
A Z generáció 6-17 év közötti tagjai a nyugati fejlett társadalmakban, így Európában és
Magyarországon is sajátos nyelvezettel, kommunikációs stílussal. E jelenség okán digitális
nemzedéknek is nevezzük őket. A digitális nemzedék szokásainak megértése alapvetően
fontos, mert a kommunikációt a tanulási folyamatokat és már a mai gazdasági folyamatokat is
jelentősen befolyásolja. A digitális platformok, eszközök révén felgyorsult világban és
Európában számukra a felgyorsított környezet sebessége már a kezdetektől megszokottá vált.
Erre tekintettel elemezni és megismerni kell digitális magatartási szokásaikat, jellemzőiket.
Fontos kiemelni, hogy az új nemzedék mindjárt felnőtt, és lassan beszivárog a
munkaerőpiacra is.
A szerző fő kutatási területe a digitális gazdasági szereplők, azaz a digitális vállalatok,
valamint digitális fogyasztók jellemzőit vizsgálja. A kutatás gazdasági szereplőkkel folytatott
adatgyűjtéseken, vonatkozó nemzetközi szakirodalmon és magyar gazdasági adatbázisokon
alapszik. Kiemelt szerepet tulajdonít a jövőbeni generációkkal kapcsolatos elemzéseknek
különös tekintettel a munkahely-teremtési célok megvalósítására tekintettel. Mivel a kutatás
jelentős terjedelmű és többrétegű, így jelen tanulmány esetében a jövőbeni aktív digitális
fogyasztói közeg magját adó magatartáskutatás területen alapszik: az ún. generáció-kutatási
tanulmányok és szakkönyvekben foglalt alapelvek mentén. A kutatás során tudományos
szemszögből a generációkutatás szakirodalma mellett kiemelt szerepet kap a digitális
kommunikációs platformok elterjedésének és használatának vizsgálatával foglalkozó
tanulmányok. A kutatási eszközök tekintetében már a digitális eszközök használatát is alapul
kell venni, be kell vonni az elérhető digitális kutatási eszközök teljes platformját. Jelentős
támogatást nyújt ezen eszközök használatának elemzésében a Google generációs ismérveket
összefogó, digitális eszközökön alapuló tanulmánya.
A digitális fejlődés révén létrejött új platformok hatással vannak a Z generáció életében mind
a kommunikációs formákra, mind a fogyasztói szokásokra. A következő években egyetemre
érő, ún. „Z” generáció fogyasztási szokásait foglalom össze annak érdekében, hogy definiálni
tudjuk a főbb célokat a kommunikációs és fogyasztási elérési útvonalaik és tartalmi kihívások
tekintetében. A megoldási javaslatok megfogalmazása során a Google eszköztárával elérhető
digitális eszközökön alapuló elemzéseket végeztük el és vettük alapul. Az elemzések adatait
részben szakértőktől kapott iránymutatások, részben saját internetes keresések révén értem el.
A kutatás célja meghatározni a digitális eszközök kutathatósága és a szakirodalomban
megjelent hasonló elemzések alapján meghatározni a Z generáció kommunikációs és
fogyasztási jellemzőit, generációs sajátosságából adódóan döntően már a digitális térben.
Részletesen kimutatható, mely típusú platformok, milyen tartalmú és típusú üzenetek szólnak
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hozzájuk és ezek megteremtése valamint a generáció tagjainak elérése milyen tartalmi és
műszaki feltételeket igényel.
Az elemzésekből levont következtetések mind a jövőbeni magyar, mind a jövőbeni
nemzetközi hallgatói korosztályunk viselkedésére, kommunikációs felületi elérésére
iránymutatóak a kommunikációs platformok tekintetében.
Kulcsszavak: generációkutatás, digitális eszközök, fogyasztási szokások
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SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP AS AN INDEX FOR INNOVATION
PERFORMANCE
SADYKOVA SAULE
PhD student
Corvinus University of Budapest
Field of research: Financing Innovation
Public e-mail address: saulejan7@gmail.com
This paper presents research on possible syntheses between international entrepreneurship and
innovation performance in CIS countries. The study focuses on the market mechanism of
innovative development, key innovations, and entrepreneurship challenges identified at the
country level. This empirical study attempts to determine whether the presence of
entrepreneurs in society does guarantee its development in an innovative way. If such
interconnected conditions are formed in economically developed countries with a stable
market mechanism and interactions between society, state and business systems, then a rough
analogy of the market mechanism can be established for post-Soviet countries, including the
CIS states. The results give insight into the question how has the situation with R&D
financing for CIS countries changed following independence? The aims of this paper are to
analyze and summarize the main theoretical and methodological approaches to the study of
innovative entrepreneurship role in CIS countries, and its findings will be of interest to
researchers studying problems of entrepreneurship and innovation.
Keywords: entrepreneurship; international entrepreneurship; innovation; financing innovation;
government policy in innovation
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AN INTRODUCTION OF FAMILY BUSINESS CHARACTERISTIC IN INDONESIA
PRAMUDYA SAKTI HENDRA
Ph.D Student
University of Pécs
Field of research: Family Business
Public e-mail address: saktihendrapramudya@gmail.com
Indonesia is considered as the new economics powerhouse in Asia and surprisingly the
Indonesian economics is backed by family businesses. According to the literatures, family
business in Indonesia could be categorized into two tier. The first tier is comprised of three
main characteristics, namely organizational, financial, and ethnicity. The second tier would
explain each characteristic according to its business scale, which comprise of Large Enterprise
(LE) and Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME). This paper would provide insights
about family business in Indonesia according to aformention framework which postulated
based on the statistical data analysis provided by the authorities of Indonesia and
Pricewaterhouse Coopers.
The analysis has shown that, from the organizational perspective, LE family business
intensively involve family members in their firm. Their involvement could bring positive
effect on decision making process, which in line with Tsai, Lin, Lin, Lu, and Nugroho (2017)
research, but in the other hand their presence also could harm non family employees if the
involvement is the result of lack of trust which requires micromanagement (Oktaviani,
Rooney, McKenna, & Zacher, 2016). The organizational characteristics of MSME of
Indonesia surprisingly characterized by large numbers of unpaid family labor (Rachmania,
Rachmaniar, and Setyaningsih, 2012) which mostly work in agricultural industries (Leinbach,
2003).
From the financial point of view, several LE family business have been listed as top performer
on trading floors due to their family CEO has proven their capability in leading the business
(Jian and Peng, 2011). The financial situation of MSME family business depends on financial
support (Rokhim, Sikatan, Lubis, and Setyawan, 2016) and the Indonesian MSME has
financially supported very well from time to time. It was recorded that 14,10% of Indonesian
households have enjoyed loans from multiple sources in 2016.
Lastly, ethnicity characteristics of LE family busines is unique due to most of them are
managed by ethnic Chinese, eventhough they are only comprise of 1.2% of Indonesian
