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LECTORI SALUTEM! 

Szeretettel köszöntöm a Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökségének nevében a nagy múltra visz-
szatekintő Tavaszi Szél Konferencia absztraktkötetének olvasásakor!

Szervezetünk 1994 óta látja el Magyarországon a doktori képzésben részt vevő hallgatók érdekvédelmét a 
különböző felsőoktatási, politikai és társadalmi fórumokon. 2012-ben az új felsőoktatási törvény rendelke-
zett a Doktoranduszok Országos Szövetségének köztestületi rangra emeléséről és megalakította a doktori 
képzést folytató felsőoktatási intézményekben a doktorandusz önkormányzatokat.

Szervezetünk az érdekvédelmi tevékenység mellett fontos tudományszervezési feladatokat is ellát: 2013-
ban megkezdtük a tudományos osztályok rendszerének kialakítását. Ezen osztályokban a magyarországi 
és határon túli doktoranduszok tudományágak szerinti besorolásban tevékenykedhetnek egymás és a szer-
vezet közös sikere érdekében. Mára a DOSz 20 tudományos osztállyal és mintegy 500 fiatal kutatóval áll 
a társadalom és a tudomány rendelkezésére. Az osztályokban a tagok közös tudományos és szakmai ren-
dezvények, kutatások és kapcsolatteremtő események részesei lehetnek egy igen aktív, fiatal, ambiciózus 
közösségben. Ezúton is invitálok minden kedves kollégát a tudományos osztályok soraiba, rendezvényeire!

A DOSz küldetése, hogy társadalmilag beágyazott szervezetként a doktori képzésben résztvevők számára 
kitárja a lehetőségeket, támogassa munkájukat és magát tudatosan alakító közösséget formáljon. Ennek 
érdekében hívunk és várunk minden doktoranduszt a szervezet kötelékébe, hogy együtt építhessük tovább 
a szervezet jövőjét, melynek jelmondata kifejezi lényegét:
„Közösség a tudományért.”

Immár közel két évtizede rendezzük meg a fiatal magyar kutatók „világtalálkozóját”, a Tavaszi Szél elne-
vezésű nemzetközi, tudományos konferenciát, mely az utóbbi években jelentősen kibővült és a klasszikus 
konferencia lehetőségek mellett igazán unikálissá vált. 
A konferencia, a multidiszciplinaritás jegyében, minden évben remek lehetőséget teremt a kollégák szá-
mára az azonos és eltérő területeken megjelenő legújabb tudományos eredmények megismerésére. A Ta-
vaszi Szél mindig többet kíván nyújtani egy átlagos konferenciánál, ezért lehetőséget biztosítunk közösségi 
programokon való részvételre. 

Úgy gondolom, hogy Eger városa és az Eszterházy Károly Főiskola méltó helyszíne volt az idei konferenci-
ának és maradandó emlékeket nyújtott minden kedves vendégünk számára! Az elnökség nevében ezúton 
is köszönöm a város, a Főiskola és a szponzoraink támogatását, mely nélkül nem lehetett volna sikeres a 
rendezvény.

Üdvözlettel:
Keresztes Gábor
elnök

Budapest, 2015. 04. 12.
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TÁJVÁLTOZÁS KUTATÁS EREDMÉNYEI MAGYAR ÉS SPANYOL 

PÉLDÁN. „REZILIENCIA TÁJI KONTEXTUSBAN”. 

ÁRGYELÁN Tímea

A klasszikus értelemben vett földhasználat a termőföld művelésbe vételét jelenti. Mai megközelítésben a földhasz-
nálat egy adott terület teljes körű használatát, így a művelési ágak elhelyezkedését, kapcsolódásuk rendszerét és a 
környezethez való viszonyát jelenti. Ez nem jelent mást, mint hogy a termőföldek hasznosításával, védelmével és a 
használat nyilvántartásával megegyező állapot is földhasználat.
A történelmi tájkutatások segítségével tanulmányozzuk különböző időszakok földhasználatát, azok rendszerét és a 
művelési módszereket. Hogy miért van szükség a tájváltozások, pontosabban a tájhasználatok térbeli rendszerének 
megváltozására irányuló kutatásokra, arra a környezet gyors és tartós hatású megváltozása a magyarázat.  Szemben 
azzal, hogy például a talajképződés évmilliók eredménye, az emberi tevékenység mégis sokszor drasztikus és vissza-
fordíthatatlan következményeket eredményez. Erre példa a XX. századi iparosodás és a hozzá kapcsolódó urbanizá-
ció és bár más módon, de a 2008-as recesszió is a földhasználatok hirtelen felszámolásával, és a felhagyott területek 
számának rohamos növekedésével. Minden antropogén felszínmódosítással, beépítéssel csökken a természetes élet-
tér, sérül a természet önfenntartó ereje, és a környezet állapota is megváltozik. Ebből következik az, hogy a maradék 
termőterületekkel egyre céltudatosabban kell gazdálkodnunk. Kutatásomban a következő két mintaterületen muta-
tom be a hagyományos tájhasználatok változását. 
Magyarországon a szőlőművelés meghonosodása a római korhoz köthető. Ennek a hagyománynak a lenyomatát 
őrzi a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz és a Balaton vízgyűjtőjéhez tartozó Káli-medence is, ahol különösen fon-
tos feladat a fenntartható mezőgazdaság megvalósítása. Szintén hasonló időtávra visszanyúló tájhagyományokkal és 
tájérzékenységgel rendelkezik a mediterrán ívben elhelyezkedő, történelmi struktúrájú és mezőgazdasági aktivitású 
kelet-spanyolországi Huerta de Valencia. Esetében ugyan a földhasználat eltérő, arab időkre visszanyúló öntözéses 
földművelés, azonban a tájrészlet tájváltozásokra adott reakciója hasonló, mint hazai párjáé. Hangsúlyozni kell, hogy 
az ilyen nagy múltú mezőgazdasági területeken a földhasználatot a domborzati-, talaj és éghajlati tényezőkön kívül 
a tulajdonviszonyok és a hagyományok alakítanak. Ez azt jelenti, hogy a földhasználat fizikai módosulásán kívüli té-
nyezőket is számba kell venni. Az elmúlt évtizedben az eddig pusztán ökoszisztémákra használt „reziliencia” fogalmát 
- ma már felismerve annak a szocio-ökológiai jelentőségét- a „kultúrtájak” leírására is alkalmazzák.
Ez táji kontextusban a táj ellenálló-képességére, stabilitására alkalmas leíró módszerrel állapítható meg, azonban 
estében, szemben a tájstabilitást leírókkal, kritérium a tájhoz kötődő hagyományok figyelembe vétele is.  Egyszóval 
táji rezilencia az a képesség, amely a tájökológiai rendszerek alapvető karakterváltozása nélkül képessé teszik a tájat 
zavarást követően helyreállítani. Mind a Káli-medence, mind a Huerta egy –egy ilyen értelemben reziliens táj. Jelen 
kutatásban ennek bizonyítását mutatom be. A tájváltozás érékelése és a tájtörténeti kutatások rávezetnek a reziliencia 
és a fenntarthatóság megfejtéséhez egyes „kultúrtájakban”, s erre mindkét mintaterület elemzése alkalmas. 

Kulcsszavak: földhasználat, tájváltozás, reziliencia, tájökológia, tájkarakter
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COMPLEXITY OF ECOSYSTEM SERVICES IN AGRICULTURAL 

FIELDS, IN PARTICULAR THE BIODIVERSITY 

CSÍDER Ibolya

Since the Convention on Biological Diversity a lot of papers have been published how to measure and value 
biodiversity. In the last decades publications on man-made ecosystems especially on agroecosystems be-
come more frequent and play a significant role in the provision of ecosystem services.
There is a uniform definition for biodiversity in general, however, in terms of agroecosystems and their 
services (including biodiversity) many weaknesses can be identified. The objective of this paper is to ex-
plore some of these problems with especial regard to different definitions and terms and to the farmland 
ecosystem services.
The very technical and economic progress on which human food security has relied, and continues to 
depend, has diminished the provision of the positive environmental and cultural services. The popula-
tion and economic growth fostered by this technical progress together with the sheer impact of the more 
productive farming has wrought a heavy price on the environment. In Europe, habitats associated with 
agriculture, such as grasslands, support threatened and declining species and provide important ecosys-
tem services, yet have the worst conservation status among all ecosystem. Farmland ecosystems need 
more special and complex conservation activities (regardless of it is about conserving species, habitats or 
ecosystem services) than natural ones. While conservation strategies of natural ecosystems are more ho-
mogeneous (should be prepared only for a few habitats) farmland ecosystems need a more heterogeneous 
approach because they have three different subsystems: the revenue-generating one (agricultural areas), 
the natural/semi-natural one and the human one (infrastructure).
It is very difficult to develop such practices which are able to measure farmland ecosystem services and 
also consider resources for operation. Theories and measures of market failures, externalities and public 
goods are quite complex and have many pitfalls. Theories and measures rest on firm foundations if consid-
ered and well defined land use elements are operated with special environmental targets. The aim of this 
study is to present some practices for agricultural lands to conserve biodiversity.
It is relevant both for theoretical and practical activities to make biodiversity measurable so exact concepts 
should be supported with obvious results both in global and local scales. Quantitative measures also make 
for natural science researches and economic analysis possible to describe conditions more evidently. It is 
in the interests of all that the nature and scale of the market failures is robustly measured. The evidence 
that human activity is undermining the natural ecosystems on which we depend has steadily accumu-
lated over recent decades. A large evidence base has been assembled tracking mostly physical indicators 
of how both the stock of environmental capital and the flows of environmental services from this stock 
have diminished. Despite such indicators the combined policy action to do anything about it has been, and 
remains inadequate. The aim of the study is to demonstrate some methods which are able to improve the 
conditions of ecosystem services associated with agriculture considering economic, social and environ-
mental standpoints as well.
According to agroecosystems many ecosystem services could be defined and primary targets of all the rel-
evant stakeholders are to correct the conditions of these services. One solution could be to adopt a more 
complex system which has some ecological and environmental components (air, water and soil pollution) 
and also takes in to consideration the efficiency of agricultural production. This review highlights on that 
regardless of chosen practices mentioned in this study, the major aim is to prepare and adapt a system 
which has complex standpoints (concentrating not only on agricultural or nature conservation targets) and 
which is able to create indices (results) for political decisions and strategies.

Keywords: biodiversity, ecosystem services, human well-being, sustainable agriculture, multifunction
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A SZŐLŐ KORAI TŐKEELHALÁSÁÉRT FELELŐS KÓROKOZÓK 

AZONOSÍTÁSA 

CSIKÓS Anett, VÁCZI Kálmán Zoltán

Napjainkban a szőlő korai tőkeelhalása egyre súlyosabb károkat jelent az ültetvényekben. A fertőzések 
kialakulásáért számos gombafaj együttes megjelenése a felelős. A betegség tünetei közé tartozik a külön-
böző nekrózisok és hosszirányú léziók megjelenése a szőlőtőkéken, valamint a növényi részek kiszáradása, 
rákosodása és elhalása. A tőkéket veszélyeztető kórokozók közül az Esca-betegséget, a Petri-betegséget és 
a kordonkar elhalást okozó fajokat tartják a legjelentősebbeknek. A növénypatogén gombák elleni haté-
kony védekezés fontos feltétele a kórokozók biológiájának alapos ismerete, ezért nemrég megkezdett ku-
tatómunkánk Magyarország különböző borvidékeiről begyűjtött nagyszámú, a korai tőkeelhalás tüneteit 
mutató tőkék kórokozóinak vizsgálatára irányul az rDNS ITS régiók szekvencia meghatározásával.
A különböző borvidékekről begyűjtött, a korai tőkeelhalás különböző tüneteit mutató tőkék feldolgozá-
sa során metszeteket vágtunk ki, melyekből tiszta tenyészeteket készítettünk. A PDA táptalajon fenntar-
tott telepek micéliumából steril körülmények között nyertük ki a teljes genomi DNS-t. A DNS kivonást 
NukleoSpin-Plant II Kit (MACHEREY-NAGEL) felhasználásával végeztük. Izolálás után a kórokozók mo-
lekuláris azonosításához PCR-módszerrel felsokszoroztuk az rDNS ITS régiót, gomba-specifikus primerek 
felhasználásával. A PCR-termékek ellenőrzése QIAxcel ScreenGel szoftverrel (Qiagen, USA), tisztítása pe-
dig Quantum Prep PCR Kleen Spin Columns (BIO-RAD) segítségével történt. A tisztított PCR termékek 
szekvenáláshoz szükséges koncentrációját NanoDrop 2000 (Thermo Scientific, USA) spektrofotométer 
segítségével állítottuk be. A PCR-termékek nukleotid-sorrendjét az Eurofins Genomics (GERMANY) hatá-
rozta meg. Az így kapott ITS-szekvenciák alapján lehetővé vált az általunk izolált kórokozók faj-, ill. egyes 
esetekben nemzetség-szintű azonosítása. A kórokozók populációinak struktúráját további vizsgálatok, il-
letve újabb genomi markerek segítségével tervezzük feltárni.

Kulcsszavak: Tőkeelhalás, ITS-régió, szekvencia-elemzés

„A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai 
hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia 
program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szo-
ciális Alap társfinanszírozásával valósul meg.”
A kutatáshoz előzményként kapcsolódik a Nemzeti Innovációs Hivatal támogatásával a 
TECH_08-A3/2-2008-0375 szerződésszámú projekt.  A projekt megvalósulási ideje: 2009-2013.
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BIOAKTÍV TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK HATÁSA INTENZÍVEN 

NEVELT PONTYIVADÉK (CYPRINUS CARPIO) TERMELÉSI 

PARAMÉTEREIRE 

 CSORVÁSI Éva, FEHÉR Milán, JUHÁSZ Péter, STÜNDL László, 

BÁRSONY Péter

A halastavakban rejlő jelentős termelési lehetőségekből kifolyólag, a haltermelés-fejlesztés egyik legkézen-
fekvőbb területe a halastavakban rejlő termelésbiológiai potenciál jobb kihasználása.
A megfelelő mennyiségű és minőségű halhús előállításához a tógazdasági haltermelőknek korszerű takar-
mányozási-technológiákra van szükségük. Az utóbbi időben a jó minőségű, teljes értékű haltápok elérhető-
vé válásával, a pontycentrikus termelés intenzifikálása előtérbe került. A tápok, takarmány kiegészítőkkel 
történő dúsításával javulhat a takarmányhasznosulás, gyorsabb növekedésre, illetve egy egészségesebb ál-
lományra tehetünk szert.
Ponty ivadékokkal végzett 8 hetes takarmányozási kísérletünkben, egy kereskedelmi forgalomban kapha-
tó tápot egészítettünk ki különböző dózisokban, egy kizárólag természetes anyagokat tartalmazó ásványi 
takarmány alapanyag készítménnyel, illetve egy ugyancsak természetes eredetű probiotikummal. Mindkét 
anyagot 0,5; 1 és 2 %-ban adagoltuk a ledarált táphoz, majd azt újraformáztuk. A kísérlet időtartama alatt 
napi háromszori etetéssel, ad libitum takarmányoztuk a halakat.
A 8. hét végén kapott eredményeink alapján elmondható, hogy a huminsav tartalmú szerves ásványi ki-
egészítő, melyet kísérletünkben használtunk, elősegíti a fajlagos takarmány felhasználás javulását, de nem 
éri el a probiotikus kiegészítőnél kapott értékeket. Minél nagyobb dózisban alkalmaztuk a huminsavas 
kiegészítést, a takarmány-együttható értéke annál kedvezőbb volt, míg ez a probiotikum esetében nem 
mondható el. A kapott FCR értékekből kiemelkedő eredményt adott a 0,5%-ban dúsított probiotikus ke-
zelés, amely jelentős különbséget mutat a kontroll csoporthoz viszonyítva. Itt mutatkozik meg leginkább a 
takarmány-kiegészítő etetésének azon előnye, miszerint javul a takarmányhasznosulás. 
Mind a huminsav, mind pedig a probiotikum kiegészítés immunrendszerre ható pozitív tulajdonságát tük-
rözi a megmaradás is. A pontyok egészségesebbek, ellenállóbbak lettek, és nagyobb súlygyarapodást értek 
el csekély mértékű elhullás mellett.
A két alkalmazott takarmány-kiegészítővel kezelt csoportokat összevetve megfigyelhető, hogy a probiotikus 
készítménnyel való kiegészítés minden alkalmazott mennyiségében felülmúlta a huminsavas kiegészítéssel 
etetett csoportokat, az átlagsúlyok és a biomassza tekintetében egyaránt.
8 hetes kísérletünk befejeztével a tendenciák alapján elmondható, hogy a huminsav tartalmú ásványi ki-
egészítő és a probiotikus kiegészítő is hatékonyan alkalmazható a pontyok utónevelésében.

Kulcsszavak: ponty, táp, probiotikum, huminsav
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VÁROS-VIDÉK KAPCSOLATOK A HAZAI VIDÉKFEJLESZTÉSI 

TERVDOKUMENTUMOKBAN 

DANCSOKNÉ FÓRIS Edina

Bevezetés (a téma aktualitása, hipotézis)

A hazai urbanizációs folyamatok, az értelmiség városokba vándorlása, az apró- és kisfalvak fokozatos ki-
ürülése, mind olyan jelenségek, amelyek a város-vidék kapcsolat egyensúlyának biztosítását az országos és 
a helyi vidékfejlesztési tervezés egyik kiemelt céljává teszik. 
Számos európai politikai dokumentum (mint például a Vidéki Térségek Európai Chartája, a Corki nyilat-
kozat, a Területi Agenda 2020), valamint a vonatkozó tudományos kutatások (mint például az ESPON 
vagy a hazai Vidékkutatási Program) egyaránt foglalkoznak az Európa-szerte ismerős leszakadási folya-
mattal, amely elsősorban a falvakat érinti, de hatásukban az egész vidéki térségre kiterjednek. A vidék él-
hetőségének egyik kulcseleme a városokkal való viszony harmonikussá tétele, ezért szerepel ez horizontális 
elvként a Magyar Nemzeti Vidékstratégiában is.  Nem új keletűek a vidéki térségek leszakadási folyamatai, 
mégsem látszik az évtizedek óta tartó támogatásokat megalapozó terület- és vidékpolitikának olyan ered-
ménye, amely megfordította volna ezt a folyamatot, vagy legalább a vidék válságából kivezető utat megmu-
tatta volna, megnyugtatva a vidéki területek értékeinek fennmaradásáért aggódókat. Joggal fogalmazódik 
meg tehát az a feltételezés, hogy a vidékfejlesztési tervezésben a legfelsőbb szintet követő programozásnál 
a város-vidék kapcsolat témaköre elvész a megvalósítandó vidékpolitikai célok halmazában.

A kutatás módszere

Kutatásommal a fenti feltételezés valóságtartalmának járok utána: megvizsgálom a hazai országos vidék-
fejlesztési dokumentumokat a SAPARD programtól napjainkig, valamint négy mintaterülethez kapcso-
lódóan a legutóbbi ciklusban készült helyi vidékfejlesztési stratégiákat. Azt elemzem, hogy a város-vidék 
kapcsolat hogyan jelenik meg 

• a célok
• a helyzetfeltárás és az 
• intézkedések 

leírásában. Értékelem ezek koherenciáját az egyes dokumentumokon belül. A célokat összevetem a nem-
zetközi dokumentumokban található célrendszerrel, valamint értékelem az azoknak való megfelelést is.

A kutatás várható eredménye, távlati célok

Eddigi elemzéseim alapján nem tűnik megalapozatlannak a fenti feltételezés, vagyis a város-vidék kapcsolatok 
nem kapnak megfelelő hangsúlyt a vidékfejlesztési tervezési dokumentumokban. Valószínűnek látszik azonban, 
hogy lehet találni eszközöket még az egyes projektek finanszírozhatóságát megalapozó helyi vidékfejlesztési 
stratégiákban is, amelyek hozzásegíthetnek a vidékpolitikai dokumentumokban megfogalmazott cél eléréséhez, 
a város-vidék kapcsolatok harmonikussá válásához. Kutatási eredményeim között ilyen eszközök használatára 
is teszek javaslatot.

Kulcsszavak: vidékfejlesztés, város-vidék kapcsolat, tervezés 
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THE LOSSES DUE TO DISPLACED ABOMASUM ON A LARGE-

SCALE HUNGARIAN DAIRY FARM: A CASE STUDY 

FODOR István, BICZÓ András, MATYOVSZKY Balázs, ÓZSVÁRI 

László

Displaced abomasum (DA) occurs primarily in high-yielding dairy herds. Transition cows are at the high-
est risk. DA is a chronic disease, which leads to significant production losses, thus, the emphasis is on the 
prevention. The incidence of this disease shows large variation among dairy herds, but in dairies, which 
experience DA cases frequently, substantial economic losses may occur. Considering one particular farm, 
the frequency of the occurrence of DA can vary from one year to another. It is important to note, that the 
incidence of the displaced abomasum may seem low in many Hungarian dairy farms, because cows are 
not being monitored for this animal health disorder, therefore a significant source of loss may remain un-
covered. Imbalanced feed composition and feeding mismanagement are among the most important risk 
factors of this disease.
In the present study the financial losses related to DA were investigated in a Western-Hungarian 900-cow 
Holstein-Friesian dairy farm in 2012 and 2013. In these years, the prevalence of the displaced abomasum 
was three times higher than in the preceding years. Altogether the production data of 164 DA-affected cows 
were included in our study.  DA-positive cows produced 2,857 kg less milk annually than their healthy 
herdmates. Their calving interval was 56.5 days longer and 1.87 more inseminations were needful to con-
ceive, as well. 28 cows were culled due to DA during the study period. The partial budget approach was 
used to quantify per-case and farm-level losses (1 EUR= 300 HUF). By using this method, the additional 
revenues stemming from the absence of the disease can be quantified. 
A DA case amounted to be 407,241 HUF (1,357 EUR), this meant approximately 33.4 million HUF (111,313 
EUR) loss on farm-level annually. 43.41% (176,803 HUF, 589.34 EUR) of this was related to the decreased 
milk receipts, which was the major source of economic loss in DA. Longer calving interval turned out to be 
the second most important expenditure, which accounted for 23.59% (96,084 HUF, 320.28 EUR) of the 
total DA-related losses. The culling of 28 cows because of DA cost 5.9 million HUF (19,675 EUR) per year, 
meaning that culling cost was the third largest cost item (71,980 HUF, 239.93 EUR per DA case). Further 
loss sources were increased mortality (25,076 HUF, 83.59 EUR, 6.16%), veterinary costs (20,975 HUF, 
69.92 EUR, 5.15%), discarded milk (8,981 HUF, 29.94 EUR, 2.21%) and increased semen use (7,342 HUF, 
24.47 EUR, 1.80%).
As the examinations on the farm pointed out, the major contributing factor to the increased incidence of 
DA was the 200-300% difference between the TMR recipe and the composition of the feed actually given 
to the cows due to the inadequate operation of the mixer wagon. Since the end of 2013 the herd managers 
have put a large emphasis on the reduction on predisposing factors – such as foot health, prevention of 
ketosis and feeding management – and as a result, the incidence of DA cases have reduced significantly.

Keywords: dairy cattle, displaced abomasum, economic loss, disease, feeding
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A TALAJ MIKROBIÓTA DNS KIVONÁSÁNAK ÉS MOLEKULÁRIS 

VIZSGÁLATÁNAK MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE 

GAZDAG Orsolya, KÖDÖBÖCZ László

A talaj mikrobióta meghatározó szerepet játszik a földi élet alapjául szolgáló biogeokémiai ciklusok műkö-
désében. Az agrár ökoszisztémák működésének megértése elképzelhetetlen a talaj mikrobióta szerepének 
megismerése nélkül. A hagyományos szelektív táptalajos eljárásokkal a teljes talaj-mikrobapopuláció 1%-
át tenyészthetjük ki. A DNS-alapú vizsgálati módszerek új távlatokat nyitnak a talaj mikrobióta összetéte-
lének, működésének megismerésében.
Bár a talajból történő DNS kivonásnak számos eljárása ismert, az eltérő módszerek hatékonyságának kvan-
titatív összehasonlítását eddig még kevesen vizsgálták. A talaj mikrobióta közösség molekuláris módsze-
rekkel végzett vizsgálatának alapja a DNS kivonás, melynek fő lépései: a mikróba sejtjeinek feltárása, nagy 
molekulasúlyú, tiszta DNS kinyerése. Az extrakció hatékonyságát befolyásolhatják a talaj fizikai és kémiai 
tulajdonságai, az alkalmazott DNS kivonási módszer. A talajmintából kinyerhető DNS mennyisége kevés, 
a kivonás reprodukálhatósága problémás. Az izolálás egyik kritikus lépése a huminsavaktól, a fehérjéktől, 
az ureától és a poliszacharidoktól való tisztítás.
A nukleinsav kivonás első és meghatározó lépése a fizikai sejtfeltárás, amitől a kapott talaj DNS meny-
nyisége, minősége függ. Kutatásainkhoz martonvásári (vályog talaj) organikus gazdálkodású területről 
származó mintákat választottunk ki. Feltételeztük, hogy a kísérletünkben alkalmazott üveggyöngyös Zymo 
Research „Soil Microbe DNA MiniPrep Kit”-tel a fizikai feltárás hatékonyságát javítani lehet, melyhez 
4-féle rázatási módszert teszteltünk. Az izolálás mennyiségi mutatóinak javítása különböző fizikai talaj-
kezelési eljárásokkal történt. Az eljárás során maximális fokozaton, különböző időtartamokkal használt 
készülékek: sejtmalom (Beadbeater), horizontális pulsing vortex (VWR Pulsing Vortex Mixer), homogeni-
záló rendszer (FastPrep-24), vortex (VelpScientifica ZX3). A talajminták rázatása után a gyártó utasításit 
követve elvégeztük a DNS kivonást. A tisztított DNS mennyiségi és minőségi mutatóit meghatároztuk. 
Az izolált DNS koncentrációt ND-1000 NanoDrop spektrofotométer (Thermo Scientific) és száloptikás 
mikroküvetta (TrayCell, Hellma) (Thermo Spectronic, Helios Beta spektrofotométer) segítségével mértük. 
A DNS koncentráció meghatározásán túl (260nm) a kapott abszorbanciákból meghatároztuk a huminsav 
(230 nm), fehérje (280 nm) szennyeződések mennyiségét is. 
A sikeres DNS kivonás után áttértünk azok PCR (Polymerase Chain Reaction) módszeres megsokszorozá-
sára. A talajbaktériumok molekuláris vizsgálatához általában a riboszóma kis alegységében levő konzerva-
tív, 16SrRNS-t használják fel. A rRNS-t kódoló gének konzervatív és variábilis szakaszokból állnak, így filo-
genetikai összefüggések vizsgálhatóak vele. A talajmintákból származó mikróba DNS-ek 16SrRNS génsza-
kaszának egy részét baktériumokra univerzális primerpárral F984GC, R1378, és α-Proteobaktériumokra 
specifikus primerpárral F203α R1494, fészek PCR módszerrel felszaporítottuk, a PCR reakciót optimali-
záltuk. A kapott terméket 1,5%-os agaróz gélben futtatuk meg.
A különböző időtartamokkal és rázatási módokkal végzett DNS kivonásokat összehasonlítva megállapí-
tottuk, hogy a sejtmalommal végzett 3 perces rázatás volt a leghatékonyabb (65,87 ng/µl, 0,25g talajra 
vonatkoztatva). A talaj baktérium DNS-t az általunk optimalizált PCR-beállításokkal, fészek PCR techni-
kával sikeresen felszaporítottuk. A mintáinkban molekuláris módszerekkel kimutattuk a biológiai nitrogén 
fixációban fontos szerepet játszó α-Proteobaktériumokat. 

Kulcsszavak: talaj mikrobióta, DNS
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NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK HATÁSA A 

PARADICSOM VEGETATÍV ÉS GENERATÍV TULAJDONSÁGAIRA 

HORVÁTH Dóra Elvira, SÁRDI Katalin

Napjainkban az egészséges táplálkozás egyre nagyobb hangsúlyt kap, amihez nélkülözhetetlen a megfele-
lő minőségű termékek előállítása Ennek eléréséhez szükséges a termesztett növényeink kiegyensúlyozott 
tápanyagellátása, amihez a legfontosabb makroelemeken kívül a mikroelem ellátásra is figyelmet kell for-
dítanunk. mivel csak így érhető el megfelelő hozam és jó minőség. E célok eléréséhez nyújtanak segítséget a 
növekedésszabályozó és növénykondicionáló készítmények, melyek nem a károsítókkal szemben védenek, 
hanem elősegítik- vagy szabályozzák- a növekedést, illetve javítják a növény kondícióját, így érhetünk el 
jobb minőséget vagy más termesztéstechnológiai előnyt. A levéltrágyázással továbbá a talaj kedvezőtlen 
tápanyag-ellátottságát is kiküszöbölhetjük, így a tápanyagok közvetlenül a felhasználás helyére, a levelek 
sejtjeihez kerülnek, hatásukat azonnal kifejtik.
A fentieket figyelembe véve, kísérletünket kontrollált körülmények közt, tenyészedényekben végeztük. Kí-
sérletünkben 7 kezelést alkalmaztunk, 4 ismétlésben, az alábbi kezelésekkel: K= kezeletlen kontroll, P1= 
csalán-fűzfa kivonat ajánlott dózis, P0,5=csalán-fűzfa kivonat ajánlott dózis fele, A1,5=algakivonat ajánlott 
dózis felső határa, A0,5=algakivonat ajánlott dózis alsó határa, M1=mikroelem lombtrágya ajánlott dózis, 
M0,5=mikroelem lombtrágya ajánlott dózis fele. Tápközegként tőzeg-perlit keveréket alkalmaztunk, teszt-
növényünk egy rövid tenyészidejű determinált paradicsom (Licopersicon esculentum L.) fajta, a ’Manó’ 
volt. A kezelésekre 3 alkalommal került sor, az ajánlások alapján. 1. kezelés: kiültetés után, intenzív növe-
kedéskor, 2.: virágzás kezdetén, 3.: termésnövekedéskor. A vegetatív paraméterek közül a tenyészidő so-
rán vizsgáltuk a növénymagasságot (cm), szárátmérőt (mm), levelek számát (db), valamint SPAD 502Plus 
klorofill mérővel a levelek relatív klorofill tartalmát.
Az első év vizsgálati eredményei alapján az alábbiakat állapítottuk meg: minden vizsgált vegetatív tulaj-
donság azonos ütemben változott mind a 7 kezelés esetében. A növénymagasságot a kontrollhoz képest 
közel 4%-kal növelte az ajánlott dózisú mikroelem lombtrágyázás (M1), a különbség azonban nem volt 
statisztikailag igazolható. A szárátmérők esetében szintén tapasztaltunk 7-10%-os átmérő- gyarapodást a 
kontrollhoz képest a csalán- fűzfa (P1 és P0,5) kivonat és a mikroelem lombtrágyás kezelés (M1 és M0,5) 
esetében, de szintén nem tapasztaltunk köztük szignifikáns eltérést. A végleges levélszám minden kezelés 
esetében 20-21 darab volt. A szakirodalomban található vegetatív paraméterekre vonatkozó eredmények 
részben megegyeznek saját eredményeinkkel, míg más kutatások pozitív tapasztalatokról, szignifikáns nö-
vekedésről számolnak be.
A friss fogyasztásra szánt paradicsom értékesítési árát befolyásoló egyik tényező a koraiság, ami jelen-
tős gazdasági előnyöket eredményezhet a termesztőknek. Vizsgálataink során statisztikailag igazolható 
különbségeket találtunk a kezdetben betakarított termés mennyiségek között. Az első két betakarítás al-
kalmával minden kezelésben szignifikánsan több termést kaptunk. A legnagyobb termés mennyiséget az 
M0,5-ös kezelés eredményezte, ami a kontrollhoz viszonyítva 270%  növekedést jelentett.  

Kulcsszavak: paradicsom, növénykondicionálás
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BIOKÉSZÍTMÉNYEK ALKALMAZÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSUK 

AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 

Dr. JAKAB Anita

Az ökológiai művelési módok szerepe fontos a talajok szervesanyag-tartalmának megóvása, fokozatos 
növelése szempontjából. A talaj szervesanyag-tartalmának változása egy bonyolult, összetett dinamikus 
egyensúlyi folyamat, amelyet irányított szerves/és szervetlen eredetű anyagokkal, adalékokkal bizonyos 
mértékben fokozni lehet. A talajok biológiai folyamatait fokozni, irányítani és megőrizni szükséges. A talaj-
növény rendszerek hasznos mikroszervezeteivel való talaj-biotechnológiai eljárások elterjedőben vannak. 
Elsősorban mikroszimbionta gombákkal és nitrogénkötő baktériumokkal való mesterséges szimbiózisok 
létrejötte hozzájárulhat a talaj-környezetvédelmi gyakorlat kialakításához.
A klasszikus tápelem-visszapótlás során a mikrobiális oltás egy sajátos módját alkalmazzák, mely során 
nagy szervesanyag-tartalmú anyagokat juttatnak a talajba. Az állati trágyákkal ez megvalósítható, de nap-
jainkban gazdaságossági és környezetvédelmi okok miatt is szükség van a mezőgazdasági és ipari eredetű 
hulladék anyagok felhasználására. A hulladékok azonban a talajbiológiai aktivitás tápelem-körforgalom-
ban kifejtett előnyös hatásán túl a nem-kívánt potenciális állat-/emberpatogén mikroorganizmusok koc-
kázatát is fokozzák. A hasznos mikroorganizmusok mennyisége pedig ezzel párhuzamosan csökkenhet, 
ami sok esetben indokolttá teheti a mikrobiális oltóanyagokkal való kombinációk kialakítását is.
A mikrobiális oltások során a mikroorganizmusok életképességének megőrzése elengedhetetlenül szüksé-
ges a gyakorlati alkalmazásig és a későbbi infekció létrejöttéig. Irodalmi adatokkal is alátámasztott tény 
ugyanakkor, hogy a tárolás és szállítás során az oltóanyagtörzsek életképességét számos környezeti abioti-
kus stressz-tényező képes károsítani.
A szakirodalmi eredményeket áttekintve megállapíthatjuk, hogy a mikrobiológiai oltóanyagok mezőgaz-
dasági alkalmazása egyre elterjedtebbé válik mind hazánkban, mind a világban. A talajok termékenységé-
nek javítását célzó, alternatív tápanyag-utánpótlási formában alkalmazott készítmények pozitív hatásait 
támasztják alá hazai és külföldi szakirodalmak egyaránt. A készítmények hatásait vizsgálták laboratóriu-
mi, tenyészedényes és szabadföldi kísérletekben is. Megállapították, hogy alkalmazásuk nemcsak a talaj 
fizikai-, kémiai-, és mikrobiológiai tulajdonságait, hanem a termesztett növények vizsgált paramétereit is 
legtöbb esetben pozitívan befolyásolták.
Több éven keresztül, azonos körülmények között beállított tudományos kísérletekben egyes biokészítmények 
talaj-növény rendszerben kifejtett komplex hatásait tanulmányoztam. Kutatásaim során arra törekedtem, 
hogy komplexebb eredményt kapjak a készítmények a talajkémiai, -mikrobiológiai tulajdonságairól, vala-
mint, az alkalmazott tesztnövények biomasszájára kifejtett hatásairól.

Kulcsszavak: biokészítmény, növénytáplálás, talajmikrobiológia, tenyészedény
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KOCKAHÁZAK SZEREPE A FALUSI UTCAKÉPBEN 

SZENTMÁRTONKÁTA PÉLDÁJÁN 

KATÓ Eszter

A hazai vidéki települések, elsősorban a falvak utcaképvizsgálata kapcsán időről időre felmerül az ú.n. 
kockaházak kérdésköre. Szinte minden faluban, kisvárosban, nagyváros kertvárosias településrészén ta-
lálkozunk ezekkel az épületekkel, tekintet nélkül arra, hogy az ország melyik részén járunk. Megnevezésük 
változatos: kockaház, sátortetős kockaház, Kádár-kocka, „vidéki panel”. A többség – laikusok és szakmabe-
liek egyaránt – lenézi ezt a háztípust, csúnyának tartja, a hagyományos paraszti lakóház megcsúfolásának. 
Mindeközben Katharina Roters német fotográfus Hungarian Cubes címmel nagysikerű könyvet jelentetett 
meg a témáról és a kockaház, mint sajátos magyar épülettípus bemutatását a 2014-es velencei építészeti 
biennáléra javasolta.
A sátortetős kockaházak megközelítőleg négyzetes alaprajzú lakóházak, jellemzően 9 vagy 10 m hosz-
szú oldalakkal, 90-100 m2 alapterülettel. Eredeti előfordulásukban ezek egyszintes épületek, 4-4,5 m-es 
ereszmagassággal és 5,5-6 m körüli épületmagassággal. Egy másik definíció szerint a kockaház „kétszobás, 
többnyire „összkomfortos”, földszintes ház, két széles, az utcára nyíló ablaka mögött a szobákkal és ezután 
a mellékhelyiségekkel: elő- és fürdőszobával, konyhával, kamrával. Az alaprajz a négyszögtől ritkán és ke-
véssé eltérő. A házon gúla alakú sátortető.”
A kockaházak problematikájával, keletkezésének körülményeivel, fejlődéstörténetével, megítélésével szá-
mos kutató foglalkozott megjelenésük pillanatától kezdve, nem csak építészeti, hanem politikai, társadal-
mi és gazdasági szempontból is. A téma összetettségét bizonyítja a kutatók szakterületeinek változatos-
sága: Tóth Zoltán és Hámori Péter történész, Tamáska Máté és Valuch Tibor szociológus, Istvánfi Gyula, 
Székely Judit építész, Mojzer Miklós és Szalai András művészettörténész. Kutatásom során megkíséreltem 
összevetni ezeket a forrásokat és választ adni arra a kérdésekre, hogy végső soron mi hívta életre ezt a ház-
típust, milyen viszonyban áll a népi építészet lakóépületeivel, és mi okozta példanélküli elterjedését a hazai 
lakosság körében.  
A kockaházak utcaképformáló szerepét Szentmártonkátán vizsgáltam részletesen, mely egy tipikusnak 
mondható elszegényedő alföldi falu Pest megye peremén. Mintaterületem, a Rákóczi út Szentmártonkáta 
mértani középpontjában fekszik. A katonai felmérések térképszelvényei alapján arra következtethetünk, 
hogy az utca csak a XIX-XX. század fordulóján kezdett beépülni, így jól mutatja a XX. századi vidéki épí-
tészeti tedenciákat.
Munkám során 37 telek 38 épületét vizsgáltam tájesztétikai módszerekkel, vizuális elemzéssel. Az ada-
tokat szemrevételezéssel, valamint műholdfelvétel segítségével vettem fel. Az elemzés során vizsgáltam 
az utcaképet nagyban befolyásoló épített elemek egymáshoz való viszonyát, a beépítés típusát, az épület 
homlokzatának és alaprajzának összhangját, az épületek horizontális és vertikális kiterjedésének ritmusát, 
valamint a homlokzatok színezettségét is. Értékeltem a parasztházak és a kockaházak viszonyát a jelenlegi 
utcaképben, kitérve az egyéb épülettípusokra (pl. könnyű-szerkezetes lakóház) is. 
Munkám bepillantást enged a sátortetős kockaházak jelenlegi szerepébe a mai falusi utcaszerkezetben, 
hosszú távú következtetések levonására azonban további mintaterületek vizsgálatára lenne szükség. Mind-
amellett azt remélem, jelenlegi kutatási eredményeim is alkalmasak arra, hogy hatásukra egy kicsit megen-
gedőbb szemmel és nagyobb megértéssel nézzük ezeket az épületeket.