population. Besides that, there has been a common practice which mostly done by MSME
entrepreneurs called merantau (Gupta and Levenburg, 2010). Merantau is a practice in which
ones should leave their homeland to seek new business opportunities elsewhere. It is found
that ethnic Javanase, Sundanese, and Minang are the ethnics majority who conducted this
practice, which proven by large population concentration in urban areas.
Keywords: family business, organizational, financial, ethnicity, and business scale
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AZ ÁLLAM SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSA A GLOBALIZÁLT FOLYAMATOK KERESZTMETSZETÉBEN
SÁRI NÁNDOR
doktorandusz
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – Interdiszciplináris Doktori Iskola
Szerző kutatási területe, témája: A globalizált folyamatok hatása, a jóléti politikák
átalakulása
Szerző publikus e-mail címe: sari.nandor@yahoo.com
Hosszú ideig a hagyományos állami felelősség az állam kizárólagos hatásköre volt, amelyet
az állam területén tartózkodó személyek, csoportok és a közvetlenül körülöttük végbemenő
események felett gyakorolt. Az utóbbi évtizedekben azonban az állami felelősség tendenciája,
szerepének alappillérei, szuverenitásának kiterjedése drasztikusan módosult.
A huszadik század végén és a huszonegyedik század elején a globalizált folyamatok
jelentősen kibővítették a nemzetállam határain átnyúló kérdések körét, amelyek nemzetközi
szabályozást és globális szintű tárgyalásokat igényelnek. Napjaink globális problémahalmazai
– mint például a mélyszegénység, a tartós munkanélküliség, a gazdasági válságok, a
szervezett bűnözés, a terrorizmus, a tömeges migráció és a környezetszennyezés – egyre
inkább transznacionális kérdésekké válnak, amelyeknek kezelése nemzetállami szinten
megoldhatatlan. A változások függvényében a politikák különböző szinteken zajlanak, ezáltal
a globalizáció komplex döntéshozatali folyamatokkal párosul, amelyek különböző (regionális,
szubnacionális, nemzetállami, szupranacionális és globális) szinteken zajlanak, lehetőséget
teremtve a sokrétegű kormányzati intézményrendszer szignifikáns megjelenéséhez.
Összességében a szupranacionális, nemzetközi ügynökségek és politikai struktúrák
létrehozásával, a transznacionális vállalatok felemelkedésével az állam szerepfelfogása
alapvetően megváltozott a közpolitika, a gazdásági reguláció, a bürokrácia és a szociális
védelem, illetőleg a belső és külső kapcsolatrendszerek összefüggésében. Ugyanakkor a
globalizált folyamatok hatása meglehetősen összetett, ellentmondásos és ambivalens jellegű,
hiszen bizonyos szempontból megközelítve az állami szuverenitás erodálódót, az állam
tradicionális pozíciói meggyengültek, viszont más aspektusból tekintve voltaképpen
megerősödtek és kibővültek.
Valószínűsíthetően a nemzeti, internacionális és szupranacionális érdekek, nézőpontok,
folyamatok és kapcsolatok adekvát összeillesztése, finomhangolása évtizedekig elhúzódó
problémahelyzeteket fog indukálni. Következésképpen felmerül a kutatói kérdés, hogy a
nemzetállamok milyen szerepet töltenek be a rendkívül kiegyensúlyozatlan, kiszámíthatatlan,
ellentmondásos, villámgyors változásokat előidéző globalizált világban? Mindemellett a
globalizáció valóban a nemzetállam elkerülhetetlen végét jelentené, vagy – éppen
ellenkezőleg – a nemzetállamok képesek lesznek hatékony válaszreakciót adni a globalizált
folyamatok kontextusában felmerülő kérdésekre és optimálisan újraértelmezni önmagukat?
A tanulmány kutatásmódszertani bázisa alapvetően dokumentumelemzésre, tartalomelemzésre
és összehasonlító elemzésre épül, a témával kapcsolatban fellelhető nemzetközi szakirodalmi
háttér feldolgozásával. A vizsgálati eredmények kiterjednek az állami hatalom önkéntes
korlátozásának háttértényezőire, az államközpontú rendszerek visszatérésének jövőbeni
relevanciájára, valamint a nemzetállam szerepének és a globális világrend következő
fázisának teoretikus körvonalazására. Az állam szerepfelfogásának transzformációja
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vonatkozásában a szerző gazdasági, társadalmi, politikatudományi és kulturális elméleteket,
érveket, megközelítéseket egyaránt alkalmaz.
Kulcsszavak: Állam, globalizáció, szupranacionális szervezetek, szuverenitás, gazdasági
nyitottság.
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SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉG A MENEDZSMENT TANÁCSADÁSBAN
DR. SCHMUCK ROLAND
egyetemi adjunktus
Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet
Szerző kutatási területei, témái: stratégiai menedzsment, minőségirányítás, tanácsadás
Szerző publikus e-mail címe: roland@ktk.pte.hu
A minőség definiálása a szolgáltató szervezetek esetében nem egyértelmű, mivel a
szolgáltatások minőségének nincs egységes mérési módja, melyek egymással
összehasonlíthatóak lennének olyan módon mint a fizikailag megfogható termékek esetében.
A bizonytalan kimenetelű szolgáltatások minőségét még ennél is nehezebb megítélni. A
menedzsment tanácsadás egy ilyen szolgáltatás (Crăciun 2013). A menedzsment tanácsadók a
szervezetek komplex problémáira kínálnak megoldást. Ebben az esetben a minőség
menedzselésére nincs általánosan elfogadott legjobb módszer. A fő cél annak tisztázása, hogy
ilyen körülmények esetében hogyan működhet a minőségmenedzsment.
A szolgáltatási minőség nagyon fontos az új szerződések megszerzése érdekében (Zeithaml et
al 1985, Biech 2006). A menedzsment tanácsadás nagymértékben bizalmon alapul, mivel a
tanácsadási szolgáltatás kimenetele nem azonnali és nehezen mérhető (Mártonffy 2009). A
tanácsadó vállalatoknak nem csupán a technikai szabványoknak való előírásokat kell
betartaniuk, hanem folyamatosan magas szinten kell kielégíteniük a megbízóik igényeit
minőségi szolgáltatás nyújtásával (Topár et al 2016).
A kutatás elsősorban irodalomkutatáson és a szerző saját tapasztalatain alapul mint ISO 9001
minőségügyi auditor. A szerző egyben a Minőségirányítás alapjai című könyv szerzője is
(Schmuck 2010). Ez a kutatásnak alapvetően minőségirányítási szemléletet ad, azonban más
nézőpontok is kifejtésre kerülnek.
A menedzsment tanácsadónak bizalmat kell építeniük (Mártonffy 2009). Ennek fontos
módszere a minőségre való koncentrálás. A tanácsadó szervezetek számos módszer körül
választhatnak a minőségük növelése érdekében. A legtöbb esetben ezek pontos statisztikai
adatok rendelkezésre állásának hiányában lágy (soft) megoldások. A kutatás során
bemutatásra kerülnek a leggyakrabban alkalmazott megoldások.
Számos tanácsadó szervezet ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert, vagy
TQM rendszert működtet. Régebben ez nem így volt: az 1980-as években a tanácsadó cégek
inkább a megbízóik minőségének növelésével törődtek, nem a sajátjukkal. Azóta azonban a
világ megváltozott. Manapság már erős nyomás tapasztalható a minőségi működésre alacsony
költségekkel (Vörös 2010), ezért a tanácsadó cégek is minőségmenedzsment rendszereket
kezdtek el működtetni. Ezek a rendszerek segítenek a költségcsökkentésben a döntések
javításával valamint a gyenge minőség által okozott hibás teljesítések arányának
csökkentésével, ami közvetlenül csökkenti az ezek miatt jelentkező többletköltségeket
(Schmuck 2010). Bemutatásra kerülnek az ISO 9001 szabvány alapgondolatai a menedzsment
tanácsadás iparágra vonatkozóan.
Kulcsszavak: menedzsment tanácsadás, szolgáltatás-minőség, minőségirányítás

85

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia
Pécs, 2017. november 24-25.
Sopianae Kulturális Egyesület
Absztrakt kötet
Book of Abstracts

AZ

ÁLLÁSBIZTONSÁG ÉS AZ ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁS A MAGYAR ÉS AZ EURÓPAI
SZABÁLYOZÁSBAN

DR. SÜTŐ KRISZTINA ERIKA
doktorandusz hallgató
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
Szerző kutatási területe: Állásbiztonság
Szerző publikus e-mail címe: skrisztin@hotmail.com
Az előadás a nemzetközi dokumentumok és európai uniós és magyar jogszabályok vizsgálatát
tűzi ki céljául az állásbiztonság szempontjából. Az előadás során az állásbiztonság külső
oldalát, azaz a munkaviszony megtartását garantáló, a gazdasági körülményekhez
érdekarányosan alkalmazkodó jogi intézményrendszert kívánom vizsgálat alá vetni.
Így elsősorban az ILO vonatkozó egyezményeit és ajánlásait, az ENSZ Gazdaság, Szociális és
Kulturális Jogokról szóló Egyezményét, valamint – regionális szinten – az Európa 2020
növekedési stratégia részét képező európai foglalkoztatási stratégiát, a rugalmas biztonság, a
flexicurity szabályozás felemelkedését és „elhalványulását”. Ennek keretében a
munkaviszony megszüntetésére vonatkozó, illetve a fenntartását elősegítő szabályozás
sajátosságait, a gazdasági válság kísérőjelenségeként bekövetkezett változásait kívánom
feltárni, külön kitérve a fiatalok és a családosok munkavégzését érintő szabályozás
állásbiztonság szempontjából való elemzésére és arra, hogy hogyan segítik illetve segíthetik
elő az állásbiztonság fenntartását az atipikus foglalkoztatási formák.
Az előadás az állásbiztonság szempontjából kívánja vizsgálni a jelenleg hatályos magyar
jogszabályokat is, azok érvényesülését és az esetlegesen felmerülő jogalkotási kérdéseket.
Az előadás során az állásbiztonság külső oldala - azaz a munkaviszony megtartását garantáló,
a gazdasági körülményekhez érdekarányosan alkalmazkodó jogi intézményrendszer szempontjából közelítem meg a jogalkotási kérdéseket akként, hogy egyidejűleg a
szabályozás módosítási lehetőségeire is kitérek. Ennek keretében a vizsgált tárgya annak
elemzése is, hogy milyen az atipikus foglalkoztatási formák állnak rendelkezésre az
állásbiztonság szolgálatában, illetve azok milyen fejlődésen mentek és mennek keresztül
napjainkban.
Az előadásban kitérnék a más nemzeti jogalkotásban fellelhető, a magyar jog által nem
alkalmazott jogi megoldások ismertetésére, melyek elősegítik egyaránt az állásbiztonság
fenntartását és a nemzetközi, európai uniós normáknak valamint a gazdasági körülményekhez,
a munkáltatók érdekeihez is történő alkalmazkodás elvárásának való megfelelést.
Kulcsszavak: Állásbiztonság, atipikus foglalkoztatási jogviszonyok
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AZ ÚJ VBT. ÁLTAL FELVETETT AGGÁLYOK A BELSŐ PIACON ÉRVÉNYESÜLŐ
ALAPSZABADSÁGOK TÜKRÉBEN
SZABÓ SAROLTA ÉDUA
doktorandusz
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szerző kutatási területe, témája: összehasonlító polgári eljárásjog, választottbíráskodási jog
Szerző publikus e-mail címe:saroltaszabo0803@gmail.com
A 2018. január 1-jén hatályba lépő a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény (új
Vbt.) annak ellenére, hogy alapvetően az UNCITRAL Modell Törvény 2006-ban megújult
szabályozási modelljét követi, egyes pontokon észrevétlenül ugyan, de annál jelentősebb
hatással eltér a Modell Törvénytől és ezáltal komoly aggályokat vet fel. A jelen előadásban
ezen aggályoknak az európai uniós jogi vetületét vizsgálom.
Az új Vbt. indokolása szerint a korábbi választottbírósági törvény megfelelő keretet biztosított
a hazai választottbíráskodás fejlődésének, azonban annak érdekében, hogy a magyar
vállalkozások a külföldi partnereikkel kötött szerződéseikben nagyobb arányban tudják elérni
magyarországi állandó választottbíróság kikötését, új válaszottbírósági törvény megalkotása
vált szükségessé. Az új Vbt. megalkotásával tehát az elsődleges jogalkotói cél a
magyarországi állandó választottbíróság népszerűségének a növelése volt.
Az UNCITRAL Model Törvény által példaként állított és a nemzetközileg széles körben
elismert gyakorlat szerint egy adott állam választottbíráskodásról szóló törvénye abban az
esetben alkalmazható, ha a válaszottbírósági eljárás helye (seat of arbitration) az adott
országban található, függetlenül attól, hogy a választottbírósági eljárás ad hoc keretek között
zajlik, vagy egy állandó választottbírósági intézmény nyújtja az eljárás intézményi hátterét.
Ezzel a nemzetközi gyakorlattal szemben a magyar jogalkotó az új Vbt. alkalmazási körét úgy
határozza meg, hogy intézményi választottbíráskodás esetén nem az eljárás helye, hanem az
eljárás intézményi hátterét nyújtó állandó választottbíróság székhelye a releváns. Mindez tehát
azt jelenti, hogy a magyar választottbírósági törvény intézményi választottbíráskodás esetén
kizárólag akkor alkalmazandó, ha a felek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
működő Állandó Választottbíróságot kötik ki.
Amennyiben tehát a felek az egyébként magyarországi helyű választottbírósági eljárásuk
intézményi hátteréül bármely más államban működő állandó választottbíróságot kívánnak
kijelölni, ahogyan azt egyre gyakrabban teszik is, a magyar választottbírósági törvény
háttérjogszabályként sem alkalmazandó az eljárásukra. Ami többek között például arra az
eredményre vezet, hogy a magyar bíróságoknak nincsen joghatósága az ilyen ítéletek
érvénytelenítésére, ami azért jelent komoly problémát a felek számára, mert a fentebb
ismertetett nemzetközileg elterjedt szabályozási trend okán más államok bíróságainak sincs
joghatósága az ítélet érvénytelenítésére még súlyos eljárásjogi jogsértés esetén sem.
Összességében elmondható tehát, hogy az új Vbt. hatására a magyaroszági helyű
választottbírósági eljárások esetén a felek jelentősen hátrányosabb helyzetbe kerülnek, ha az
MKIK mellett működő Állandó Választottbíróság helyett bármely más külföldi
választottbírósági intézmény szolgáltatását kívánják igénybe venni.
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Az Európai Unió Bíróságának a szilárd gyakorlata szerint az EUMSZ 56. cikke minden olyan
megszorítás eltörlését megkívánja, amelyek a más tagállamban honos szolgáltatók által
nyújtott szolgáltatásokat tiltják, akadályozzák vagy kevésbé előnyössé teszik.1
Az EUMSZ 56. cikkének a hatálya kiterjed a tagállamokban honos állandó választottbírósági
intézmények által nyújtott szolgáltatásra is, ugyanis az állandó választottbíróságok nem
közhatalmi tevékenységet végeznek, csak a vitarendezési szerepet betöltő, és egyébként
bizonyos feltételek teljesülése esetén az állami bíróságok által is végrehajtható ítéletet hozó
választottbírósági tanácsok munkáját, illetve a felek eljárásban való részvételét segítő
szolgáltatást nyújtanak.
A jelen előadásban azt kérdést kívánom elemezni, hogy az új Vbt. fentiek szerint célzatában
és hatásában is a magyar Állandó Választottbíróságot előnyösebb, és ezzel egyidejűleg a többi
tagállam azonos szolgáltatást nyújtó intézményeit hátrányosabb helyzetbe hozó szabályozása
hogyan viszonyul a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás belső piacon érvényesülő
szabadságához.
Kulcsszavak: Új választottbíráskodásról szóló törvény, intézményi választottbíráskodás, belső
piac, szolgáltatásnyújtás szabadsága

1

C-396/96 és C-376/96 Arblade egyesített ügyek, C-156/98 Mazzeloni és Isa ügy, C-49/98 Finalarte ügy
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MIKROSZIMULÁCIÓS