Kulcsszavak: utcakép, falukép, településkép, kockaház
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A SZERBIAI BORTÖRVÉNY ÉS A NYOMON KÖVETÉS 

ALKALMAZHATÓSÁGA 

KOVÁCS Vilmos

A borkészítés nyersanyaga csak a megfelelően beértett szőlő lehet, amely mindig a termőhely jellegzetessé-
geit viseli magán. A szőlő termesztésnek és a bor készítésnek szintén nagy hagyománya van Vajdaságban 
illetve Szerbiában is. A mai Vajdaság területén még az Osztrák-Magyar monarchia idején honosodott meg 
jelentősebb területeken a szőlő termesztése és a borkészítés. A szerbiai területeken olasz és francia beha-
tás hatására alapozva indult el a szőlő termesztés. A múlt század 80-as éveiben jelentős szőlőtermesztés 
és borkészítés volt az akkor állami tulajdonban lévő nagy borászatokban, jelentős exportot jelentettek. A 
90-es évektől az izoláció hatására az ágazat jelentős hanyatlást mutatott. Majd a 2000 évektől indult újra a 
szőlőtelepítés és ezzel párhuzamosan a modern technológiákat alkalmazó borászatok is megjelentek, amely 
már egy magasabb színvonalat és minőséget jelent a piacon. E növekedéshez hozzá járult a szerb Mező-
gazdasági Minisztérium támogatása az új szőlő ültetvények telepítésére. Az EU-s csatlakozási tárgyalások 
keretében történt jogharmonizáció keretében a 2009 ben elfogadott Élelmiszer-biztonsági törvénnyel egy 
időben született meg a Bortörvény (Zakon o vinu) is. E két törvény már tulajdonképpen EU-konformnak 
tekinthető. A Bortörvény szabályozza a szőlő ültetvények regiszterét, a borkészítéssel foglalkozók kötele-
ző regisztrációját a borászatok jogi formájának és bejegyzésének lehetőségeit, valamint az eredetvédelmi 
lehetőségeket. A termékek nyomon-követésének a szükségességét a vonatkozó jogi szabályozás, valamint 
a minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági szabványok is előírják. Ahhoz, hogy a nyomon-követés meg-
valósulhasson a termőföldtől az asztalig, elengedhetetlen a pontos termék-jelölés és a vonatkozó feljegy-
zések készítésének, kezelésének szabályozottsága, valamint a technológiai fegyelem szigorú betartása.  A 
piacra jutáshoz és a piacon maradáshoz alkalmazni kell a minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági szab-
ványokat valamint teljes mértékben meg kell fellelni a vevői elvárásoknak. A megfelelő jelölés, termelési 
fegyelem a higiénia nélkülözetlen a borászatok működésében. A minőségi borok értékesítésében jelentős 
kommunikációs erővel bírnak az eredet védett teremékek, amelyek segítségével könnyebb a fogyasztói bi-
zalom megszerzése. Munkánkban bemutatjuk a szerbiai borrégiókat, a 2009-ben életbe lépett bortörvényt 
rendelkezéseit. Megvizsgáljuk a nyomon követhetőség és az eredetvédelem lehetőségeit és feltételeit, a 
borkészítés jogi feltételeit.
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KÖZÚTHÁLÓZATI FEJLESZTÉSEK TÁJI HATÁSAI ÉS KEZELÉSÜK 

A TERVEZŐI GYAKORLATBAN 

MÉSZÁROS Szilvia

A közútfejlesztés minden kornak szükségszerű feladata, hiszen a közlekedési kapcsolatok megteremtése, 
illetve a meglévő kapcsolatok használhatóságának biztosítása össztársadalmi érdek. Azonban az Európai 
Unióhoz való csatlakozásunk, illetve a csatlakozás előkészítése számos változást hozott – pl. a tervezési 
követelmények vagy az útfejlesztések intenzitásának növekedése szempontjából – így a közútfejlesztés ak-
tualitása vitathatatlan. A közútfejlesztések aktualitását szemlélteti, hogy az NFM szerint a 2014-2020-as 
támogatási időszakban várhatóan 1040 milliárd Ft uniós támogatás áll majd rendelkezésre az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretén belül (Széchenyi 2020), melynek kb. 30,5%-a közútfej-
lesztési célt szolgál majd.
Az út tervezés során számos szakterület összefogása szükséges (pl. úttervezés, vízrendezés, talajmechani-
ka, forgalomtechnika, közúti biztonsági hatásvizsgálat, környezetvédelmi hatástanulmányok, humuszgaz-
dálkodási terv, növénytelepítési terv stb.), azonban véleményem szerint a tervezési gyakorlatban szükséges 
lenne a tájépítészeknek nagyobb szerepet kapniuk – hogy a tervezett utak ne csak a műszaki szempontok-
nak vagy a jogszabályokban meghatározott előírásoknak feleljenek meg maradéktalanul, hanem a tájépí-
tészet szakmai igényeinek is.
Az úthálózati fejlesztéseknek számos – elsősorban kedvezőtlen – táji-természeti hatása van, például: a 
kisajátított területeken és közvetlen környezetükben a tájhasználatok megváltozása, korlátozása, ezáltal a 
tájpotenciál megváltozása; a települések elérhetőségének javulásával további tájhasználat-változások in-
dukálása; jelentős tájszerkezeti átalakulás és élőhely-fragmentáció, az életközösségek veszélyeztetése (pl. 
inváziós fajok elterjedése, elütések); a tájképi adottságok megváltoztatása. Ugyanakkor szükséges megem-
líteni a pozitív társadalmi-gazdasági hatásokat, például: a foglalkoztatottság növelése (vidéki munkaerő 
mobilizálása), elmaradott térségek felzárkóztatása a regionális elérhetőség javításával, a turizmus-idegen-
forgalom alapvető feltételének – megközelíthetőségnek – a megteremtése.
A kutatás fő célja, hogy gyakorlati példákon keresztül bemutassa, melyek a megvalósult beruházások meg-
határozó táji hatásai (helyi, települési és térségi szinten), a felmerülő problémák (a tervezési gyakorlat 
problémakörét is ide értve), és hogyan lehet/lehetne megfelelő tervezéssel és tájrehabilitációval elérni – 
ökológiai, funkcionális és esztétikai szempontokat is egyaránt figyelembe véve – a tájbaillesztést, vagyis a 
kedvezőtlen táji-természeti hatások minimalizálását.
A kutatás módszere elsősorban külföldi és hazai szakirodalom feldolgozásán; a hatályos jogszabályok, szab-
ványok, műszaki előírások, ajánlások, egyéb tervezési eszközök áttekintésén; valamint a hazai útfejlesztési 
beruházásokkal kapcsolatos tervek áttekintésén alapul. A kutatáshoz elsősorban a rendszerváltozás után 
megvalósult, a mai jogszabályok (314/2005 Korm. rend.) alapján legalább a felügyelőség döntésétől függő-
en környezeti hatástanulmányhoz kötött beruházások tervei, tapasztalatai kerülnek felhasználásra, a kül-
területi útszakaszokra koncentrálva.  Továbbá a kutatás során a jelenlegi tervezési rendszer hiányosságai, 
ellentmondásai is kiemelésre kerülnek.
A kutatás eredményei: az útfejlesztések kedvezőtlen táji hatásainak összegzése mellett a megvalósult köz-
útfejlesztési beruházások tapasztalatain keresztül a közutak tájbaillesztésének elősegítését célzó általános 
tájépítészeti javaslatok (típusai, irányelvek) megfogalmazása, melyek a tervezési gyakorlatban is megvaló-
síthatók.
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ORVOSI OLAJKÉSZÍTMÉNY TESZTELÉSE A SZŐLŐ (VITIS 

VINIFERA L.) GOMBAKÓROKOZÓI ELLENI VÉDEKEZÉS 

CÉLJÁBÓL 

PÁLFI Xénia, BISZTRAY György, VILLANGÓ Szabolcs, DEÁK 

Tamás, PÁLFI Zita, KARÁCSONY Zoltán, ZSÓFI Zsolt

A szőlőtermesztés során napjainkban fontosabb szerep jut az integrált növényvédelemnek, mivel a jelenleg 
használatos szerek előállítási költsége nem olcsó, a velük szemben kialakult rezisztencia nagy problémát jelent. 
Emiatt új, alternatív növényvédőszerek keresése, használata válik egyre inkább szükségessé; az alkalmazott 
permetezőszerek növényre és termésre gyakorolt közvetett vagy közvetlen hatásának felmérése, megértése pe-
dig elengedhetetlen a sikeres és hosszú távú alkalmazhatóság szempontjából. 
Jelen két éves kísérletsorozatban használt permetezőszer 98%-os tisztaságú orvosi olajkészítmény, mely alterna-
tívát nyújthat kedvezőbb előállítási költsége által a szőlő növényvédelmi munkálataiban. Önmagában, rotációs 
vagy kombinációs partnerként alkalmazva pedig a nagyhatékonyságú szerekkel szembeni rezisztencia kialaku-
lásának veszélye mérsékelhető. Korábbi, külföldön beállított kísérletek alapján a szer jó hatásfokot mutatott pl. 
a peronoszpórával szemben. Ebben a munkában az orvosi olajnak főként a lisztharmatra és a szőlő növényre 
gyakorolt hatásának felmérésére koncentráltunk, a 2013. és a 2014. évi vizsgálati eredményei kerülnek bemuta-
tásra. A kísérletet két eltérő lisztharmattal szembeni érzékenységgel rendelkező fajtán (Kékfrankos és a Chardon-
nay), több kezelési beállítással (a szer három dózisban permetezve, negatív és pozitív kontroll) végeztünk el a KRF 
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének területén. Az olajkészítmény lisztharmattal szembeni hatékonyságát a 
fertőzöttség frekvenciájának és intenzitásának monitorozásával vizsgáltuk. Ezzel párhuzamosan kiegészítettünk 
2014-ben egy levelekről és bogyókról történő mikobióta felméréssel is, melynek során a kultiválható gombák elő-
fordulási és megoszlási arányát vizsgáltuk. A szer szőlőre gyakorolt fiziológiai hatásainak felmérése céljából foto-
szintetikus paramétereket (sztómakonduktancia, asszimilációs és transzspirációs ráta) mértünk Ciras 1 infravörös 
gázanalizátorral. A Kékfrankos bogyóinak textúráját is megvizsgáltuk TA. XT plus Texture Analyser készülékkel; 
a mért paraméterek segítségével (héjvastagság és keménység, bogyó rugalmasság, magkeménység) az olaj és a 
fertőzöttség hatásának felmérése volt célunk. Mikroszkópos rügytermékenységi vizsgálatokat is végeztünk a kö-
vetkező évjárat fertőzöttségének becslésére. A bogyók és az egyes kezelésekből készült borok rutin analitikai para-
métereit is megmértük a kísérleti évekből, amit érzékszervi bírálattal is kiegészítettük. 
Eredményeink alapján 2013-ban az olajkészítmény jó hatásfokot mutatott a lisztharmattal szemben; az egyik dózis 
hatékonysága megközelítette az üzemi permetezését. A fajták eltérő lisztharmattal szembeni szenzitivitása is meg-
mutatkozott. Az olajos kezelést kapott területeken terméshozam csökkenést tapasztaltunk mind a két évben, aminek 
egyik oka valószínűleg a levelek fotoszintetikus aktivitásának kismértékű gátlása lehetett. A 2014-es év csapadékos, 
hűvös időjárása a gombás fertőzöttség kialakulásának kedvezett. Ebben az erős lisztharmat, peronoszpóra és szür-
kerothadás nyomású évben a készítmény nem bizonyult olyan hatékonynak, mint 2013-ban, viszont a dózisok kö-
zötti különbségek hasonlóak voltak a korábbi évben tapasztaltakhoz. A dózisok hatása közti eltéréseket a 2014-es 
mikobióta felmérés eredményei is tükrözik; az olaj nem gátolta az élesztő mikroflórát. A szer a 2013-as borok mi-
nőségi paramétereit nem befolyásolta. A 2014-es bortételek, a második év rügytermékenységi vizsgálata, valamint a 
Kékfrankos bogyók textúrájának elemzése folyamatban van. 
Összességében elmondható, hogy az olajkészítmény önmagában nem bizonyul hatékonynak erős lisztharmatnyo-
mással szemben. Az orvosi olaj fotoszintetikus aktivitást gátló hatását és a fertőzöttséget visszaszorító hatásmecha-
nizmusát a jövőben mikrobiológiai, növényélettani és több fenológiai állapotban történő permetezési kísérlet beállítá-
sával szeretnénk vizsgálni, bizonyítani; illetve kombinációs és rotációs partnerekkel a permetezéseket optimalizálni.

Kulcsszavak: orvosi olajkészítmény, lisztharmat, fertőzöttség frekvenciája, fertőzöttség intenzitása, gáz-
csere paraméterek
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SÖRÖK TÁPÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA A SÖRFŐZÉS SORÁN 

SZABÓ Edina, Dr. SIPOS Péter

A napjainkban is nagy népszerűségnek örvendő sör az emberiség egyik legrégebb óta ismert és fogyasztott 
itala (Piendl, 2005; Eßlinger, 2009). Csak kevesen tudják róla, hogy amellett, hogy ízletes, számos pozitív 
élettani hatása van szervezetünkre (Kalušević et al., 2011; Hofta et al., 2007; Gerhäuser, 2005). Malátából 
vízzel történő cefrézés, komlóval történő forralás, és sörélesztővel történő erjesztés révén állíthatunk elő, 
mely alapanyagoknak köszönhetően gazdag ásványi anyagokban, vitaminokban, különböző szénhidrátok-
ban, és fehérjékben (Codex Alimentarius Hungaricus, 1997; Iimure – Sato 2012; Nogueira et a., 2005; 
Kalušević et al., 2011; Hofta et al., 2007; Gerhäuser, 2005). Ezen vegyületek főként a maláta révén kerül-
nek a sörbe, és nagyrészük lebomlik, vagy átalakul a sörfőzés műveletei során (Narziss, 1981).
Az összetett szénhidrátok egyszerűbb cukrokká bomlanak le, melyeket aztán az élesztők a fermentáció 
során alkohol és széndioxid előállítására használnak fel, így az erjedés után már csak egyszerű cukrok 
formájában lesznek jelen a sörben (Narziss, 1981; Cortacero-Ramírez et al., 2003; Nogueira et al., 2005). 
A sörben található fehérjék szintén átalakulnak a főzés során. Egy részük kicsapódik a komlóforralás so-
rán, míg a visszamaradó fehérjék a sör habjának képzésében, és a hab szerkezetének stabilizálásában ját-
szanak nagy szerepet (Narziss, 1981, Picariello et al., 2012).
Kutatásunk célja az volt, hogy nyomonkövessük, ezen tápanyagok mennyiségének változását a sörfőzés 
egyes műveletei során. Ennek megfelelően vettünk mintát a sörfőzés során a cefrézés utáni, a máslás utáni, 
a komlóforralás utáni, és a fermentálás utáni (kész sör) sörléből. Vizsgálataink során arra a kérdésre keres-
tük a választ, hogy melyik sörfőzési folyamat, hogyan befolyásolja a sörök tápértékét.
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A MAGYARORSZÁGI PINCESZÖVETKEZETEK ELEMZÉSE A 

TERMESZTÉSTECHNOLÓGIA ÉS A TERÜLETI ELHELYEZKEDÉS 

TÜKRÉBEN 

SZABÓ Péter

A szövetkezetekkel, illetve szőlészettel-borászattal 2012 óta foglalkozom. A „Kárpát-medence gazdasági 
és társadalmi kohéziójának megerősítése az erőforrások allokációjával – szövetkezés a nemzeti felemel-
kedésért” című dolgozatomat 2012-ben mutattam be a Pannon Egyetem Intézményi Tudományos Diák-
köri Konferencián, 2013-ban pedig az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Szakdolgozatomat 
ugyancsak ebben a témában írtam. Mesterszakos diplomadolgozatomban a magyarországi pinceszövetke-
zetek helyzetével foglalkoztam. Külföldi tanulmányaim alatt mélyrehatóan tanulmányoztam a szlovéniai 
szőlészet, illetve borászat helyzetét is. Doktori kutatási témám: környezetkímélő technológiára alapozott, 
nagy biológiai értékű szőlő szaporítóanyag előállítás fejlesztése, gazdaságosságának összehasonlító elem-
zése.
Amennyiben jól körülnézünk Európában, akkor azt mondhatjuk, hogy a szövetkezet az egyik legsikeresebb 
gazdálkodási forma, és a nemzetközi gazdaságban komoly szerepet tölt be. A legnagyobb nemzetközi szer-
vezetek nem csak elismerik a szövetkezetek létjogosultságát, hanem támogatják is. Ugyanez igaz Magyar-
országra is, azonban a szövetkezeti rendszer szervezettsége, sikeressége, jogszabályi háttere és társadalmi 
elismertsége jócskán elmarad Nyugat-Európától.
A szövetkezés létjogosultsága főként gazdasági, illetve szociális előnyökön alapszik. Az alacsonyabb input 
költségek gazdaságosabbá teszik a termelést, hiszen a termeléshez szükséges input anyagokat és eszközöket 
nagyobb volumenben, így kedvezőbb áron tudja beszerezni a pinceszövetkezet. A szövetkezés olyan előnyö-
ket biztosít a szőlőtermelők számára, melyeket ezek hiányában nem élvezhetnének.
Kutatásomban négy fő kérdést vizsgáltam:
1. A szőlőtermesztés vonatkozásában szükség van-e integrációra Magyarországon? A vizsgálatokat csemege 
és bor szőlőtermelésre vonatkozóan is elvégeztem.
2. Magyarországon mely NUTS2-es szintű régiókban, illetve mely borrégiókban, borvidékeken működnek 
pinceszövetkezetek?
3. Van-e összefüggés a területi elhelyezkedésük, illetve a termesztéstechnológiájuk között?
4. Magyarország mely régiójában, mely borvidékéhez kapcsolódóan alakultak ki a leghatékonyabban műkö-
dő pinceszövetkezetek?
Hipotézisem szerint a szőlőtermesztésre vonatkozó adatok elemzése után egyértelműen kirajzolódnak olyan 
összefüggések, amelyek a szőlő és bor tekintetében is az integrációra és a szövetkezésre hívja fel a figyelmet.
A pinceszövetkezetek területi elhelyezkedése, a különböző méretnagyságuk és a működő gazdaságok száma 
következtetni enged jövőbeli tervezési feladatokra, amelyekre nagyobb figyelmet kellene fordítani a jövőben; 
hiszen az Európai Unió, valamint a világ által is diktált versenytől a magyar szőlő és bor ágazat sem maradhat 
le. A versenyképesség és az üzemi méretek növelése, integrációk, pinceszövetkezetek kialakítása elengedhe-
tetlen a siker érdekében.
Kutatásom első részében a 2010-es Általános Mezőgazdasági Összeírás adataira alapozva regionális területi 
vizsgálatokat végeztem. A területi elhelyezkedésre vonatkozó vizsgálataimat a NAV jövedéki engedéllyel ren-
delkezők adatbázisa, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának és a Szőlő és Bor Termelői Csoportok Országos Szö-
vetségének adatbázisa alapján végeztem el. A termesztéstechnológiára vonatkozó analízisem személyes látoga-
tásokat követő tapasztalataim, illetve telefonos interjú, és online kérdőíves felmérés segítségével végeztem el.
A pinceszövetkezetek gazdasági tevékenységéről szóló kutatást (alapítás éve, árbevétel) a Céginfó adatbá-
zisára alapozva folytattam.
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KAPILLÁRIS ELEKTROFORÉZIS – EGYSZÁLÚ KONFORMÁCIÓS 

DNS POLIMORFIZMUS (CE-SSCP) MÓDSZER ALKALMAZÁSA 

A HÁZIGALAMB (COLUMBA LIVIA DOMESTICA) DNS 

MINTÁZATÁNAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ 

TISZA Ákos, SIMON Ádám, CSIKÓS Ádám, JÁVOR András, GULYÁS 

Gabriella, CZEGLÉDI Levente

Az utóbbi években rendkívül fontos szerephez jutottak a különböző, állati eredetű élelmiszerek eredet-
igazolására irányuló kutatások, ugyanis a fogyasztók tudatos megtévesztése, profit növelés céljából a jó 
minőségű termékek gyengébb minőségű alkotókkal történő helyettesítése nemcsak a vásárlók gazdasági 
megkárosítását, hanem ezen túlmenően egészségügyi, illetve vallási problémákat is felvetett. Mindezt fi-
gyelembe véve egyre több olyan módszer, gyakorlat született, melyek információval szolgálnak a vizsgált 
állati termékek minőségéről. Számos módszert dolgoztak ki az élelmiszerekből történő fajazonosításra, 
melyeket három nagy csoportba sorolhatjuk: zsír-, fehérje- és DNS alapú kimutatási módszerekre, me-
lyek közül a DNS alapú módszerek a leghatékonyabbak, mivel gyors, magas specificitású és érzékenységű, 
költséghatékony módon történő azonosítást tesznek lehetővé. A DNS alapú, fajazonosításra irányuló vizs-
gálati módszerek a mitokondriális DNS (mtDNS) konzervatív régióinak vizsgálatára terjednek ki, melyek 
közül a leggyakrabban vizsgált szakaszok a D-loop régió, 12S rRNS, 16S rRNS, illetve a citokróm b. Számos 
polimeráz láncreakción (PCR) alapuló technikát fejlesztettek ki, melyek a fajazonosításban is alkalmazha-
tóak, a legismertebbek a RAPD–PCR, PCR-RFLP, fajspecifikus PCR, egyszálú DNS konformációs polimor-
fizmus (SSCP).
Munkánk során olyan lézer indukálta fluorescens kapilláris elektroforézis – egyszálú konformációs polimor-
fizmuson (CE-SSCP) alapuló rendszert állítottunk be, amely során házigalamb (Columba livia domestica) 
futtatási mintázatát határoztuk meg a módszer optimalizálásával. A vizsgálathoz a mitokondriális DNS 
12S rRNS régióját választottuk, mivel olyan konzervatív szakaszokkal rendelkezik, melyek más madárfajok 
esetében is megtalálhatóak, a bennük található pontmutációk, eltérések pedig a fajok közötti eltérések 
kimutatására alkalmasak. Első lépésben bioinformatikai programok segítségével primerpárt terveztünk 
több madárfaj (házikacsa, pézsmaréce, házityúk, házilúd, gyöngytyúk, fácán, pulyka) esetében a vizsgált 
mitokondriális 12S rRNS régióra, melyek között a szekvencia eltéréseket homológia kereséssel (BLAST) 
állapítottuk meg. A target szekvencia kialakításánál figyelembe vettük, hogy a termékméret 250, illetve 
350 bázispár (bp) közé essen, valamint a fajok közötti eltérés minimum 5 bp legyen. Ezt követően PCR-
ral amplifikáltuk a házigalamb DNS 12S rRNS régióját, amit agaróz gélelektroforézissel ellenőriztünk. A 
kapott DNS termék mérete 285 bp volt. A CE-SSCP módszer kivitelezéséhez az optimalizáció során beál-
lítottuk a legfontosabb futtatási paramétereket, melyek alapján egyedi mintázatot kaptunk. A denaturáló 
formamid megfelelő arányának, valamint a hőmérséklet beállításával lehetővé tettük a mintában található 
DNS konformációjának optimális kialakulását. A futtatás feszültségének változtatásával a kimutatási érzé-
kenységet, a puffer koncentrációjának megválasztásával a futtatás kivitelezését befolyásoltuk.
További lépésként tervezzük a hazánkban fogyasztott baromfi fajok és az azokból készült kereskedelmi 
forgalomban előforduló élelmiszerek vizsgálatát. 

Kulcsszavak: fajazonosítás, polimeráz láncreakció (PCR), egyszálú konformációs DNS polimorfizmus 
(SSCP), kapilláris elektroforézis (CE)
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MARKETING SZEREPE A BOROK VILÁGÁBAN 

TÖRÖKNÉ KISS Klára Ágnes

A bort Magyarországon mindig a hazai történelem, a kultúra és a gazdaság egyik meghatározó elemének 
tartják. Nem utolsó szempontból a borvidékek termelőinek és értékesítőinek megélhetési forrást biztosít.  
Évezredes szőlő- és bortermelő hagyományokat őriznek a mai borászok, tudásukat borversenyeken bizo-
nyítják. 
Az elmúlt évtizedben a magyar bor hírneve és piaci pozíciója sajnos hanyatlásnak indult, mivel a világ bor-
termelésében jelentős változások zajlottak és zajlanak mai napig. A bor és az ezzel együtt járó gasztronómia 
fontos szerepet tölt be a hazai mezőgazdaságban, turizmusban és az országimázs formálásában. Hazánk-
ban a bormarketing jelentősége folyamatosan növekszik. Egyre több termelő és értékesítő fogadja el azt 
a tényt, hogy a marketingszemlélet és a marketingeszközök alkalmazása mára nélkülözhetetlenné váltak. 
Vizsgálataim alapjaként olyan termékcsoportot választottam, amely szinte minden felnőtt korú ember éle-
tében jelen van, illetve az alkoholos italok kereskedelmében a különböző kereskedelmi egységekben a kis 
boltoktól egészen a szuper-, hipermarketekig minden helyen megtalálható.
A bormarketing a marketing- és a bortudományok ötvözete, ahol szükség van a marketing módszerek, 
szemléletek, koncepciók ismeretére, és nem nélkülözheti a borászati alapismereteket sem. A borászattal 
és forgalmazással foglalkozó vállalkozások piaci környezethez való alkalmazkodásának cél és eszköz-rend-
szerét jelenti. A szakirodalomban az ismeretkört két részre osztják, egyrészt marketingre, mint leíró tudo-
mányra, másrészt marketingmenedzsmentre, amelyben a tervezés és végrehajtás kap nagyobb hangsúlyt. 
Több kutatás megállapítja, hogy a világ szemében a magyar termékekről kialakult egy olyan
kép, miszerint olcsóak, közepes minőségűek és gyenge a csomagolásuk. Ez a kép sajnos a magyar borokra 
is vonatkozik. Az elmúlt húsz évben a nagy nemzetközi borversenyeken szép sikereket érnek el a magyar 
borok, sok érmet kapnak. Mindezek ellenére sem sikerült az áttörés, mert sok esetben ezek a borok kisebb 
mennyiségben készülnek, mint hogy fajsúlyosan meg tudjanak jelenni bármilyen exportpiacon. A Magyar-
országon megtermelt bor nagyobb hányada viszont valóban nem éri el azt a minőségi küszöböt, ami pozitív 
visszacsatolást váltana ki a külföldi fogyasztókból, vagy szakértőkből.
Magyarországon ma 22 borvidéket tartanak számon. Magyarország azon kevés országok közé tartozik, 
amely a klasszikus borstílusok teljes skáláját átfogja a fehér boroktól kezdve, a testes vörös borokon át a 
természetes édes borokig bezárólag. A szőlőfajtákban is nagy változatosság mutatkozik, s a borkészítésben 
a magyar és nemzetközi fajták egészséges egyensúlyban vannak. Magyarországot többnyire fehér borter-
melő országként ismerik, s a mennyiséget tekintve ez igaz is.
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HIDROPÓNIKUS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEVELT NAPRAFORGÓ 

TÁPOLDATÁNAK PH-ÉRTÉK VÁLTOZÁSA KÜLÖNBÖZŐ ARZÉN 

KEZELÉSEK HATÁSÁRA 

VÁRALLYAY Szilvia, VERES Szilvia, BÓDI Éva , FARZANEH 

Garousi, KOVÁCS Béla

Az élelmiszeralapanyagok előállításánál rendelkezésünkre álló mezőgazdasági környezet toxikus elemek-
kel történő szennyeződése egyre nagyobb méreteket ölt, mely egyre nagyobb veszélyeket jelenthet. Az egyik 
legfontosabb, a környezetben is előforduló toxikus elem az arzén. Hazánkban a felszín alatti vizek arzén 
tartalma magas, mely probléma elsősorban az Alföld déli területén jelenik meg. Az arzén arzéntartalmú 
öntözővíz által felvehetővé válik a növények számára, bekerülhet azok vegetatív és generatív szerveibe és 
így a táplálékláncba, magában hordozva ezzel egy élelmiszer biztonsági probléma kialakulásának lehető-
ségét.
Kísérletünk célja hidropónikus körülmények között nevelt napraforgó tápoldatának pH-értékében bekö-
vetkező változások vizsgálata volt különböző arzén kezelések hatására. A tápközeg pH-ja az egyik legfonto-
sabb környezeti tényező amely, meghatározza mind a tápelemek oldódását, mind a felvételét. Kísérletünk 
során a növényeket úgynevezett klímaszobában neveltük, ahol a környezeti feltételek szabályozottak vol-
tak. Az arzént nátrium-arzenit (NaAsO2) és kálium-dihidrogén-arzenát (KH2AsO4) formájában alkalmaz-
tuk, mely során a szükséges koncentrációt arzénra vonatkoztatva számoltuk ki. Kísérletünkben mind az 
arzenit, mind az arzenát esetében 3, 10, 30, 90, és 270 mg kg-1 arzén koncentrációt, illetve kontrollkezelést 
alkalmaztunk. A tápoldatok levegőztetése folyamatosan biztosított volt, azok cseréjét hetente 2 alkalom-
mal végeztük. Kísérletünk a növények tápoldatra helyezését követően 14 napig tartott. A tápoldatok pH-
értékét minden csere alakalmával megmértük, mind a csere előtt mind a cserét követően.



45Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 
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AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI MECHANIZMUS LÉTREHOZÁSÁNAK 

EGYES INTÉZMÉNYI ÉS JOGI VONATKOZÁSÚ KÉRDÉSEI 

ANGYAL Zoltán

Az elmúlt években az Európai Unió határozott válaszlépéseket tett a gazdasági és pénzügyi válság kezelésé-
re. Az euróövezet sajátos kockázataira való tekintettel további lépésekre volt szükség, hiszen itt az együttes 
monetáris kötelezettségek nyomán szoros gazdasági és pénzügyi integráció ment végbe, és így jelentősen 
megnőtt az esélye annak, hogy egy esetleges bankválság más tagállamokra is kihat. A bankválságok és ál-
lamadósság-növekedés egymást kölcsönösen erősítő tényezők voltak eddig, amely az adófizetőknek eddig 
már több mint 4,5 billió euróját emésztette fel bankmentő akciókra. A Bizottság 2012-ben bankunió létre-
hozását szorgalmazta annak érdekében, hogy a bankszektor szilárdabb alapokra kerüljön és helyreálljon az 
euróba vetett bizalom. A bankunió kiépítése részét képezi a gazdasági és költségvetési integráció elmélyíté-
sére irányuló távlati terveknek is. A bankunió pillérei közé tartoznak: az egységes piac megerősített pénz-
ügyi kerete; az Egységes Felügyeleti Mechanizmus (EFM); az Egységes Szanálási Mechanizmus (ESZM); 
valamint egy közös betétbiztosítási rendszer. 
A bankunió egyik pillére tehát az ESZM, amelynek létrehozásáról 2014-ben fogadtak el egy uniós rendele-
tet, amelynek alapján a rendszer teljes körűen 2016. január 1-én kezdi majd meg a működését. Az ESZM 
célja, hogy biztosítsa a fizetésképtelenné vált intézményekkel szemben alkalmazott egységes megközelí-
tést, és ezáltal fokozza a részt vevő tagállamokban levő intézmények stabilitását, és megelőzze a válságok 
tovagyűrűzését a részt nem vevő tagállamokba, így megkönnyítse a belső piac egészének működését. A 
részt vevő tagállamok számára az ESZM keretében létrejön egy, a rendelettel összhangban létrehozott Egy-
séges Szanálási Testületre és a nemzeti szanálási hatóságokra ruházott központi szanálási hatáskör. 
A tanulmány célja, hogy bemutassa és elemezze az ESZM létrehozásának egyes intézményi és jogi vonatko-
zású kérdéseit, különös tekintettel a már működő EFM-mel összefüggő szabályozási területeket. Az ESZM 
létrehozásáról szóló rendelet ugyanis kizárólag azokra az intézményekre vonatkozik majd, amelyek szék-
hely szerinti felügyeleti hatósága az Európai Központi Bank vagy a nemzeti illetékes felügyeleti hatóság az 
olyan tagállamokban, amelyek pénzneme az euró, illetve az olyan tagállamokban, amelyek pénzneme nem 
az euró, de az EFM-t létrehozó rendelet 7. cikkével összhangban szoros együttműködést alakítottak ki. Az 
ESZM-rendelet hatálya tehát összekapcsolódik az EFM-rendelet alkalmazási körével. Ennek magyarázata 
az, hogy az EFM feladatává vált felügyeleti feladatok jelentős mértékben összefonódnak a szanálási tevé-
kenységgel. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének (6) bekezdése szerint működő 
központi felügyeleti rendszer így alapvető jelentőséggel bír a szanálás részt vevő tagállamokban történő 
harmonizációjának folyamata szempontjából. 
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ALTERNATÍV VITARENDEZÉS NÉMETORSZÁGBAN A CSALÁDJOGI 

JOGVITÁKBAN 

Dr. BAKSA Gréta

A legtöbb országban felismerték, hogy a hagyományos kontradiktórius bírósági eljárás a családjogi viták 
hosszú távú és megnyugtató rendezésére a családjogi viszonyok jellegéből fakadóan nem igen alkalmas. 
Ezt a magyar jogalkotó is felismerte és az új Ptk. hatálybalépésével a szülői felügyelet gyakorlásával és a 
kapcsolattartással kapcsolatos jogvitákban a bíróság által elrendelhető kötelező mediáció bevezetésével 
kísérletet tett az alternatív vitarendezés mélyebb hazai meghonosítására. Ugyan Magyarországon is lassan 
évtizedek óta lehetőség van közvetítői eljárás keretében a különböző jogviták rendezésére, ezzel a lehető-
séggel azonban nagyon ritkán éltek a jogvitákban érdekelt felek, melynek oka egyrészről az információhi-
ány, másrészről pedig a bíróságoknak az alternatív vitarendezési módokkal szembeni negatív hozzáállása 
volt.
Ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzon és a mediáció valódi alternatívaként szolgálhasson a családjogi jog-
viták rendezésére, elengedhetetlen lenne átfogó, a bírósági és a mediációs eljárást több szempontból össze-
hasonlító (eljárás időtartama, költségek, felek elégedettsége, megoldás tartóssága stb.) kutatások végzése. 
Hasonló kutatásokra Magyarországon azonban még nem került sor.
Hazai kutatások hiányában a jogfejlődést elősegítheti a különböző külföldi jogrendszerek által alkalmazott 
megoldások, illetve az ott folytatott kutatások elemzése is, ezért a jelen előadásomhoz a németországi ku-
tatásokat, illetve az ott alkalmazott alternatív vitarendezési megoldásokat vizsgáltam meg. Németország-
ban nincs lehetőség a magyarországihoz hasonló kötelező mediáció elrendelésére, illetve nincs egységes 
szabályozás sem, viszont számos államilag támogatott kísérleti projekt volt, illetve van jelenleg is folya-
matban, amelyek a családjogi jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezését kívánják elősegíteni. Az előadás 
keretében szeretnék néhány ilyen kísérleti projektet, illetve alternatív vitarendezési módszert bemutatni, 
különösen a Cochemer modellt, amely egy 1992-ben indult kísérleti eljárás, amelynek a lényege az inter-
diszciplináris együttműködés a bíróságok, ügyvédek, a gyámhatóság és egyéb szakértők között a családjogi 
viták, különösen a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartási kérdések békés rendezése érdekében.
Az előadás második felében a kapcsolódó kutatások eredményeit szeretném prezentálni, amelyek ugyan a 
mintavételezés szűk körére tekintettel nem tekinthetők reprezentatívnak, azonban a vizsgálat tárgyát te-
kintve rendkívüli átfogóak, így értékes információval szolgálhatnak a mediációs eljárások hatékonyságával 
kapcsolatban.
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A KÖZBESZERZÉSI RENDSZER ELLENŐRZÉSE JOGI ÉS 