SZABÓ ZSOLT MIHÁLY
doktorandusz
Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola
Szerző kutatási területe, témája: Globális öregedés gazdasági hatásai a nyugdíjbiztonságra
Szerző publikus e-mail címe: zsolt@tamiyaryu.hu
Az Európai Unió tagállamait veszélyeztető társadalmi változások egyik legjelentősebbike a
népesség nagyfokú öregedése, és ennek jelenlegi és várható hatása a gazdaságokra.
Magyarországnak az Európai Unió tagállamaihoz hasonlóan népessége nagymértékben
öregszik, és ennek hatásaként különböző kihívásokkal kell szembenéznie, melyek közül a
legfontosabbak az egészségügyi rendszer, társadalombiztosítási- és nyugdíjrendszer, és az
adórendszer átalakítása.
Az említett gazdasági és társadalmi kihívások hosszú távú kormányzati stratégiákat
követelnek meg, mely stratégiákat valamilyen módon modellezni, tesztelni, ellenőrizni
szükséges.
Az Európai Unió fejlett országaiban már régóta alkalmazzák mikroszimuláció módszertanát,
mely hazánkban is egyre népszerűbb az intézkedések hatásvizsgálatára.
A tanulmány három részből épül fel. Első része az Európai Unió népességének jelenlegi és
jövőbeni alakulását mutatja be statisztikai elemzések segítségével.
A második rész az Európai Unió tagállamainak nyugdíjmodellezésének eredményeit mutatja
be, kitérve az operációkutatás eredményeinek alkalmazhatóságára a nyugdíjrendszerek
modellezése során.
A harmadik része a „Globális öregedés gazdasági hatásai a nyugdíjbiztonságra” című kutatási
projekt részeredményeit ismerteti.
Kulcsszavak:
Nyugdíjrendszer
operációkutatás, kutatási projekt

modellezése,

nyugdíjrendszer

mikroszimulációja,
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VÁROSI

TÉRHASZNÁLAT VIZSGÁLATA, TÉRPÁLYÁK MODELLEZÉSE KIVÁLASZTOTT SZEGEDI
MINTATERÜLETEN

SZALAI ÁDÁM – NAGY GYULA
Geográfus MSc szakos hallgató
Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar
Szerző kutatási területe, témája: Településfejlesztés, Városfejlesztés
Szerző publikus e-mail címe: sgt.adams@hotmail.com
Tanársegéd
Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar Gazdaság és
Társadalomföldrajz Tanszék
Szerző kutatási területe, témája: Településfejlesztés, Városfejlesztés
Szerző publikus e-mail címe: geo.nagy.gyula@gmail.com
A városi téren belül a közterek a történelem során mindig is kiemelten fontos szereppel bírtak
a települések életében (VEDRÉDI K.2014), mert ezek településeink olyan terei, amelyek egy
helyre koncentrálják az embereket, itt zajlik közösségi életünk. A kutatás kiindulópontját az a
tény jelenti, hogy a közterek napjaink városainak alapvető építőelemeit képezik, fejlesztésük
prioritásként jelenik meg a fejlesztési dokumentumokban, jelentős Európai Uniós forrásokat
fordítanak átalakításukra, megújításukra. Mindezek ellenére az elmúlt években számos
magyar nagyvárosban megvalósult köztér-rehabilitáció partnerségi egyeztetése kritika tárgyát
képezte. Számos esetben a terek kialakítása a térhasználók mindennapi térpályáját figyelmen
kívül hagyta, a korábbi funkciókat megszüntetett. Ezen tereket az egyének és csoportok által
végzett tevékenységek, a térbeli mozgások formálják, amelyek grafikus ábrázolását nevezzük
térpályáknak, amelyek a mindennapok lenyomatának tekinthetők. Ezeknek vizsgálata alapján
nem csak megismerhetők, de megérthetőek az egyének és csoportok térhasználati jellemzői,
igényei, a tértermelési folyamat.
Kutatásom célja egyrészről az egyes szegedi közterek kihasználtságának felmérése a
megfigyelésen alapuló empirikus vizsgálattal, ez alapján jelenítem meg a vizsgált terek
legfontosabb találkozási pontjait, áramlási vonalait, az esetleges konfliktusok helyszíneit
térinformatikai szoftverek használatával. Másrészről, hogy feltérképezzem a különböző
területi elhelyezkedésű, társadalmi szerkezetű, állapotú szegedi közterek mind társadalmi,
mind funkcionális, mind fizikai állapot béli problémáit, térhasználati jellemzőit. A dolgozat
célja továbbá a civil szféra, a térhasználók köztérrel szembeni elvárásainak, elégedettségének,
általuk ismert problémáknak és esetleges szükséges beavatkozásoknak a megismerése
kérdőívek és interjúk segítségével. Az elért eredmények segítségével rávilágítok a
legfontosabb hiányosságokra, és jó gyakorlatok, a teret használók véleményének
megismerésével, valós igényeken alapuló fejlesztési javaslatokat fogalmazok meg, amelyek
leginkább relevánsak, megvalósíthatók és indokoltak a területeken.
Kulcsszavak: térpálya, köztér, tértermelés, térbeli mozgás, településfejlesztés
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AZ EURÓPAI MIGRÁCIÓS VÁLSÁG HATÁSA
SZIKLAI BALÁZS – SÁRI NÁNDOR
doktorandusz – doktorandusz
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – Interdiszciplináris Doktori Iskola
Szerzők kutatási területei, témái: A vidék lakosságmegtartó képessége, vidékfejlesztés a DélDunántúlon; A globalizált folyamatok hatása, a jóléti politikák átalakulása
Szerzők publikus e-mail címei: sziklaibalazs28@gmail.com és sari.nandor@yahoo.com
A hiányos megállapodások alkalmazásával való integráció előmozdításával az Európai Unió
(EU) teremtette meg a válsághelyzetek kialakulásának feltételeit. 2015 és 2017 között több
mint kétmillió menekült és gazdasági bevándorló érkezett az EU 28 tagországába, Svájcba és
Norvégiába – a legintenzívebb menekülthullámot képezve a második világháború óta –,
amely rendkívül megterhelte az EU közös határellenőrzési- és tehermegosztási rendszereinek
korlátait.
Az Európába érkező migrációs hullámok egyrészt a szíriai, líbiai, afgán, szomáliai és iraki
fegyveres konfliktusok, politikai és társadalmi dezorganizáció eredményeként értelmezhetőek,
másrészt a mikro-elméleti megközelítésekből érvényes individuális gazdasági, politikai,
munkaerő-piaci motivációk együttesével magyarázhatóak.
Az eredménytelen politikai párbeszéd és a közös politikai program megfogalmazása
hiányában számos, migrációval foglalkozó szakértő azzal érvelt, hogy a migráció elsősorban
nemzetállami kompetencia, mivel nem létezik olyan szakpolitikai megoldás, mely ne sértene
érdekeket, alapjogokat, nemzetközi jogi kérdéseket vagy vallási alaptételeket, ugyanakkor a
bevándorlás földrajzi szempontból egyenlőtlenül oszlik el, melynek hatásai között is jelentős
különbségek mutatkoznak, így ezt nehéz közösségi politikával kezelni. A belügyminiszterek
által elfogadott kvótarendszer – mint lehetséges közös fellépés – változatos, az elfogadástól
egészen a teljes elutasítást kommunikáló fogadtatásban részesült az uniós tagállamok részéről.
Az állam- és kormányfők azonban egyet értettek abban, hogy a probléma enyhítése érdekében
mindenekelőtt a fegyveres konfliktusok sújtotta országokban tapasztalható polgárháborúkat,
szélsőséges irányzatokat és társadalmi deformitásokat kell megszűntetni.
A szekunder elméleti analízis, a migrációelméletek, valamint a hazai és nemzetközi
szakirodalom feldolgozás módszertani eszközeivel a tanulmány kimutatja a migrációs krízis
társadalmi, politikai, gazdasági hatásait, és az uniós migrációs politikák törékeny, változtatást
igénylő aspektusait. A tudományos cikk megvizsgálja az EU diszjunktív, ellentmondásos és
számtalanszor hipokritikus politikai válaszreakcióinak következményeit és az európai
migrációs válság háttértényezőit, megmagyarázza az unilaterális, nemzeti szintű válaszok
miként tették az EU kül-, társadalom és biztonságpolitikáját bizonytalanná a tömeges
népességmozgalmak kezelésében. A tanulmány zárófejezetében a szerzők konklúzióként a
válság, illetve a kapcsolódó uniós politikák szélesebb következményeit tárgyalják.
Kulcsszavak: Migrációs válság, Európai Unió, migrációs politika.
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A MAGYARORSZÁGON