GAZDASÁGI ASPEKTUSBÓL 

Dr. BALLA Zsuzsa

A kutatásom középpontjában a közbeszerzési eljárások állnak és az azokkal kapcsolatosan felmerülő di-
lemmák vizsgálata. A közbeszerzési eljárásokkal több jogterület is foglalkozik, interdiszciplináris kutatásra 
alkalmas terület. A közbeszerzési eljárások anomáliái és az ezekre megjelenő szabályozások vizsgálata ak-
tuális téma, továbbá a társadalmi nyomás egyre erősödik a közpénzek megfelelő és hatékony felhasználá-
sát illetően.
A hipotézis alkotásakor számos fontos tényezőre kell tekintettel lennünk. A hipotézist úgy kell megfogal-
maznunk, mint egy alapvető állítást, amelyet a vizsgálatunk során ellenőrzünk. A hipotézis felállításánál 
figyeltem annak körültekintő megfogalmazására, hogy a benne foglaltak megfelelően világos legyen min-
denki számára. 
A hipotézis felállításának kiindulópontja a közbeszerzés jelenlegi állapota, mint a probléma felvetése volt. 
Kutatásom hipotézise az, hogy a közbeszerzés útján történő állami megrendelések nagy valószínűséggel 
drágábbak, mint a közbeszerzés nélküli beszerzések.  Ennek a problémának, illetve problémakörnek az 
aktualitása nem lehet vitatott. Vitathatatlan az is, hogy a téma kutatásra érdemes. Konkrétan annak a 
vizsgálatával foglalkozom, hogy milyen okai vannak a közbeszerzés drágaságának, ezek között milyen ok-
okozati kapcsolat van, és milyen mértékű a közbeszerzésekben megnyilvánuló drágaság. Közbeszerzésről 
szóló törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban kimerítően szerepelnek az alapelvek. De mi lehet annak 
az oka, hogy a nemes célokból induló közbeszerzés nem valósul meg az eredeti rendeltetésének megfele-
lően? Eleve a közjó érdekében kellene állnia és a közérdeket szolgálnia. A magfogalmazott alapelvek, mint 
elérendő célok szerepelnek és nem pedig úgy, mint már elért és teljesített célok. Az alapelveknek maradék-
talanul teljesülniük kellene. 
Hipotézishez kapcsolható az a gondolat, hogy elve a hatékonysággal van a baj. A közbeszerzési eljárás nem 
minden esetben hatékony. Ez a gondolat alapjaiban véve szervesen kapcsolódik az előbbi gondolathoz, 
hiszen a közbeszerzésnek az egyik alapvető célja lenne az olcsóság és így az olcsósághoz kapcsolódó haté-
konyság. Vizsgálandó az is, hogy mit tekinthetünk hatékonyságnak, hatékonynak. A hatékonyság számos 
oldalról megközelíthető, a közbeszerzéshez kapcsolódó hatékonyság lehatárolása azonban jobban megkö-
zelíthető. Alapvetően a környezeti szegmenst, a közbeszerezési eljárás környezetét kell górcső alá helyezni. 
Mint domináns környezeti szegmens, a politikai oldal kiindulópontja az, hogy a törvényhozó és végrehajtó 
szervek összetétele a választók, mint érdekcsoportok politikai akaratát tükrözi. A megválasztott pártok 
célja közvetlen hatást gyakorolnak a különböző szervezetek struktúrájára és működésére is. Politikai ol-
dalról az lehet a gond, hogy nincs kellően szigorú felügyelet, illetve kontroll a közbeszerzések felett. Már a 
pályázatok kiírásánál is hatékonyabban lehetne ellenőrizni a tendereket. Mit is szeretnének pontosan? Jól 
határozták meg a feltételeket? Nem testre szabottan írták-e ki? A politika szerepe ott is nyomon érhető, 
hogy hogyan menedzseli a közbeszerzéseket, tesz-e lépéseket arra vonatkozóan, hogy az emberekben más 
kép alakuljon ki, és ne vonjanak párhuzamot a közbeszerzés a korrupció között. 
Egy másik domináns környezeti szegmens, a jogi oldal vizsgálatánál is érdemes a hatékonyság hibáit ke-
resni. A jogi megközelítés lényege, hogy alapvetően legyen jogi szabályozás és az megfelelő is legyen. A 
közbeszerzés jogi szabályozásával kapcsolatban visszásságokkal találkozhatunk. A nem megfelelő jogi sza-
bályozás enged teret a különböző ún. jogi kiskapuk működésének. A nem hatékony jogi szabályozás követ-
kezménye lehet egy nem hatékony közbeszerzési rendszer. 
A környezeti szegmensek közül szerepe lehet még a kulturális tényezőkön, illetve helyi tradíciókon alapuló 
megközelítésnek. Alapvetően egy közszolgálati, üzleti vagy bármilyen szektor működésére hatással van a 
társadalom kultúrája. A közbeszerzés egyszerre több szektort is érint, hiszen jelenthet egy közszolgáltatást 
a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szolgáltatás, és a pályázók részéről lényegében üzletről van 
szó. Egy vállalkozó nem azért pályázik egy tenderre, mert az lebeg a szeme előtt, hogy ezzel milyen jó szol-
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gáltatás válik elérhetővé. A közbeszerezés hatékonyságát illetően leginkább felelős kulturális, társadalmi 
jellemzők tartoznak, mint a választási szisztéma és a hagyományos politikai preferenciák, a lakosságnak 
a bürokratikus szervezetről kialakult képe, illetve a törvényekkel szembeni lojalitás mértéke. Lehet, hogy 
egy új generáció hozza magával azt a szemléletet, amely szükséges egy hatékony, sikeres közbeszerzése 
rendszer kialakulásához?  
Az előzőekben leírtakhoz kapcsolódóan és a meglévő hipotézis mellé egy új hipotézis állítható, mely szerint 
mi lehetne a megoldás arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzés ne csak kiinduljon a nemes célokból, hanem 
vissza is találjon. Illetve milyen változásokra, illetve változtatásokra lenne szükség. Lehetségesnek tartom, 
hogy mindhárom szegmens változására, változtatására szükség van. 
A kutatási program célja, hogy az adott témában újszerű következtetéseket lehessen levonni,  ezen követ-
keztetések gyakorlati alkalmazására kívánok javaslatokat tenni.  A kapott eredmények gyakorlati alkal-
mazhatóságát indokolja, hogy a közbeszerzési rendszer egy állandóan változó és fejlődő területe a jogtudo-
mányok területén. A kor állandó kihívásaira kell reagálni, azonban megtartva a rendszer jogbiztonságát, 
és így mind a kiíró, mind a pályázatban résztvevő számára garantálnia kell a közbeszerzési rendszer kiszá-
míthatóságát. 
A kutatási területem megfelel annak a kritériumnak is, hogy további kutatások lehetségesek a közbeszerzé-
si eljárásokkal kapcsolatosan. A téma folyamatos aktualitása ezt lehetővé teszi, illetve egy adott kormány-
zat preferált, illetve nem preferált területei folyamatos változásban tartják a rendszert. 
A közbeszerzési rendszer hatékonyságának része, hogy az ellenőrzés megfelelően működjön. A Konferen-
ciára készült anyag kifejezetten az ellenőrzési rendszerrel foglalkozik, különválasztva a jogi szempontokat 
a gazdaságiaktól. Mennyiben válnak szét ezek a szempontok és vajon mi lehet ennek az oka?

Felhasznált irodalom:

Antal-Mokos Zoltán – Balaton Károly - Drótos György – Tari Ernő [2004]: Stratégia és szervezet, KJK- 
Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest. 262. o.



50 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

SALARY AND GRIEVANCE ARBITRATION IN THE CBA OF THE 

NATIONAL HOCKEY LEAGUE 

BALOGH Áron Péter

The National Hockey League (NHL) constitutes the most popular sports league in Canada, and arguably 
it is in the top three leagues as far as popularity is concerned throughout North America. However, the 
NHL is not only famous for the “battles on the ice,” but it has a history of long-stretching collective legal 
disputes. At the moment, the labor relations of the teams and the players (as employers and employees) 
in the NHL are governed by the Collective Agreement (CBA) concluded between the Board of Directors 
of the NHL and the National League Players’ Association (NHLPA). This document not only regulates the 
relationship of the employers and the trade unions, but has a significant effect on employment contracts, 
the so called SPCs. The aim of this research is to present two different alternative dispute resolutions 
provided by the CBA, the salary arbitration and the grievance arbitration.
Salary arbitration is an option for the employer and the employee that is made available to settle their 
disputes concerning the future salary of a player with an expiring contract, as well as to determine the 
period of extension of the SPC and the amount of the reasonable salary. The process is strictly regulated. 
The eligibility to arbitration, maximum time of hearings and presentations, admissible evidences, etc. is 
ruled by the CBA.   
In the NHL any dispute involving the interpretation or application of, or compliance with, any provision 
of the CBA, including any SPC, shall be resolved exclusively in accordance with the so called grievance 
arbitration procedure, except wherever another method of dispute resolution is set forth elsewhere in the 
CBA.  Before proceeding to hearing, the parties must first seek to settle their disputes before the Grievance 
Committee. If the parties are unable to resolve their grievance, the grieving party shall apply for arbitration 
in front of an arbitrator jointly appointed. The time of the hearings is also limited in this process, and the 
decision of the arbitrator is final, without any possible appeal.
Considering the fact that the CBA reserves the right to regulate any disputes risen from the CBA and the 
decision of the appointed arbitrator is final, on the one hand, the CBA provides a fast and effective method 
to resolve the disputes between the parties, but on the other hand the rights of both the employee and the 
employer can suffer severe limitations, especially if it is examined and compared to European standards.
I would like to present the prevalence of these alternative processes in the practice of the NHL, and to reflect 
on how the enlightened example of dispute resolutions represented by the NHL’s labor relations system 
could serve as an inspiration to other industries of national, especially Hungarian, labor regulations. 

Keywords: collective bargaining agreement, labor relations, trade unions, alternative dispute resolution, 
sports law
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AZ ILLEGÁLIS MIGRÁNSOK SZOCIÁLIS JOGAI 

FRANCIAORSZÁGBAN 

Dr. BARTÓK Tünde

A világon minden fejlett országnak, régiónak szembe kell néznie a migráció problémájával. Nemzetközi 
szervezetek (pl.: Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM)), valamint nemzetközi egyezmények (pl.: Polgári 
és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya,  Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmánya, 1989. évi a gyermek jogairól szóló Egyezmény) már felismerték a legális, illetve illegális 
migránsok védelmének fontosságát (stb.) Franciaország, mint fejlett Nyugat-Európai ország és, mint volt 
gyarmatosító mindennap küzd az illegális bevándoroltak problémájával. Az illegális bevándorlók és  ille-
gális tartózkodók szociális jogai Franciaországban:
I. Társadalombiztosítás: 
Főszabály szerint, az illegális bevándorlók ki vannak zárva a társadalombiztosítás egész rendszeréből, mint 
biztosított, és mint biztosított hozzátartozója is (például : a biztosított házastársa, élettársa, gyermeke). A 
társadalombiztosításban való részesülés kivétel nélkül előírják a külföldi szabályszerű franciaországi tar-
tózkodását.
Mit jelent a szabályszerű tartózkodás társadalombiztosítás szempontjából?
A Társadalombiztosítási törvénykönyv (Code de la sécurité sociale (CSS)) D 115-1 paragrafusa szabályozza 
a munkavállalók és a más jövedelemmel rendelkezők, mint biztosítottak a „szabályszerű tartózkodását” , 
és Társadalombiztosítási törvénykönyv D 161-15 paragrafusa szabályozza a hozzátartozók „szabályszerű 
tartózkodását”.
Kivételek : A szabályos tartózkodás alól való kivétel
Bár főszabály szerint a tartózkodási engedéllyel rendelkezők rendelkezhetnek társadalombiztosítással és 
az illegális bevándorlók ki vannak zárva a társadalombiztosítás rendszeréből bizonyos esetekben az illegá-
lisan bevándorlok és tartózkodók is részesülhetnek  társadalombiztosításban:
A. Egészségügyibiztosításhoz való jogok fenntartása (Code de la sécurité sociale paragraphusa L 161-8) 
B. Kiskorúak
C. A hozzátartózok jogai : állampolgárság alapján 
D. Fogvatartottak
E. A munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések
II. Állami egészségügyi segély: (Aide médicale d’Etat) : Azok a személyek jogosultak az állami egészségügy 
segélyre, akik nem rendelkezhetnek kötelező kiegészítő ingyenes egészségbiztosítási CMU-re. (Szociális 
és családjogi törvénykönyv L 251-1 cikke) (A CMU, Általános Egészségügyi Lefedettség (CMU) francia 
szociális segély, amely lehetővé teszi az egészségügyi ellátások, szolgáltatások és gyógyszerek költségeinek 
megtérítését, minimalizálását azon emberek számára, akik Franciaországban tartózkodnak, és akik még 
nem szerepelnek más kötelező kiegészítő egészségbiztosítási rendszerben.) A CMU egy éves periódus-t 
fedhet le. Csak a folyamatban lévő év végégig részesülhetnek a kötelező társadalombiztosítást kiegészítő 
támogatásban a tartózkodási jogukat elvesztett külföldiek. Az egy év eltelte után, a külföldi Állami Egész-
ségügyi Támogatást (Aide médicale État) igényelhet, ami még kevésbé fedi le a társadalombiztosítás által 
nem fedezett összeget.  
III. Abortusz: 2000. június 15-dikei határozat óta, az abortusz nem rendelhető legális tartózkodáshoz illet-
ve lakóhelyhez.
IV. Házasság, Bejegyzett élettársi kapcsolat, élettársi kapcsolat: Nem rendelhető semmiféle legális tartóz-
kodási feltételhez. (Conseil constitutionnel, 2003.évi november 20-ai   2003-484 számú döntése).
V. Iskolához való jogosultság : Nem rendelhető a szülők szabályszerű tartózkodásának feltételéhez (1991.
évi június 6-ai miniszteri rendelet és Nemzeti oktatási Törvénykönyv L 113-1 cikke)
VI. Bölcsőde: Nem rendelhető a szülők legális tartózkodásának feltételéhez
VII. Munkahelyi balesetbiztosítás: tartózkodási engedély hiányában is van lehetőség munkahelyi baleset-

http://www.gisti.org/doc/publications/2004/sans-papiers/ame.html
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biztosításban részesülni. (Társadalombiztosítási Törvénykönyv L 374-1 cikke)
VIII. Nyugdíj es kiegészítő nyugdíj: Nem szükséges Franciaországban tartózkodni, ahhoz hogy nyugdíjban 
részesüljünk. A francia kiegészítő nyugdíjban részesülni is lehetséges franciaországi legális tartózkodási 
engedély nélkül, valamint anélkül hogy a jogosult Franciaországban tartózkodna.
IX. Szállás: A francia szociális és családjogi törvénykönyv 111-2 cikke (L’article L 111-2 du Code de l’action 
sociale et des familles) előírja a tartózkodási engedéllyel nem rendelkezők szállásköltségeinek állam általi 
felvállalásának feltételeit.
X. Családi ellátások :Korlátozottan, de bizonyos esetekben lehetséges, hogy a tartózkodási engedéllyel nem 
rendelkező szülő jogosult legyen bizonyos családi ellátásokra. 
XI. Helyi közösségek sajátos szociális ellátásai : Néhány esetben lehetséges tartózkodási engedéllyel nem 
rendelkezők is igénybe vegyék ezen ellátásokat
XII. Tarifa csökkentés a tömegközlekedésben : Semmiféle tartózkodási engedélyhez nem köthető. A tör-
vény egyetlen feltételhez köti. Az alacsony jövedelemhez való feltételhez. (L’article 123 de la loi 2000-1208 
du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au renouvellement urbains (SRU))
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A TISZÁK KORMÁNYAI – TISZA KÁLMÁN ÉS TISZA ISTVÁN 

KORMÁNYAINAK, AZOK SZERKEZETÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK 

ÖSSZEVETÉSE 

BATHÓ Gábor

A jelen tanulmány mind módszertanát, mind tartalmát tekintve része a doktori kutatásomnak, szervesen 
kapcsolódik doktori témámhoz. Kutatásom az 1848 és 1944 közötti magyar kormányok (minisztériumok) 
szervezetét és működését, illetve az ezekben bekövetkező változásokra, fejlődésre irányul. A kutatás célja 
annak megállapítása, hogy a vizsgált időszakban felállt kormányok szervezete és működésmódja átvett min-
tákat követ vagy a magyarországi szerves fejlődés eredménye. A szerves fejlődés vizsgálatakor különös figye-
lemmel vagyok a történeti alkotmányra, a mintaátvétel vizsgálatakor annak indítóokaira.
A kutatás alapját képezi a kormánystruktúra változásait tartalmazó tényhalmaz. Ehhez kapcsolódnak a kor-
társ és a későbbi elemzések a működésbeli és szervezeti változásokról. A tanulmány megvalósítja a két mi-
niszterelnök kormányaira vonatkozó összegzést, illetve a saját szempontrendszerem szerint elemzését.
A vizsgálat tárgyát Tisza Kálmán több összetételű kormányának (1875-1890) és Tisza István két kormányá-
nak (1903-1905, 1913-1917) struktúrája és működése jelenti. E két miniszterelnök, illetve kormányaik kivá-
lasztásának oka alapvetően az volt, hogy ezek a kormányok voltak – meglátásom szerint – a legmeghatá-
rozóbbak és a legjelentősebb hatásúak a dualizmus időszakát kezdetére és végére. Külön izgalmassá teszi a 
vizsgálatot a tény, hogy apa és fia a két vizsgálat tárgyává tett miniszterelnök, így a változtatások egymáshoz 
való viszonyukban, motivációjukban is vizsgálhatók. Az itt bemutatandó tanulmány különös tekintettel van a 
minisztériumi struktúra változásaira a kormányok megalakulásakori, illetve a kormányok működése közbe-
ni, valamint a követő kormány megalakulásakori időállapotban. A tanulmányban vizsgálom a kormányzati 
fluktuációt, a kormánytagok szociológiai és demográfiai jellemzőit, valamint a kormánytagok kiválasztásának 
alapját, a szakmai vagy a politikai okok dominanciáját. Minden változtatás esetében vizsgálom azok szük-
ségességét, indító okait, következményeit és azt, hogy egy-egy szervezetbeli vagy működésbeli változtatás 
szervesen beépült-e a rendszerbe vagy egyszeri, ideiglenes módosítás volt. A változások, módosítások, kiiga-
zítások tekintetében különösen fontos vizsgálati szempont, hogy az adott változtatás illeszkedik-e a történeti 
alkotmány rendszerébe vagy azzal nincs összhangban.
Jelen tanulmány készítése előtt általánosságban a hipotézisem az volt, hogy a vizsgált kormányokban, a kor-
mányok szervezetében tett változások nem illeszkednek szervesen a magyar kormányfejlődésbe, azonban 
ezek a változtatások maradandónak bizonyulnak a későbbiek tekintetében.
A teljes kutatás végső célja az, hogy átfogó képet kapjunk a vizsgálat tárgyává tett időszak kormányzati változásairól, 
azok okairól, megvalósításáról és szervesüléséről. Ennek alapjaként rendelkezésre áll, illetve a kutatás végére teljesen 
letisztultan rendelkezésre fog állni egy olyan szempontrendszer, amely a későbbi időszakok kormányainak vizsgálatát 
is lehetővé és eredményessé teszi a történeti alkotmányhoz való kapcsolódás és változások szervessége szempontjából.

Kulcsszavak: Tisza István, Tisza Kálmán, kormány, minisztérium, dualizmus
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A KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁS, MINT „ÚJ” TÉNYÁLLÁS ÉRTÉKELÉSE 

BELINSZKY Adrienn

A költségvetési csalás tényállását a 2011. évi LXIII. törvény állapította meg. Az addigi adócsalás tényállását 
váltotta fel. Azért volt szükség az új szabályok bevezetésére, mivel a Kormány a költségvetés védelmének 
minden eddiginél nagyobb jelentőséget tulajdonít. A védelem eddigi rendszere elavultnak bizonyult a gaz-
dasági fejlődés és a bűnözők leleményessége miatt. Ha a történeti fejlődést vesszük alapul megfigyelhető, 
hogy a magánjogias felfogás mindvégig megmaradt, hiszen az elsődleges cél a szolgáltatás teljesítése, má-
sodsorban beszélhetünk csak megtorlásról. Ezért kívánom megvizsgálni a költségvetési csalás közvetlen 
előzményét az adócsalás tényállását, illetve hogyan fejlődött ki belőle az új tényállás, miért nem bizonyult 
hatékonynak a korábbi tényállás? Mikor alkalmazhatunk büntetőjogi eszközöket, hogyan pönalizálják a 
kötelezettségek alól kibúvókat? Érvényesül-e az ultima ratio elve, hogy az állam, csak legvégső esetben 
élhet büntetőhatalmával? 
Az új költségvetési csalás bűncselekmény kodifikálásának célja az volt, hogy következetesebbé és használ-
hatóbbá tegye a Btk. alkalmazását a költségvetést károsító bűncselekmények vonatkozásában. Indokolt 
volt, hogy a bűncselekmény közvetlen jogi tárgyát és az annak sérelmét jelentő elkövetési magatartás he-
lyett immár maga a költségvetés legyen a védelem fókuszába, s az elkövetési magatartást a lehető legabszt-
raktabb módon legyen megfogalmazva. A hatályos 2012. évi C. törvény XXXIX. Fejezetben tartalmazza a 
költségvetést károsító bűncselekményeket: 395. § Társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti jutta-
tással visszaélés, 396. § Költségvetési csalás. 397. § A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy 
ellenőrzési kötelezettség elmulasztása, 398. § Jövedékkel visszaélés elősegítése.
A költségvetési csalás hatályos törvényi tényállását kívánom elemezni valamint a kialakulóban lévő bírósá-
gi joggyakorlatra is kitérek, statisztikai adatokkal és jogesetekkel, esetelemzésekkel szeretném a vizsgáló-
dást alátámasztani és megindokolni. A leggyakrabban előforduló költségvetést megkárosító cselekménye-
ket is kívánok szemléltetni, úgy, mint a jövedéki csalások, vagy számla nélküli értékesítés, ingatlan kiadása, 
borravaló, feketemunka stb. Úgy gondolom érdemes nemzetközi kitekintést is végezni e körben, összeha-
sonlítani más országok szabályozását a hazai szabályokkal, főként a német szabályozásra kívánok kitérni.
Kevés joganyag áll még rendelkezésre az új szabályozást illetően, de többek között vizsgálat alapjául ve-
szem dr. Molnár Gábor Miklós eddig elért eredményeit, törvényeket, a 2012. évi C. törvényt, a Btk. kom-
mentárát, uniós irányelveket és a Bírósági Határozatok Tárát, illetve a NAV által rendelkezésre bocsátott 
statisztikákat. Azt remélte a jogalkotó, hogy a költségvetés védelme érdekében bevezetett új megoldások, 
alkalmasak lehetnek arra, hogy kiiktassanak számos „kiskaput”, visszaélési lehetőséget, lecsökkentsék a 
nagyfokú látenciát, így a védelem hatékonysága ugrásszerűen javulhat. Azt vizsgálom, hogy vajon elérte 
célját ezzel a szabályozással, vagy további módosításokra lesz szükség, ebben tekintetben de lege ferenda 
javaslatokkal élek. 

Kulcsszavak: költségvetési csalás, adócsalás, költségvetés védelme
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GONDOLATOK A NEMZETKÖZI BÜNTETŐBÍRÓSÁG 

JOGHATÓSÁGÁNAK VITÁS KÉRDÉSEIRŐL 

Dr. BÉRES Nóra

Az államok között írásban kötött szerződések jogáról szóló 1969. évi bécsi egyezmény 34. cikke kimondja, 
hogy a nemzetközi szerződések harmadik állam számára – annak beleegyezése nélkül – sem kötelezettsé-
geket, sem jogokat nem hozhatnak létre. A szerződések relatív hatálya – vagy másképpen, a pacta tertiis 
nec nocent, nec prosunt –elvi jelentőséggel bír a nemzetközi jog normarendszerében, és mára már a nem-
zetközi szokásjog részét képezi. 
Mindemellett, a Nemzetközi Bíróság Statútumának 38. cikke meghatározza a nemzetközi jog elsődleges és 
másodlagos forrásait, amelynek értelmében, az elsődleges jogforrásokat a nemzetközi szerződések, a nem-
zetközi szokásjog és a civilizált nemzetek által elismert általános jogelvek képezik. A nemzetközi szerződé-
sek konszenzuson alapuló rendszere csak a megállapodásban résztvevő felekre nézve bír kötelező erővel, 
ettől eltérően azonban főszabály szerint a szokásjog valamennyi államot kötelezi.
Mint ahogyan fentebb már utaltam rá, a nemzetközi szokásjog fundamentális tétele, hogy amennyiben 
egy állam nem részese egy adott nemzetközi szerződésnek, úgy az adott szerződés normái nem kötelezik 
a nem részes államot. Ebből következik, hogy – külön bilaterális szerződés hiányában – a szerződésben 
részes államok és a szerződésben nem részes államok kapcsolatának szabályozásánál egyedül a nemzetközi 
szokásjog vehető figyelembe.
Nincs ez másképpen a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának esetében sem, különösképpen, hogy 
olyan szerződésről lévén szó, amelyhez az államok jelentős része nem csatlakozott, így pl. az Amerika Egye-
sült Államok, India, Izrael, Kína vagy Oroszország sem. Annak ellenére, hogy a fent leírtak értelmében, a 
Római Statútum csak az azt aláíró és ratifikáló államok esetében bírhatna kötelező érvénnyel, bizonyos fel-
tételek fennállása esetén a Statútum a szerződéses konszenzus kialakításában részt nem vett, így a szerző-
désben nem részes államokra is kiterjeszti a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságát. A Statútum 12. cikk 
(2) bek. (a) pontja úgy rendelkezik, hogy amennyiben az 5. cikkben felsorolt bűncselekményeket (népirtás, 
emberiesség elleni bűncselekmények, háborús bűncselekmények és agresszió) valamely részes állam terü-
letén követik el, úgy az állítólagos elkövető felett a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósággal rendelkezik, 
tekintet nélkül a vádlott állampolgárságára. Ezen rendelkezés pedig egyértelműen szembemegy a nemzet-
közi szokásjogi gyakorlattal.
Előadásom, illetve tanulmányom célja, a fent vázolt probléma részletes ismertetése.
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A BÍRÓ SZEREPE A BÜNTETŐPERBEN BÍRÓI ETIKA ÉS 

SZUBJEKTIVITÁS 

BIHARI Erika

Kutatási témám a bíró szerepe a büntetőperben, a bírói etika és szubjektivitás. Ezen területen számos szemszög-
ből vizsgálódhatunk, amit teljesen alátámaszt a számtalan szakirodalom, tanulmány, a témát körülölelő jogi 
szabályozás és maga a bírói gyakorlat. Ahhoz, hogy megismerjük a mai igazságszolgáltatási rendszert azon belül 
is a bírói pervezetés sajátosságait, érdemes röviden áttekinteni a büntetőeljárás jogi hátterét. Így megismerhet-
jük mi is pontosan a bíró szerepe az büntető perekben. A kutatás fő irányvonala a bírói etika és a szubjektivitás. 
Mi a helyes bírói magatartás, milyen az etikus bíró? Befolyásolja-e a döntést az eljáró bíró életkora, neme, vagy 
akár a média és a közvélemény. Mindezekre a bírói gyakorlat, valamint tanulmányok, sajtó-és folyóirat cikkek 
vizsgálatával keresem a válaszokat. A kutatás kezdeti fázisban tart. Érdemes ezzel a témával részletekbe me-
nően foglalkozni, hiszen napjaink egyik fontos jogi kérdése, hogy mennyire hatékony a hatályos szabályozás, 
hogyan célszerű újragondolni a bíró szerepét az eredményesebb büntetőperek lefolytatásához. „Miközben az 
Egyesült Államokban heteken belül bíróság elé kerül egy moziban lövöldöző többszörös gyilkos, Magyarorszá-
gon évekig húzódhatnak a sokkal egyszerűbb megítélésű és kisebb súlyú ügyek is.” Mind a Kúria mind pedig a 
Magyar Ügyvédi Kamara vezetősége céljai között szerepel egy bíróbarát, a társadalom elvárásait és a szakma 
követelményeit hatékonyabban szolgáló, korszerű perrend megalkotása. Véleményem szerint is célszerű lenne, 
egy ilyen fajta szabályozás létrehozása, hiszen az Alaptörvény garanciális elemként írja elő a bírósági döntés ész-
szerű határidőn belüli meghozatalának kötelezettségét. Soha nem könnyű egy új szemléletváltás kialakítása, de 
a fejlődéshez elengedhetetlen. Az Országos Bírósági Hivatal kezdeményezésére 2013. május 17-én megalakult 
a büntetőeljárás-jogi kodifikációs bizottság és azóta tart az új büntetőeljárási kódex kidolgozása. Az Igazság-
ügyi Minisztérium közleménye alapján az új törvényt a 2014-2018-as ciklus alatt tárgyalhatná és fogadhatná 
el az Országgyűlés.Eddigi kutatásom során nagyon sok folyóiratban, internetes archívumban találok cikkeket, 
tanulmányokat, amik leginkább hétköznapi, gyakorlatias rendszerben vizsgálják a bírók munkáját. Számtalan 
foglakozik a bírák függetlenségével - itt fontos megjegyezni, hogy a jelenlegi szabályozás olykor ellentmond a 
büntetőperben a bírótól elvárható független, az ügyre felülről rátekintő, semleges magatartásnak.
Laikusként mondhatjuk, hogy a „bírók is emberi lények”.  Ám ha belegondolunk és utána járunk láthatjuk, még-
is kicsit másabbak mint egy átlagember. Magatartásukkal, tudásukkal alkalmasnak kell lenniük feladatukra. „A 
bíró – a tevékenységére irányuló közfigyelem miatt – nem élheti ugyanazt az életet, mint egy átlagpolgár” olvas-
ható Dr. Orosz Árpád 1994-ben megjelent tanulmányában. Etikai szempontból fontos, hogy a jó bíró pártatlan 
és független, valamint tisztségének gyakorlása során kizárólag az Alaptörvénynek és a törvényeknek alárendel-
ve, a legjobb tudása és lelkiismerete szerint jár el. Az Országos Bírói Tanács 2014-ben elfogadta a Bírák Etikai 
Kódexét. Ez a Kódex a legfontosabb etikai elveket és magatartási szabályokat tartalmazza, amelyek a bírói hiva-
táshoz kapcsolódó alkotmányos és törvényes rendelkezések végrehajtását segítik, úgy, hogy azok Magyarország 
igazságszolgáltatásában dolgozó valamennyi bíró részére iránymutatásul szolgálnak. 
Mint ahogy a mindennapi életben, családban, baráti társaságban mindenki más és más személyiség, úgy a bírák 
is igen különbözőek. Az ítélkezés során az érzések, vágyak, előítéletek, minden befolyásoló körülmény kizárásá-
ra kell törekedniük a bíráknak. A pervezetés során áttörhet egyéniségük, de nem mindegy milyen mértékben. A 
jó bíró határozott, fejlett kommunikációs készségekkel rendelkezik és döntésképes.
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A KONSZERNEK JOGALANYISÁGÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 

Dr. BODÓ László

Miközben a posztindusztriális forradalom és a globalizáció eredményeképpen a XXI. században a kon-
szernek (vállalat-összefonódások, „multinacionális” vállalatok) gazdasági egységét a határos társadalom-
tudományok többsége (pl. közgazdaságtan, szociológia) evidenciaként kezeli, addig a jogtudomány terü-
letén több mint egy évszázada töretlenül tartja magát a vállalatkomplexumok jogi önállóság - gazdasá-
gi önállótlanság fogalompár szerinti definiálása. Ezen elmélet lényege abban ragadható meg leginkább, 
hogy a jog a konszernt „csupán” gazdasági instrumentumként hajlandó kezelni, míg annak jogalanyiságát 
eshetőlegesen sem kívánja megadni. A társasági jog ilyetén való „tagadása” abból a máig ható klasszikus 
XIX. századi jogfelfogásból fakad, amely - konszernjelenség, mint gazdaságszociológiai tény megjelenését 
megelőzően - elképzelhetetlennek tartja, hogy a jogi személy tagjai között legitim érdekellentét álljon fent. 
Jogelméleti szempontból a konszernjelenségre, mint a jogi személyiség évszázadok alatt kikristályosodott 
és megalapozott fogalmának relativizálódását eredményező modern fejleményre is tekinthetünk. Míg a 
kapitalizmus kezdetén a jogi személyiség (elsősorban mint a magánvagyon előtti lepel) gazdasági ösztönző 
erőt adott, úgy a konszernjelenség alkalmat adott a jogi személyisséggel való visszaélésre. Társasági jogi 
(polgári jogi) megalapozás nélkül a konszernjelenség kihívásaira az egyes jogágak autonóm módon reagál-
tak, amelyek minden esetben lyukat ütöttetek a jogi személyiség merev pajzsán. 
Európa szerte általánosnak mondható, hogy a nemzetállamok nem csak a konszern jogi személyiségét, ha-
nem még a korlátozott jogalanyiságát is vonakodnak megadni. Mindeközben a konszernek kézzel fogható 
egysége a többi társadalomtudomány, a tagjai és még a hétköznapi ember számára is magától értetődő. A 
téma aktualitását az szolgáltatja, hogy a XXI. század gazdasági jelenségei okán a társasági jognak (polgári 
jognak) is újra kell definiálnia a konszern fogalmát, különösen a jogi személyiség, jogalanyiság dogmatiká-
ja alapján. A folyamat az ellenkező irányból ugyan, de megindult: a konszern uralkodó tagjának helytállási 
kötelezettségének megteremtése - melyet az új Ptk. is alkalmaz - a jogi személyiség egyik legfőbb támfalá-
nak megdöntésével fenyeget. 
Ilyen körülmények között vizsgálni kell, hogy a valós gazdasági folyamatok és a jogi szabályozás mennyi-
ben hozható összhangba egymással, s amennyiben a konszern relatív jogképessége gazdasági szempontból 
előremutatónak bizonyul, úgy felülbírálni a klasszikus társasági jog jogalanyiság felfogását a konszernek 
tekintetében. 
Meglátásom szerint a vizsgálat semmiképpen nem vezethet arra az eredményre, hogy a konszern jogi sze-
mélyiségre érdemes gazdasági instrumentum volna, tekintettel arra, hogy ez szembe menne a konszern-
jelenséget uraló belső gazdasági törvényszerűségekkel. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a konszernek 
korlátozott jogalanyisága ne volna megteremthető akkor, amikor az haszonnal járna a konszernjelenség 
számára és az akadályok „csupán” dogmatikai jellegűek. Elsősorban ezen területek feltárását igyekszem 
elvégezni. 
A jogi személyiség fogalma széles körű hazai és nemzetközi szakirodalomnak örvend (célvagyon, fikciós, 
realitáselméletek), s a konszernjelenség elméleti közege is megragadható elsősorban multidiszciplináris 
jelleggel (Coase, Galgano, Jensen, D. Bell), azonban a konszernjelenség a jogi személyiséggel összefüggés-
ben ez idáig nem került részletesen a kutatások fókuszába. 

Kulcsszavak: jogi személy, jogalanyiság, konszern, felelősség-áttörés
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EMBERI MÉLTÓSÁG-KONCEPCIÓK AZ EJEB BIOETIKÁVAL 

KAPCSOLATOS GYAKORLATÁBAN 

BUZÁS Péter

Az emberi méltóság tiszteletben tartása kiemelt szerepet tölt be a modern bioetikában. Egyrészt a kortárs 
diskurzusban széles körben elterjedt emberi jogi alapú megközelítésnek köszönhetően ez az elv adja az 
orvoslás és a biológia által felvetett morális és jogi kérdésekre adott válaszok alapját. Másrészt sokszor hi-
vatkoznak rá úgy, mint az erkölcsileg megengedhetetlen technológiák alkalmazásának végső korlátjára. A 
biomedicina egyes alkalmazásainak opponensei éppen azért ellenzik a beavatkozásokat, mert álláspontjuk 
szerint sértik az emberi méltóságot. A méltóság e kettős értelemben vett megfogalmazása kifejezésre jut az 
Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkal-
mazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt egyezményben, valamint 
annak kiegészítő jegyzőkönyveiben is. Az instrumentum és a benne megfogalmazott normák elsődleges 
célja az ember méltóságának védelme. Az olyan rendelkezések, mint a tájékozott beleegyezéshez vagy a 
magánélethez és a tájékoztatáshoz való jog, az egyén szabadságát, kanti értelemben vett autonóm cselek-
vését hivatottak érvényre juttatni az orvoslás és a biológia alkalmazásai tekintetében. Az individualista né-
zőpont mellett azonban megjelenik az egyezményben a méltóság új felfogása is, amelyet Deryck Beyleveld 
és Roger Brownsword korlátozó méltóságnak nevezett el. E koncepció szerint bizonyos esetekben az egyén 
autonómiája csorbulhat a társadalom preferenciáinak függvényében, a többségi érdekek elsőbbséget élvez-
hetnek az individuummal szemben. Példaként említhető az a rendelkezés, amely szerint az emberi test és 
részei sohasem képezhetik haszonszerzés forrását, vagy a reproduktív klónozás és az emberi génállomány 
megváltoztatásának tilalma. A szerzők éppen emiatt a méltóság-felfogás miatt jutnak arra a következtetés-
re, hogy az instrumentum a közös európai moralitás megtestesítője.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) viszonylag gyakran tárgyal a bioetikával összefüggő eseteket. 
A bíróság esetjoga az orvoslás és a biológia által felvetett kérdések széles körét felöleli, az abortusztól az 
asszisztált öngyilkosságon és az eutanázián át egészen az asszisztált reprodukciós eljárásokig. A testület 
ezekben az esetekben nagy jelentőséget tulajdonít a méltóság védelmének, arra az egyezmény lényegének 
kiemelkedően fontos részeként hivatkozik. Kérdésként merülhet fel azonban, hogy a testület a fenti két 
koncepció közül melyiket részesíti előnyben, melyiknek ad nagyobb teret?
Az előadásom célja annak vizsgálata, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásának két felfogása közül 
melyik és hogyan érvényesül az EJEB bioetikával kapcsolatos gyakorlatában. Először az emberi méltóság 
két felfogását, az ún. megengedő és korlátozó méltóság-koncepciókat elemzem. Megvizsgálom az egyes 
megközelítéseket és azok leképeződését az egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek szöve-
gében. Ezt követően áttérek az EJEB gyakorlatára. Röviden bemutatom, hogy miként lehet az említett 
konvencióból származó jogokat a bíróság előtt érvényesíteni. Majd számba veszem azokat a bioetikával 
összefüggő eseteket, amelyekben a testület érvelése – közvetve vagy közvetlenül – érintette az egyes kon-
cepciókat.

Kulcsszavak: bioetika, emberi jogok, emberi méltóság, EJEB
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MAGYARORSZÁG A MIGRÁCIÓS VÁLTOZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ 

BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSEK VISZONYLATÁBAN, A 

JOGSZABÁLYI LEHETŐSÉGEK TÜKRÉBEN 

CSEGE Gyula

Magyarország geopolitikai helyzete és nemzetközi státusza miatt jelentős szerepet tölt be a migrációs út-
vonalak és célországok között. A schengeni határaink és az Európai Uniós országokkal határos területeink 
sajátos helyzetbe hozzák a hazánkba érkező külföldi személyekkel foglalkozó hatóságokat és szervezeteket. 
A 2013-as évtől olyan jelentős változások zajlottak le a Magyarországot érintő migrációs tendenciák között, 
amely korábban nem volt tapasztalható a modern kori történelmünk során. A változások miatt megnö-
vekedett kérelmezői számadatok nem estek vissza a jogszabályi módosítások és a migrációs intézmények 
szervezetszerű átalakítása után, hanem emelkedő tendenciát mutatva a 2014-es évben még jelentősebb 
növekedés következett Magyarországon a bevándorlók száma tekintetében. 
A jelenlegi biztonsági intézkedések, amelyek a személyi szabadságjogaikban korlátozták a Magyarországra 
érkező migránsokat jelentős változásokon estek át 2013-ban, amely eredményei a statisztikai számadatok-
ból megítélve felemás értékeket mutatnak. Az idegenrendészeti őrizet, majd a menekültügyi őrizet lehe-
tőségének megteremtésével a külföldi kérelmezők menekültügyi eljárás lefolytatása érdekében hazánkba 
tartása nem érte el célját, illetve ezek az intézkedések humanitárius aggályokat is vetettek fel magyar tár-
sadalmi, valamint a nemzetközi szervezetek álláspontja szerint. 
Fontos tényező, továbbá a Magyarországra érkező külföldi személyek biztonsági, szakhatósági ellenőrzése, 
amely eredményes folytatása a fenti körülmények miatt további kérdéseket vet fel. Az elmúlt években jog-
szabályi változások folyamatosan kísérik a Nemzetbiztonsági törvényt, amely alapvető biztonsági kritériu-
mok ellenőrzésének alapját törekszik megvalósítani a Magyarországra érkező külföldiek körében.
A tanulmányomban ezeket a változásokat kívánom bemutatni biztonsági és jogi környezetbe helyezve, va-
lamint a bevándorló személyek közötti hatósági folyamatok lehetséges akadályai és tendenciái változását 
is elemezni szándékozom. 
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A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK MÉLTATLANSÁGÁNAK 

INTÉZMÉNYE 

Dr. CSEPORÁN Zsolt

A méltatlanság jogintézménye új elemként került bele a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvénybe (a továbbiakban: Mötv.). Ennek értelmében a szabályozás alapján kötelező meg-
szüntetni azoknak az önkormányzati képviselőnek a mandátumát, akik bizonyos, törvényben meghatáro-
zott feltételeknek nem tesznek eleget. Így méltatlanságot megalapozó ok lehet az Mötv. 38. § (1) bekezdése 
szerint például a szándékos bűncselekmény miatt szabadságvesztést kiszabó jogerős ítélet; az állammal, 
önkormányzattal szembeni köztartozás fennállta; vagy az összeférhetetlenségi okok képviselő-testület tu-
domására juttatásának elmulasztása.
A tárgyalt jogintézmény problematikus volta azonban több aspektusban is szembeötlő lehet, amelynek 
bemutatása és elemzése e tudományos munka célja. Így ennek kereteiben kiemelkedő hangsúlyt kap az 
önkormányzati képviselők méltatlanságának vizsgálata más (tipikusan parlamenti) képviseleti fajtákkal és 
azokhoz fűződő jogintézményekkel, illetve jogi fogalmakkal.
A helyi önkormányzati képviselők méltatlanságának vizsgálatát mindenképp a felelősségtan oldaláról cél-
szerű megközelíteni, mivel annak felépítése számos felelősséghez kapcsolható elemet tartalmaz. E körben 
az alkotmányjogi felelősség alapvonalainak áttekintése mentén írható le az új jogintézmény struktúrája, 
azaz az alkotmányjogi felelősség két esetének – ti. a politikai és a (köz)jogi aspektus – a képviselői méltat-
lanságnál megjelenő aránya és egyensúlya tükrében. A téma összetettsége okán azonban nélkülözhetetlen 
a méltatlanság konstrukciójának összevetése más, képviselői státuszjoghoz kapcsolódó sarokpontokkal. 
Ebből kifolyólag tehát ki kell terjeszteni az elemzést a közvetett hatalomgyakorlást meghatározó egyes jog-
intézményekre. Ennek keretében kiemelkedő hangsúlyt kap a képviselői összeférhetetlenség szabályanya-
ga, illetve annak lényegi karakterjegyei, mivel a méltatlanság ebből a körből is átemel néhány markáns 
elemet, amelyek az új környezetben értelmezésre szorulnak. Ezen kívül azonban az összehasonlítás tárgyát 
képezik a szabad mandátum elvének releváns aspektusai is, valamint a „rokon” jogintézményektől – mu-
tatis mutandis – átvehető olyan tulajdonságok, szabályozási modellek, amelyek a helyi önkormányzati 
képviselők méltatlanságával összefüggő garanciarendszer alapjait adhatják. Végül pedig nem mehetünk 
el jelen jogintézmény gyakorlati érvényesülése mellett sem, mivel annak értékelése olyan tapasztalatokkal 
szolgálhat, amelyek a jogalkotó számára is hasznosak és megfontolandóak lehetnek – mutassanak azok 
akár a szabályozás finomhangolását szolgáló esetleges törvénymódosítás, akár a dereguláció irányába.
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THE SCOPE AND EFFECT OF IMMUNITY PRINCIPLES IN 

INTERNATIONAL PRIVATE AND BUSINESS LAW 

DODIK Setiawan Nur Heriyanto

Business is growing up very rapid year by year. The rapid of economic growth brings out various business 
activities. Now, the era of technology and information is simplifying information exchange and business 
transactions without geographical distance limitation. In such circumstances, businessmen may face with 
conflict or dispute that require quick resolution anyway.
Most of businessmen use arbitration as their favorite dispute settlement forum. The consensual nature of 
the arbitration process and the relative privacy within which cases are heard make this method desirable 
in the commercial field as well. The inclusion of an arbitration clause to govern future disputes has become 
a routine step, and drafters are required to have a working knowledge of the various international arbitra-
tion institutions and options. Arbitration usually deemed as simpler, cheaper, and faster than litigation. In 
the litigation process sometimes need long time proceeding (time consuming), inconvenient, costly, and 
corruptive image.
Under the international law regime, domestic courts play an important role in enforcing arbitration awards. 
National courts become involved most commonly at one of three stages of the arbitration process: at the 
outset of the dispute, to enforce the agreement to arbitrate; during the arbitration proceedings, through 
requests for interim measures or assistance with evidence-gathering; and after the close of arbitration to 
either enforce or annul the final award.
There is no doubt that states play and important role in worldwide business activities both as actors and 
legislators. However, it shall be noted that under international treaties, state is theoretically protected by 
immunity principles and privileges. The doctrine of immunity is becoming a great shield for state actors 
when they are facing a dispute against a non-state party. For this reason, I am motivated to assess the legal 
background of the doctrine of immunity and its relationship to international private and business law. 
Even though under theoretical regime, immunity is an absolute doctrine in most business debates in the 
international market, granting an unfair advantage or potential to escape under liability or performance of 
a contract in an actual debate. However, in practice, especially in the business world, the non-state inves-
tors often find difficulties to file a lawsuit merely because of the foreign court does not have jurisdiction to 
adjudicate the state due to the protection of immunity.
Even state assets were sometimes not seized because it was immune from the other state’s jurisdiction.
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A MÁSÉRT VALÓ FELELŐSSÉG EGYES KÉRDÉSEI AZ ÚJ PTK-BAN 

FODOR András

Doktori tanulmányaim során eddig elsősorban a másért való felelősség témakörére koncentráltam. Még 
joghallgatóként kezdtem el foglalkozni ezzel a témával, évfolyam- és szakdolgozatot írtam belőle. Dokto-
randuszként megjelent egy publikációm az ELTE-ÁJK Doktori Iskolájának elektronikus folyóiratában, a 
Themisben. Szintén már doktoranduszként eddig két konferencián adtam elő a témában (2013. december 
– a DOSZ Jogtudományi Osztálya által szervezett konferencia és 2014. június – az ELTE-ÁJK Doktori 
Iskolájának jubileumi doktorandusz konferenciája). A 2015. évi Tavaszi Szél Konferencián a másért való 
felelősségre kidolgozott elméletem pontosítását szeretném bemutatni.      
A másért való felelősség alatt olyan felelősségi alakzatokat értünk, amelyekben a tényleges károkozó és a 
felelős személye elválik egymástól. Akárcsak a kártérítési jog általában, a másért való felelősség esetei is 
két nagy csoportba oszthatóak, így beszélhetünk kontraktuális és deliktuálius másért való felelősségről. Az 
előbbibe a közreműködőért való felelősség és annak az egyes szerződéseknél szabályozott speciális esetei 
tartoznak, az utóbbiba pedig például a jogi személy felelőssége a vezető tisztségviselőért, tagért, alkalma-
zottért. A másért való felelősség ezen két ágának elkülönítése nemcsak azért szükséges, mert a kártérítési 
jogot is így osztjuk fel, hanem mert teljesen más a két felelősségi alakzat szerkezete és szigorúsága. 
A szerkezettel kapcsolatban elmondható, hogy kontraktuális másért való felelősségnél egy szerződési lán-
colatot találunk, amelynek egyik végén a jogosult, a másik végén a közreműködő áll, míg a középen álló 
személy a jogosulttal kötelezetti, a közreműködővel pedig jogosulti viszonyban van (az egyszerűség ked-
véért a továbbiakban kötelezettnek nevezem). A kontraktuális másért való felelősséghez ugyanakkor nem 
elegendő pusztán az a tény, hogy a közreműködő kárt okoz a jogosultnak, hanem az is kell, hogy ez úgy 
valósuljon meg, hogy a közreműködő egyúttal szerződésszegést követ el a kötelezettel szemben (vagy leg-
alábbis a szerződés teljesítése során okozza a kárt), aki ezért a jogosulttal szemben kerül szerződésszegő 
helyzetbe (vagy legalábbis a szerződés teljesítése során okozza a kárt). Minden más esetben deliktuális 
másért való felelősséggel állunk szemben. Annak kifejtése, hogy miért szükségesek ezek a többletfeltételek, 
meghaladná a jelen absztrakt terjedelmi előírásait, azonban az előadás során részletesen ismertetni fogom. 
A kártérítési jogban egy felelősségi alakzat annál szigorúbb, minél nehezebben mentesülhet alóla a kö-
telezett. A másért való felelősségnek ezen a téren is megvannak a maga speciális szabályai. Nevezetesen 
nyilvánvalóan könnyebb helyzetben van a kötelezett, ha a mentesüléshez nemcsak a károkozó személy, ha-
nem a saját magatartása is vizsgálható (közvetett és közvetlen kimentés). Ez alapján megállapítható, hogy 
a kontraktuális másért való felelősség szigorúbb. Ennek is megvannak a maga sajátos indokai, amiket az 
előadáson ismertetek.
Végül a szakirodalommal kapcsolatban elmondható, hogy jelenleg nem létezik olyan forrás, amely átfogó-
an foglalkozna a másért való felelősséggel a magyar jogban. A témában két alapmű lelhető fel: Harmathy 
Attila – Felelősség a közreműködőért és Földi András – A másért való felelősség a római jogban. Egyebek-
ben kénytelenek vagyunk a másért való felelősség egyes eseteiről írt műveket tanulmányozni, majd ezek 
alapján kísérelni meg egy átfogó elméletet felállítani. Ennek gyakorlati haszna, hogy így feltárhatjuk a ha-
tályos szabályozás hiányosságait, amelyek közül kettőre az előadás során is fel kívánom hívni a figyelmet.
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A BÍRÓI IGAZSÁGOSSÁG KÉRDÉSE A JOGI ÉRVELÉSEK 

VIZSGÁLATÁNAK SZEMSZÖGÉBŐL 

GRÜNCZEISZ Kata

A bírói igazságosság kérdése a jogfilozófiai és jogelméleti szempontokon túl további elemzési lehetősé-
geket is felvet. A jogelméleten belül az ítélkezéselmélet vizsgálja (H. L. A. Hart), hogy a bíráknak hogyan 
kellene döntést hozniuk a perekben, és milyen érveléssel tudják alátámasztani és igazolni döntésüket. A 
bírónak elsősorban a jogszabályi környezetnek kell megfelelnie, ugyanakkor a bíró is ember (R. Dworkin), 
ezért döntéseit a gondolkodási folyamatai, és/vagy előítéletei is irányítják (R. M. Hare), miközben olyan 
mintákat, ún. érvelési modelleket alkalmaz a mérlegelés során, amelyek a döntések értékelésével vagy iga-
zolásával állnak összefüggésben.
Előadásomban rámutatok, hogy az érvek nem csak jogi érvek lehetnek (H. L. A. Hart, J. Raz), és gyakorta 
előfordul, hogy a bírói érvelés túlmutat a jogi indokokon, és más típusú releváns érvelési modellt valósít 
meg. A jogi érveléseket pragmadialektikai megközelítésből elemzők (E. T. Feteris, C. Perelman) eljutottak 
oda, hogy az érveléselméleten belül külön tudományágat (legal reasoning) hoztak létre. Hangsúlyozzák, 
hogy a jogi érvelés több, mint az érveknek a jogszabályok mentén történő alkalmazása, ugyanis arra van 
szükség, hogy mindig egy-egy konkrét eset fényében állítsuk fel a vonatkozó érvelési elméletet, mert csak 
így lehetséges a jogalkalmazás szempontjából hasznosítható teória létrehozása.
Mindez legjobban a komplex, több típusú jogágat érintő perek esettanulmányain keresztül szemléltet-
hető, ezért prezentációmban A tudós hatalom - Maróth Miklós klasszika-filológus, orientalista pályaké-
pe (Magyar Narancs, 2005.) című írás nyomán indult sajtó-helyreigazítási, sajtó-személyiségi jogi, és 
sajtóbüntetőjogi perek (Grünczeisz) ítéleteinek érvelését veszem górcső alá. Vegyük észre, hogy amikor a 
sajtó felelősségéről van szó, különböző jogágak – polgári és büntetőjogi – keverednek. A sajtóperek kiéle-
zett szituációban, gyakran a nyilvánosság bevonásával zajlanak, ám a felperesek és alperesek (továbbá a 
társadalom) közötti jogvitát számos esetben a meghozott ítéletek sem csillapítják. 
Kutatásom során érveléstechnikai apparátussal, a jogelmélet megfontolásait figyelembe véve elem-
zem a bírói ítéleteket; az argumentációelméletre – azon belül a formális és informális logikára (D. Wal-
ton, G. Restall) – és a pragmadialektikára (van H. F. Eemeren, R. Grootendorst) támaszkodom. Az 
argumentációelméletnek jelentős feladatai vannak a bírói döntések elemzésének terén: egyfelől bizonyíta-
nia tudja – adott ítéletet az érveléstechnika eszköztárával vizsgálva –, hogy a bírói döntések nem önkénye-
sek, hanem szakmai és erős érveléselméleti alapokon állnak, továbbá képes lehet annak alátámasztására, 
hogy a bírók az ítéleteket nem intuíció, sokkal inkább következtetés révén hozták-e meg.

Kulcsszavak: jog, érvelés, ítélkezéselmélet, pragmadialektika, sajtóper. 
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TOLMÁCS KÖZVETÍTÉSÉVEL TÖRTÉNŐ KIHALLGATÁS 

KOCKÁZATAI A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN 

Dr. HATI Csilla

A büntetőeljárásban mind szóban, mind írásban mindenki az anyanyelvét, törvénnyel kihirdetett nem-
zetközi szerződés alapján, az abban meghatározott körben regionális vagy nemzetiségi nyelvét vagy - ha 
a magyar nyelvet nem ismeri - az általa ismertként megjelölt más nyelvet használhatja.(Be. 9. § (2) bek.)
Ha nem magyar anyanyelvű személy az eljárás során az anyanyelvét, - törvénnyel kihirdetett nemzetközi 
szerződés alapján, az abban meghatározott körben - regionális vagy nemzetiségi nyelvét kívánja használni, 
tolmácsot kell igénybe venni. (Be. 114. § (1) bek.)
A közvetlenség elve a büntetőeljárás egyik legrégibb, mára viszont az egyik legvitatottabb alapelve. Az elv 
értelmében a bíróság lehetőleg személyes észleletei alapján, közvetlenül megvizsgált, eredeti bizonyítási 
forrásra alapozza ügydöntő határozatát. Az elvet a megbízható ténymegállapítás garanciális jellegű elő-
feltételeként szokták emlegetni. A hazai bűnözésben elsősorban az 1980-as évtized elejétől bekövetkezett 
jelentős mennyiségi és minőségi változások a bírósági tárgyalások megváltozott szerepét és egyben a köz-
vetlenség elvének szűkülését is magukkal hozták. Előadásomban a közvetlenség elvének jelentőségére kí-
vánok rámutatni elsősorban a belső bírói meggyőződést befolyásoló tényezők, illetve a vallomások kialaku-
lását döntően befolyásoló tényezők közvetlen észlelhetősége vonatkozásában. Egyidejűleg a közvetlenség 
elve által nyújtott előnyök áttételes, gyengébb minőségben történő érvényesülését – viszont más alapvető 
jog feltétlen garantálását – biztosító tolmács jelenlétét kívánom prezentálni, természetesen az elv érvénye-
sülésének hiányait bemutató szemszögből.
Büntetőeljárásban tolmács útján történő kikérdezés alkalmas lehet arra, hogy a terhelt vagy a tanú ész-
lelt ismereteiről tett bejelentését, eredeti ismeretét megváltoztatottan, módosított tartalommal közölje. 
A legnehezebb gyakorlati kérdés e kikérdezési helyzetben magának a kérdésnek a megszövegezése azon 
céllal, hogy a kikérdezés a tanú tudatának feltárására, a felelevenítés megsegítésére irányuljon. Ugyancsak 
lényeges szempont tolmács útján történő kikérdezésnél, hogy sem a kikérdező, sem a tolmács akarata ne 
kerüljön átvitelre a kikérdezett személyre, mert az azzal a veszéllyel jár, hogy a tanú, a terhelt, vagy a kikér-
dezett személy eredeti tudattartamától eltérő vallomást tesz.
A kérdezés még ugyanazon anyanyelvet beszélők között is befolyásolhatja a tanút. Ez a befolyásolás az 
egészen ártalmatlan, szinte észre sem vehető módtól az egészen zavarba hozó, rávezető, tehát jelentékeny 
mértékben befolyásoló kérdésekkel bezáróan bárhogyan jelentkezhet.
A tolmács útján történő kikérdezésnél azonban ezen bizonyítás sikerét fenyegető veszélyt csak fokozza az 
a tény, hogy sem a kikérdező, sem az ellenérdekű fél (ügyész-védő) nem tudja a helytelenül alkalmazott 
kérdéssel szemben tiltakozását kifejteni nyelvi ismeretek hiányában.
Mint ismeretes, a büntetőügyekben a történeti tényállás a vallomástevők által használt szavak, kifejezések 
nagyon gondos elemzésével, ütköztetésével állapítható meg.
Tolmács útján történő kihallgatás ezért szükségszerűen csak egy csökkent értékű személyi bizonyítékot tud 
szolgáltatni, hiszen a közvetlenség elve csak áttételesen, gyengébb minőségben érvényesül. 
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AZ ERŐSZAK ÉS A JOG KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI 

Dr. HEGEDŐS Soma

Ahogyan arra mások mellett Hannah Arendt is rámutatott 1970-ben megjelenő Hatalom és erőszak című 
munkájában, az erőszak, mint önálló jelenség mind a politika-, mind a jogtudomány által kevéssé került 
feldolgozásra. Úgymond továbbra is „sűrű homály fedi”. Annak ellenére, hogy kétségtelenül az emberi tör-
ténelem egyik legkarakterisztikusabb, vissza-visszatérő jelensége. Elegendő ehelyütt utalni korunk nagy 
figyelmet felkeltő eseményeire (ukrán – orosz konfliktus, terrorcselekmények, Iszlám Állam, stb.), melyek 
számos kérdést vetnek fel közösségeink számára. Működtethetőek-e tovább a XX. századi nagy világégések 
után felállított nemzetközi intézményeink? Tarthatóak-e a nyugati világ által megfogalmazott jogelvek, 
jogi értékek? stb.  
Az előadás egyik tételmondata Walter Benjaminhoz kötődik, aki szerint jogot teremteni annyi, mint hatal-
mat teremteni, s ez az aktus ilyeténképpen az erőszak közvetlen megnyilvánulása is egyúttal. Ezzel a kije-
lentéssel párhuzamban számos gondolkodó vonta kérdőre már a jog politikától való fogalmi elkülönítését 
is, a jogról magáról is mint erőszakos aktusról szólva, amelynek „nyomában csak az erő „joga” marad”, 
végeredményben nivellálva ezáltal a jog-, és politikai rendszerek közötti morális különbségeket. (Jelenlegi 
jogállami kereteink között elsődlegesen az ún. végrehajtási jogok keretében az állam legitim monopóliuma-
ként megnyilvánuló erőszakra utalhatunk.) Nem véletlenül idézi az állam fogalmi meghatározása kapcsán 
Max Webber Trockijt, aki úgy fogalmazott: „Minden államot erőszakra alapoznak… és ez valóban így van.” 
Ezeket vizsgálva kijelenthető, hogy a jog és az állam által meghatározott társadalmi rendszereink tehát 
szükségképpen az erőszak által meghatározottak, az erőszak társadalmunknak „de facto” részét képezheti. 
Annak ellenére, hogy az eszmetörténet számos képviselője, ideológusok, vallási képviselők, stb. éppen azt 
tűzték ki az emberiség egyik eszményi céljaként, hogy megvalósuljon a „béke erőszakmentes köztársasága” 
(lásd: a Pax Romana jelszava, a kommunizmus ideológiája, vagy a keresztény Millenium eszményképe, 
Dante, Aquinói Szent Tamás, Kant elgondolásai, stb.)
Az előadás döntően szekunder jellegű kutatási módszereken alapul, így a vonatkozó szakirodalom és egyes 
politikai intézmények, illetőleg történelmi események feldolgozásával kíván rámutatni az erőszak, illetőleg 
az erőszak alkalmazásával szemben zajló küzdelem egyes, az állam-, és jogelmélet színterén is megjelenő 
feszültségpontjaira. Így arra, hogyan jelenik meg az erőszak az eszmetörténetben (baloldali - jobboldali 
ideológiák, illetőleg a görög és zsidó jogfilozófia feszültségpontjai), mit értünk az erőszak jogteremtő, il-
letőleg jogmegsemmisítő funkciója alatt, illetőleg hogyan helyezhető el az erőszak a jogi-politikai célok és 
eszközök „benjamin-i” viszonyrendszerében. Utóbbi témakörhöz szorosan kapcsolódva az igazságos há-
ború modern vonatkozásai is érintésre kerülnek, szólva a nemzetközi biztonságpolitika eszmei alapokból 
eredeztethető feszültségpontjairól.

Kulcsszavak: erőszak, állam, jog, politika, háború
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FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

MUNKAJOGÁBAN 

HRECSKA Renáta

Előadásomban elsősorban az ENSZ belső foglalkoztatási jogviszonyaira irányadó munkajogi szabályokat 
vizsgálom, ezen belül pedig a fejlesztendő és fejleszthető terültekre kívánok fókuszálni.
Tekintettel a PhD-értekezésem témájában folytatott egyik korábbi kutatásomra, prezentációm egyik felve-
tése a szinte kizárólag bírói útra terelt jogviták alternatív vitarendezési megoldásokkal való kezelése lenne. 
Ezen a területen az ENSZ viszonylag jó értékelést kaphat, vitarendezési mechanizmusa modellül szolgálhat 
más szervezetek számára is.
Lényeges hiányosság azonban mind az alternatív metódusok, mind a formális bírói utat tekintve, hogy 
valójában szinte egyetlen nemzetközi szervezet sem állított fel jól beazonosítható végrehajtó testületet a 
belső munkaügyi jogvitáik során keletkező jogerős döntésekben foglaltak kikényszerítésére. Érdemes meg-
vizsgálnunk tehát, hogy mi történik egy békéltető vagy bírósági határozat meghozatala után, illetve milyen 
formális megoldások állhatnak rendelkezésre ahhoz, hogy a döntésekben foglaltak biztosan meg is való-
suljanak.
Néhány ország jogrendszerében már ismert lehetőségként kezelik az úgynevezett jogi biztosítást, amely azt 
a célt szolgálja, hogy az egyébként drága peres eljárások költségeit biztosító állja. Előadásomban megvizs-
gálom e jogintézmény bevezetésének időszerűségét és alkalmazásának lehetőségeit a nemzetközi szerve-
zetek esetében.
Végezetül szeretnék kitérni annak vizsgálatára, hogy alapvetően precedens- vagy ad hoc jellegűnek kell-e 
tekintenünk a nemzetközi szervezetek belső bíráskodását, illetve hogy ezen a téren milyen irányba lenne 
célravezető fejleszteni a  belső joggyakorlatot.
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THE OBSTACLES AND RESPONSES ON THE INTERNATIONAL 

CRIMINAL JUSTICE COOPERATION IN CHINA: THE PERSPECTIVE 

OF THE CRIMINAL SANCTION SYSTEM 

Dr. Huang GUI

Obviously, we absolutely can considerate the international criminal justice cooperation as the result of the 
day by day increasing degree of internationalization, i.e. with the frequent contacts between the people 
in different states and the increase of current personal, the transnational crimes are constantly emerging 
and it need to be combated and prevented by the assistances of different states. For China itself, since the 
reform and opening-up policy, the numbers of the cases of Chinese justice authorities need the assistances 
of foreigner states’ relative justice authorities to investigate and collect evidences is gradually increasing, 
and it thus gives increasingly rise to many theoretical problems which need to be dealt with by theory and 
practice. Take a real case which took place in Canada as an example, on 9th October, 2002, an international 
student in Canada, named Zhao wei, who came from Beijing, China, mysteriously disappeared in Canada, 
and her death body was found in a lake in Mission City, Canada, on 20th October. And her boyfriend, Li 
ang, took a plane back to China on 23rd October. Royal Canadian Mounted Police, after that, issued a 
Wanted to arrest Li ang, who was charged with second- degree murder. Considering the suspect, Li ang, is 
a Chinese, and he was in China at that time, the Chinese justice authorities did not accept the extradition 
request from Canada, but conducted criminal investigate to Li ang in domestic. However, the most and 
main criminal evidences of this case were taken by the Royal Canadian Mounted Police. Meanwhile, the 
Canadian law enforcement agency rejects to give Chinese justice authorities the necessary justice assistance 
for investigation because the competent authority of China can not give Canada a promise not to sentence 
Li death penalty. Unfortunately, this case which should be trialed by the Chinese court was suspended 
around 7years because the most main criminal evidences can not be investigated and collected through 
the criminal justice assistance. From this case, we can see that the terms of difference of criminal sanction 
between China and other states could be the main limited factor that Chinese justice authorities made 
international cooperation with other states. Basic on this point, this paper plan to sort out the problems 
and obstacles, which are resulted by the criminal sanction system,  in terms of international criminal 
justice cooperation between China and other states, and then analyze the reasons of them, and promote 
my solution. 
This paper includes three parts: the first part is about the basic current situation of international criminal 
justice cooperation in China, which could also include two small parts, namely, one is the situation of 
legislation about the international cooperation in criminal matters, and another one is the current forms 
of the international cooperation in criminal matters; the second part is concerning the current obstacles 
of international criminal justice cooperation: the perspective of the criminal sanction system; finally, that 
is my opinion the responds to the obstacles of international cooperation in criminal justice cooperation. 
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EMBERTELEN ÉS MEGALÁZÓ BÁNÁSMÓD AZ IDŐSKORÚ 

FOGVATARTOTTAKKAL SZEMBEN 

JUHÁSZ Andrea Erika

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola PhD hallgatójaként kutatási terüle-
tem a büntetés-végrehajtási jog, azon belül a fogvatartottakkal szemben tanúsított embertelen és megalázó 
bánásmód. Kutatási tevékenységem kezdetén arra kerestem a választ, hogy konkrétan milyen bánásmód 
minősül embertelennek és megalázónak a szabadságelvonás során, ugyanis egyetlen nemzetközi doku-
mentum sem határozza meg a tilalmazott bánásmód fogalmát, valamint példálózó jellegű felsorolást sem 
tesz erre vonatkozóan. Az eddigi kutatási eredményeimet tudományos pályamunkákban (2014. évi Kozma 
Sándor Tudományos Pályázat; a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága és „A Tu-
domány Támogatásáért a Dél-Alföldön” Alapítvány 2014. évi pályázata), valamint tudományos cikkekben 
[pl. A mentálisan beteg fogvatartottakkal mint speciális fogvatartotti kategóriával szemben megvalósuló 
embertelen, megalázó bánásmód (Magyar Rendészet 2014/6., A fiatalkorúak elhelyezésének problémái 
Törökországban (Börtönügyi Szemle 2015/1.)] és előadásokon (pl. 2014. évi Tavaszi Szél) prezentáltam. 
Az időskorú fogvatartottak azért érdemelnek kiemelt figyelmet, mert egyre növekvő problémát jelent eu-
rópai színtéren és a hazai büntetés-végrehajtási intézetek számára az, hogy növekvő tendenciát mutat a 
számuk többek között a hosszú tartamú szabadságelvonásnak, az életfogytig és tényleges életfogytig tartó 
szabadságvesztésnek a gyakori alkalmazása, valamint a feltételes szabadságra bocsátási gyakorlat miatt. 
Ennek velejárója, hogy nehézséget okoz az életkorból adódóan megfelelő fogvatartási körülmények bizto-
sítása a börtönpopuláció említett tagjai számára. Magyarországon ugyanis nincs olyan végrehajtási intézet, 
amely kifejezetten az időskorú elítéltek elhelyezésére szolgálna. Ezért adott esetben strukturális átalakítá-
sok válhatnak szükségessé. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga jelentős hatást gyakorolhat a 
jogalkotásra, ezért kiemelt szerepe van a strasbourgi testület által hozott ítéletek vizsgálatának. 
A vizsgált témakörrel kapcsolatban felmerülő kérdés az, hogy önmagában az időskor megalapozza-e az 
Emberi Jogok Európai Egyezménye 3. cikkének, azaz az embertelen és megalázó bánásmódnak a megsér-
tését, vagy csak az, ha a fogvatartott idős kora mellett az egészségügyi állapota is inkompatibilis a börtön-
környezettel. 
A téma teljeskörű feldolgozása érdekében először meg kellett vizsgálnom, hogy mely nemzetközi dokumen-
tumok [Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, a 
fogvatartottakkal való bánásmódról szóló ENSZ Minimum Standard Szabályok 1977-es módosított válto-
zata, a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni egyezmény, 
Emberi Jogok Amerikai Egyezménye, Ember és Népek Jogainak Afrikai (Banjuli) Chartája, Emberi Jogok 
Európai Egyezménye, a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről 
szóló egyezmény, Európai Börtönszabályok] mondják ki az embertelen és megalázó bánásmód tilalmát, il-
letve, milyen megfogalmazási javaslatok születtek a tilalmazott bánásmód tartalmát illetően. Ezt követően 
górcső alá kellett vetnem azokat a nemzetközi instrumentumokat [az Európa Tanács Miniszteri Bizottság 
Rec(2003) 23. sz. ajánlását, az ENSZ 1991-ben elfogadott időskorúakra vonatkozó alapelveit, továbbá a 
fogvatartottakkal való bánásmódra vonatkozó Standard Minimum Szabályokat, valamint az Európa Ta-
nács Miniszteri Bizottságának a börtönön belüli egészségügyi ellátás etikai és szervezeti aspektusairól szó-
ló R (98) 7 ajánlását], amelyek az időskorú fogvatartottakra vonatkozó rendelkezéseket fogalmaznak meg, 
végül az Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó esetjogát, a releváns ítéleteket [Contrada v. Italy 
(27143/95), Sawoniuk v. the United Kingdom (63716/00), Papon v. France (54210/00), Farbtuhs v. Latvia 
(4672/02)] kellett megvizsgálnom.

Kulcsszavak: embertelen és megalázó bánásmód, időskorú fogvatartottak, Emberi Jogok Európai Bírósá-
ga, Emberi Jogok Európai Egyezménye 3. cikk
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PATERNALIZMUS A BIOETIKÁBAN – AZ ORVOS SZEREPE AZ 

EGYÉNI DÖNTÉSHOZATALBAN 

Dr. KÉMERI Zsófia Eszter

A bioetika viszonylag új tudományágnak tekinthető a társadalomtudományok között, melynek történeti 
hátterét illetően az elmúlt évtizedekben jelentős változások álltak be. A kezdetektől kiindulva megállapít-
ható, hogy a laikus részvétel a gyógyítás folyamatában nem volt mindig egyértelmű. A hippokratészi és az 
azt követő számtalan etikai rendszerben a paternalizmus jegyei uralkodtak az orvos-beteg viszonyban: az 
orvosra volt bízva a gyógyítás és az azzal kapcsolatos döntések, rajta állt, hogy hogyan értelmezi a „ne árts” 
elvet. A Hippokratész korabeli gyógyítási szokások óta ezt a fajta szemléletet már más szempontok váltot-
ták fel, méghozzá az egyéni autonómia elve. Tanulmányomban arra kívánok kitérni, hogy mit is jelent a 
paternalizmus az orvos-beteg kapcsolatban, valamint a paternalizmus filozófiai hátterén túl azt vizsgálom, 
hogy hol húzódik a határ, amikor már indokolt az orvos beavatkozás az egyén döntési szabadságába. 
Minden olyan magatartás esetén, mely paternalista jegyeket mutat, felmerül az alapkérdés: jogos volt-e, 
illetve morálisan igazolt volt-e az orvos magatartása a konkrét helyzetben? Ha a válasz igen, akkor meg kell 
határozni azokat a feltételeket, melyek igazolttá teszik ezt a magatartást. Számos filozófus foglalkozott, és 
foglalkozik a mai napig ezzel a hatással az orvos-beteg viszonylatban, valamint az autonómia tiszteletének 
elve is igen komoly filozófiai előfeltevésekre vezethető vissza. Az ismert morálfilozófiai felfogások közül az 
Immanuel Kant nevéhez fűződő deontológiai irányzat vált meghatározóvá a korábbi bioetikai felfogások-
ban, valamint a John Stuart Mill által képviselt utilitarizmus vonatkozó elméletei. Mill azon gondolatát 
szeretném részletesebben elemezni, mi szerint nem lehet radikálisan állást foglalni az ilyesfajta beavat-
kozások hátrányos volta mellett, nem lehet általánosságban eldönteni a beavatkozás mértékét, ez minden 
esetben egyéni mérlegelést igényel. Kétségtelen, hogy az orvos-beteg viszonyban az orvos, mint szakértő 
személy a hangsúlyos, viszont a beteg egy szolgáltatást igénybe vevő fél, mely szolgáltatásban az ő érdekeit 
szükséges szem előtt tartani. Éppen ezért nem szabad figyelmen kívül hagyni a beteg egyéni autonómiáját, 
azaz a döntésekben való szabadságát. Mindazonáltal álláspontom szerint az autonómia túlzott tiszteletben 
tartása sem vezet kellő eredményre, a választási lehetőségek magas tárháza nem engedi meg azt a gya-
korlatot, hogy az orvos teljes mértékben magára hagyja a beteget a döntések meghozatala során. Annak 
érdekében, hogy a beteg hatékony, érdekeit maximálisan képviselő döntést hozhasson, meg kell találnunk 
az arany középutat az orvosi beavatkozás mértékével kapcsolatosan. A paternalizmus versus autonómia 
kérdés több problémás elemet mutat, a fentiek alapján tehát általánosságban nem hozhatunk döntést ilyen 
jellegű beavatkozások helyességéről vagy rosszallásáról. Ilyen és ehhez kapcsolódó gondolatokkal kívánom 
elemezni a paternalista magatartást az orvos-beteg viszonyban. 