TALÁLHATÓ GÖRÖG-RÓMAI KORI EGYIPTOMI MÚMIÁK BIOLÓGIAI
ANTROPOLÓGIAI VIZSGÁLATA (ELŐZETES EREDMÉNYEK)

SZVÁK ENIKŐ1,2,3, SKLÁNITZ ANTAL4, SZABÓ LÉNÁRD4, MÉSZÁROS KIS ZSUZSANNA4, BÉNI
ÁRON5, JÁNOS ISTVÁN6, DOBRÓNÉ TÓTH MÁRTA6, SZIKSZAI ZITA7, KERTÉSZ ZSÓFIA7,
MOLNÁR MIHÁLY8, MAJOR ISTVÁN8, GYŐRY HEDVIG9, PÁLFI GYÖRGY2, PAP ILDIKÓ3,
SZIKOSSY ILDIKÓ3, VÁRADI ORSOLYA1,2
(1) Szegedi Tudományegyetem, Biológia Doktori Iskola, Humánbiológia Képzési
Program, PhD hallgató
(2) Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Embertani
tanszék, Szeged
(3) Magyar Természettudományi Múzeum, Embertani tár, Budapest
(4) Continental Automotive Hungary Kft, Minőségbiztosítási labor, Budapest
(5) Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási
Kar, Agrokémiai és Talajtani Intézet, Debrecen
(6) Nyíregyházi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Biológia Intézeti Tanszék,
Nyíregyháza
(7) Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet, Ionnyaláb-fizikai
Laboratórium, Debrecen
(8) Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet, Hertelendi Ede
Környezetanalitikai Laboratórium, Klímakutatási és Környezetfizikai (IKER)
Laboratórium, Debrecen
(9) Szépművészeti Múzeum, Budapest
Egyiptom ma sem csak és kizárólag földrajzi fogalom. E szó azonnali asszociációkat vált ki
minden emberből, két szó biztosan az elsők közt kerül elő: múmiák, piramisok. Egy olyan
több ezer évvel ezelőtti kultúra, mely mai napig hatással van a világra, és benne a kultúra
minden területére. A misztikus reliefek, falfestmények, ékszerek Napóleon hadserege után
több ezer kalandort csábítottak a kietlen tájra, mesés kincsek ígéretével. A valós története, az
egykoron ott élt emberek életének leírásai azonban a rablásnak fosztogatásnak is hála
majdnem a múlt homályába vesztek. Egészen a XVIII. századig kellett várni, hogy újra
értelmet nyerjenek a hieroglif szövegeket, hála Champollion munkásságának.
A nyelv megfejtése után az új kor embere egy másik misztikus egyiptomi leletet kezdett el
vizsgálni. A XIX. század fordulóján még orvosi célzat mellett is nagy szenzációnak is
számítottak a nyilvános múmia boncolások. Az „Egyiptom mánia” olyan erővel befolyásolta
az akkori korszakot, hogy hamis, sőt bizarr tévképzeteket társítottak a tartósított emberi és
állati testekhez. Csak a legextrémebb példát említve: úgy vélték a múmia megőrölve remek
gyógyszere lehet bármilyen betegségnek.
A múmia szó még most is nézők tömegeit ülteti be a mozi terembe. A tudomány segítségével
lassan megfejtjük az eljárás titkait, eltüntetve a fantázia alkotta elméleteket. A modern
képalkotó módszerek segítségével (CT, RTG) már nem kell valódi boncolást végeznünk, mint
a XIX. századi kutatóknak. Kicsomagolás, és a testek állagának, állapotának roncsolása
nélkül virtuálisan boncolhatunk, reális képet kapva arról milyen a megmaradt lágyszövetek és
a csontállomány állapota. Egy alig két centiméteres csonttöredék gáz atomabszorpciós
spektrometriai analizálása révén betekinthetünk az adott személy táplálkozási szokásaiba is.
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Egy kis darab bandázsszövet elektronmikroszkópos elemzésével nem csak a szövet típusát,
minőségét tudjuk meg pontosan, de az anyagra ragadt pollenek azonosítása után a pontos
évszakról és faunáról is képet alkothatunk. A paleomikrobiológiai vizsgálatok jelentősége
tehát kiemelkedő fontosságú (Szikossy et al. 2010, Donoghue et al. 2011, Kay et al. 2015,
Szikossy et al. 2015, Cseplák et al., 2015, Feldman et al. 2016).
A Magyarországon őrzött egyiptomi múmiák tudományos elemzése az elmúlt években
kezdődött csak meg a Szépművészeti Múzeum anyagának feldolgozásával (Liptay et al.
2012). Mi ezt a kutatási kört kívánjuk folytatni a Természettudományi Múzeum Embertani
tárában található egyiptomi múmiák vizsgálatával.
Kulcsszavak: múmia, Gamhud, antropológia,
Támogatók: Continental Automotive Hungary Kft., Nyíregyházi Egyetem, Magyar
Természettudományi Múzeum, MTA ATOMKI Debrecen.
A hallgatót támogatta: az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő által kiírt Nemzeti Tehetség Program keretében, a „Nemzet Fiatal
Tehetségeiért Ösztöndíj” (NTP-NFTÖ-17-0066) számú pályázat alapján.
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AZ ENERGIABIZTONSÁG ELMÉLETE: A NEMZETKÖZI