Kulcsszavak: paternalizmus, bioetika, autonómia, döntéshozatal
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AZ ISMERETLEN SZEMÉLYAZONOSSÁGÚ VÍZI HOLTTESTEK 

AZONOSÍTÁSA 1951 ÉS 1995 KÖZÖTT 

Dr. KORMOS Tímea

Az ismeretlen személyazonosságú holttestek jelentős hányada vízi holttest, ebből, illetve esetükben az azo-
nosítás nehézségeiből adódóan érdemel a kérdés kiemelt figyelmet. Lehetőségem nyílt az 1951 és 1995 kö-
zött nyomtatásban megjelent ismeretlen holttestekről szóló rendőrségi tájékoztatók feldolgozására, amely 
alapját képezheti az 1996-tól 2014-ig terjedő időszakból nyerhető adatokkal történő későbbi összevetés-
nek, felvázolva ezáltal egy tendenciát, az esetleges változásokat a történelmi események és a technikai, 
társadalmi fejlődés tükrében, a kritikai elemzés eredménye lehet a hatályos szabályozásra, gyakorlatra 
reflektáló de lege ferenda javaslat. 
A kutatás során nem csak a rendelkezésre álló rendőrségi dokumentumok kerültek feldolgozásra, hanem 
az alapvető német és magyar igazságügyi orvostani szakirodalom, a vonatkozó jogszabályok és egyéb sza-
bályozók, továbbá helyszíni szemléken és boncolásokon szerzett gyakorlati tapasztalat is. 
A kutatás alapvető hipotézise, hogy a vizsgált periódushoz képest napjainkban az éves összes azonosítatla-
nul maradt holttestet tekintve alacsonyabb a vízi holttestek aránya, de ez a tendencia nem a vízi holttestek 
számának csökkenését, hanem a vizsgált populáció összetételének változását jelenti. A vizsgált időszak 
végén – 1990-1995 között – figyelhető meg először ugyanis, hogy a rendszerváltást követően átalakult 
társadalmi struktúra magával hozta a hajléktalanok számának növekedését és ezáltal a természetes ha-
lállal elhunyt, de ismeretlenül maradt holttestek számának ugrásszerű emelkedését, így arányaiban lett 
kevesebb a vízi holttest. A vízi holttestek azonosításának technikai lehetőségei ‒ a rendkívüli halál esetén 
követendő rendőri eljárásról szóló 24/2014. (VII. 11.) ORFK utasítás alapján ‒ jelenleg a DNS azonosításra 
korlátozódnak, amely kontrollminta hiányában lehetetlen vállalkozás, így számolnunk kell azzal, hogy szá-
muk hosszú távon – tekintettel arra, hogy az ismeretlen személyazonosságú holttestek körözése 20 évről 
90 évre változott – a populációban arányaiban mégis nőni fog a vízi holttestek száma. Számolni kell azzal, 
hogy esetükben daktiloszkópiai azonosításra, fényképes azonosításra nincs lehetőség és a többi azonosítási 
eljárás is egy-egy esetben korlátokba ütközhet pl. fogak kirothadása, haj és szőrzet leázása, holttest extrém 
fokú sérülései hajócsavar által, fej leválása a testről, stb.). Tekintettel a fent megfogalmazottakra a téma a 
tudományos színtéren is különös figyelmet érdemel.

Kulcsszavak: holttest-azonosítás, vízi holttest, ismeretlen holttest



72 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

FELSŐOKTATÁS-IRÁNYÍTÁSI MODELLEK 

Dr. KŐMÍVES Péter Miklós

A felsőoktatással kapcsolatos hazai társadalmi vita és reformfolyamat egyik kulcseleme volt az utóbbi évek-
ben a felsőoktatási intézmények irányításának gyakorlati kivitelezése. A kérdést a hazai szakmai és közéleti 
véleményformálók elsősorban a felsőoktatási autonómia irányából közelítették meg.
A jelenleg hatályos intézményirányítási modell a felsőoktatásban eltér a korábban megszokottól. A kancel-
lár intézményének bevezetése az állami fenntartású felsőoktatási intézményekben a fenntartó és az egye-
tem vagy főiskola között újszerű, a korábbinál szorosabb együttműködést feltételez.
Előadásom és tanulmányom célja, hogy felvázolja azt a kiterjedt társadalmi vitát, amely a felsőoktatási 
autonómia körében zajlott le az utóbbi években. Ennek körében kísérletet teszek a felsőoktatási autonómia 
definiálására és a fogalom minimális tartalmának meghatározására. Célom továbbá, hogy az 1989-es rend-
szerváltás óta elfogadott felsőoktatási törvényeket az intézményi autonómia szempontjából vizsgáljam. Be 
kívánom mutatni az egyes nagyhatású jogszabályi értelmezések közötti különbséget, részben érintve az 
Alkotmány és az Alaptörvény felsőoktatással kapcsolatos szöveghelyei közötti különbségeket is.
Be kívánom továbbá azt a folyamatot is mutatni, amely során létrejöttek a hazai felsőoktatási rendszer 
egészének működését alapjaiban meghatározó szakosodott testületek. Ebben a körben kiemelten kívánom 
vizsgálna a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság létrejöttét és működésének történetét, hiszen – 
meggyőződésem szerint – egy felsőoktatási intézmény életében alapjaiban meghatározó mindaz a tárgy-
kör, amelyben az említett testület befolyással rendelkezik. Már az intézmények puszta működése, léte is 
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság döntésén múlik, de az olyan kardinális kérdések, mint a 
szakok létrehozatala, indításának engedélyezése vagy éppen az egyetemi tanári pályázatok elbírálása során 
betöltött szerepe is kiemeltté teszi a vizsgálni tervezett testület szerepét.
A fentebb részletezett körülmények együttesen elemi erejű befolyással bírnak a magyar felsőoktatási rend-
szer működése terén. Ezek tehát azok a szempontok, amelyek meghatározók egy adott felsőoktatás-irányí-
tási modell kialakulása során.
A téma megkérdőjelezhetetlen aktualitását adja, hogy még ma is komoly társadalmi vita zajlik a felsőokta-
tás létezésének, működésének okairól, az általa elérni kívánt és elérhető célokról. A tanulmány segítséget 
adhat a felsőoktatás előtt álló lehetséges szerepértelmezések kifejtéséhez, a kínálkozó alternatívák ponto-
sabb feltárásához, elmélyültebb megismeréséhez.

Kulcsszavak: felsőoktatás, intézményirányítás, felsőoktatási autonómia, felsőoktatási törvény, akkreditá-
ció.
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A DEVIZAHITELEK ÉS AZ ÉRVÉNYTELENSÉG 

Dr. KRISTON Edit

A devizahitel-szerződéseket sok-sok magyar családot érintő problémaként tartják számon, amely mind a 
mai napig megoldásra vár. Az adósok jelentős teherként élik meg a devizahitel szerződésekből eredő köte-
lezettségek teljesítését és egyre több hibát és hiányosságot vélnek felfedezni ezekben a kötelmekben, egyre 
többen fordulnak bírósághoz az érvényesség megkérdőjelezhetősége okán és az igazukat keresve. Ezzel 
párhuzamosan az állam is megfelelően érzékeli a problémát, igyekszik megoldást keresni, bár a helyzetet 
megnehezíti a magánjogi jogviszonyba történő beavatkozás problematikája. Az előadásom során célom 
egyfelől a devizahiteleket érintő és már korábban is felvetődött problémás kérdések bemutatása, külön ki-
emelve bizonyos érvénytelenségi okokat, melyeket az adósok a perek során sérelmeztek vagy sérelmeznek 
mind a mai napig. Tény, hogy a szerződések egyediek, minden adós más és más tartalmú szerződést írt alá, 
viszont vannak olyan elemei ezeknek a megállapodásoknak, amelyek azonosak lehetnek. Példaként említ-
hetőek az általános szerződési feltételek (ÁSZF) használata, hiszen a bankok, hitelintézetek az általuk nyúj-
tott kölcsönök nagy részét ezen feltételek alkalmazására és elfogadására alapozzák. Az ÁSZF-ek felhaszná-
lásához azonban mind az 1959. évi IV. törvény, mind a jelenleg hatályos Ptk. fokozott tájékoztatási kötele-
zettséget követel meg a kölcsönt nyújtó intézetek részéről, hiszen az adósok, főként ha fogyasztókról van 
szó nem biztos hogy megfelelő ismeretekkel rendelkeznek valamennyi szerződési feltétel értelmezéséhez 
és ebből adódóan nem mindig képesek tökéletesen megalapozott döntést hozni. Emellett fontosnak tartom 
az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazásából eredő problematikus kérdéskörök tisztázását is, 
hiszen a devizahitel-szerződés speciális voltára tekintettel (gondolok itt például az árfolyam alkalmazásá-
ra) nehezebb a jogszabályokban található kógens rendelkezések alkalmazása. Érdekes kérdés, hogy mikor 
melyik jogkövetkezmény alkalmazása lehet indokolt, hiszen amennyiben az érvénytelenné nyilvánított 
szerződésben az érvénytelenség oka kiküszöbölhető, ott célszerűbb lehet az érvényessé nyilvánítás. Nem 
ilyen egyszerű azonban a helyzet, ha az érvénytelenség oka nem kiküszöbölhető. Ilyen és ehhez hasonló 
kérdések azok, amelyek véleményem szerint alapot szolgáltatnak arra, hogy kissé a dolgok mélyére néz-
zünk és megvizsgáljuk, hogy milyen lehetőségekkel szolgál a polgári jog és a bírói gyakorlat megoldásként.
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AZ EURÓPAI NYOMOZÁSI HATÁROZAT (ENYH) 

LÁRIS Liliána

Az ENYH-ról szóló irányelvet 2014. árpilis 3-án fogadták el, átültetési határidő 2017. május 22. napja. A nor-
ma elfogadásának hátterében az állt, hogy a bizonyítékok beszerzésének európai rendszere rendkívül szétta-
golt és ez gátolja a bűnügyi együttműködés hatékonyságát. 
Az ENYH a kölcsönös elismerés elvén alapul, így a határozatot minden felülvizsgálat nélkül végre kell hajtani 
a megkeresett államban ugyanúgy, mintha azt nemzeti hatóság bocsátotta volna ki.
Az ENYH-t igazságügyi hatóság, azaz bíróság, ügyész vagy előbbi kettő jóváhagyásával nyomozó hatóság bo-
csáthatja ki egy vagy több nyomozási cselekmény elvégzése érdekében vagy bizonyíték beszerzésére, ami már 
a végrehajtó állam birtokában van, de közös nyomozó csoport alapítása nem lehetséges az ENYH alapján. A 
gyanúsított vagy az érdekében eljáró ügyvéd is indítványozhatja ENYH kibocsátását.
Határidők is vannak az ENYH végrehajtására. Az elsimerésről vagy végrehajtásról szóló döntést az ENYH 
kézhezvételétől számított 30 napon belül meg kell hozni és a nyomozási cselekményt e döntést követő 90 
napon belül foganatosítani kell. 
Az irányelv a megtagadási okokat lehetőségként szabályozza, tehát annak ellenére, hogy fennáll egy megtaga-
dási ok, a végrehajtó hatóság dönthet a teljesítés mellett. 
Az ENYH magába olvasztja számos kerethatározat és egyezmény szabályait. A záró rendelkezések között írja, 
hogy ez a jogforrás a teljes Strassbourgi Egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyvei, a Schengeni Végrehajtási 
Egyezmény, a 2000-es egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyve, az európai bizonyításfelvételi parancs és az 
elkobzási határozat  helyébe lép.
Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy részt vesz az ENYH-ban, azonban Írország és Dánia távol maradnak.    
Ez azt jelenti, hogy 2017. május 22. után 26 uniós tagállamot kötni fog az ENYH, Dániával és Írországgal a 
már létező, korábbi eszközök lesznek érvényben. 

Kritikai észrevételek: 

Az ENYH nagy előnye, hogy a közös nyomozó csoportok kivételével egyetlen normában foglalja össze a 
bizonyítékok beszerzésének európai szabályait, formanyomtatvány bevezetésével egyszerűbbé teszi a ki-
bocsátást, határidők tűzésével felgyorsítja az eljárásokat és tovább szűkíti a megtagadási okokat. Ezek a 
fejlesztések növelik a bűnügyi együttműködés hatékonyságát.
Ugyanakkor, az ENYH felülvizsgálat nélküli végrehajtási kötelezettsége problémákat okozhat a gyakorlat-
ban. A büntetőeljárási jogok és garanciák tagállamonként eltérőek.
A közös minimum elvek megalkotásában az első lépést megtették a gyanúsítottak és sértettek egyes eljárási 
jogaira vonatkozó irányelvek elfogadásával, azonban ezt - legalább a kölcsönös bizalom elfogadható szintje 
érdekében – ki kellene terjeszteni.
A jogorvoslati jog gyakorlása ugyancsak kérdéseket vet fel. Az ENYH kibocsátása a kibocsátó állam joga 
szerint támadható, a végrehajtása a végrehajtó állam joga szerint. Ez feltételezi több jogrendszer ismeretét 
az érintett személyek részéről, és nem garantálható a fegyverek egyenlőségének és a védelemhez való jog-
nak a teljes körű érvényesülése. 
Az ENYH csupán összegzése a jelenlegi, bűnügyi együttműködési eljárási eszközöknek, és nem egy teljesen 
új lépés előre. Az ENYH nem válaszolja meg a legnagyobb kérdést: mik a külföldi bizonyíték beszerzés 
minimum szabályai. 

Kulcsszavak: európai büntetőjog, bűnügyi együttműködés, Európai Unió, európai nyomozási határozat.
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Felhasznált irodalom:

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU irányelve (2014. április 3.) az európai nyomozási határo-
zatról büntető ügyekben – HL 2014 L 130, 1.5.2014., 1.o.
ENYH 9. cikk (1) bekezdés.
Uo. 3. cikk.
Uo. 1. cikk (3) bekezdés.
Uo. 12. cikk.
Uo. 34. cikk.
Eucrim News 2014/1., 15.o. - www.mpicc.de/eucrim.

http://www.mpicc.de/eucrim
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A PEDAGÓGUSOK ELŐMENETELI RENDSZERE A NEMZETI 

KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY TÜKRÉBEN 

LÁSZLÓ Vilmos Csongor

Jelen kutatás a magyar köznevelés területén, az elmúlt három esztendő vonatkozásában bekövetkezett 
markáns változások sorából az oktató-nevelő munkát ellátó, pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 
előmeneteli lehetőségeit tárgyalja.
A pedagógusok munkája rendkívül összetett, mint azt láthatjuk a Nkt. a pedagógusok kötelességei fejezet-
ben. A pedagógusképzés és a hozzá szorosan kapcsolódó a pedagógusok számára előírt képzési követelmé-
nyek nem tudják biztosítani a pályakezdő pedagógusok számára azt a gyakorlatból származó rutint, amit 
az iskolapadban nem lehet elsajátítani. A rendszerváltás időszakát követő több mint két évtized alatt az 
oktatáspolitika a pedagógusok társadalmi és anyagi megbecsülését igen marginálisan kezelte. Bár voltak 
alkalomszerű próbálkozások, ezek nem okoztak jelentős elmozdulást.
Egy igen széles, közel száznegyvenezer főt számláló értelmiségi rétegről van szó, akiknek az anyagi meg-
becsülése a szakmunkás bérszínvonalhoz közeli. Ennek az az üzenete az oktatáspolitika és az állam részé-
ről, hogy a pedagógusok tudása, tapasztalata, munkája alulértékelt. Többek között, ezekből kifolyólag a 
pedagógusok nem lettek kellően ösztönözve a még jobb munkavégzésre. A pedagóguspálya nem nyújtott 
karrierlehetőséget az ott dolgozók számára. A túlzott liberális oktatási szemlélet negatív hatásait a minden-
napokban tapasztalhatták meg a pedagógusok és ezzel párhuzamosan a KJT tartalmazta az úgynevezett 
bértáblát, amely egy tízlépcsős rendszerben, az iskolai végzettség figyelembe vételével tartalmazta a fizetési 
osztályokat.
A pedagógusok munkájának minősége és hatékonysága közvetlen és közvetett módon is hatással van a 
társadalomban zajló folyamatokra, a felnövekvő nemzedékek lehetőségeire, az ország polgárainak jólétére. 
Európa számos országában már több évtizede felismerték ezeket az ok okozati összefüggéseket, melyek a 
pedagógusok munkájának minőségén alapszanak. Különböző minőségbiztosítási modellek kerültek kidol-
gozásra, melyek az oktatás színvonalának javítását, valamint a pedagógusok érdekelté tételét célozták meg.
Az Nkt.-ben rögzített, 2012. szeptemberétől pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára beveze-
tett új előmeneteli rendszer fokozatai az alábbiak, melyek elérését kormányrendelet szabályozza: Gyakor-
nok, Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus, Kutatótanár.
Az új előmeneteli rendszerhez rendelt bér rendszere, jelentős elmozdulást jelent a korábbiakhoz képest, 
mind karrier szempontjából, mind az anyagi megbecsülést tekintve.
A pedagógus életpálya modell 2013. szeptemberi bevezetésével együtt szintén bevezetésre került (2015. 
évtől induló) tanfelügyeleti és pedagógus minősítési rendszer. Ezeknek fő célja a köznevelés rendszerében 
az előre meghatározott pedagógus kompetenciákhoz tartozó indikátorok segítségével történő állami szint-
re emelt pedagógus minősítés és minőségbiztosítás megteremtése, és ez által a köznevelés területén folyó 
oktató-nevelő, tanügy-igazgatási munka javítása.

Kulcsszavak: oktatás, közigazgatás, pedagógus, köznevelés, minősítés
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tükrében (2010-2013). Új pedagógiai szemle, 2013. (63. évf.) 9-10. sz. 51-73. old. 
CSÖRGITS Lajos: Az önkormányzati köznevelési feladatellátás alakulása napjainkban - elméleti és gyakor-
lati problémák. Jog - Állam - Politika. Jog- és politikatudományi folyóirat, 2013. vol. 5. no. 2, 127-155 p.
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lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
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A VÍZHEZ VALÓ ALKOTMÁNYOS JOGUNK (TERMÉSZETES. 

TERMÉSZETES?) 

Dr. LIPTAI Noémi

A kék bolygón élünk, a vizek országában. Milyen jogaink és kötelezettségeink vannak a vízzel kapcsolato-
san? Előadásomban azt mutatom be, hogy melyek az Alaptörvény releváns előírásai a vízi élővilág védelme 
szempontjából.
Az Alaptörvény P) cikke bevezette a nemzet közös öröksége fogalmat, amely a nemzedékek közötti igazsá-
gossághoz kapcsolódva az állam és polgárainak kötelezettségévé teszi a természeti erőforrások, valamint 
a kulturális értékek védelmét és megőrzését. Különösen a termőföldet, az erdőket, a biológiai sokféleséget 
és a vízbázisokat kell védenünk annak érdekében, hogy ezek lehetőleg változatlan formában átörökíthetők 
legyenek a jövő nemzedékek számára. 
A nemzet közös örökségének alkotmányjogi tartalma lényeges előrelépést jelent korábbi alkotmányunkhoz 
képest, amely csupán az egészséges környezethez való jogot védte, és csak megemlítette az épített és a 
természetes környezetet. 
Az Alaptörvény XXI. cikke szerint a környezethez való jog alapvető jog, mely erősebb az államcéloknál, 
egyenrangú a többi joggal, nem alanyi jog, s melynek tárgya az egészséges környezet. A környezethez való 
jog nem azt jelenti, hogy mindenki – akár az állammal szemben is – igényt formálhat, s azt közvetlenül 
érvényesíthetné a bíróság előtt, olyan környezeti állapotot követelve, amely szubjektív igényeinek megfelel. 
Az állam által kidolgozott követelményeknek ugyanakkor – mondja az Ab. – pótolniuk kell az alanyi oldalt, 
azaz ugyanolyan szintű védelmet kell biztosítaniuk, mintha valódi, klasszikus értelemben vett alapjogról 
lenne szó.
Az államnak kötelezettségei vannak a környezetvédelemben, a természeti kincsekkel való ésszerű gazdál-
kodás kereteit jelentő, illetőleg a környezetállapot romlását megakadályozó jogszabályok megalkotása, in-
tézményrendszer kiépítése és követelmények érvényesítése körében. Persze nem csak az állam (a központi 
és a helyi hatalom), hanem mindenki más is alanya a környezettel szembeni kötelezettségeknek; pl. az 
állampolgároknak a környezeti célok megvalósításában szükségszerűen közre kell működniük, az állam 
egyedül nem tudja elérni a környezeti célkitűzéseket.
Az új Alaptörvény értékrendje elsősorban abban változott a korábbi alkotmányéhoz képest, hogy – meg-
tartva az egészséges környezethez való jogról szóló rendelkezést – néhány általános követelménnyel gaz-
dagabb, mint amilyen a jövő nemzedékek érdekeinek a figyelembevétele, illetve az ember és a környezet vi-
szonyának számos részterületét is megnevezi. Így van ez a vízzel (amely a környezet egyik alapvető eleme) 
s ezen keresztül a környezetvédelem egyik speciális területével (a víz védelmével) is. A vízzel kapcsolatos 
jogok és kötelezettségek ilyen értelemben ma már tehát nem csak a környezethez való jog részeként, ha-
nem önállóan is megjelennek.

Felhasznált irodalom:

A jog alanytalansága és a jövő nemzedékek érdekeinek a figyelembe vétele közötti összefüggésre ld. Sólyom 
László, A jövő nemzedékek jogai és ezek képviselete a jelenben, in: A jövő nemzedékek jogai, szerk. Jávor 
Benedek, Védegylet, 2002, 43-44.
Bándi Gyula: A társadalmi részvétel és előfeltételei a környezetvédelemben. Jogállam 1994, 140.; 
675/B/2005. AB-határozat (2006.04.03.)
Fodor László: A víz az alaptörvény környezeti értékrendjében. Publicationes Universitatis Miskolcinensis 
Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXI. (2013),329-345.
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AZ OROSZORSZÁGI ŐSLAKOS NÉPEK HELYZETÉNEK ÁTTEKINTŐ 

ELEMZÉSE 

MARINKÁS György

A nemzetközi jogban, az őslakos népek védelmében az utóbbi húsz-harminc évben robbanásszerű válto-
zás következett be, amely jelentős hatással volt mind a jogaik védelmére, mind az államok kérdést illető 
hozzáállására. A szerző célja, hogy jelen írásával részletesen elemezze az Oroszországi Föderáció területén 
élő őslakos népek helyzetét a törvényi szabályozás, az említett népcsoportokat érintő problémák, valamint 
jogesetek ismertetése révén, majd a végén levonja a következtetéseit azt illetően, hogy az orosz törvényi 
szabályozás és joggyakorlat mennyire felel meg a nemzetközi követelményeknek. 
A szerző – az oroszországi őslakosok helyzetének elemzését megelőzően – pár sor erejéig, fontosnak tartja 
az őslakos népekre vonatkozó nemzetközi szabályozás bemutatását, ezt követően ismerteti részletesen az 
oroszországi törvényi szabályozást, amely alapvetően három, az ezredforduló környékén elfogadott tör-
vényre épül. A törvényi szabályozás és a kapcsolódó rendeletek alapján Oroszország szövetségi szinten 
jelenleg 45 népcsoportot ismer el őslakos népként. E csoportok létszáma 200 főtől 38 000 főig terjed, – a 
törvényi szabályozás alapján – összesen 350 000 fő tekinthető őslakos népnek. Az orosz szabályozás leg-
jelentősebb eltérése a nemzetközi standardokhoz képest a létszámkorlát, amelynek definícióba foglalását 
döntően politikai megfontolások indokolták. Oroszországban az oroszon kívül hat másik olyan etnikai cso-
port él, amelynek létszáma meghaladja az egy millió főt, amennyiben a jelenlegi 350 000 fővel szemben 
több milliós csoportok kapnának őslakos címet annak messzemenő, akár a jelenlegi politikai viszonyokat 
jelentősen befolyásoló hatásai lennének.
A törvényi szabályozás bemutatását követően a szerző részletesen elemzi azokat a beruházásokat, amelyek 
negatív hatást gyakorolnak az őslakos népek által lakott területek természetes környezetére, valamint az 
őslakos népek életminőségére. Ismerteti a helyi közösségek küzdelmét, amelyet a földjeik védelme érde-
kében folytatnak a tőkeerős befektetők és a sok esetben korrupt, a kellő szakmai felkészültséget nélkülö-
ző hatóságokkal szemben. E kérdés kapcsán az ENSZ emberi jogvédelmi mechanizmusainak gyakorlatát 
alapul véve összehasonlítja az elérhető belföldi és a nemzetközi mechanizmusok által garantált védelem 
szintjét és mikéntjét annak érdekében, hogy a dolgozat záró részében kellően megalapozott konklúziókat 
vonhasson le a törvényi szabályozás hatékonyabbá tételét illetőn.

Kulcsszavak: őslakos, Oroszország, ENSZ, emberi jogok
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SZÜKSÉG TÖRVÉNYT BONT? 

NÉHÁNY SZÜKSÉGCSELEKMÉNY ELVI ÉS GYAKORLATI 

KÉRDÉSEI 

Dr. MÉSZÁROS Ádám Zoltán

A Btk. Általános részében szabályozott büntethetőséget kizáró okok tipizálása, rendszerezése, elhatáro-
lási szempontjainak meghatározása a mindenkori bűncselekmény fogalomhoz igazodik, amely az új Btk. 
szerint továbbra is egyet jelent a tényállásszerű, bűnös és társadalomra veszélyes magatartással. Mind a 
kontinentális jogi gondolkodás mind a common law gyakorlata a büntetőjogi felelősség hiányát e szerint 
objektív és szubjektív okokra bontja.
Az akadályrendszer körében jelentős mérvű változások zajlottak le az új Btk. kodifikációjának eredménye-
képpen, azonban bizonyos kérdésekben az új kódex elmaradt a korábban megfogalmazott elképzelésektől. 
A jogtörténeti vizsgálódások alapján megállapítható, hogy a végszükség valamint a kényszer és a fenyege-
tés azonos tőről fakad, mindegyik esetben vétlenül keletkezett veszélyhelyzetekben az elhárító magatartást 
kifejtő személy cselekményének jogosságát illetően kell állást foglalnia a jogalkalmazónak. Az ártatlant 
sújtó szükségcselekmények főleg ha alapjogsérelemmel járnak csak kivételes jellegűek lehetnek.
Hazánk judikatúrájában a végszükség elemeinek kifejtésre ritkán került sor, annak ellenére, hogy az ilyen 
vagy ehhez közeli esetek nagyobb számban fordulnak elő az életben. Ugyan a magyar jogirodalom számos 
forrása vizsgálja a végszükség témakörét, de szükségesnek tartom bemutatni az elméleti koncepció kifejté-
se során a common law gyakorlatát, mivel álláspontom szerint további adalékokkal szolgálhat a hazai jog-
tudomány és jogfejlesztés számára. Ennek lehetőségét a végszükség jogintézményének sajátossága adja, 
hiszen a kontinentális jogrendszerhez tartozó országokéval azonos élethelyzeteket fed le az angolszász 
büntetőjogban is.
Ezen túlmenően megállapítható, hogy elnagyolt és kidolgozatlan a kényszer és a fenyegetés szabályozása 
a magyar jogban, pedig a gyakorlatban olykor alappal, olykor anélkül, de gyakran hivatkoznak ezen hely-
zetekre, mint bűncselekmény alóli mentő okra. Problematikusnak tartom és a jogirodalomban is dogma-
tikai szinten kérdőjeleződött meg a két kizáró ok egy tényállásban való meghatározása, e körben szükség 
lenne az önálló hatókörök megállapítására, valamint a részletesebb jogszabályi definíciók lefektetésére 
is. Nemzetközi kitekintéssel ugyanis megállapítható, hogy a kérdéskörben például a common law vagy 
a Nemzetközi Büntetőbíróság gyakorlata eltérő koncepció szerint, kidolgozottabb értelmezési gyakorlat 
folytat hazánkénál. 
Dolgozatom célja nem csupán ezen fejlemények bemutatása, hanem a fenti jogintézmények összehasonlí-
tása is ugyanis a differencia specifikák bemutatása egyben mindegyik büntethetőségi akadály lényegi sa-
játjait is kiemelik. Összegezve, ha elfogadjuk Balás P. Elemér azon észrevételét, hogy a szükséghelyzetben 
elkövetett cselekmények az igazságosság legmélyebb kérdéseivel azonosak, akkor be kell látnunk, hogy 
dogmatikailag is letisztult szabályozást igényelnek.

Kulcsszavak: kényszer, fenyegetés, végszükség, büntethetőség
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ASSAULT AGAINST PUBLIC OFFICIALS WITH A DEADLY WEAPON 

- CHANGING TENDENCIES 

Dr. MISKOVICS Mariann

Crimes committed with deadly weapons (e.g. firearms, explosives, blasting agents, equipment or devices 
designed specially to initiate explosions, their replicas) seem to be some of the most frequent crimes com-
mitted in Hungary as the number of robberies, breaches of domicile and other types of crimes committed 
by offenders armed with deadly weapons have been growing slightly in recent years. This is further exac-
erbated by the fact that public security has greatly deteriorated and, as a consequence, armed self-defense 
has become a common practice. In other words, more and more people commit crimes using guns, explo-
sives or replicas of these. 
Since the socialist Criminal Code entered into force in 1961 the crime of assault against public officials 
with deadly weapons caused some serious interpretation issues. It was and still is quite difficult for both 
the legislator and the law applier to interpret and qualify properly the exact crime and be able to provide a 
suitable protection for public officials, especially considering the above mentioned tools.
Regarding the special qualifying condition – assault with a deadly weapon – which has not been yet prop-
erly analysed and understood even though its roots go back to the late 19th century, a comprehensive and 
detailed demonstration of this special institution seems to be necessary, especially in connection with the 
crime of assault against public officer. 
Considering the issues since 1961 it can be pointed out that there have been some relevant and rather great 
changes on this crime, especially when committed with the above mentioned deadly weapons which is 
highlighted by the statistics which show an impressive alteration when considering the available statistical 
data since the socialist Criminal Code.
Therefore, in my presentation the aim is fourfold:  First of all, to introduce briefly the history of the crime 
of assault against public officials with a deadly weapon; secondly, to give an overview of the definition of 
the crime and its above mentioned qualifying condition while pointing out the changes; and thirdly, to 
analyse and interpret them in the light of the latest legislation. Furthermore, it is quite relevant to analyse 
the available statistical data in connection with the assault against public officials with a deadly weapon 
since the earliest stage from the 1960’s until the currently available data specially as putting a great em-
phasis on the changes the new Civil Code has introduced.
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A KÖZJEGYZŐI NEMPERES ELJÁRÁSOK TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSE 

NAPJAINKING A PP KODIFIKÁCIÓ TÜKRÉBEN 

Dr. MOLNÁR Tamás

Kutatási témám a közjegyzőhöz kapcsolódóan a végrehajtási eljárást, mint nemperes eljárást érinti, azon-
ban ez nem azt jelenti, hogy kutatásom során nem kívánom átfogóan megvizsgálni a közjegyző hatáskörébe 
tartozó valamennyi nemperes eljárás sajátosságait.
Jelen tanulmányom nem kizárólag jogtörténeti áttekintést kíván nyújtani a közjegyzői eljárásokról, hanem 
szeretne rámutatni az egyes eljárások lényeges elemeire, melyből fontos következtetéseket lehet levonni, 
akár a jogintézmény könnyebb megértése, akár az eljárások jövőbeli változtatására, racionalizására.
Az előadásom gerincét a hagyatéki nemperes eljárás, a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtási eljárás, 
valamint (köz)okiratok készítése, mint közjegyzői hatáskörbe tartozó legfontosabb és leggyakrabban elő-
forduló eljárások képezik, melyek a bíróságok tehermentesítését segítő, az ügyfelek igényérvényesítését 
megkönnyítő eljárásoknak tekinthetőek.
A királyi közjegyzőkről szóló 1874. évi XXXV. törvénycikk elfogadásától számíthatjuk a polgári közjegy-
zőség létrejöttét. Ez a törvény volt az első, amelyben részletes rendszabályokat találunk a közjegyzői ha-
táskörbe utalt eljárásokról. Többek között ide tartozott közokiratok felvétele, hagyatéki ügyek intézése, 
valamint bírói megbízások teljesítése.
A fent említett királyi közjegyzőkről szóló törvény és az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. 
évi XLV. törvény hatályba lépése között eltelt közel 130 év, mely időszak alatt a közjegyzői eljárások ren-
geteg fejlődésen mentek keresztül, melynek bemutatásáról jelen tanulmányomban igyekszem átfogó képet 
adni. 
Részletesen kívánom ismertetni a nemperes eljárásokra vonatkozóan hogyan alakultak az eljárási határ-
idők, melyek - az eljárások gyors lefolytatása miatt – szigorúbbak és rövidebbek mint a perrendtartásban 
rögzítettek. Arra a kérdésre is keresem a választ, hogy mik azok az indokok, amelyek miatt permegelőző, 
perelhárító, pergátló jelzőkkel illették és illetik a mai napig a közjegyzői nemperes eljárásokat.  
A jelenleg is zajló Polgári Perrendtartás kodifikációja során a bírósági és a közjegyzői nemperes eljárások 
felülvizsgálata is megtörténik, így az egyes eljárásokra vonatkozó szabályok is változtatásra kerülhetnek, 
ezért szeretnék kitérni az esetleges módosítások lehetőségére.
Az előadásom felhasznált irodalma a történeti összefoglaló tekintetében főként Dr. Rokolya Gábor buda-
pesti közjegyző könyvei, tanulmányai feldolgozásából áll. Az új Pp kitekintésének ismertetése pedig a HVG 
kiadónál nemrég megjelent Németh János és Varga István által szerkesztett „Egy új polgári perrendtartás 
alapjai” című kötete és a Polgári Perjogi Kodifikációs Bizottság javaslatai, vitairatai szolgálnak alapul.
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A ZAKLATÁS BÜNTETŐJOGI TÉNYÁLLÁSAINAK 

JOGALKALMAZÁSI NEHÉZSÉGEI 

MONORI Zsuzsanna Éva

A zaklatás büntetőjogi tényállása 2008-ban került be a Büntető Törvénykönyvbe, igen nagyszámú, elő-
re nem látott dogmatikai és jogalkalmazási kérdést hozva magával. A régi büntetőtörvény szabályozását 
néhány módosítással a 2012. évi C. törvény is átvette, mely módosítások tovább mélyítették a tényállás 
jogalkalmazási nehézségeit. Kutatásom célja, hogy a zaklatás tényállásainak jelenleg hatályos magyar sza-
bályozásáról egy olyan átfogó képet tárjak a hallgatóság elé, amely részletesen rámutat a zaklatás múltban 
felmerült és a mai napig nem orvosolt értelmezési és – ebből fakadó – jogalkalmazási problémáira.
Kiindulópontom az objektív, majd szubjektív elemeket követő klasszikus tényállás-elemzési rendszer, 
melyben – a régi büntetőtörvény 176/A. §-ból kiindulva – a zaklatás Btk. 222. §-a szerinti tényállásai és 
a hozzájuk kapcsolódó minősített esetek átfogó elemzését bontom ki. Részletesen vizsgálom a bűncse-
lekmény jogi tárgyát, elkövetési magatartásait, különösen a háborgatás tartalmát, célzatait, valamint a 
rendszeresség és tartósság követelményét. Külön kiemelem a zaklatás magánindítványhoz kötöttségének 
problémáit, és a sértetti szubjektum szerepét a bűncselekmény bizonyíthatóságában. Arra törekszem rá-
világítani, hogy a tényállás szubjektív elemeinek túlsúlya, eltérő absztrakciós szintjei és az ezekből fakadó 
jogértelmezési kérdések miként nehezítik meg a zaklató magatartások büntetőjogi szankcionálását. 
Több olyan kérdésre is választ keresek, amelyek a zaklatás bűncselekményével összefüggésben generálisan 
fölmerülnek. Nevezetesen, hogy valóban szükséges volt-e egy különálló tényállás bevezetése, avagy elegen-
dő lett volna a már meglévőek módosítása, bővítése? Mi az oka annak, hogy a jogalkotó két ennyire külön-
böző elkövetési magatartást tartalmazó tényállást fogalmazott meg ugyanazon bűncselekményi elnevezés 
alatt? Mennyire érinti a tényállás alkalmazhatóságát annak absztrakt és egyben szubjektív jellege? Hogyan 
birkózik meg a joggyakorlat a tényállás hiányosságaival? Mindenképpen büntetőjogi eszközökkel kell-e 
fellépni a zaklatókkal szemben? Érvényesül-e a mai szabályozásban az ultima ratio követelménye, illető-
leg ha nem, akkor az hogyan orvosolható? Milyen változásokat hozott a 2012. évi C. törvény? A válaszok 
érdekében az új büntetőjogi kódex által hozott tényállásbeli változásokat állítom párhuzamba a korábbi 
szabályozásban rejlő jogi problémákkal.
Az elemzés során mindvégig jogeseteken keresztül is rá kívánok mutatni a jogirodalomban eddig feltárt 
és a még ki nem munkált ellentmondásokra és hiányosságokra. A tényállás részletes elemzését követően 
megállapításaimat összefoglalva több de lege ferenda javaslattal is élek, melyek álláspontom szerint meg-
oldásként szolgálhatnak a kutatás során feltárt problémákra. 
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A SÉRELEMDÍJ KÉRDÉSEI ÉS PROBLEMATIKÁI AZ ÚJ POLGÁRI 

TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSE ELSŐ ÉVE UTÁN 

NAGY Gergő

A 2014. március 15. napján hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv alapvető újítással élt a személyiségi 
jogi jogsértések vagyoni jellegű jogkövetkezményei terén: a nem vagyoni kártérítést a sérelemdíj intéz-
ménye váltotta fel. Bár a sérelemdíjról is elmondható a nem vagyoni kártérítés azon sajátossága, misze-
rint részben a pénzben pontosan meg nem határozható, de a személyiségi jogok sérelmében egyértelműen 
megnyilvánuló hátrányok kompenzációjául hivatott szolgálni, a sérelemdíj tételes jogi szabályainak meg-
alkotásával, illetve a kódexben való rendszertani elhelyezésével a kodifikáció és a jogalkotó koncepcionális 
jelentőségű változtatást kívánt bevezetni személyiség polgári jogi védelme területén.
Előadásomban röviden szólok a sérelemdíj bevezetése során felmerült kisebb jogalkotói következetlensé-
gekről, emellett azonban nagyobb hangsúllyal a valóban koncepcionális jelentőségű változtatás irányait és 
céljait kívánom bemutatni, mégpedig a sérelemdíj megjelenésével felmerült, álláspontom szerinti legfon-
tosabb kérdések érintésével, amelyek több esetben komoly jogelméleti és jogalkalmazói problematikára is 
rávilágítanak. A polgári jogi személyiségvédelem területén a bírói jogértelmezés és jogfejlesztés szempont-
jai, irányvonalai az eddigiek során – és különösen a nem vagyoni kártérítés kapcsán – megkerülhetetlen-
nek mutatkoztak. Ugyanakkor mivel az új Ptk.-val kapcsolatos bírói gyakorlatról egyelőre nyilvánvalóan 
nem beszélhetünk, jelenleg csupán koncepciók és lehetséges irányok vázolhatók, kérdéseket tehetünk fel, 
különböző prognózisok felállítására vállalkozhatunk.
Ennek keretében tisztázandó például, hogy a sérelemdíjnak a Ptk. Miniszteri Indokolása szerinti kettős 
funkciója („személyiségi jogok megsértésének vagyoni elégtétellel történő közvetett kompenzációja és egy-
ben magánjogi büntetése”) milyen koncepció felé mutat, és azt is körvonalazni érdemes, hogy mindez 
hogyan, milyen arányban érvényesülhet (illetve kívánatos, hogy érvényesüljön) a bírósági jogalkalmazás 
során.
A bíróságok aktivista, jogfejlesztő hozzáállásának próbáját jelenti a személyiségi jogok katalógusának eset-
leges jövőbeli bővítése. Mit kezd majd a bíróság az olyan igényekkel, amelyek alapvetően nem személyiségi 
jogi jellegűek? Be tudja-e csatornázni a polgári személyiségvédelem az alapjogok megsértéséből eredő nem 
vagyoni igényeket? Mindez magának a polgári jogi személyiségvédelem hivatásának kérdését érintő sú-
lyos problematika a jövőre nézve, hiszen az új Polgári Törvénykönyv sérelemdíj fizetésére elvileg kizárólag 
személyiségi jogi jellegű hátrányok ellentételezéseként lát lehetőséget. Elképzelhető, hogy egy erősen dog-
matikus szemléletmód mellett bizonyos állampolgári jogsérelmek magánjogi kompenzáció, egyes jogsértő 
magatartások pedig szankció nélkül maradjanak? Speciális területként utalok előadásomban az ügyvéd 
által az ügyfelének okozott nem vagyoni jellegű hátrányok jövőbeli kompenzálásának kérdéskörére.
Felmerül, hogy hogyan bár az új Ptk. a sérelemdíj megállapításának feltételéül a jogsértésen kívül további 
hátrány bizonyítását nem követeli meg, ez a gyakorlatban a bíróságok számára hogyan lesz kivitelezhető, 
ha abból indulunk ki, hogy az elszenvedett következményekből (a hátrányból) lehet következtetni arra, 
hogy valamely sérelem érint-e személyiségi jogot vagy sem.
A sérelemdíj legvitatottabb és gyakorlati szempontból is legproblematikusabb területét az ún. bagatell jel-
legű sérelmek orvoslásának kérdésköre jelenti, amellyel kapcsolatosan egyelőre nemcsak egységes jogel-
méleti álláspont nem alakult ki, hanem a jogalkalmazói műhelyekben sem sikerült valódi megoldást talál-
ni. Álláspontom szerint az ezzel kapcsolatos gondolkodást érdemes a sérelemdíj alapvető funkciójának, 
céljainak feltárásánál kezdeni, hiszen csak a mit akarunk elérni? kérdésének megválaszolását követően 
találhatunk választ arra, hogy hogyan akarjuk.

Kulcsszavak: sérelemdíj, személyiségi jog, alapjog, bagatell, Ptk.
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A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT., MINT AZ ORSZÁGOS 

KÖZUTAK KEZELŐJÉNEK HELYE A KÖZIGAZGATÁS 

SZERVEZETRENDSZERÉBEN 

Dr. NÉMETH Tamás

Dolgozatomban a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint az országos közutak kezelőjének a közigazgatási jo-
gon belüli elhelyezkedését szeretném bemutatni.
Állam- és jogtudományi tanulmányaink során széleskörű és mélyreható elméleti alapokat sajátíthattunk el 
a közigazgatás szervezetrendszerét illetően, melyben könnyen helyezhettük el annak egyes intézményeit. 
Bonyolultabb, de annál szebb feladatot jelentett az egyes hatóságok, szakhatóságok vagy speciális állam-
igazgatási szervek által végzett aktusok – különböző tanokon nyugvó - kategorizálása. A gyakorlati munka 
során azonban rá kellett jönnünk, hogy ehelyütt is igaz az az állítás, miszerint az elmélet nem minden 
esetben fedi a valóságot.
Írásomban az elérhető forrásokat segítségül hívva teszek kísérletet annak bemutatására, hogy a témám 
szempontjából központi jelentőségű közútkezelő társaság mennyire nem vegytiszta pozíciót foglal el a fent 
említett dogmatikai rendszerben, mely állítás hatványozottan érvényes az általa kibocsátott un. közútkeze-
lői hozzájárulások tekintetében. Dolgozatomban az igazgatás aspektusából veszem górcső alá a közfelada-
tot ellátó szervezetet, annak centralizált, illetve decentralizált jellegét, vertikális és horizontális tagoltságát. 
Be kívánom mutatni, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem csak a klasszikus értelemben vett közútke-
zelőként látja el tevékenységét, hanem vagyonkezelőként, sőt bizonyos esetekben tulajdonosi joggyakorló-
ként is fellép a Magyar Állam képviseletében, és mint ilyen közútkezelői, vagyonkezelői, illetve tulajdonosi 
hozzájárulásokat bocsát ki. Vizsgálat tárgyává teszem, hogy ezen nyilatkozatoknak mi a jogalapja, azok sa-
ját vagy esetleg átruházott hatáskör eredményei, milyen eljárás keretében születnek, és milyen jogorvoslati 
lehetőségek vehetők velük szemben igénybe? Ennek keretében különösen nagy hangsúlyt kívánok fektetni 
a közútkezelői nyilatkozatok aktustani megközelítésére. Konkrét példákon mutatom be, hogy a nonprofit 
gazdasági társaságként működő szervezet egyes közigazgatási eljárásokban miként vesz részt kvázi szak-
hatóságként, holott nem minősül annak, másutt pedig hogyan érvényesül felette hatósági kontroll az általa 
kiadott nyilatkozat miatt indult jogorvoslati eljárásban, holott ő maga hatósági jogkört nem is gyakorol.
Dolgozatomban azonban mindezek mellett, illetve ellenére meg fogom találni a közigazgatási jogi szem-
pontból oly sokszínű közútkezelő társaság helyét a közigazgatás szervezetrendszerében, melyet különböző 
érvekkel szeretnék alátámasztani.
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A MEZŐGAZDASÁGI ÜZEM JELENTÉSTARTALMA 

PAPIK Orsolya Bernadett

Előadásomban a mezőgazdasági üzem, mint dologösszesség szabályozását vizsgálom történeti viszony-
latban valamint ehhez kapcsolódva annak a kereskedelmi forgalomban való megjelenését. Hazánk Alap-
törvényének P) cikke értelmében a mezőgazdasági üzemekre vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény 
határozza meg. Az agrárüzem meghatározása azonban problematikus a jogi és a közgazdasági irodalom-
ban egyaránt. Az Európai Unió nyugati-európai tagországainak jelentős része önálló üzemtörvénnyel ren-
delkezik, amelyben a mezőgazdasági üzemek működésének jogi-közigazgatási kereteit szabályozzák. Ezzel 
ellentétben, hazánkban még önálló üzemtörvény nem született, de az üzemszabályozás bizonyos elemei 
már a mezőgazdasági vállalkozások egyes konkrét formáinak szabályozásánál megjelentek, valamint a 
2013. évi CXXII. törvény a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról néhány támpontot már szolgáltatott 
legjelentősebb a mezőgazdasági üzem fogalmának meghatározása. E fogalom természetesen csak az adott 
törvény vonatkozásában érvényesül, de kiindulópontként tekinthetünk rá. Az agrárüzemet több szempont 
szerint vizsgálhatjuk, megjelenhet úgy, mint forgalom tárgya, vagyonösszesség, jogok és kötelezettségek 
hordozója. 
Kísérletet teszek az üzemszabályozás hiánya folytán felmerülő legjelentősebb problémakörök összegyűj-
tésére, és esetleges megoldási módjaiknak kidolgozására. Így elsősorban az egymással gazdaságilag vagy 
tulajdonban összetartozó, ezért gyakran tömegesen, egységes vételáron átruházott termőföldek, gazdasági 
egységek átadása és megterhelése, az agráröröklés és az egyéni gazdaságokat működtető házastársak, élet-
társak életközösségének megszűnése esetén felmerülő problémák kerülnek az előadás központjába.
Ennek keretében történeti viszonylatban vizsgálom a dologösszesség jogi szabályozását a római jogi ala-
poktól kezdődően, összehasonlítva a nyugat –európai tagországok üzemszabályozási struktúrájának fej-
lődésével. A dolgok azon hármas felosztása, miszerint megkülönböztetünk egyszerű dolgokat, összetett 
dolgokat és dologösszességet Pomponius nyomán már a római jogtudományban megjelent. A dologösz-
szesség (universitas rerum distantium) fogalmát a magyar magánjog is átvette, ebben a körben elsősorban 
Kolosváry Bálint, Almási Antal munkáira támaszkodok. Hatályos szabályok elemzése során Kurucz Mi-
hály, Orlovits Zsolt, a földforgalommal összefüggésben továbbá Vass János, Szilágyi János Ede, Bobvos Pál 
tanulmányai jelentik az alapokat.
Az előadás lezárásaként a mezőgazdasági üzemszabályozás szükségszerűségét hangsúlyozom, hiszen az 
agrárium szereplőinek ezáltal olyan eszköz állna rendelkezésükre, mely a nyugat-európai országok jelentős 
részében már nagy hagyományokkal rendelkezik, s elősegíti az agrárium hatékony működését, biztosítja 
az üzem átruházását, megterhelését, halál esetére való rendelkezést, megteremti mindezeknek az önálló 
nyilvántartási hátterét.

Kulcsszavak: mezőgazdasági üzem, dologösszesség, üzemszabályozás
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AZ ÁLLAMFŐK NEMZETKÖZI JOGÁLLÁSÁRA VONATKOZÓ 

SZABÁLYOZÁS FEJLŐDÉSE 

Dr. PAPP Nikolett

Az államfők számos vonatkozásban kiemelt szerepet játszanak a nemzetközi jogban, azonban ma sem be-
szélhetünk egyetlen olyan konkrét nemzetközi egyezményről sem, mely kifejezetten szabályozná az ál-
lamfők nemzetközi jogi helyzetét. A tanulmány célja, hogy bemutassa az államfők nemzetközi jogállására 
vonatkozó szabályokat a korai abszolút immunitás elméletétől a jelenlegi szabályokig.
Mi jellemezte az államfők és más magas rangú tisztviselők nemzetközi jogi helyzetét a XX. század és a nem-
zetközi bíróságok megjelenése előtt?
Az államfők felelősségre vonása a XX. századig elképzelhetetlen volt. Alberico Gentili 1585-ben De 
legationibus Libri Tres című írásban már foglalkozott az immunitás kérdéskörével. A hagyományos im-
muntás-elmélet gyakorlatilag abból a felfogásból ered, ami az államfőt önmagával az állammal azonosí-
totta. Ez a fajta immunitás teljes, kivételt nem ismerő, vagyis abszolút immunitás. Az immunitás elméle-
tének megjelenése Jean Bodin nevéhez köthető. Jean Bodin a XVI. század második felében a Hat könyv a 
köztársaságról című művében fejti ki, hogy az államfő minden más hatalomtól független, ez által a király 
személyében materializálódó állam is az. Mára ez a fajta elmélet kétségkívül meghaladottnak tekinthető.
A büntetőjogi immunitás áttörésének gondolata a XX. században merült fel. Az egyén nemzetközi büntető-
jogi felelőssége a nemzetközi jog XX. századi fejlődésének az eredménye. A törekvés ugyan már az I. világ-
háborút követően II. Vilmos német császárt illetően is megmutatkozott, eredményes és intézményesített 
formát a II. világháborút követően felállított Nürnbergi Törvényszék Statútumának 7. cikkelyén alapuló 
gyakorlatban öltött. A Nürnbergi Törvényszék felállítását követően elfogadottá vált, hogy a nemzetközi 
jogilag üldözendő bűncselekmények miatt az abban részt vevő egyéneket büntetőjogi felelősség terheli. A 
nemzetközi bíróságok statútumaiban az is kifejezésre került, hogy a hivatalos minőség nem mentesíthet a 
felelősségre vonás alól. Az ad hoc és az állandó bíróságok előtt számos ügy zajlott és zajlik államfők ellen 
– Milosevic-, Kambandat-, al-Bashír-, Kadhafi-, Kenyatta- ügyek- melyek hozzájárultak az államfők nem-
zetközi jogállására vonatkozó szabályok kikristályosodásához. 
A tanulmányban arra a kérdésre keresem a választ, hogy a nemzetközi jog fejlődése során hogyan alakult 
az államfők nemzetközi jogállása, milyen adatokat és eseteket találunk a XX. századot megelőzően. Míg 
hosszú évszázadokon keresztül fel sem merülhetett az államfők felelősségre vonása, ma a nemzetközi bí-
róságok statútumai szinte kivétel nélkül tartalmazzák a hivatalos minőség irrelevanciáját bizonyos cselek-
mények tekintetében, s megnyitják az utat a felelősségre vonás előtt. Mindazonáltal ennek a felelősségnek 
a pontos tartalma és a felelősségre vonás lehetőségei még mindig vita tárgyát képezik. Jó példa erre, hogy 
Magyarország bár nemzetközi jogi értelemben részese a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumának, 
a magyar belső jogban nem került sor a Statútum kihirdetésére. Ez ugyanis szükségképpen annak kimon-
dását jelentené, hogy a mentelmi joggal rendelkező állami vezetők mentelmi joga nem abszolút jellegű.

Kulcsszavak: államfők, immunitás, hivatalos minőség, Nemzetközi Büntetőbíróság
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AZ UNIÓS JOG HATÁSA A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKRA 

Dr. PAPP Olga

Az előadásban azzal a kérdéssel szeretnék foglalkozni, hogy milyen hatással van az Európai Unió joga 
a tagállamok közigazgatására, közelebbről az önkormányzatokra. A közösségi szabályozási tárgykörökbe 
ugyan nem tartozik bele a tagállami közigazgatás, mégis tagadhatatlan az uniós jog befolyása ezen a terü-
leten is, hiszen az Unió a döntések előkészítése és végrehajtása során nagyban támaszkodik a tagállami 
közigazgatásra.
Az „Európai Közigazgatási Tér” fogalma a keleti bővülés során született és eredetileg egy olyan követel-
ményrendszert jelentett az új tagállamok számára, melynek eleget téve bizonyíthatták, hogy megfelelő 
közigazgatási kapacitással rendelkeznek a csatlakozással járó kötelezettségek teljesítéséhez. Ebből az EU 
és a tagállamok egyre intenzívebb közigazgatási együttműködése nyomán mára kialakult egy olyan érték-
rendszer (egy közös közigazgatási kultúra), mely valamennyi tagállamra vonatkozik, keretét és garanciáit 
adva az uniós jog tagállami végrehajtásának, illetve informálisan elősegítve a konvergenciát a tagországok 
közigazgatásának fejlődésében.
Megjelent az „európai közigazgatási jog” kifejezés is. Ez egyrészt a közvetlen hatállyal rendelkező uniós 
aktusok végrehajtására szolgáló jogi eszközrendszert takarja, másrészt azt a közvetett hatást, amit a kö-
zösségi jog gyakorol a tagállami közigazgatási jogra, elsősorban az anyagi jogi normák vonatkozásában. A 
harmonizáció bizonyos szintje (a keretek meghatározása) csak néhány szakigazgatási területre, különösen 
a gazdasági közigazgatásra jellemző. Az európai közigazgatási jogba a szűk értelmezés szerint az Európai 
Unió jogának közigazgatási jognak minősülő részei tartoznak, ide értve az Európai Bíróság vonatkozó jog-
gyakorlatát is. A tágabb értelmezés szerint európai közigazgatási jognak minősül az a joganyag is, mely a 
közösségi jogot és a tagállami közigazgatási jogot összeköti.
Ma már kétségtelen, hogy a közösségi jog hatást gyakorol az önkormányzatokra is, hiszen természete-
sen azok sem egy zárt (tagállami) világban léteznek, védve a globalizáció és az európaizáció jelenségétől. 
Ezt a hatást mindezidáig főleg nemkívánatos változások forrásának tekintették, az erről alkotott felfogás 
azonban a gyakorlat tükrében apránként változik. A közösségi jog eredetileg csupán a régiókat ismerte, de 
azokat is kizárólag gazdasági egységként: a régió kifejezés az uniós jog szótárában nem utalt jogi entitásra. 
A helyi dimenzió mindazonáltal bekerült a közösségi jog látóterébe, hiszen a gazdasági és a szociális kohé-
ziónak fontos szerepe volt (és van) az egységes belső piaccal kapcsolatos célkitűzések elérésében.
Az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (2) bekezdése kimondja: „Az Unió tiszteletben tartja a tag-
államoknak a Szerződések előtti egyenlőségét, valamint nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része 
azok alapvető politikai és alkotmányos berendezkedésének, ideértve a regionális és helyi önkormányzato-
kat is.”
A helyi önkormányzatoknak szerepük van a lojális együttműködés elvének megvalósításában, illetve részt 
vesznek az uniós jog végrehajtásában és alkalmazásában. Ennek során tiszteletben kell tartaniuk az uniós 
jog elsőbbségének és közvetlen hatályának elvét. Felelősség terheli őket abban az esetben, ha nem megfe-
lelően hajtják végre, illetve alkalmazzák az uniós jogot.
Az önkormányzatok informális és formális úton is bekapcsolódnak az uniós jog kidolgozásába. 1984-ben 
jött létre az Európai Települések és Régiók Tanácsa, 1985-ben az Európai Régiók Gyűlése, a Bizottság 
pedig 1988-ban létrehozta a Regionális és Helyi Önkormányzatok Konzultatív Tanácsát. A formális út leg-
fontosabb fóruma az 1993 óta működő Régiók Bizottsága.

Kulcsszavak: Európai közigazgatási jog, Európai Közigazgatási Tér, tagállami közigazgatás, régiók, önkor-
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AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG, MINT HATALMI ÁG A 21. SZÁZADBAN 

Dr. RIMASZÉCSI János

A hatalmi ágak elválasztásának és elveinek a kérdésköre a tágabb értelemben vett közjog egyik legtöb-
bet kutatott területe, tekintettel arra, hogy ezen elvek gyakorlati megvalósulása alapjaiban határozza meg 
egy modern állam demokratikus berendezkedésének minőségét. Magyarországon a rendszerváltozás óta 
eltelt több mint két évtized, ezért ismét aktuális a fenti kutatási terület, mivel a témában megjelent mo-
nográfiák és tudományos kutatások zöme a rendszerváltozást követő öt évre tehető. Az utóbbi években 
a demokratikus alapintézmények (országgyűlés, kormány, igazságszolgáltatás, alkotmánybíróság, parla-
menti ombudsman, államfő, Magyar Nemzeti Bank) olyan alapvető változásokon mentek keresztül, amely 
változások egyértelműen indokolttá teszik a kutatási terület újbóli felszínre kerülését. Gondolhatunk itt el-
sősorban az új alaptörvényre, választási törvényekre, a bírósági rendszer átalakítására, az ombudsmani in-
tézmény újragondolására, vagy akár a médiatörvényre is. Nem hagyható továbbá figyelmen kívül az a tény 
sem, hogy 2006 óta tagjai vagyunk az Európai Uniónak, amelyből kifolyólag az állam hatásköreinek egy 
részét a többi tagállammal közösen, az európai intézményeken keresztül gyakorolja. Az igazságszolgáltatás 
rendszere kiemelt kutatási terület a fenti témacsoporton belül. Különösen fontosnak tartom a bírói hata-
lom kérdésének körét a hatalmi ágak vonatkozásában, ugyanis a bírói függetlenség jelenti az elsődleges és 
alapvető jogok érvényesülésének garanciális alapjait. Az alkotmánybíróság jogköreinek az ezen a területen 
történő bővülése új helyzetet teremt az igazságszolgáltatás szereplői számára. A valódi alkotmányjogi pa-
nasz, illetve az eseti bírói döntések alkotmánybíróság általi felülvizsgálhatósága az igazságszolgáltatás ha-
talmi ág felé tolja el az alkotmánybíróság jogintézményét. Az Alaptörvénynek a bíróságok általi közvetlen 
alkalmazása szintén kiemelt helyzetbe hozza az alkotmánybíróságot, különös tekintettel arra, hogy a talá-
ros testületnek kizárólagos joga van az alaptörvény értelmezésére. Mindezek mellett pedig természetesen 
megmarad a negatív jogalkotási jogkör. A kizárólagos alaptörvény értelmezés, a bírói döntések egyedi fe-
lülvizsgálata, illetve a negatív jogalkotási hatáskör olyan jogalkotási és jogalkalmazási gócpontként jelenik, 
illetve jelenhet meg, amely maga után vonja a fenti kérdések tudományos vizsgálatának a szükségességét.
Álláspontom szerint a téma kellően holisztikus szemléletet tükröz ahhoz, hogy széleskörű érdeklődésre 
tarthasson számot mind a szakemberek, mind pedig a szakmán kívüli értelmiségiek körében. Olyan alap-
vető kérdéseket tárgyal a leendő disszertáció, amelyek alapjaiban határozzák meg az egyénnek a közösség-
hez, az állampolgárnak államhoz való viszonyát, ezáltal minden ember számára aktuális.
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GYERMEKVESZTÉS EGYKOR ÉS MA – KULTÚRTÖRTÉNETI – 

JOGTÖRTÉNETI MEGKÖZELÍTÉS, VALAMINT A HATÁLYOS 

SZABÁLYOZÁS ÁTTEKINTÉSE. PRIVILEGIZÁLÁS PRO ÉS KONTRA 

EURÓPÁBAN 

Dr. ROTTLER Violetta

A gyermekgyilkosság egyidős az emberiséggel, ideológiát, mítoszt alakítottunk ki hozzá. A gyermekölés 
eleinte ösztönös, majd később tudatos társadalmi jelenség. A gyermekvesztésnek három formája van: 1. 
fogamzásgátlás, 2. magzatelhajtás, 3. újszülött megölése. Az utóbbi kettővel foglalkozik a büntetőjog.
I. Kultúrtörténeti megközelítés
Kronosz a „gyermekvesztő”- mitológiai történetében Gaia jóslata szerint Kronosz trónját saját gyermeke fogja meg-
dönteni, ezért úgy döntött, hogy lenyeli összes utódját. Felesége titokban szülte meg Zeuszt és csellel neveltette fel Kréta 
szigetén.
A természeti népeknél főleg a lányok és az ikrek voltak veszélyben, számos példát láthatunk erre. Az új-guineai poligám 
arapes népnél a lányújszülöttet megölhette a család, ha már több lánygyermeke volt. Ritka kivétel viszont a pápuák 
törzsénél a gyermekölés, mert a férfi tekintélyének növelője a férfi asszonyainak (ill. gyermekeinek) száma. A kalahári 
sivatagban a busmanoknál az a szokás, hogyha az anya a szülésbe belehal, akkor gyermekét vele együtt elevenen elte-
metik, hacsak nem akad a törzsből egy asszony, aki elvállalja, hogy felneveli. Bali szigetének lakói abban hisznek, hogy az 
azonos nemű ikrek áldást hoznak, de a különböző neműek bajba sodorják az egész családot. Attól féltek, hogy miattuk 
például kevés lesz a víz a rizstermeléshez, vagy nem sikerül az aratás. Ezen ikreket megölték és még családjukat is szám-
űzték. Később a tudósok ezt a hiedelmet úgy magyarázták, hogy oka a „vérfertőzés az anyaméhben”- felfogásban rejlik.
Az ókorban a kínai, görög és római gyermekvesztő hagyományok abban megegyeztek, hogy a családfő döntött a gyer-
mek sorsáról Kínában úgy tartották, ha életképes, akkor hangosan sír, a családfő ezalapján döntött, hogy befogadja-e a 
családba, vagy kitaszítja. Az ókori görög családfőnek nem volt olyan feltétlen hatalma, mint a római pater familiasnak de 
neki is joga volt ahhoz, hogy a gyermeket ne nevelje fel. A gyermeket útfélre, járatlan helyre kitették, ahol vagy elpusztult 
vagy ha szerencséje volt, akkor valaki felnevelte.
A XVIII. századi Franciaországban és egész Európában a házasságon kívül született gyermekeket tömegesen tették el 
láb alól. A század közepétől megjelenik az igény Európában a csecsemőgyilkosságok megelőzésére a társadalmi-jogi-
nevelési problematikája rendezésére.
A magyar feudalizmusban is könnyen vették a gyermekölést, úgy tartották: „angyal lesz belőle”. Feltehetően a rengeteg 
kútba dobált tetem miatt 1830-1831-ben a Dél-Alföldön kitört a kolerajárvány, ez a betegség, mint köztudott, a fertőzött 
vízzel terjed.
II. Jogtörténeti megközelítés- a jogi szabályozás változásának áttekintése napjainkig
Szekszárdi kötődésű vagyok, ezért a szekszárdi levéltárban tanulmányoztam a XIX. századi bűnperek aktáit; ezek közül 
bemutatok egy jogesetet.( 1842. Bátaszék, gyermekvesztő Tóth Juli esete, Szekszárdon a Tolna Vármegye Büntető Tör-
vényszéke előtt tárgyalták, 10 év rabságra ítéltetett. )
Az újszülött megölését a Werbőczy Tripartitum II. rész 43. cím 5. §-a hűtlenség vétkének nevezte, emiatt főbenjáró 
ítélet járt. Az 1878. évi V. törvény ( Csemegi-kódex ) 284.§.-a a XIX. századi Európában megfigyelhető törekvéseknek 
megfelelően privilegizálta, ennek okai; a kor felfogása és az anya pszichés állapota. Később nem privilégizálták, de a 
bírói gyakorlat a minimumot szabta ki, az 1978. évi IV. tv. hatálya közben 4 évig privilégizált volt a tényállás, majd 2003. 
március 1-ejétől ismét kivette a jogalkotó és ez a helyzet a mai napig változatlan.
Európában két fő irányvonalat különböztetünk meg, az egyik a német-spanyol-francia, ők nem privilegizálják az újszü-
lött megölését, az osztrák-svájci-olasz szabályzás szerint viszont enyhébb elbírálás alá esik, privilegizált.
Végezetül néhány statisztikai adatot szeretnék bemutatni az újszülöttek megölése számadatainak alakulásáról.

Kulcsszavak: gyermekvesztés, újszülött megölése, magzatelhajtás
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ALAPTALAN GAZDAGODÁS KONTRA KÁRTÉRÍTÉS 

– GONDOLATOK A SZERZŐI JOGI JOGSÉRTÉS 

JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL 

Dr. SÁPI Edit

A szerzői jog a polgári jog olyan sajátos részterületének, határterületének tekinthető, mely ötvözi a polgári 
jog személyi jogi és vagyoni jogi viszonyainak vonásait. A szerzői jog kétarcúsága megsértésének jogkövet-
kezményei tekintetében is megfigyelhető. A szerzői jog megsértése esetén alkalmazható jogkövetkezmé-
nyek egy teljes szankciórendszert alkotnak, hiszen a polgári jogi jogkövetkezményeken túl a jogosult élhet 
vámjogi és büntetőjogi szankciókkal is.
A szerzői jogról szóló törvényben (továbbiakban: Szjt.) nevesítésre kerülő polgári jogi jogkövetkezmények 
között találhatunk taxatíve felsorolt objektív, illetve szubjektív jogkövetkezményeket. Az Szjt. a polgári jog 
általános szabályai szerint lehetőséget biztosít a szerző számára kártérítés – mint felróhatóságtól független 
jogkövetkezmény – érvényesítésére.
Az alkalmazható jogkövetkezmények közül jelen előadás középpontjában a szerző által követelhető kárté-
rítés, mint szubjektív, valamint a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítésére, mint objektív jogkövetkez-
mény vizsgálata áll. 
Elöljáróban szeretnénk kiemelni, hogy a jogszabály által meghatározott jogsértéssel elért gazdagodás visz-
szatérítése (Szjt. 94.§ (1) bek e) pont) és a kártérítés között a fő különbség nem pusztán a felróhatósági ala-
pú kimentés megléte, vagy kizártsága. A gazdagodás visszatérítése a kártérítés „reciprokaként” tekinthető, 
hiszen ebben az esetben a vizsgálat alapja az a pozitív összeg, az a nyereség, mellyel a jogsértő személy 
gazdagodott, míg a kártérítés logikájának középpontjában a károsult személy vagyonában beálló csökke-
nés áll. Fontos kiemelnünk továbbá azt is, hogy a szerzői jogi viszonyokban alkalmazható „gazdagodás visz-
szatérítése” és az általános polgári jogi „jogalap nélküli gazdagodás” jogintézménye sem feleltethető meg 
egymásnak teljes mértékben. A különbözőségek okának a szerzői jogi jogviszonyok sajátossága (különös 
tekintettel a szerzőt megillető díjazás számításának nehézsége), valamint a szabályozás logikája tekinthe-
tő. Külön figyelmet kell szentelni annak is, hogy az új Polgári Törvénykönyv által bevezetett azon változás, 
hogy a kárigények tekintetében elválasztja a szerződésen kívül és a szerződésszegéssel okozott károkért 
való felelősséget milyen specialitásokat eredményezhet egy szerzői jogi jogviszony keretében.
Az előadás során szeretnénk rávilágítani a kártérítés és a gazdagodás visszatérítése közötti különbözősé-
gekre és hasonlóságokra, valamint a vonatkozó jogirodalom és az irányadó bírói gyakorlat alapján a prob-
lémaként felmerülő kérdésekre.
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INFORMATIKAI BŰNCSELEKMÉNYEK ÉS NYOMOZÁSUK AZ 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN 

Dr. SORBÁN Kinga

A számítógépek és az Internet széles körben való elterjedése nagy hatással volt a bűnözésre, kialakult a 
bűncselekményeknek egy olyan köre, amelynek elkövetési tárgya a számítógép, valamint bizonyos hagyo-
mányos bűncselekmények elkövetése jelentősen egyszerűbbé vált számítógépek, illetve egyéb telekommu-
nikációs eszközök felhasználásával. Az informatikai bűncselekmények egyik fő jellemzője, hogy az elkövető 
és a sértett(ek) bármely országban lehetnek, ezért a felelősségre vonás szempontjából kulcsfontosságú té-
nyező az, hogy az e kategóriába sorolható deliktumok egységes képet mutassanak világszerte. 
Az informatikai bűncselekmények nem csak a nemzetköziségük miatt adják fel a leckét alaposan a bűnül-
döző szerveknek, hanem a folyamatosan változó és fejlődő technikai megoldások miatt is, amelyek egyre 
jobban megkönnyítik az elkövetők számára a bűncselekmény elkövetését, valamint annak leplezését. Az 
informatikai bűncselekmények nyomozásában eljáró hatóságoknak tehát nem csak a más országok ható-
ságaival való együttműködés a dolguk, hanem az is, hogy maguk is lépést tartsanak az új technológiákkal 
és felkészítsék a saját infrastruktúrájukat a bűnözés új megoldásaira. 
Értekezésem célja annak bemutatása, hogy az Egyesült Királyságban hogyan zajlik napjainkban az infor-
matikai bűncselekmények elleni fellépés. Elsősorban azért választottam ennek az országnak a bemutatá-
sát, mert az Egyesült Királyság élen jár Európában az informatikai bűncselekmények elleni harcban. 
A brit jogrendszer két fajtáját különböztetni meg az informatikai bűncselekményeknek: új deliktumok, 
amelyeket új technológiákkal követnek el, mint az információs rendszer és adatok elleni bűncselekmé-
nyek, amelyekkel a számítógépes visszaélésekről szóló törvény (Computer Misuse Act 1990) foglalkozik 
(cyber-dependent crimes), valamint régi típusú bűncselekmények, amelyeket új technológiákkal követnek 
el, mert a hálózatba kötött számítógépek és más eszközök elősegítik a bűncselekmény elkövetését (cyber-
enabled crimes).
Az informatikai bűncselekmények nyomozása számos kérdést vet fel az Egyesült Királyságban is. Ilyen 
példádul az, hogy a rendőrtiszteknek milyen mértékben kell részt venniük az igazságügyi szakértői tevé-
kenységben, illetve részt kell-e egyáltalán venniük ilyesmiben? Problémákat vet fel az informatikai bűn-
cselekmények sokszínűsége és komplexitása is: teljesen más típusú fellépést igényel egy szervezett bűnözői 
csoport által végrehajtott hitelkártya-csalás sorozat és a tiltott pornográf felvételekkel kapcsolatos bűn-
cselekmények nyomozása. A fenti okok következtében a rendvédelem struktúrája folyamatosan változik 
az adott politikai, stratégiai irányvonalnak megfelelően, és elmondható hogy az informatikai bűncselek-
mények nyomozásában részt vevő szervek rendszere korántsem mutat egységes képet. Értekezésem egyik 
célja annak a komplex rendszernek a bemutatása, amelyben az informatikai bűncselekmények nyomozá-
sában részt vevő hatóságok működnek.
Mivel a tárgyalt deliktumok nyomozásában nagyon dominánsan van jelen a technikai elem, mindenképpen 
szót kell ejtenünk a szakértő szerepéről. A brit jogrendszert vizsgálva megállapítottam, hogy a szakkifeje-
zések és azok fordításai nem minden esetben fedik le ugyanazt a jelenséget. Az Egyesült Királyságban pél-
dául a kriminalisztika, mint tudományos fogalom nem terjedt el, a bűnügyi tudományok (forensic science) 
fogalmát pedig részben a kontinentális krimináltechnikával azonosították, emellett az angol „forensic 
expert” kifejezés sem felel meg teljes mértékben a magyar fordításként használt „igazságügyi szakértő” 
elnevezésnek, hiszen tágabb személyi körre utal.