KAPCSOLATOK EGYIK LEGFONTOSABB

ASPEKTUSA

TAKÁCS GERGELY
PhD aspiráns
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
Szerző kutatási területe, témája: energiabiztonság, magyar energiapolitika, orosz energia-, és
geopolitika, magyar–orosz kapcsolatok
Szerző publikus e-mail címe: takacs.gergely@gmail.com
A biztonság gazdasági dimenziója a hetvenes évek elejétől került a figyelem középpontjába,
amikor az olajválsággal párhuzamosan globális problémává vált az adósság, az infláció és a
munkanélküliség növekedése. Emellett megerősödött az a gondolat is, hogy a
nyersanyagforrások és a piacok hozzáférhetősége valamennyi állam közös érdeke, amely
miatt érdemes együttműködési formákat kialakítani. A nyolcvanas években a biztonság
fogalma a gazdasági aspektusok figyelembe vételét követően egy újabb dimenzióval egészült
ki, a környezetvédelemmel, a gazdaság hatékonyságának növelésével. Ezt érzékelve számos
szerző kezdett gazdasági, környezeti és egyéb elemeket is a biztonság, mint rendkívül
komplex fogalom részévé tenni, miközben politikai szinten ennek szempontjai azért már
lényegesen korábban a döntéshozatali mérlegelés részét képezték. A bipoláris szembenállást
követően mind a nemzetközi kapcsolatok, mind a biztonságpolitikai elemzések fókusza
megváltozott: a Szovjetunió felbomlását követően kialakult hatalmi vákuumra koncentráltak.
Súlyos ellátási problémák hiányában – európai szinten mindenképpen – olyan energiapolitikai
kérdések kerültek előtérbe, mint a belső piacok integrációja, a versenyhelyzet fokozása és a
környezetvédelmi helyzet javítása. Az ezredfordulót követően azonban hangsúlyeltolódás
következett be. A 21. század új energiapolitikai korszaka nagyrészt a hidegháború
tapasztalataira épül, emiatt az energiaellátás (biztonsága) központi szerepet játszik a
biztonságpolitika elméletében.
Előadásomban egy rövid (energiapolitikai) történeti felvezetést követően az energiabiztonság
elméletének bemutatásával, valamint a nemzetközi kapcsolatok elemzésében egyre inkább
előtérbe kerülő geoökonómiai megközelítés hátterében meghúzódó okok megvilágításával
foglalkoznék.
Témaválasztás indoklása: A doktori disszertáció megírása kapcsán folytatott kutatás során azt
tapasztaltam, hogy kifejezetten az energiabiztonság elméletével foglalkozó szakirodalom nem
igazán áll rendelkezésre Magyarországon. Az energiabiztonsági kérdéseket taglaló magyar
tanulmányok és egyéb publikációk jellemzően gyakorlati oldalról közelítik meg a témát, azaz
az éppen aktuális világpiaci/politikai események elemzésén, értékelésén keresztül. Ebből
adódóan szinte teljes mértékben hiányzik az energiabiztonság elméleti hátterének a
bemutatása. (Megjegyzés: A doktori disszertáció témája: Magyar energiapolitika 2006 és
2010 között, és ennek hatása a magyar–orosz kapcsolatokra. A dolgozat elméleti
megalapozáshoz volt szükség az energiabiztonság teóriájának, nemzetközi szakirodalmának
feldolgozására és bemutatására.)
Kulcsszavak: energiabiztonság, geopolitika, biztonságpolitika, Oroszország
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ÉLETTÁRSI

KAPCSOLAT SZABÁLYAINAK VIZSGÁLATA FIGYELEMMEL AZ OLASZ, SVÉD,
MAGYAR SZABÁLYOZÁS ÖSSZEVETÉSÉRE
DR. TÍMÁR NOÉMI

PhD hallgató
Miskolci Egyetem Állam -, és Jogtudományi Kar
Szerző kutatási területe, témája: Családi viszonyok (arab, svéd, olasz, magyar vonatkozásban)
szabályozása
Szerző publikus email címe: timar.noemi.ar13@gmail.com
Napjainkban egyre inkább elterjedt együttélési forma a házasság helyett az élettársi kapcsolat.
E jogintézménynek azonban nemzetenként eltérő a szabályozása. Vizsgálatom tárgyát jelen
előadás keretei között e jogintézmény svéd, olasz, magyar szabályozás szempontjából történő
megközelítések összehasonlítás képezi.
Olaszországban az élettársi kapcsolatokról a 76/2016 tv. 1. cikkének (36) bekezdése
rendelkezik: “Élettársaknak tekinthető két nagykorú személy, akik stabil érzelmi alapú
párkapcsolatban élnek, s akik egymást kölcsönösen érzelmileg és anyagilag támogatják, nem
állnak egymással vérségi, rokoni vagy örökbefogadáson alapuló kapcsolatban, nem házasok
és nem azonos neműek párkapcsolatáról van szó.” Különbséget kell azonban tenni az azonos
bejelentett lakcímmel rendelkező személyek (convivenza anagrafica) és a bejelentett rokonok
(famiglia anagrafica) között, amely utóbbi esetben érzelmi kötődés és rokoni kapcsolat is
fenn kell, hogy álljon. A törvény csak a bejegyzett élettársi kapcsolatokhoz fűz
jogkövetkezményeket, ehhez pedig egy meghatározott formai feltételeknek megfelelő
jognyilatkozat szükséges, melyet a lakhely szerint illetékes önkormányzati tisztviselő előtt
kell megtenni. Ahhoz, hogy bejegyzett élettársi kapcsolatról beszéljünk, szükséges a
tényleges együttélés, melynek bizonyítása a törvényben pontosan meghatározott
követelmények teljesítése alapján történik.
Az olasz példától eltérést mutat - Szeibert Orsolya Élettársi kapcsolat és regisztrált
partnerkapcsolat Svédországban és Norvégiában című munkája alapján is - a svéd jog,
ugyanis itt a 2003. júliusában hatályba lépett jogszabály az alábbi kritériumokat támasztja az
élettársakkal szemben: két személy tartósan, közös háztartásban, házastársak módjára kell,
hogy együtt éljen. Tartósság szempontjából már a korábbi 1987. évi törvény előkészítése
során is kidolgoztak egy meghatározást, amely értelmében házasság jellegű a kapcsolat, ha
legalább hat hónapig fennáll, ám ha közös gyermek született, az a kiindulópont, hogy a
partnerek házasok módjára éltek együtt. Közös gyermek esetén ez az álláspont jelenleg is él.
A második kritérium feltételezi, hogy a felek az együttéléssel járó költségeket közösen
fedezik, mind a két fél egyaránt kiveszi részét a háztartás fenntartásával járó költségekből.
Végül, de nem utolsó sorban a jogszabály által említett harmadik kritérium (házastársak
módjára kell, hogy együtt éljenek) alatt az intim, szexuális kapcsolatot is tartalmazó viszonyt
kell érteni. Mindazonáltal megállapítható az élettársi kapcsolat vonatkozásában, míg az olasz
jog megköveteli, hogy a felek eltérő neműek legyenek, addig a svéd szabályozás nem támaszt
nemekhez fűződő kritériumot. A svéd jog szerint ugyanis a nemi hovatartozásnak nincs
jelentősége. Sőt a svéd jogszabály továbbmegy, ugyanis itt nincs szükség nyilvántartásba
vételre, elegendő az egyszerű írásbeliség is.
Mindezeken kívül számos eltérés figyelhető meg e jogintézmény jogi szabályozása között.
Előadásom célja tehát, hogy az élettársi kapcsolat részletszabályait mind az olasz mind a svéd
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törvényi szabályozás tekintetében bemutassam összevetve őket, nem csak egymással, de a
hazai szabályozásra is reflektálva egy átfogó képet nyújtsak e jogintézmény minél teljesebb
körű bemutatása vonatkozásában.
Kulcsszavak: svéd, olasz, magyar, élettársi kapcsolat, összehasonlítás
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AZ EGYSÉGES EURÓPAI JELZÁLOGJOG („EUROHYPOTHEK”) KONCEPCIÓJÁNAK HATÁSAI AZ
ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGI SZABÁLYOZÁSRA
DR. TÓTH GÁBOR MÁRTON
doktorandusz hallgató (levelező)
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, Polgári Jogi
Tanszék, közjegyzőhelyettes (Budapest)
Szerző kutatási területe, témája: A hitelbiztosítékok joga (önálló zálogjog)
Szerző publikus email címe: tothgabormarton@gmail.com
A zálogjog hazai szabályozásán a környező, más és más megoldásokat alkalmazó
jogrendszerek mindig is éreztették a hatásukat. A régi magyar magánjogunk, így annak
részeként a szerződést biztosító mellékkötelezettségek joga is vitathatatlanul elsősorban az
osztrák és a német jogfejlődést követve csiszolódott. Magyarország európai uniós tagságával
nem pusztán a jogrendszerünket alkotó jogszabályoknak minősülő normák száma duzzadt
sokszorosára, hanem hazánk egy, a mindenkori jogi szabályozásunkra döntően hatást
gyakorló új jogi struktúra közelebbi vonzáskörzetébe is került. Az Európai Unió
alapszerződésekben rögzített céljainak elérése szükségszerűen magával hozott egy olyan
újfajta, a belső jogrendszerünket eddig csak érintőlegesen befolyásoló motivációs tényezőt,
amely a lezajlott polgári jogi kodifikációs folyamatban már éreztette hatását.
Az Európai Unióban a négy szabadság érvényesülése prioritás, melynek része a tagállamok
határain átnyúló jelzáloghitelezés is. E több jogrendszert érintő szerződéses kapcsolatok
vonatkozásában azonban a szolgáltatások és a tőke szabad áramláshoz nem elegendő pusztán
a szűk értelemben vett finanszírozási jogviszonyok tartalmának egymáshoz közelítése. A
biztosítéki jogviszonyokban rejlő különbségek sem vethetnek gátat az integrált piacok
kialakításában. E probléma kiküszöbölésére bontakozott ki az egységes európai jelzálogjog
(„Eurohypothek”) megalkotásának lehetséges aspektusait vizsgáló jogtudományi mozgalom,
mely kutatási folyamat úttörője a spanyol Claudio Segré professzor volt. Az „Eurohypothek”
doktírna az egységes európai polgári törvénykönyv megalkotására irányuló vállalkozás égisze
alatt fejlődött tovább, munkált ki újabb és újabb jogtételeket. A témával behatóan foglakozott
többek között a Latin Közjegyzők Nemzetközi Szervezete (UINL), illetve a Német
Jelzálogbankok Szövetsége is.
A nemzetközi jogirodalom számos olyan javaslattal (koncepióval) szolgált, amely megoldások
illetve indokok vitán felül állóan tetten érhetőek az önálló zálogjog immáron újragondolt
hazai szabályozásán. Előadásomban röviden szeretnék kiemelni néhány, az Eurohypothekkel
foglalkozó instrumentum, illetve tanulmány alapvető szabályozási javaslatát, ily módon
párhuzamot állítani az Ptk. 5:100. §-a szerinti önálló zálogjoggal, alátámasztásaként azon
nézetemnek, mely szerint a magyar jogalkotó az önálló zálogjog re-kodifikálása során tetten
érhetően támaszkodott az egységes európai jelzálogjog megalkotására irányuló mozgalom
vívmányaira. Nem feledve azonban azt a tényt, hogy az „Eurohypothek” ma még pusztán
utópia, az önálló zálogjog pedig a magyar jogrendszer egy meghatározó biztosítéki
jogintézménye.
Kulcsszavak: Eurohypothek, önálló zálogjog, jelzáloghitel, járulékosság