Kulcsszavak: informatika, büntetőjog, kriminalisztika, rendvédelem, Egyesült Királyság 
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JEGYZETEK A „LEGFIATALABB” ÓKORI JOGFORRÁSOKHOZ 

SZABÓ Erzsébet

Jogtörténeti kutatásaim szűkebb értelemben vett célja a házassági szerződések szabályainak, a bennük meg-
jelenő együttélési formáknak és azok vagyonjogi szokásrendszerének vizsgálata a római jogi kutatásokban ed-
dig nem, vagy nem kellő mértékben vizsgált római Egyiptom provincia területén keletkezett papiruszokiratok 
(szerződések, mellékegyezmények, egyéb okiratok, levelek) körében. 
A házassági szerződések vizsgálatán keresztül azonban jóval tágabb értelemben meghatározható kérdésekre is 
keresem a választ: hogyan juthatunk „történelmileg korrekt jogtörténeti ismeretekhez”, az általunk római jog-
ként ismert kvázi törvénykönyvnek tekintett joganyag mennyiben mutatja a korabeli helyzetet, hogyan tehetjük 
a megismert 1800-2000 évvel ezelőtti joggyakorlatot a mai kor emberének, jogászának nem csak érdekes, de 
hasznos információvá, és végezetül szükséges e külön kezelnünk a jogtörténetet az élő jogtól.
A papiruszok felbukkanását és azok jogi szempontok szerint történő elemzését megelőzően a szakirodalom, a 
konzervatív jog-összehasonlító munkák elsősorban dogmatikai szempontok szerint elemezték a kodifikált ró-
mai joganyagot. A pandektisták a német BGB megteremtéséhez alapul szolgáló idealizált, tankönyvszerű mo-
dell megalkotása során szigorú, feszes normaalkotásra törekedtek (amit hazánkban is átvettek). 
Az első papiruszokiratok, archívumok feltárását, elemzését követően azonban a papirológusok arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy a jogélet a principátus korában hagyományos, általánosan elismert és alkalmazott 
szerződési minták szerint zajlott. A klasszikus római remekjogászok közül legfeljebb 8-10 dolgozott és hatott 
egyszerre azonos korszakban. Könyveik akadémikus írásoknak számítottak, alig ismerték őket. Emellett epi-
gráfiai és proszopográfiai kutatások szerint az ókori Mediterraneum világa a vizsgált időszakban (Kr.u.1-4.sz.) 
a népek erős mobilitása eredményeként jogalkalmazás szempontjából egységet képezett, amely az egymástól 
távol lévő provinciákban hasonló jogi megoldásokat jelentett. 
A birodalom keleti része is aktív jogéletet élt, hiszen a Diocletianustól származó rescriptumok túlnyomó többsé-
gét a Római Birodalom keleti felébe címezték, így az Imperium Romanum jogát a hellenisztikus jog is formálta. 
A főváros Róma jogászi köre, amelyben generációnként alig néhány híres jogtudós ténykedett, aligha tudott be-
folyást gyakorolni az okirati gyakorlatra. Ehelyett éppen fordítva látszik a helyzet. A jogászok responsumaikban 
a konkrét vitáknál a szerződési modellekből indultak ki, sok esetben görög, vagy szír származásuknál fogva 
otthonuk jogéletét ismerve annak gyakorlatából.
A provinciák mindennapjaiból hiányoztak a magasan képzett jogászok. A jogélet ügyfélközpontú okiratszer-
kesztők, közjegyzők és nem klasszikus jogtudósok kezébe került, akik átvették ugyan a szerződési mintákat, 
formulákat, de nem értelmezés nélkül, hanem a kor embereinek valódi szándékaihoz igazítva azokat. Így az 
okirati gyakorlat ismerete, a téma papiruszokiratainak feltárása, erre vonatkozó legújabb kutatási eredmények 
felhasználása nélkül a kor jogéletéről alkotott képünk nem lehet teljes.  
Előadásomban összegezni és elemezni fogom a jogi papirológia legfontosabb forrásait a Római Birodalom Ke-
leti részének joggyakorlatára vonatkozóan (Kr. u. 1-3.század). Ezen belül elsősorban a papirusz iratok legfonto-
sabb fajtáit és a jogéletben történő előfordulási területeit, jogi értékelésük főbb szempontjait mutatom be, hang-
súlyozva a jogi papirológia római jogtörténeti kutatásokban betöltött egyelőre nem igazán hangsúlyos szerepét
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A BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS „HIVATÁSOS” ALANYAINÁL 

FELBUKKANÓ ELŐÍTÉLETESSÉG MÉRHETŐSÉGÉNEK 

MÓDSZERTANI  KÉRDÉSEI 

Dr. SZABÓ Patrik

A hazai jogrendszerben lezárulóban van az európai unióhoz történt csatlakozásunkból szükségszerűen kö-
vetkező, általam „kodifikációs rendszerváltás”-nak nevezett folyamat, hiszen majdnem teljes mértékben 
átvettük, vagy átültettük az irányadó közösségi joganyagot, legalábbis a normák pozitivista értelmében. 
Az általam most „rendszerváltás” szóval megnevezett átalakulási folyamatnak azonban csak nemrég kez-
dődött meg az a szakasza, amely a gyakorló jogászok jogon túli szférájában, a jogalkalmazók – különös 
tekintettel a gyakorló bírák, ügyészek, védők - lelkének, személyiségének mélyében, ránézésre láthatatlan 
módon zajlik le. A jogalkalmazói mentalitás, illetőleg attitűd területén igen sok feltáratlan és kevéssé vizs-
gált jelenséggel van dolgunk, s ezek túlnyomó része olyan jellegű, amelyek vizsgálatához valójában még az 
empirikus módszerek is csak a társtudományokban, a szociológia, illetve a pszichológia eszköztárában és 
ott is csak „folyamatos tesztelés alatti verzióban” vannak meg. Éppen ezért doktori témám („Előítéletesség 
az igazságszolgáltatásban? avagy hogyan kezelhető ez a jelenség  - különösen a büntető – igazságszolgálta-
tás szereplői oldaláról”) módszertani megközelítése csak interdiszciplináris szemlélettel lehetséges. Ennek 
jegyében a szociológia, illetőleg a szociálpszichológia társtudományaiban eddig feltárt jelenségek és követ-
keztetések nélkülözhetetlenek a büntető eljárások hivatásos alanyainál felbukkanó előítéletek megismer-
hetőségének, illetőleg mérhetőségének definiálásakor. A kutatási területem vizsgálódási körébe tartozik 
egyrészt a nemzeti, etnikai származáson alapuló előítélet büntető- és egyéb eljárások során tapasztalható 
manifesztációja, másrészt a világnézeti, illetve vallási-felekezeti kötődésen alapuló hátrányos megkülön-
böztetés, mindezeket a standard kutatási  módszertan által nehezebben megragadható jelenségek vizsgá-
latával megközelítve. Ezért elsősorban az „law in action” megközelítésmódot kívánom alkalmazni, illetve 
ennek keretében az egyes eljárástípusokat azok működése közben, a ténylegesen kialakult gyakorlat, jele-
sül nagyszámú eseti döntés tanulmányozásával analizálom a kutatási téma szempontjából.
Mivel a büntetőeljárásokban az esetenként irracionalitásba is átcsapó – bár nem egyforma területi el-
oszlású - anomáliák társadalmat érintő hatása, ekként fontossága nagy, szükségesnek tartom ezek mé-
lyebb, interdiszciplináris jellegű (a jog és a pszichológia, illetve a jogszociológia határterületein történő) 
kutatását. A jelen - egyben kutatási tervem részét is képező - rövid elemzésem nem vállalkozhat többre, 
mint az ehhez kapcsolódó módszertani dilemmák felvetésére. A kutatások során mára elvárttá vált az ún. 
multimetodológia, így a többféle módszerrel való megközelítés nemcsak kutatási témám szempontjából 
indokolt.

Kulcsszavak: előítéletesség, büntetőeljárás, módszertan megválasztása, „law in action”
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MIKÉNT TEKINTHET(NE) A ROBOTOKRA A MAGÁNJOG? 

SZALMA Borbála

Kutatásaimat 2014. szeptemberében, a Doktori Iskolába való felvételt követően kezdtem. 
Témaválasztásom oka, hogy az innovációs folyamatok jellemezte rohamos technológiai fejlődés, a terme-
lésorientált társadalom és a folyamatosan változó fogyasztói igények eredményeként a robotok és a velük 
foglalkozó tudományág, a robotika jelentősége egyre nő. Manapság a robotokat már használják az iparban, 
azonban egyre szélesebb körben jelennek meg a hétköznapokban is, gondolva itt pl. a takarító robotokra. 
Ezen robotok még megfelelnek azon alapvetésnek, mely szerint a gépeket az ember irányítja és utasításo-
kat ad a számukra bizonyos feladatok végrehajtására. 
Manapság a kutatások azonban arra irányulnak, hogy a robotok egyre nagyobb fokú önállóságot érjenek 
el és képesek legyenek gondolkodni és döntést hozni, az emberi beavatkozás szükségessége nélkül. Ennek 
eszköze a mesterséges intelligencia, amely tehát hozzájárul ahhoz, hogy végső célként megvalósuljon az 
olyan robotok létrehozása, amelyek intelligenciája felér az emberi intelligenciához, esetleg meg is haladja 
azt. Ezek az ún. ember típusú robotok vagy humanoidok.
A robot technológia ilyen irányú fejlődése, egyfelől lenyűgöző, másfelől azonban komoly veszélyt rejt ma-
gában, amire immáron a jogtudománynak is reagálnia kell, mert a jövőben a jogi szabályozás igen jelentős 
eszköze lehet az emberek és robotok közti egyensúly és hierarchia fenntartásának. 
A humanoid robotok létrejöttét vizionálva a jogtudománynak két jelentős kérdésben kell állást foglalnia 
és ezáltal szabályozást adni. Az egyik a robotok jogalanyiságának kérdése, a másik pedig az általuk okozott 
károkért fennálló felelősség kérdése. A robotok jogalanyiságának kérdésénél alapvetés, hogy a jogalanyiság 
a személyiség elismerése, személyisége pedig csak az embernek van. A robot azonban nem ember és nem is 
lenne szerencsés ezen szempontból emberként kezelni. Kiindulópontként tehát az emberi személyen kívüli 
jogalanyok csoportjára, vagyis a jogi személyekre vonatkozó szabályok szolgálhatnak. Felmerül továbbá a 
robotok jogalanyisága vonatkozásában a jogképesség korlátozásának kérdése is.
A másik kérdéskör a robotok által okozott károkért fennálló felelősség. Ki a felelős és milyen formában? 
Alapvetés lehet, hogy a robot felelőssége ténylegesen emberi felelősség. A felelősök köre igen tág, ugyanis 
beletartoznak az alkalmazáshoz legközelebb állók így pl. a tervező mérnök, a programozó vagy a gyártó, és 
maga a robot tulajdonosa is. A polgári jog felelősségi alakzatait alapul véve az alkalmazáshoz legközelebb 
állókra vonatkozóan a termékfelelősség, a tulajdonosra vonatkozóan pedig az állatok által okozott károkért 
fennálló felelősség koncepciójának alkalmazása merülhetne fel, vagy legalábbis szolgáltathat alapot a jövő-
beni szabályozás megalkotásakor.
Most még távolinak tűnhet, de a kutatók és a tudósok egyre inkább számolnak a mesterséges intelligen-
ciával rendelkező robotok eljövetelével és tartanak is tőle. A jogtudománynak ebben az esetben előre kell 
tekintenie és együttműködve más tudományágakkal le kell fektetnie a szabályozás alapját. 
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KÖRNYEZET ÉS VERSENY 

SZAMEK Gabriella

2012-ben Rióban megrendezett környezetvédelmi konferencián elfogadott záródokumentum III. fejezete „zöld gazda-
ság” lehetőségéről tesz említést. Ezzel megkezdődött a már közismert fenntarthatóság fogalmának átalakítása. Bár vannak 
szerzők, akik szerint a „zöld gazdaság” Rio+20 legnagyobb „hamissága”, a kérdés az, hogy képes-e ez az elképzelés az üzleti 
élet szereplőit megfogni.
Az EU mindenesetre igennel voksolt, mikor is a Hetedik Környezetvédelmi Akcióprogramban egy zöld és versenyképes 
gazdaságról beszél. Elsőként merülhet fel a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy egyáltalában mit is értsünk a zöld gazdaság 
fogalma alatt? Vizsgálom, hogy a jelenlegi szabályozási keretek között milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre annak 
érdekében, hogy utat találjunk egy versenyképes és környezetbarát gazdasághoz.
Első alaptételem, hogy az ideális környezethasználati szint nem lehet nulla, és nem is közelíthet ehhez. A természeti környe-
zetet ugyanakkor nemcsak inputok beszerzésére használjuk, hanem a számunkra feleslegessé váló anyagok lerakására is 
igénybe vesszük. Igen gyakran elfeledkeznek arról, hogy számolni kellene a természet nyersanyagokat és energiaforrásokat 
biztosító kapacitásának végességével, valamint azzal is, hogy annak outputot felvevő kapacitása sem végtelen. Éppen ezért 
minden olyan gazdasági döntés meghozatalakor, mikor arról döntünk, hogy egy természeti erőforrást felhasználunk-e, 
vagy hogyan használunk fel, számba kell venni a természeti költségeket is. Valójában ezt jelentené az integráció.
A probléma a jelenlegi gazdasági mutatókkal azonban éppen az, hogy nem tartalmazzák a környezeti elemek „árát”. A Kvt. 
preambulumában úgy fogalmaz, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei. Ugyanakkor 
a nemzeti vagyon nem azonosítható egyik tulajdoni formával sem, magába foglalja a nemzet szempontjából meghatározó 
értéket, függetlenül attól, hogy kinek a tulajdonában állnak. A nemzeti vagyon eszerint egy elméleti keret, amely kiemeli 
mindenki, így az állam, mint a nemzeti vagyon kezelőjének felelősségét is.
A másik oldalról vizsgálva a Tpvt 2.§-a kimondja, hogy tilos a tisztességtelen piaci magatartás. A tisztességtelenség fogalma 
magában kell foglalja nézőpontom szerint a környezetszennyezést, környezetterhelést is. Ugyanis ha egy vállalat ennek 
révén jut jobb piaci helyzethez, azzal kétségtelenül tisztességtelen módon szerez hasznot a versenytársak hátrányára. 
Kutatásomban foglakozom az ENSZ említett határozatával a határozat meghozatalához vezető úttal, a vonatkozó hazai és 
uniós joganyaggal. Kitérek Pigou illetve Coase témámhoz illeszkedő műveire is.
Mindezeket áttekintve arra törekszem, hogy bizonyítsam azt a hipotézisemet, mely szerint a megfelelő szabályozás 
kialakításával igenis biztosítható a környezet és a verseny ideális egyensúlya.

Felhasznált irodalom:

 „The future we want”- RIO +20, ENSZ Közgyűlés 66/288. sz. határozat 
lásd pl.: Brundtland jelentésben használt fogalom, elérhető: http://hu.wikipedia.org/wiki/
Fenntarthat%C3%B3_fejl%C5%91d%C3%A9s
Bándi: Környezetjog, Szent István Társulat. Bp., 2014, 16.
Antypas: Rio+20: the future we still have to fight for, Environmental Liability Review, Vol. 20 Issue 3, 2012, 
91.
Decision No 1386/2013/EU of the European Parliamnet  and of  the Council a General Union Environment 
Action Programme to 2020 ‘Living well, within the limits of
our planet’
Bartus - Szalai: Környezetgazdaságtani problémák elemzése Közpolitikai eszközök és joggazdaságtani ma-
gyarázatok, Pázmány Law Working Papers, Bp. 2012, 9.
Bartus uo., 24.
EUMSZ 11. cikk
1995. évi LIII. törvény a környezetvédelmének általános szabályairól
Bándi uo., 25.
1995. évi LVII. törvény, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
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AZ EURÓPAI UNIÓ BÜNTETŐJOGI HATÁSKÖREI A LISSZABONI 

SZERZŐDÉS UTÁN 

Dr. UDVARHELYI Bence

Doktoranduszi éveim alatt kutatásom középpontjában az európai büntetőjog fejlődése állt. Az Európai 
Unió büntetőjoga nem egy statikus joganyag, hanem egy dinamikusan fejlődő, folyamatosan alakuló jog-
terület. A 2009-ben hatályba lépett Lisszaboni Szerződés az uniós büntetőjog terén komoly változásokat 
hozott, aminek a hatására az utóbbi években az uniós büntetőjogi jogalkotás is megugrott. Az Európai Unió 
büntetőjogának vizsgálata ezért egy igen aktuális téma. Ezt az aktualitást az is indokolja, hogy 2014-ben 
lejárt a Stockholmi Program, aminek az értékelése és továbbgondolása szintén számot tarthat a tudomány 
érdeklődésére. 
A kutatásom során az Európai Unió elsődleges és másodlagos forrásai mellett elsősorban külföldi – angol 
és német nyelvű – szakirodalmat dolgozok fel. Sajnos, míg külföldön számos monográfia foglalkozik az 
európai büntetőjog egészével vagy egy-egy speciális részterületével, hazánkban ezzel kapcsolatos átfogó 
monográfia csak a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt született, ezt követően pedig csak egy-egy 
terület került alaposabb feldolgozásra. Úgy gondolom, hogy a téma fontossága indokolja, hogy magyar 
nyelvű szakirodalmak is mind nagyobb számban megjelenjenek, hiszen az Európai Unió büntetőjoga egy-
re nagyobb szerepet játszik a tagállamok nemzeti jogának alakításában. Jelen előadásommal – valamint 
egyéb tanulmányaimmal – jómagam is igyekszek ezen hiányosság pótlásához hozzájárulni.
Jelen előadásom kutatási területem egyik szűkebb szeletét, az Európai Unió büntetőjogi hatásköreit elem-
zi. Az Európai Közösségek alapító szerződései még nem tartalmaztak büntetőjogi rendelkezéseket. A bün-
tetőjogi együttműködés az 1993-ban hatályba lépett Maastrichti Szerződéssel került be az Unió politikái 
közé. A bel- és igazságügyi együttműködés az Európai Unió kormányközi együttműködésen alapuló III. 
pillérébe került, a szupranacionális I. pillér büntetőjogi hatáskörökkel nem rendelkezett. Az Európai Unió 
Bírósága azonban ezt a tételt számos döntésével árnyalta. A Lisszaboni Szerződés ezt a pilléres szerkezetet 
felszámolta, aminek hatására a büntetőjog is szupranacionális hatáskörbe került. A Lisszaboni Szerződés 
– több pontot átvéve az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatát – széleskörű büntetőjogi hatáskörökkel ru-
házza fel az uniós jogalkotót. A szakirodalom ezeket a hatásköröket két csoportba sorolja: megkülönböztet 
jogharmonizációs hatásköröket (EUMSz. 82 és 83. cikk) és eredeti jogalkotási hatásköröket (pl. EUMSz. 
33. cikk, 79. cikk, 325. cikk).
Jelen előadásomban megkísérlem röviden bemutatni az Európai Unió büntetőjogi jogalkotási hatásköreit. 
Elsőként röviden foglalkozok a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtti helyzetképpel, külön kitérve az 
Európai Bíróság joggyakorlatára, majd pedig részletesen elemzem és összehasonlítom a Lisszaboni Szerző-
désben található uniós hatásköröket. Végezetül pedig szót ejtek az uniós büntetőjogi jogalkotás korlátairól.

Kulcsszavak: európai büntetőjog, Lisszaboni Szerződés, jogharmonizáció
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A TISZTESSÉGES ELJÁRÁS KÖVETELMÉNYÉNEK ELMÉLETI ÉS 

GYAKORLATI ASPEKTUSAI, JOGBÖLCSELETI MEGKÖZELÍTÉSE 

Dr. VÖRÖS Eszter

A rendszerváltozás Magyarországon változást idézett elő úgy az anyagi jogszabályok, mint az eljárásjogok 
területén is. A korábbiakban sokszor hallhattam a jogállamiság követelményeiről illetve a jogbiztonság 
garanciáiról mind magánjogi, mind közjogi szemléletű oktatóktól.
Az elkövetkezendőkben taglalt tisztességes eljárás követelménye olyan alapvető jognak minősül, amely a 
jogállamiság értékrendjének megfelelő és jogbiztonság garantálásában szerepet vállaló részelemekre bont-
ható. E jog részletesebb tárgyalásán túl, egy általam összeállított kérdőív statisztikai eredménye alapján, 
szeretnék a bíróságok eljárásának társadalmi megítéléséről is szólni
Alapvető jogról beszélek, annak ellenére, hogy nem önálló alapjogról van szó. A tisztességes eljáráshoz való 
jog az élethez és emberi méltósághoz való jogból vezethető le, de összefüggésben áll az ember egyenlőség-
hez való jogával is. 
Az elmúlt időszakban számos könyv, tanulmány, törvény, folyóirat és cikk fordult meg a kezeim között, 
amelyek mind-mind ezzel a témával foglalkoznak, mégis úgy érzem a joggyakorlat nem egységes. Több 
neves szakember véleményét olvastam és arra a következtetésre jutottam, hogy eltérő álláspontok léteznek 
e jog érvényesülését illetve rendszerben elfoglalt helyét illetően.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy a polgári- és a büntető eljárásjog szabályai nem azonosak, különbségek 
vannak például az eljárás céljában, hiszen amíg a polgári per magánérdeket érvényesít, addig a büntetőper 
közérdeket véd. 
Vannak azonban olyan elvek, mint például a fegyverek egyenlősége, a nyilvánosság, a szóbeliség, a 
kontradiktórius eljárás, amelyeknek mindkét eljárási formában érvényesülnie kell.
Jogbölcseleti megközelítés:
Madách Imre Az ember tragédiájában szócsövén, Ádámon keresztül a következőképpen fogalmaz: „Áldlak 
sors, hogy bíróvá nem tevél. Mi könnyű törvényt írni pamlagon – Könnyű ítélni a felűletesnek, és mily ne-
héz ki a szívet kutatja, méltányolván minden redőzetét.
Ez a szépirodalmi idézet sokat sejtető. Még a jogban kevésbé járatos személyek számára is kitűnik belőle, 
hogy a jogalkalmazókra nehéz szerep hárul munkájuk gyakorlása során, hiszen számos követelménynek, 
elvárásnak kell megfelelniük.
A jogalkalmazás illetve maga a jogalkalmazó (a bíró) is kitüntetett, de annál nehezebb helyzetben van, hi-
szen adott esetben sorsokról kell – helyesen – döntenie.
Dr. Visegrády Antal professzor szerint a jog hatékonyságának egyik aspektusa a jogalkalmazás hatékony-
sága. Kifejti, hogy a jogalkalmazás hatékonyságára jogi és nem jogi tényezők egyaránt hatással vannak. 
Előbbiek között említhető például a jogalkotás minősége illetve a jogpolitikai tényezők léte, ill. nem léte. 
Utóbbiak között pedig kiemelendő a bíró szakmai felkészültsége, jogi és politikai kultúrája, gyakorlata, 
munkaterhe, jogtudata, a bírósági munka szervezettsége és a jól működő információs rendszer. 
A „jó” bíró kérdésköre már Werbőczy idején is aktuális volt. Tripartitumában (1514) a következőképpen 
fogalmazott: 
„Tartozik pedig a jó bíró kiválóképpen minden dolgot éretten megfontolni, nem szabad az ítélethozásban 
hamarkodónak is hitetlenkedőnek lennie, mert különben elhamarkodott határozata az igazságnak mos-
toha anyjává lészen. Főképpen pedig menten kell tartania magát a szenvedélyektől, hogy sem kérés, sem 
gyűlölet, sem rokonszenv meg ne tántorítsa.”
A XX. század elején megjelentek új elvárások a bírókkal kapcsolatban...
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PREIMPLANTÁCIÓS DIAGNOSZTIKA – A JOGÁSZ SZEMÉVEL 

ZELENA Viktória

A testen kívül történő megtermékenyítéssel járó asszisztált reprodukciós eljárások során lehetővé válik 
a beültetésre alkalmas embriók közötti választás, ez a szelekció azonban a technológiai problémákon túl 
számtalan etikai kérdést is felvet, kiélezett vitákat generálva a különböző tudományterületek -gyakran el-
térő világnézetű- képviselői között.
Annak érdekében, hogy ez a diskurzus egy ésszerű, széles körben elfogadott, a (pre)embrió, a kívánság-
szülők és a társadalom érdekeire tekintettel lévő szabályozás alapjául szolgálhasson, fontos jogászi feladat 
a releváns kérdések megfogalmazása, aminek azonban elengedhetetlen feltétele az in vitro fertilizáció, il-
letve a diagnosztikai eljárás és az abban rejlő lehetőségek megismerése, a legalapvetőbb összefüggések 
megértése, a biológia területén használt fogalmak pontos alkalmazása. Fontos, hogy a PID-del kapcsolatos 
viták során tartsuk mindvégig szem előtt, hogy a kérdés nem az, hogy „milyen legyen”, hanem az, hogy 
„melyik”, különben könnyen a génmanipuláció, a megtervezett ember és a tervek alapján gyártott „árja 
focicsapat” ingoványába csúszunk.
Egy koherens szabályozás kialakításához a következő kérdések megválaszolására volna szükség:
Mit jelent az utódnemzéshez való jog? Mely esetekben alkalmazható a preimplantációs diagnosztika? Mire 
irányulhat a vizsgálat? Mi lehet a számfeletti, illetve a rendellenességet hordozó embriók sorsa? Kinek van 
joga a lehetőségek közül választani? Milyen módon használható fel a vizsgálat eredménye?
A jogalkotó által -főként az Oviedói Biomedicina Egyezmény előírásainak megfelelően- adott válaszokat 
megtaláljuk ugyan a hatályos jogszabályokban (elsősorban az Eütv.-ben, illetve a Btk.-ban), ha azonban 
ezeket összevetjük más, olyan határterületeket érintő normákkal, amilyen például az abortusz, akkor azt 
látjuk, hogy ezek nem alkotnak egységes, logikus rendszert, és a gyakorlatban működnek ugyan, de dog-
matikai szempontból még tisztázásra szorulnak.

Kulcsszavak: bioetika, preimplantációs diagnosztika, jogi szabályozás



100 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

A JOGI FELELŐSSÉG ÚJKORI TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE 

Dr. ZSOLDICS Zsófia

A kutatási témám a jogi felelősség kérdésköre, a jogi felelősség általános dogmatikai, filozófiai összefüggé-
seit vizsgálom alapvetően jogelméleti nézőpontból. Viszont a jogelméletben és a modern jogtudományi ku-
tatásokban irányadónak vett tétel szerint minden jogintézmény kiindulópontja annak története kell, hogy 
legyen, így kutatásom során igyekeztem a felelősség történeti gyökereit, fejlődési útját is feltérképezni.
Előadásomban a jogi felelősség intézményének újkori sajátosságait, illetve fejlődéstörténetét szeretném 
bemutatni. Ennek keretében többek között arra a kérdésre keresem a választ, hogy ezt a jogintézmény 
milyen körülmények között definiálták legelőször, továbbá arra, hogy az újkorban milyen változáson ment 
keresztül, ugyanis úgy gondolom, hogy a felelősség történeti gyökereinek, fejlődési menetének megismeré-
se lényeges és szükségszerű előfeltétele, illetőleg kiindulópontja a mai felelősségi rendszerek tanulmányo-
zásának, megértésének. 
A jogi felelősség legáltalánosabb értelemben helytállást jelent valamely jogi kötelesség, elmulasztása, meg-
szegése miatt, továbbá a jogi normáknak, illetve a normák megsértésének esetére előírt szankcióknak való 
alávetettséget is jelent. 
A jogi felelősség intézményét szinte minden társadalomban egyaránt ismerik és használják. Ugyan elvont 
fogalomként való megjelenése csak a XVIII. század idejére tehető, de a felelősség tartalmi elemei már jóval 
korábban kialakultak, habár nem a mai formájában, de már az ősi, ókori társadalmakban is jelen volt, és 
azok az elméleti keretek, amelyek a mai felelősségi rendszerünk alapját képezik, már akkor kialakultak. 
Kezdetben a felelősség még differenciálatlan volt, az ókori római jogászok viszont már részletes felelősségi 
szabályokat dolgoztak ki. 
A középkorban megkezdődött a büntetőjogi és a magánjogi felelősség elkülönülése, amely már a XII-XIII. 
században egyértelműsödött, emellett szélesedett az általános érvényű szabályok területe a kazuisztikával 
szemben. A vétkesség elve a felelősség központi elemévé vált hiszen a középkor szellemi hatalma, a keresz-
ténység az emberi magatartások értékelése szempontjából az emberi akaratot állította a középpontba. Új-
korban a kapitalista társadalmi rend hajnalán keletkezett jogforrások felelősségi rendszere az áruviszonyok 
által indukált követelményeket és a természetjog szisztematikáját tükrözték. A büntetőjogi és magánjogi 
felelősség már következetesen elkülönült. Általános érvényű szabályok rendszere alakult ki. Véglegesen és 
minden területre vonatkozóan felszámolták a szankcióik nyílt osztályjellegét, többé általában már nem le-
hetséges, hogy a szankció nagysága az adott személy társadalmi állásától függjön. A modern jogrendszerek 
felelősségi jogi felfogását először a francia Code Civil és az osztrák polgári törvénykönyv fogalmazta meg. 
Az első kódexek a felelősségről a kizárólagos érvényesülés igényével igyekeznek mindent elmondani. Vég-
legesen és minden területre vonatkozóan felszámolták a szankcióik nyílt osztályjellegét, többé általában 
már nem lehetséges, hogy a szankció nagysága az adott személy társadalmi állásától függjön. 
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BIOLÓGIATUDOMÁNYI SZEKCIÓ
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VÍZFOLYÁSOKON VÉGZETT ODONATOLÓGIAI FELMÉRÉSEK 

ÉLŐHELYI HÁTTÉRVÁLTOZÓINAK ADATLAPON TÖRTÉNŐ 

RÖGZÍTÉSI LEHETŐSÉGEI 

KOLOZSVÁRI István, JAKAB Tibor, DÉVAI György

A Tisza felső és középső szakaszán az utóbbi években részletesen felmértük a szitakötő-faunát (Insecta: 
Odonata). Lárva- és exuviumgyűjtéseink során gyakran tapasztaltuk, hogy a folyó vizsgált mederszaka-
szán, illetve a hozzá kapcsolódó partoldalon igen eltérő lárva- és exuviumszámokat kaptunk. A meder 
bizonyos részein nagyobb, máshol kisebb lárvaszámot, esetenként a lárvák teljes hiányát is észleltük. A 
lárvavizsgálatokhoz hasonlóan az exuviumgyűjtések is azt mutatták, hogy a partoldal különböző részeit a 
szitakötők eltérő mértékben preferálják kibújási helyük megválasztásakor. Egy olyan adatlap formátumú 
élőhelyfelmérési módszer kidolgozására törekedtünk, ami lehetőséget nyújt a vízfolyások egy-egy adott 
szakaszán az élőhelyi viszonyok adott időpontban történő rögzítésére. A szempontrendszer megalkotásá-
nál tudatosan a szitakötők élőhelyválasztási sajátosságait vettük alapul, s az adatlap kitöltéséhez szükséges 
megfigyelési, gyűjtési és vizsgálati tevékenységet is célirányosan a vízfolyásoknál történő odonatológiai fel-
mérések igényeihez igazítottuk. Arra is törekedtünk, hogy az adatlapot más makrogerincteleneknél is hasz-
nálhatóvá és alkalmazhatóvá tegyük. Az adatlapon az alábbi 38 fő adatrögzítési szempontot tüntettük fel.
1. A lelőhely neve 
2. A lelőhely geokoordinátái 
3. A lelőhely UTM hálómezőkódja(i) 
4. A felmérés ideje 
5. A felmérést végző személy(ek) neve(i) 
6. A felmért taxon(ok) neve, ill. fejlődési formája 
7. A felmérés célja, ill. a felmérési hely alakja és mérete 
8. A felmérés és a feldolgozás módja 
9. A felmérési hely fő domborzati típusa és geológiai jellege 
10. A felmérési hely tájkataszterkódja 
11. A felmérési hely tengerszint feletti magassága 
12. A vízfolyás típusa a felmérési helyen 
13. A meder típusa 
14. A meder alakja (hossz- és keresztmetszeti képe) és formakincse 
15. A meder szélessége 
16. A vízmélység 
17. A medermélyülés módja 
18. A mederanyag összetétele a felmérési helyen
19. A mederfenék mozaikossága a felmérési helyen
20. A meder állapota a legmélyebb sávban 
21. A meder állapota a parti (litorális) övben
22. A parti (litorális) öv növényborítottságának mértéke és mozaikossága 
23. A partfeletti (paralimno-litorális) öv növényborítottságának típusa 
24. A lombkorona záródásának mértéke 
25. A parti (litorális) öv jellege 
26. A partfeletti (paralimno-litorális) öv formája 
27. A part állapota és leromlottságának mértéke 
28. A meder- és partalakítási munkálatok jellege 
29. A vízfolyás természetvédelmi helyzete a felmérési helynél
30. A vízfolyás társadalmi hasznosítás szerinti helyzete a felmérési helynél 
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31. A vízfolyás állapotát befolyásoló főbb tényezők a felmérési helyre gyakorolt hatás szempontjából 
32. A vízállás és vízhozam (a felmérési helyhez legközelebb eső mé-
rőállomás adatai és/vagy tapasztalatok alapján)
33. A vízáramlás a legmélyebb sávban 
34. A vízáramlás a felmérési helyen 
35. A víz színe 
36. A víz átlátszósága
37. A víz fontosabb fiziko-kémiai jellemzői 
38. Trófikus állapotjellemzők 
A fő szempontokon belül indokolt esetekben alegységeket különítettünk el, s ahol szükségesnek tartottuk, 
ott a jelenlét/hatás erősségének jelzésére is lehetőséget teremtettünk. A jellemzést a víztömeg mellett ki-
terjesztettük a mederfenékre és a partoldalra is. Az adatlapon mind a fő szempontokat, mind az azokon be-
lüli tipológiákat és azok súlyozását a számítógépes adatbevitel és a statisztikai adatfeldolgozás elősegítése 
érdekében alfabetikus, numerikus vagy alfanumerikus kódokkal láttuk el. Az adatlap mezőinek kitöltése 
terepi körülmények között is rövid idő alatt elvégezhető, s csak az üledék szemcseméret szerinti összetéte-
lének elemzését, ill. a víz iontípusának és trófikus állapotjellemzőinek meghatározását javasoljuk szakla-
boratóriumi körülmények között elvégezni. Véleményünk szerint az élőhelyválasztás hátterének feltárását 
nagymértékben segítené, ha a lárvák és az exuviumok mennyiségi viszonyainak rögzítése mellett az adott 
élőhely jellegéről is megfelelő mennyiségű és mélységű információkkal rendelkeznénk, illetve az abban 
bekövetkező változásokat összevethető módon nyomon követhetnénk.
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SZIKES TALAJOK BENNSZÜLÖTT ARBUSZKULÁRIS MIKORRHIZA 

GOMBA KÖZÖSSÉGÉNEK VIZSGÁLATAI 

KOVÁCS Ramóna

Az arbuszkuláris mikorrhiza (AM) gombák gazdanövényük víz- és tápanyagfelvételére, fejlődésére és tűrő-
képességére gyakorolt hatásuk révén jelentősen befolyásolják a növénytársulások fajösszetételét és domi-
nanciaviszonyainak alakulását.
Az alföldi szikes élőhelyek természetes állapotának megőrzését és a természetvédelmi szempontú keze-
lési tervek kialakítását segítő kutatások főként a növénytársulások tér- és időbeni mintázatának és az azt 
meghatározó tényezőknek a megismerésére irányulnak. Ezen talajok mikrobiológiai aktivitását leginkább 
a szélsőséges vízháztartás befolyásolja. A szikes talajok AM gomba közösségéről kevés adat áll rendelkezé-
sünkre, szerepük a növényi szárazság- és sótoleranciában sem teljesen tisztázott.
A doktori munka célja a Kiskunsági Nemzeti Park meszes-szódás szikes területein az ismételt kiszáradás 
és nedvesedés ciklusok kettős stresszhatásának tanulmányozása a bennszülött AM gombaközösség diver-
zitására, valamint az AM gombák gazdanövényük szárazságtoleranciájára gyakorolt hatásának vizsgálata.
Feltételezzük, hogy a sziki talajtani adottságokhoz adaptálódott domináns növényfajok mikorrhizáltsági 
státuszában, a gombapartnerek molekuláris diverzitásában a száraz és nedves sziki területek térben jól 
elkülönülő transzektjei mentén kimutathatók különbségek, melyek akár a gazdanövény szárazságtoleran-
ciájára gyakorolt hatásban is detektálhatók.
A területen talajtani, botanikai és mikrobiális vizsgálatokat végzünk. Vizsgáljuk a domináns növényfajok 
mikorrhizáltsági státuszát a késő tavaszi és kora őszi időszakban. Az AM gombaközösség diverzitását PCR-
RFLP módszerrel, a riboszómális DNS szakaszokra illeszkedő taxonspecifikus primerrendszerekkel hatá-
rozzuk meg. Előkísérleteket végzünk a sziki növények nevelhetőségét illetően. Tenyészedény kísérletekben 
vizsgáljuk a helyi adottságokhoz adaptálódott AM gombaközösség funkcionális diverzitását a gazdanövé-
nyek szárazságtűrésére gyakorolt hatásuk révén. Oltóanyagként sziki talajok bennszülött AM gombaközös-
ségeit, sziken gyakori és szikről izolált fajok tiszta kultúráit használjuk.
Egy transzekt mentén négy jellemző növénytársulást mintázunk, melyekben a talajok sókoncentrációja 
és pH-ja a vakszik-mézpázsitos-ürmöspuszta-sziki legelő sorrendben csökkent, humusztartalmuk pedig 
ugyanilyen sorrendben nőtt. A mikorrhizoszféra biológiai tulajdonságainak jellemzésére státusz és funk-
cionális vizsgálatokat végeztünk.  A talajok teljes mikrobiológiai aktivitására utaló fluoreszcein-diacetát 
(FDA) mérés, a szubszrátindukált respiráció és az AM extraradikális hifahálózat kiterjedésére vonatkozó 
glomalin vizsgálatok eredményei hasonló tendenciát mutatnak. A bennszülött AM gombák fertőzőképes-
ségét a társulások domináns növényeinek mikorrhizáltsága alapján ítéltük meg. A mikorrhizáltság státu-
szában, az AM függésnek megfelelően a társulások növényei között jelentős eltéréseket találtunk.
A növények gyakorisága, a gyökér mintázhatósága és mennyisége, és az eltérő mikorrhizafüggési szem-
pontok alapján a jövőben elsősorban a sziki mézpázsit (Puccinellia limosa) és a sziki őszirózsa (Tripolium 
pannonicum) vizsgálatára koncentrálunk.
Az AM gombák szerepének tanulmányozása a szárazság- és sótolerancia kialakításában a szikes életkö-
zösségek alaposabb megismeréséhez vezethet és hozzájárulhat egy ökológiai szemlélettel bíró gyakorlat 
kialakításához a szikes és másodlagosan elszikesedett területek természetvédelmi kezeléséhez és akár me-
zőgazdasági célú hasznosításához.