97

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia
Pécs, 2017. november 24-25.
Sopianae Kulturális Egyesület
Absztrakt kötet
Book of Abstracts
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Meine Dissertation mit dem Thema „Aspekte interkultureller Beratung im Bildungsbereich - ein
Beitrag zu Strategien der Kulturvermittlung am Beispiel des deutschen Lehrerentsendeprogramms
1987 – 2007“ wendet sich dem Transformationsprozess in Ungarn zu. Auch wenn die Reform der
Wirtschaft dabei im Vordergrund stand, hatte der Prozess eine starke kulturelle Komponente. Die
neuen Wirtschaftskontakte erforderten es; aber auch wegen der zutiefst emotionalen Ablehnung
alles Russischen setzte man auf westliche Fremdsprachen und holte dafür muttersprachliche
Lektoren ins Land. In den 1990er Jahren schickte das vereinigte Deutschland über 100 deutsche
Lehrkräfte pro Schuljahr an ungarische Schulen und an Einrichtungen der Lehrerbildung, um
Ungarn dabei zu unterstützen, den Mangel an einheimischen Deutschlehrerinnen zu
kompensieren.
Diese Hilfe wird oft als Dank der Bundesrepublik Deutschland an Ungarn für die Öffnung des
Eisernen Vorhangs interpretiert. In meiner Dissertation gehe ich davon aus, dass kulturpolitische
Anstrengungen Westdeutschlands schon vor der sogenannten „Wende“ in Ungarn gemeinsame
Projekte angebahnt haben, die später als Ergebnis der zum Teil kontingenten Entwicklungen des
gern „annus mirabilis“ genannten Jahres 1989 erscheinen. Die Blocksolidarität gegenüber der
verbündeten sozialistischen DDR erwies sich dabei auf ungarischer Seite als Hindernis, das man
auf elegante Weise zu umgehen versuchte. Diese Doppelstrategie setzte deutlich im Oktober 1987
ein. Überrascht war ich aber davon, dass in den Archiven Spuren davon schon in den 1960er
Jahren festzustellen sind.
Im Mittelpunkt meines Beitrags steht die Analyse eines Dokuments aus dem Archiv des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten (MfAA) der DDR. Der als Verschlusssache klassifizierte Bericht der ehemaligen DDR-Botschaft in Budapest wirft ein Schlaglicht auf die Kulturbeziehungen zwischen Deutschland und der VR Ungarn während des Kalten Krieges. Drittstaaten
sehen sich im Rahmen des Ost-West-Konflikts zunehmend mit der Tatsache zweier deutscher
Staaten konfrontiert. 1965 gilt noch der Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik
Deutschland. Die DDR gibt die gesamtdeutsche Orientierung Schritt für Schritt auf. Der bekannte
ungarische Germanist Antal Mádl unterhält Kontakte zu Kulturinstitutionen beider deutscher
Staaten. Gebrochen durch die Perspektive des DDR-Kulturattachés, erscheint die in dem
Dokument erkennbare Gesprächsstrategie Mádls als meisterhafter Balanceakt der
Kulturdiplomatie.
Meine Analyse der im Gespräch berührten Inhalte und der Kommunikationsstrukturen will den
zeithistorischen Wert des Dokuments belegen und zu einer Unterscheidung der Begriffe
„Kulturdiplomatie” und „Public Diplomacy” beitragen. Diplomatisches Verhalten ist nicht nur
von Berufsdiplomaten gefordert. Der Berufsdiplomat dagegen agiert gerne auch in als „staatsfern”
deklarierten Räumen.

Keywords: Hungary’s relationship to the two former German states; Cultural diplomacy;
system transformation
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AZ AKTÍV IDŐSÖDÉS KONCEPCIÓ ALAKULÁSA
A SIKERESSÉG ÉS AKTIVITÁS FOGALMAI AZ

IDŐSÖDÉS FOLYAMATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ

ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEKBEN

VADÁSZ GABRIELLA
tudományos segédmunkatárs, doktorandusz
KSH Népességtudományi Kutatóintézet, PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola
Szerző kutatási területe, témája: idősek helyzete, társadalmi idősödés, időseket érintő szociális
szolgáltatások
Szerző publikus email címe: vadasz@demografia.hu
Az európai társadalmak idősödése egy több évtizede regisztrált demográfiai folyamat, mely
egyre jobban uralja a társadalompolitikai és a társadalomtudományi közbeszédet. A
tudományos és politikai megoldáskeresés közös metszeteként a WHO által szorgalmazott,
2002-ben megjelent aktív idősödés koncepciót megelőzően is élénk tudományos diskurzus
zajlott a sikeresség és eredményesség koncepciói körül. Az előadás célja az aktív idősödés,
mint sikerkoncepció kialakulásának kritikai bemutatása, melynek szakirodalmi bázisa a
Journal of Aging Studies folyóirat elmúlt 5 évben megjelent számai. A téma szervesen
illeszkedik a szerző doktori kutatásához, melyben arra keresi a választ, félig strukturált
interjúk segítségével, hogy a szociális alapszolgáltatások közül az idősek klubjai
Magyarországon hogyan tudnak hozzájárulni az időskori aktivitás fenntartásához, ha a
választott célcsoport mindennapjait a humánökológiai rendszerelmélet keretében szemléljük.
A közpolitikákon kívül az idősödéssel foglalkozó tudományos munkák fontos szemléleti és
elméleti közelítésévé vált a koncepció, mely az európai értékekkel összhangban a generációk
közötti együttműködést és a felelős állampolgári részvételt szorgalmazza. Az előadás amellett
érvel – a szerző idősklubokat látogató válaszadóinak személyes példáit alapul véve-, hogy a
magyarországi idősek helyeztének értelmezésében a koncepció csak megszorításokkal
alkalmazható, példaként pedig bemutat külföldi kutatásokat, amik hasonló eredményekkel
zárultak.
Az aktív idősödés koncepciója sokat hivatkozott és elemzett elképzelés. Minxia Luo és Ernest
Wing-tak Chui 2016-os írásában hongkongi kutatásuk eredményeiről számolnak be, melynek
az volt a célja, hogy képet kapjanak arról, hogy az időseknek milyen elképzelésük van az
aktivitás fenntartásáról. Craciun és Flick (2015) kutatása azt kívánja megérteni, hogy a
különböző formában jelenleg is dolgozó munkavállalók időskori tervei, valamint a saját
nyugdíjas korukról alkotott elképzeléseik és a jelenlegi cselekedetek közötti kapcsolatot
mennyiben határozza meg az aktivitásra, későbbi öngondoskodásra való tudatos törekvés.
A kritikák arra mutatnak rá, hogy az aktív idősödés nem tudott metaelméletté válni, sem
meggyőző és megbízhatóan mérő indexxé. A hibák nagy része az elméleti alapul szolgáló
koncepció hiányosságaiból fakad, másik része pedig a kialakításának gyakorlatából. Fő
problémaként a koncepció individualisztikus emberképe jelenik meg, melynek értelmében az
idősödő generációk megfelelő egészségmagatartással és személetmód kialakításával maguk
felelősek a „megfelelő” idősödésükért. További probléma, hogy a nyugati értelemben vett
sikerességet, aktivitást állítja be univerzális értékekként. Ebben a kortalanul megmaradó
idősek a középkorú korosztály életmódját élik, fenntartják annak élet- és fogyasztási
színvonalát és ezzel észrevétlenül belesimulnak az „elfoglalt testek” elnyomó rezsimjébe.
Inherens módon tartalmaz egy különbségtételt az „aktív” és „passzív” idősödők között és
99

IV. Fiatalok EUrópában Konferencia
Pécs, 2017. november 24-25.
Sopianae Kulturális Egyesület
Absztrakt kötet
Book of Abstracts

negatívan bélyegzi az utóbbiakat. Továbbá a sikeresség és aktivitás ilyen felfogása
alkalmatlanná teszi a koncepciót, hogy a nyugati társadalmakon kívül, például a távolkeleti
filozófiák kultúrkörében is segítsen értelmezni az idősödés folyamatait. Alternatív
elméletekként tekinthetünk például Sen képességek és lehetőségek-, Danneffer halmozódó
előnyök és hátrányok- elméleteire, valamint Sattersen életpálya megközelítésére.
Kulcsszavak: demográfiai idősödés, aktív idősödés, koncepció kritika, idősek klubjai,
humánökológiai rendszerelmélet
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DR. VITTAY MELINDA

doktorandusz
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szerző kutatási területe, témája: nemzetközi jog, európai jog, az Európai Bíróság gyakorlata,
versenyjog, versenyjog és emberi jogok kapcsolata
Szerző publikus email címe: melinda.vittay@gmail.com
Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSz) 3. (1)(b) pontja az Európai Unió
kizárólagos hatáskörébe utalja a belső piac működéséhez szükséges versenyszabályok
megállapítását. Az eddig megalkotott, antitröszt jellegű versenyszabályok kisebb terjedelme,
és ennél fogva részletezettségük hiánya miatt ugyanakkor nem adnak teljes körű képet a
vállalkozások számára arról, milyen magatartás minősülhet jogszerűtlennek. Ezzel
párhuzamosan az Európai Bíróság gyakorlata aktív fellépést tükröz a területen, újabb és újabb
jogi koncepciókkal hidalva át a szabályozás hézagait.
Az egységes és folyamatos jogsértés olyan koncepció, amelyről nem tesz említést sem az
EUMSz 101. cikke, sem a Tanács 1/2003/EK rendelete a Szerződés 81. és 82. cikkében
meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról, hanem az Európai Bíróság alkotja és alakítja
mindmáig. A megállapítás következménye azonban jelentős: ha az Európai Bizottság vagy a
tagállami versenyhatóság ebbe a kategóriába sorol egy adott versenyjogsértést, az az adott
jogsértés időbeli és tárgyi dimenzióját is jelentősen tágíthatja. A koncepció lényegi tartalma
szerint ugyanis, amennyiben bizonyos, elkülönült cselekményekről vagy magatartásokról az
állapítható meg, hogy azok egy egységes gazdasági célt (vagy átfogó tervet) követnek, és a
magatartás folytonos, akkor a különböző cselekmények és magatartásokat nem több
elkülönült, hanem egyetlen jogsértésként értékeli az illetékes versenyhatóság. Ennek legalább
négy, jelentős következménye van: (i) a jogsértés időtartama lényegesen nagyobb lehet; (ii) az
elévülés kezdete az egész, egyben kezelt jogsértés befejeződésétől számítódik; (iii) a
megállapodás tárgya termékek és földrajzi terület tekintetében is tágabb lehet (előfordulhat,
hogy egy magatartás kizárólag ázsiai eladásokat érint, míg egy másik már az Európai Unió
felé folytatott értékesítést is); és (iv) egy résztvevő jogsértő cselekménye betudható egy másik
résztvevő vállalkozásnak is. Egy extrém példával szemléltetve a fentieket: előfordulhat, hogy
A vállalkozás olyan megállapodásban vett részt, amely már a vizsgálat idejére már elévült
volna, mivel azonban a megállapodásban részes B és C vállalkozás több olyan magatartást
folytatott (akár más termékköre vonatkozólag), amelyeket egybekötve a versenyhatóság
egységes és folyamatos jogsértést állapított meg, így A vállalkozás felelőssége is kiterjed a
teljes jogsértésre.
A jelen kutatás azt vizsgálja, hogy ennek a koncepciónak a kialakítása, és egyes elemeinek a
meghatározása hogyan illeszthető be az Európai Bíróság szerződésértelmezési gyakorlatába.
Ehhez első lépcsőként az Európai Bíróság - egyes szerzők által aktivizmusnak címkézett szerződésértelmezési gyakorlatát tekinti át arra fókuszálva, hogy milyen esetekben hajlamos a
luxemburgi bírói fórum elszakadni a hagyományos, textuális jogértelmezéstől. A kutatási
metodológia itt elsősorban a másodlagos jogforrások elemzése (elsősorban Gráinne de Búrca,
Paul Craig, Bruno de Witte, magyar szerzőként pedig Várnay Ernő professzor vonatkozó
munkáinak feldolgozása) , és az előadás csak annyiban ismertetve az esetjogot illetve adott
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ügyek ténybeli hátterét, amennyiben az a megértéshez feltétlenül szükséges. Ezt követi az
egységes és folyamatos jogsértés koncepciójának ismertetése, amely az egyes ítéletek és
bizottsági határozatok analizálása eredményeképpen kerül kifejtésre. Az előadás ezek után
arra keresi a választ, felmerülnek-e anomáliák a koncepció alkalmazása során, és adott
esetben szerződés-ellenes eredményt tükröznek-e a koncepció egyes elemei.
Kulcsszavak: Európai Bíróság, szerződésértelmezés, versenyjog, egységes és folyamatos
jogsértés
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