Kulcsszavak: szárazságstressz, szik, arbuszkuláris mikorrhiza, diverzitás
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EGYES BAZÍDIUMOS NAGYGOMBÁK ANTIBAKTERIÁLIS ANYAGAI 

KRÜZSELYI Dániel

A gombák a legnagyobb diverzitású élőlénycsoport, közel 1.000.000-ra becsülik a fajszámukat. Környezeti és mor-
fológiai sokféleségük és interakcióik figyelemreméltóak. Ez a sokféleség az általuk termelt vegyületekben is meg-
mutatkozik. A bazídiumos nagygombák között, kiemelkedően sok faj található, melyek különböző, bioaktivitással 
(antioxidáns, antimikrobiális, tumorgátló, stb.) rendelkező vegyületeket termelnek. Ezen anyagok nagy része a sze-
kunder metabolizmusból származik, a kémiai jellegük is változatos: ketosavak, fenoloidok, peptidek, szterolok, he-
terociklusos vegyületek találhatóak közöttük. Kutatásunk azokra a bazídiumos nagygomba fajokra fókuszál, melyek 
gyűjthetőek és emberi fogyasztásra is alkalmasak, mint a különböző csiperke (Agaricus spp.) és laskagomba fajok 
(Pleurotus spp.), melyek zömmel termeszthetőek. Emellett számos olyan vadon termő gombát is vizsgáltunk, me-
lyekkel a magyarországi erdőkben is találkozhatunk, pl.: a téli fülőke (Flammulina velutipes), a nyárfa érdes tinóru 
(Leccinum duriusculum), a déli tőkegomba (Agrocybe cylindracea). A gombaminták begyűjtését követően, a gomba 
termőtestet frakcionáltuk, vagyis a tradicionális tönkre és kalapra történő szétválasztást, tovább finomítottuk: kalap-
bőrre, kalaphúsra, termőlemezekre és tönkre szedtük a teljes termőtesteket. Természetesen a teljes termőtesteket 
külön egészként is vizsgáltuk. A friss frakcionált részeket liofilizáltuk és lisztfinomságúra őröltük. A különböző porí-
tott mintákat két oldószerrel (metanol és etil-acetát) extraháltuk, szűrtük. A kivonatok egyes vegyületeit vékonyré-
teg-kromatográfiás eljárással választottuk el. Az elválasztást követően különböző baktériumok, mint a Gram-negatív 
paprika patogén Xanthomonas euvesicatoria, a lumineszcens génmódosított Arabidopsis patogén Pseudomonas 
syringae pv. maculicola, a lumineszcens tengeri Aliivibrio fischeri és a Gram-pozitív talajbaktérium Bacillus subtilis 
felhasználásával, direkt bioautográfiás vizsgálatot végeztünk. A teszt során a kifejlesztett, száraz réteglapokat bakté-
rium sejt szuszpenzióba merítjük, így az elválasztott anyagok közvetlen kontaktusba lépnek a baktériumokkal. Az 
antibakteriális anyagok gátló zónái (kromatográfiás foltjuk) megjeleníthetőek vitális festékkel, vagy a lumineszcen-
cia detektálásának segítségével. A direkt bioautográfiás eljárás, egy relatíve költséghatékony módszer, mely gyors, 
megbízható és nagy áteresztőképességű, így megfelelő monitorozási rendszer a biológiai aktivitás irányította izolálás 
végrehajtására is. A kimutatott antibakteriális hatású anyagok kémiai karakterizálását párhuzamosan futtatott réteg-
lapokon reagensek segítségével végeztük. A karakterizálást követően tényleges izolálást végeztünk a rétegről. Az így 
kinyert vegyületeket, nagyműszeres analitikai technikával (HPLC-DAD-ESI-MS) vizsgáltuk tovább. A nagyműsze-
res analitika segítségével sikerült meghatározni az „aktív” vegyületek UV és MS spektrumát . A reagens vizsgálatok 
eredményei alapján, a felmerülő lehetséges anyagok standardjait bevontuk a biológiai, a kémiai és a nagyműszeres 
vizsgálatokba. A vizsgálatainkat a továbbiakban klasszikus bakteriológiai vizsgálatokkal (pl.: MIC érték), illetve MS/
MS és NMR vizsgálatokkal kívánjuk kiegészíteni. 

Kulcsszavak: direkt bioautográfia, termesztett gombák, HPLC-ESI-MS, TLC, antibakteriális hatás
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A CRISPR/CAS9 GÉNMÓDOSÍTÓ RENDSZER ALKALMAZÁSA A 

NÖVÉNYI RNS CSENDESÍTÉS KOMPONENSEINEK VIZSGÁLATÁRA 

LUDMAN Márta, BURGYÁN József, FÁTYOL Károly

Az elmúlt évtizedben a növénybiológiai kutatások új lendületet nyertek, amelynek fő oka, hogy a növény-
termesztésnek új kihívásokkal kell szembenéznie. A népesség egyre gyorsuló ütemű növekedése és a ter-
mőterületek beszűkülése miatt fontossá vált olyan növények nemesítése, termesztése, amelyek kisebb terü-
leten nagyobb terméshozamra képesek és a környezeti tényezőkkel szemben is ellenállóbbak. A különböző 
természeti hatások, abiotikus (pl. alacsony hőmérséklet, vízhiány) és biotikus (pl. vírus-, gombafertőzés) 
stresszek jelentős termésveszteséget okozhatnak. Egy vírusfertőzés például átlagosan 10-15%-os hozam 
csökkenést vagy akár a termés teljes elvesztését eredményezheti.
Újabban a modern növénybiológiai kutatásokban is teret hódított több olyan génmódosítási eszköz alkal-
mazása, amelyek lehetővé teszik tetszőleges gének irányított módosítását. A két leggyakrabban használt 
génmódosító rendszer - a ZFN (zinc- finger nuklease) és a TALEN (transcription activator-like effector 
nuklease) - mesterségesen létrehozott fehérje molekulák felhasználásán alapul. Mindkét esetben szekven-
cia specifikus DNS kötő aktivitással bíró polipeptidekhez kapcsolnak DNS endonukleáz doméneket. Habár 
ezek a fúziós fehérjék hatékonyan képesek célszekvenciájuk felismerésére és hasítására, nagy méretük és 
bonyolultságuk miatt létrehozásuk még ma is időigényes és költséges. Erre a problémára kínál megoldást 
a baktériumok adaptív immunrendszerén alapuló, 2013-ban kifejlesztett új génmódosítási rendszer. A 
CRIPSR/Cas9 rendszer a Cas9 bakteriális endonukleázt használja DNS célszekvenciák hasítására. Ennek 
az endonukleáznak a szekvencia specifitását egy rövid RNS molekula (gRNS, guide RNS) határozza meg. 
Ezt az RNS molekulát megváltoztatva, a Cas9 fehérje egyszerűen átprogramozható bármely tetszőleges 20 
nukleotid hosszúságú célszekvencia hasítására.
Az RNS csendesítés fontos részét képezi a növény vírusok elleni védekezésének. Az útvonal egyik fontos 
tagja a RISC komplex (RNA induced silencing complex), ami a folyamat végrehajtó elemeként a bekerült 
idegen nukleinsavak elhasítását végzi. A RISC komplex legfontosabb része az Argonauta fehérje (AGO). 
A növényekben több AGO fehérje található, melyek funkciója azonban csak részben átfedő. Az utóbbi 
évek vizsgálatai rámutattak, hogy az AGO2 központi szerepet játszhat a vírusfertőzés elleni védekezés-
ben. Az AGO2 molekula szerepének jobb megértésére elhatároztuk, hogy megkíséreljük génjének irányí-
tott mutagenezisét in planta. Ennek megvalósításához a CRIPSR/Cas9 génmódosító rendszert választot-
tuk. Kísérleteinkhez a Nicotiana benthamiana dohány fajt használtuk, amely a növény virológia kutatások 
kedvelt modellnövénye. Az AGO2 gén kódoló régiójában több potenciális cél szekvenciát azonosítottunk, 
amelyekre gRNS-eket terveztünk. Az gRNS-eket kódoló DNS szakaszokat átfedő PCR módszerével hoztuk 
létre majd azokat a Cas9 fehérje génjét tartalmazó bináris vektorokba klónoztuk. Az előállított vektoro-
kat tranziens agroinfiltrációs rendszerben funkcionálisan teszteltük. A Cas9 fehérje kifejeződését western 
blottal is megerősítettük. Az infiltrált levél régiókból genomikus DNS-t izoláltunk és PCR segítségével a 
célzott AGO2 géndarabokat felszaporítottuk. Ezek szekvencia analízise bizonyította, hogy a gRNS-ek ál-
tal meghatározott pozíciókban a Cas9 hasítás bekövetkezett és új mutációk jelentek meg. Ez bizonyítja, 
hogy a CRISPR/Cas9 rendszer alkalmas az AGO2 gén specifikus in vivo módosítására. Ezt követően N. 
benthamiana levélkorong transzformációval előállítottunk az AGO2 génben mutáns stabil növényvonala-
kat. Ezen túlmenően sikeresen létrehoztunk a Cas9 fehérjét stabilan termelő transzgénikus növényeket is. 
A létrehozott növényvonalak további vizsgálata hozzá fog járulni az AGO2 szerepének jobb megértéséhez 
az antivirális RNS csendesítés folyamatában.

Kulcsszavak: CRISPR/Cas9, Argonauta, génmódosítás, géncsendesítés
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ENZIMKINETIKAI VIZSGÁLATOK ÉS PCR-ALAPÚ 

VÍRUSSZÁMBECSLÉS CSÍKOS MOZAIK VÍRUSSAL FERTŐZÖTT ÉS 

STRESSZKIVÉDŐ HATÓANYAGOKKAL ELŐKEZELT KUKORICA 

GYÖKERÉBŐL ÉS LEVELÉBŐL 

LUDMERSZKI Edit

A kukorica (Zea mays L.) a legfontosabb mezőgazdasági növényeink közé tartozik. Takarmányozási és 
élelmezési szerepének köszönhetően kiemelt kutatási alanya a növényélettani vizsgálatoknak. Hazánkban 
a kukorica csíkos mozaik vírus (Maize dwarf mosaic virus, MDMV, Dallas-A törzs) nagyon fontos kártevője 
a csemegekukorica állományoknak. A fertőzés következtében jelentős termésveszteséggel kell számolni, 
törpenövésűek lesznek a növények és mozaikos mintázatban sárgás foltok jelennek meg a leveleken. 
Vírusfertőzés során sérülnek a membránok, és oxidatív eredetű károsodás lép fel a keletkező H2O2 és az 
ennek következtében kialakuló hidroxilgyök miatt. A növényi antioxidáns rendszer enzimei a gyökgene-
ráló H2O2-ot hatástalanítják és ezáltal csökkentik a növényi sejtekben a károsodás mértékét.Éppen ezért 
az antioxidáns rendszerhez tartozó enzimek aktivitásvizsgálata fontos adatokat szolgáltat a károsodás 
mértékéről és a növényi védekezés hatékonyságáról. Kutatásom során azt vizsgálom, hogy a vírusfertőzés 
során fellépő károsodások kivédhetők, ill. csökkenthetők-e természetes vegyületek hozzáadásával? Jelen-
leg három vegyület: az S-metilmetionin (SMM), a szalicilsav (SA) és egy újonnan szintetizált vegyület, 
az S-metilmetionin-szalicilát (MMS) hatásait kutatom. Fotometriás alapú enzimkinetikai vizsgálatokkal 
három fontos enzim, az aszkorbát-peroxidáz, a glutation-reduktáz és a gvajakol-peroxidáz aktivitásának 
változásait vizsgáltam levelekben és gyökérben egyaránt. Az eredmények tükrében látható, hogy az MMS-
kezelt növényekben jelentősen nő az aszkorbát-peroxidáz aktivitása a gyökérben, ami már korai időpont-
ban kimutatható. A glutation-reduktáz aktivitása fertőzött növények levelében mutat emelkedést, viszont 
későbbi időpontban jelenik csak meg. Ezzel szemben a vegyületek (SMM, SA, MMS) előkezelő szerként 
való alkalmazásávalmár korábbi időpontban mérhető lesz a növekedés az enzimaktivitásban. A gvajakol-
peroxidáz aktivitását is befolyásolják az előkezelések, ennél az enzimnél is növekedés mérhető a fertőzés 
hatására, mely kifejezettebben jelenik meg a vegyületek kedvező hatásának köszönhetően. Eredményeim 
alapján a vegyületek alkalmazásával jelentős növekedés érhető el az antioxidáns enzimek aktivitásában, 
mely a növényi védekezés korábbi és intenzívebb megjelenésének köszönhető.
Az előkezelések során tapasztalt pozitív változások felvetik a kérdést, hogy a növényi védekezés javulása 
befolyásolja-e a vírus szaporodását és terjedését a növényekben? A kérdés megválaszolásához célul tűz-
tem ki a vírusrészecskék mennyiségi meghatározását is, amelyet ELISA teszt mellett egy érzékenyebb mé-
rési technikával, real-time PCR alapú abszolút kvantifikálással tervezek elvégezni. Ehhez a módszerhez 
PrimeTime (FAM festék) alapú fluoreszcens próbát használok, mely érzékenyebb detektálást tesz lehetővé, 
mint a SYBR Green alapú, relatív kvantifikáció. A vírus köpenyfehérje mRNS-e alapján szintetizáltattunk 
egy rövidebb DNS szakaszt, melyhez viszonyítva fejezem ki a cDNS mintákban előforduló vírus mennyi-
ségét. A vizsgálatokkal képet kaphatok arról, hogy a vegyületekkel történő előkezeléssel csökken-e a vírus 
mennyisége a levelekben és a gyökérben. 

Kulcsszavak: MDMV, SMM, SA, enzimkinetika, real-time PCR
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AZ S-METILMETIONIN-SZALICILÁT FIZIOLÓGIAI ÉS 

STRESSZVÉDŐ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

OLÁH Csilla

A kukorica napjaink egyik legjelentősebb haszonnövénye. A mai modern kukoricát nemesítéssel hozták 
létre, melynek hatására a legproduktívabb mezőgazdasági növénnyé vált. Trópusi eredete miatt hazánk-
ban, a mérsékelt égövön, az abiotikus stresszorok közül különösen érzékeny az alacsony hőmérsékletre. A 
hidegstressz az egyik legfontosabb környezeti tényező, ami limitálja a produktivitást, azáltal, hogy komoly 
károkat okozhat a növények fiziológiai folyamataiban, ezen felül hatással van a növények földrajzi elterje-
désére. Természetes eredetű, biológiailag aktív hatóanyagok alkalmazása megoldást jelenthet különböző 
stresszorok, köztük az alacsony hőmérséklet által okozott károsodások kivédésében. 
Korábbi kutatások során már bizonyították az S-metilmetionin (SMM) és a szalicilsav (SA) stresszvédő 
hatását abiotikus és biotikus stresszorok esetén egyaránt. A kezelések fokozták a stresszvédelemben sze-
repet játszó vegyületek és hormonok szintézisét, segítették a fotoszintetikus apparátus funkciójának meg-
őrzését és az oxidatív stressz okozta károsodások kivédését. Ezen eredmények tükrében kombináltuk az 
SMM-et és a SA-t egy új, stabilabb vegyület létrehozásának reményében, amely feltételezésünk szerint 
hordozza a korábbi hatóanyagok pozitív tulajdonságait és hatékonyabb védelmet biztosít a stresszorok 
károsító hatásai ellen. Ez az újonnan szintetizált vegyület a természetes eredetű S-metilmetionin-szalicilát 
(MMS). Jelen munkánk során arra kerestük a választ, hogy ha a kombinált vegyületet exogén módon a 
növények tápoldatához adjuk, növelhetjük-e a növények rezisztenciáját alacsony hőmérsékleti stressz ese-
tén. Az MMS védelmi potenciált serkentő hatásának felderítéséhez hidegstressznek kitett kukorica csíra-
növényeket vizsgáltunk. Annak érdekében, hogy az MMS hatásmechanizmusát még inkább megismer-
jük, és összehasonlíthassuk az eredeti vegyületek hatásával, a kukoricákat kezeltük S-metilmetitoninnal 
(SMM); szalicilsavval (SA), illetve a két eredeti vegyület 1:1 arányú keverékével. Mivel a növényekben a 
jelátviteli hálózatok által közvetített védekezési mechanizmusok génexpresszió változásokon át fiziológiai 
és metabolomikai szinten egyaránt megnyilvánulnak, a vegyületekkel való kezelések hatására végbemenő 
változásokat több szinten vizsgáltuk. Génexpresszió szinten nyomon követtük a fenilpropanoid útvonal 
enzimeinek expresszió-változásait. Fiziológiai szinten vizsgáltuk a fotoszintetikus apparátus működését 
- a PSII kvantumhatékonyságának- és a klorofill tartalomnak a módosulását -, valamint a membránok 
permeábilitásának megváltozását. Anyagcsere szinten pedig szintén a fenilpropanoid útvonal enzimei által 
szintetizált metabolitok, a fenoloidok és az antociánok mennyiségének változásait határoztuk meg. 
Előzetes elvárásaink alapján az MMS környezetbarát megoldást jelenthet a növényeknek az abiotikus és 
biotikus stresszhatások kivédésében. 
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A NEOSARTORYA FONALASGOMBA NEMZETSÉG ÁLTAL TERMELT 

ÚJ, Β-DEFENZINSZERŰ ANTIFUNGÁLIS PROTEINEK VIZSGÁLATA 

TÓTH Liliána, VIRÁGH Máté, VÁGVÖLGYI Csaba, GALGÓCZY 

László

Az utóbbi években jelentősen emelkedett az olyan opportunista gombafertőzések száma, amelyet legyen-
gült szervezetű betegekben, egyébként egészséges emberrel szemben nem patogén gombák okoztak. Az 
ilyen, és más gombás fertőzések kezelése sokszor nehézkes, mivel a rendelkezésre álló terápiás szerek szá-
ma alacsony, gyakran szűk spektrumúak és számos mellékhatással rendelkeznek. Mindezek miatt lényeges 
lenne új antifungális stratégiák kifejlesztése. Az 1990-es évek második felétől számos, a β-defenzinekhez 
nagymértékben hasonló antifungális proteint izoláltak Ascomycota fonalasgombákból. Ezek számos tu-
lajdonsága megfelel az újonnan kifejlesztődő gombaellenes szerekkel szemben támasztott legfontosabb 
követelményeknek, ezáltal ígéretes jelöltek lehetnek új, fehérjén alapuló gombaellenes stratégiák kifejlesz-
tésére. Az Ascomycota fonalasgombák által termelt β-defenzinszerű protinek aminosav sorrendje eltérő, 
de konzervált homológ régiók minden esetben megtalálhatók bennük. Ezek alapján két csoportot különít-
hetünk el: proteinek, amelyek a Penicillium chrysogenum antifungális proteinre (PAF) jellemző klasztert 
tartalmazzák, illetve azok, amelyek a Penicillium brevicompactum “bubble protein”-re (BP) jellemző klasz-
terrel rendelkeznek. A BP klasztert hordozó peptidek elsősorban az élesztőgombák növekedését gátolják, 
míg a PAF klaszterrel rendelkezők a fonalasgombák ellen hatékonyak. A Neosartorya fischeri NRRL 181 
izolátum fermentlevéből mind a két csoportba tartozó protein izolálható: a PAF klaszterrel rendelkező 
N. fischeri antifungális protein (NFAP)és a BP klaszterrel rendelkező protein N. fischeri bubble protein 
(NFBP). Munkánk során jellemeztük az NFAP-t, továbbá számos nfap és nfbp ortrológ gént izoláltunk 
Neosartorya nemzetségbe tartozó más fajokból. 
Az előadás összefoglalja a Neosartorya nemzetség által termelt és lehetségesen termelt antifungális prote-
inek tulajdonságait, továbbá ismerteti a velük kapcsolatos kísérleti eredményeket.

Kulcsszavak: β-defenzin, Neosartorya fischeri antifungális protein (NFAP), Neosartorya fischeri bubble 
protein (NFBP)

A kutatás a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 projekt segítségével jött létre, melyet az Európai Unió 
és az Európai Szociális Alap támogatott.
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FILOZÓFIATUDOMÁNYI SZEKCIÓ
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KRITIKAI MEGJEGYZÉSEK NOONAN KONTINGENS 

AZONOSSÁGRÓL ALKOTOTT KONCEPCIÓJÁRÓL 

NEMESI Nikoletta

Allan Gibbard (1975) híres tanulmánya az azonosság kontingenciájának lehetőségéről megkérdőjelezi az 
identitás szükségszerűségét bizonyítani hivatott Barcan-Kripke-féle érv érvényét. A szerző problémafel-
vetése azon a – Penelope Mackie (2007) szavaival – „modális dilemmán” nyugszik, mely szerint bizonyos 
esetekben egyrészt azt követelik az intuícióink, hogy egyazon tárgy modális tulajdonságainak különbségeit 
pusztán látszólagosaknak tartsuk, másrészt az identitással kapcsolatos bevett nézeteink arra ösztönöznek 
bennünket, hogy genuinnak tekintsük a szóban forgó eltéréseket.
Gibbard esetleges azonossággal kapcsolatos felvetése számos filozófust inspirált a kérdéskör továbbgondo-
lására; közülük Harold W. Noonan (1991, 1993, 2003) kontingens azonosságról alkotott koncepciójának 
kritikai elemzését nyújtom előadásomban.
Noonan úgynevezett „abelardi predikátumokra” hivatkozva tesz kísérletet a kontingens azonosság kon-
zisztens felfogásának kidolgozására. Érvelése szerint a modális predikátumok abelardiak, azaz annak 
megfelelően változik a referenciájuk, hogy mely alanyi kifejezésről predikálják őket. Ez az elv biztosítaná 
annak lehetőségét, hogy egy szobor és anyaga, például Goliath és Lumpl azonosak legyenek ugyan, ám 
modális tulajdonságaikat tekintve (pl. „golyóvá formálhatták volna anélkül, hogy megsemmisült volna”) 
eltéréseket mutassanak. Noonan megítélése szerint ezek az elvi keretek adnak helyt az esetleges identitás 
intelligibilis voltának.
Előadásomban rámutatok arra, hogy amennyiben az állítólagos abelardi predikátumok esetén egyazon pre-
dikátumot és annak negációját predikáljuk a és b tárgyról, úgy a és b Leibniz törvényének kontraponáltja 
értelmében – melyet Noonan is betartani törekszik – nemcsak hogy kontingensen, hanem egyáltalán nem 
lehetnek azonosak. Ha erre Noonan azt felelné, hogy a Leibniz-törvény modális kontextusokban nem ér-
vényes, akkor felesleges abelardi predikátumokra, változó referenciára hivatkozni, és vitatni a tulajdon-
ságabsztrakció érvényét. Ez esetben ugyanis teljesen mindegy lenne, hogy egy predikátum egy vagy több 
tulajdonságra referál-e.
Amennyiben másfelől a Leibniz törvényével való egyezés érdekében Noonan azt posztulálná, hogy abelardi 
predikátumok esetén más és más predikátumot állítunk és tagadunk egyazon tárgyról, ezzel implicite azt 
feltételezné, hogy modális predikátumok esetén nincsen olyan F, ami ha a-ról predikálható, akkor b-ről is 
predikálható – amivel szintén megsértené Leibniz törvényét.
Konklúzióként kétségbe vonom Noonan kontingens azonosságról alkotott koncepciójának konzisztenciá-
ját.

Kulcsszavak: kontingens azonosság, identitás szükségszerűsége
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MAX SCHELER ON THE NATURE OF PERSON 

ORSZAGH Judit

Within the phenomenological movement Max Scheler’s Catholic period phenomenology (Formalism in 
Ethics and Non-formal Ethics of Values: A New Attempt Toward the Foundation of an Ethical Personal-
ism) represents the attempt to establish an ethical system of values based on phenomenological investiga-
tions. The complex title above refers to Scheler’s endeavour to found a material value ethics against Kant’s 
and Husserl’s formal epistemology and impersonal notion of person.
Although Scheler’s ethical personalism presupposes moral preconditions, such as love, humility and self-
mastery, the metaphysical implications of Scheler’s argumentation will be the focus of my presentation:
The third section of the sixth chapter in Scheler’s Formalismus deals with the idea of act, person, and the 
psychophysical indifference of person and of concrete acts, in which Scheler attempts to give a negative 
and a positive definition of what person isn’t and what he is. While the negative definition underlines that 
the person cannot be logical subject, the positive one describes person basically as a unit, as “the founda-
tion of all essentially different acts”. Beside these characteristics, Scheler also maintains the Catholic doc-
trine of personal uniqueness, and the non-reducible essential nature of person.
Although the definition and its further passages and implications seem to unambiguous, they have initi-
ated a series of discussions among contemporary Scheler-scholars such as: 1. The adequateness of Sche-
ler’s critique of Kant’s and Husserl’s formal and impersonal interpretation of person (Blosser, 1985, 2001, 
etc.); 2. The meaning of unity in Scheler’s understanding, especial regard to his position of non-reducible 
personhood (Mezei, 2011.; Crosby, 2004.); 3.The interpretation of personal uniqueness/ the differentia-
tion between individual value essence and ideal essence (Miller, 2005.); 4. The rejection of a traditional 
understanding of personal identity (his endurance in physical or phenomenal time, Sanford, 2005); 5. The 
substantial or non-substantial account of Scheler’s theory of person (Crosby, 1998.), etc.
In my presentation I wish to discover in detail three topics from the above referred debates. First, I will 
present two different interpretations of the nature of Scheler’s notion of non-reducible personhood, the co-
called ‘ad aliud’ versus ‘ad se’ positions, first. Then, I shall turn to present the case of Scheler’s substantial 
versus non-substantial account of person. On the pages of Formalismus Max Scheler himself clearly re-
jected the idea of a substantial understanding of person. John Crosby (and following him Jonathan J. San-
ford), by contrast, has pointed to both Scheler’s further contemporary work and later writings wherein he 
seems to shift to the substantial account of person. Thirdly, I wish to show the twofold character of person, 
based on the differentiation between the individual value essence and ideal essence. Such differentiation is 
parallel to Scheler’s idea that person’s uniqueness is based on a twofold source, divine determination and 
self-determination (Miller, 2005.). As a concluding section, I hope to recapitulate the nature of person, 
presented accordingly the above mentioned subject matters, then to draw conclusions concerning the na-
ture of person and his ethical personalism in Scheler’s Formalism.
My presentation serves an essential contribution to my doctoral dissertation, entitled Max Scheler`s Radi-
cal Personalism.   
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A NEW AGE FILOZÓFIÁJA 

Rusu ROWENNA

A lélek halhatatlanságának a fogalma, a reinkarnáció eszméje az idők során különböző jelentéstartamokat 
hivatott képviselni. A modern ember fogta ezeket a jelentéstartamokat, lemeztelenítette, összemosta és 
saját igényeinek megfelelően új tulajdonságokkal ruházta fel. A köztudatban már csak ezek a zavaros értel-
mezések keringenek. Ha mélyrehatóan szeretnénk elemezni a New Age jelenséget, akkor először is le kell 
tisztáznunk, definiálnunk a fogalmakat, ugyanis a lélek halhatatlansága és a reinkarnáció közé nem tehető 
egyenlőségjel. Az újfajta, modern, ember és ego-központúnak tartott gondolkodásmód átitatódott a keleti 
vallások, filozófiarendszerek és az európai filozofikus hagyomány sokszínű és formájú eszméivel, hozzátéve 
a szabad, vagy olykor szabados gondolkodást, problémamegoldást és a halál kérdéskörének az elutasítását, 
tabuvá válását. Az újjászületés már nem büntetés és nem föltétlenül csak az előző életek hibáinak, téve-
déseinek a kijavítására rendeltetett, hanem a halhatatlanság forrása is lehet, egy menekülési útvonal az 
elmúlás lehetőségének a gondolatától. 
Minden bizonnyal létezik egy nagyon szoros kapcsolat korunk döntésre való képtelensége, a felelősségtől 
való menekülés lehetősége és a reinkarnáció tana között. Az idő és a tér, valamint a történelem ebben a 
felfogásban egy olyan dimenzió, amelyből föltétlenül valami végérvényesnek, örökéletűnek kell születnie. 
Ha ez így van, akkor az idő és a történelem lineáris folyamata nem más, mint egy játszótér, ahol újabbnál 
újabb lehetőségek kínálkoznak a kötöttségektől mentes próbálkozásokra és kísérletezgetésekre. Mindeze-
ket figyelembe véve az a következtetés vonható le, hogy ott, ahol a lét, az emberi élet annyira esetlegesnek 
és átmenetinek tűnik, ha esetleg kudarcba fulladna, még mindig ott van a lehetősége egy második, harma-
dik vagy sokadik nekifutásnak. A reinkarnáció folyamata tehát egy kockázatmentes folyamat, amely arra 
szolgál, hogy a különböző kimenetelű élet-kísérletekben az én egzisztenciája mindig új lehetőséget kapva, 
fokozatosan felküzdhesse magát a valódi érettséghez és a jóléthez. Az emberi szabadság, a szabad akarat 
gyakorlása egy játékká válik, amely sikertelenség esetén bármikor újrajátszható. 
A jóslás, telepátia, szokatlan gyógyulások, parapszihológia, metafizika mellett az 1960-as évektől kezdve az 
asztrológia és az ezotéria is hatást gyakorol a New Age mozgalom jelenségeire. Filozófia vagy vallás tehát a 
new age? Örökös aktualitás, transzcendensre, dualizmusra való hajlam, félelem az elmúlástól – potenciális 
lehetőségek, elméletek gyártása, megoldáskeresés, önámítás, a túl, illetve továbbélés reménye? Hipotézi-
sem szerint egy olyan eklektikus irányzat, amiből bárki kiválogathatja a neki leginkább megfelelő, tetszetős 
elemeket és a saját életkörülményeihez, a neki megfelelő módon, szabadon alakítgathatja. 

Kulcsszavak: halhatatlanság, reinkarnáció, ego, new age.
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POLITICAL THEORY AND THE HISTORY OF POLITICAL THOUGHT 

IN MARUYAMA MASAO’S WRITINGS 

TAKÓ Ferenc

Maruyama Masao (1914–1996) is a key figure of 20th century Japanese political theory and history of ideas. 
His works on the socio-political structure of post-war Japan, as well as on the history of political ideas are 
of great importance for those who seek to understand one of the most complex periods of Japanese history: 
the period of restoration after World War II. While Maruyama’s most important writings cover topics 
which are typically considered to be the themes of Japanistics, the central claim of my presentation is that 
contrary to this commonly accepted view a philosophical approach in a broader sense to his oeuvre is also 
relevant for several reasons.
1) The historical approach. Maruyama was a very influential scholar introducing Western philosophical 
views on history and on history of philosophy to the broader Japanese intellectual public. His academic 
career started in a time when several Japanese Marxist schools had flourished, one of which (the Kōza 
School) had also played an important role in his intellectual development. However, in his Studies in 
the Intellectual History of Tokugawa Japan (written in three parts between 1940–44) we find a concept 
of Japanese “political” history that, as I will argue, seems to be based on Hegelian philosophy of history 
rather than on the Marxist idea of historical materialism, even if Maruyama himself explicitly stated in his 
1948 lectures that the ideal way of investigating the history of ideas is between these two extremes.
2) The “contemporary” approach. It was not Maruyama’s investigation of the Tokugawa era that made 
his name widely known in Japan. The work that brought him recognition and at the same time made 
him the central figure of an intensive controversy was his study on “The Theory and Psychology of Ultra-
nationalism” (1946). In this study Maruyama tried to detect the historical, sociological and psychological 
causes of the extreme form of Japanese nationalism. In order to do this, he had to break several taboos and 
to discuss topics hardly or never discussed before in Japan. The most important of these was individual 
responsibility or, more generally, individuality as such. In my talk I critically evaluate some of Maruyama’s 
statements which, although his aim was to explain the specific characteristics of Japanese ultra-nationalism, 
can also be productively applied in the explanation of the phenomenon of ultra-nationalism in general.
3) The methodological approach. These two approaches can only be handled simultaneously in the context 
of Maruyama’s writings. The Meiji-restoration had been considered for decades to be a sharp dividing line 
between the old Japanese system and “modern” society. Maruyama’s interpretative project, in contrast, 
was directed at showing that despite some kind of change Japanese cultural heritage had still had an 
extremely strong impact on society. This is the reason why he could creatively adopt the Hegelian concept 
of Aufhebung, and this is also the reason why we can discuss his ideas in a wider philosophical context. 
In my presentation I elaborate on the mentioned aspects of Maruyama’s writings, focusing on the third 
essay of his work on Tokugawa intellectual history (“The Premodern Formation of Nationalism”) and on 
his study of ultra-nationalism. I argue that this kind of discussion can provide us not only with a deeper 
understanding of Maruyama’s thought, but also with new perspectives on the general relations of society 
and the individual, of tradition and historical change, of authority and responsibility relevant in the context 
of contemporary political philosophy.

Keywords: Maruyama Masao, history of ideas, political theory, nationalism
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A NYELVILEG FELFOGOTT KIVÁLÓSÁG – FRIEDRICH SCHLEGEL 

ÉS FRIEDRICH NIETZSCHE „ÁRJA-ELMÉLETE” 

TÁNCZOS Péter

Friedrich Schlegel és Friedrich Nietzsche a német kultúrtörténet emblematikus gondolkodóiként egyaránt 
ki voltak téve a rasszista és a náci ideológusok elferdítő interpretációinak. Egyes fajelméleti szerzők mind-
kettőjük teoretikus munkásságából kiragadtak megállapításokat vagy gondolatokat, amelyeket saját ins-
pirációs bázisukként illetve legitimációs forrásukként mutattak fel. Bár Schlegel inkább a 19. századi anti-
szemitizmusra hatott, Nietzschét pedig a nácizmus egyes teoretikusai tekintették elődjüknek, intellektuális 
kiaknázásukat nagyon hasonlóan hajtották végre: a komplex és gyakran ellentmondásos gondolatvilágot 
igyekeztek egy zárt, kétpólusú struktúrába rendezni. Előadásomban ebből a hatástörténeti párhuzamból 
kiindulva szeretném bemutatni Schlegel és Nietzsche eredet- és származáskoncepciójának egy lehetséges, 
nyelvi alapú hasonlóságát.
Schlegel hosszas kutatást követően 1808-ban megjelentette az Ueber die Sprache und Weisheit der Indier 
című nyelvfilozófiai művét, amellyel jelentősen hozzájárult az indoeurópai nyelvelmélet megalapozásához. 
Schlegel nagy újítása az volt, hogy a kortárs Blumenbach összehasonlító anatómiai módszerét átalakította 
egy nyelvtörténeti vizsgálatra is alkalmas metódussá, s ezen alapuló etimológiai kutatással a német nyelv 
indiai eredetét kívánta alátámasztani. Az eredeti metódus szomatikus relevanciáját nyelvi érvényességgel 
bíró megközelítéssel váltotta fel. Koncepciójának egyik központi eleme az „árja” kifejezés etimológiája volt: 
a nemesség és kiválóság nyelvi formulája révén kívánt kapcsolatot teremteni a német valamint az indiai 
nyelv és kultúra között. Ezt a nyelvi relevanciájú koncepciót „re-szomatizálták” aztán egyes követői, és lát-
ták el antiszemita mellékzöngékkel.
Nietzsche az Adalék a morál genealógiájához című írásában szintén jelentős szerepet szán az árja kifejezés 
etimológiai dimenzióinak: a nemes és alantas eredeti kettősségének egyik támasztékát látja a nyelvtörté-
neti mozzanatban. Nietzsche a szőke árják történeti nemességéből kiindulva vázolja fel a végül bukásra 
ítélt, „etikai” kiválóság kontúrjait. Az ehhez hasonló meglátások, kiegészülve például az Antikrisztus „szőke 
bestiára” vonatkozó megállapításaival, a „Redlichkeit” nietzschei erényének gyakorlásában nem jeleskedő 
náci interpretátorok hivatkozási alapjai lettek.
A két szóban forgó „történeti” témájú munka (a nyilvánvaló különbségek ellenére) egyaránt egy erősen 
problematizált eredet-fogalommal dolgozik. Mind Schlegel értekezése, mind Nietzsche írása számol a szár-
mazás, a történeti elsőség gondolatának alapvetően impertinens jellegével, amelyről a biológiai-faji érvé-
nyesség igényével fellépő értelmezők nem vettek tudomást. Az előadásban a két szerző eredet-felfogását 
a közös, nyelvi megalapozottságú, árjaságra vonatkozó meglátásaik révén kívánom bemutatni. Mindkét 
esetben értéktételező gesztus is áll a nyelvi árja-koncepció mögött: a szövegek egy általuk elismert értéknek 
állítanak fel történeti narratívát, az adott gondolat vagy erény genealógiáját hozzák létre. A rasszista indít-
tatású ideológiák ezt a sajátos megközelítést redukálják konkrét, histografikus koncepcióvá. Arra lennék 
kíváncsi, hogy mennyiben tekinthető a két szerző árja-koncepciója egyazon filozófiai problémára (honnan 
származik a szellemi nagyság?) adott, némileg eltérő történeti válaszként; tehát mennyiben beszélhetünk 
ebben az esetben a filozófiai kiválóság-genealógia történeti variációiról. Az olyan gesztusok együttállásá-
ból, mint az értékek származtatása, a fiziológiai trópusok és analógiák illetve a nyelvi relevancia ténye, 
szeretném rekonstruálni a háttérben álló közös gondolati eljárást. Mindenekelőtt az a kérdés érdekel, hogy 
Schlegel és Nietzsche miért nyúlt az árjaság fogalmához érték-történeti koncepciójuk megalapozásakor. 
Reményeim szerint a probléma vizsgálatával valamivel több fény vetül a gyakran párhuzamba állított gon-
dolkodók szellemi rokonságára.
 
Kulcsszavak: Schlegel, Nietzsche, árja, eredet, nyelv.
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A POLITIKAI KONSTITUTÍV A(NTA)GONISZTIKUS DIMENZIÓJA. 

CARL SCHMITT ÉS CHANTAL MOUFFE 

TÓDOR Imre

Jelen kutatásunk Schmitt liberalizmus kritikájának immáron nem a parlamentarizmus, hanem a politikai 
tárgyalása kapcsán gondolja végig érvrendszerét. E megközelítésmóddal egyrészt saját pozíciónk másik arcu-
latát domborítjuk ki, másrészt a legtöbb (főképp hazai) Schmitt-kutató interpretatív beállítódását kívánjuk 
más sínekre terelni.   
A politikai fogalma kétségtelenül ismert a liberális filozófia számára is, de a politikai területét individualisztikus, vagy 
racionalisztikus látószögéből szemlélik, és így azt vagy a gazdaságra, vagy az etikára redukálják. A fenti állítás szük-
ségszerű következményeként feltételezzük, hogy ezek alapján sem a kollektív szubjektumok konstitúciójának dina-
mikáját nem képesek kialakítani, sem az antagonizmus és szenvedély döntő szerepének összefüggéseit feltárni. Itt 
nyugszik az a minden liberálissal szembeni megállapítás és egyben követelés is, hogy képtelenek a jelenkor problé-
máira releváns választ adniuk. Tanulmányunk fő állítása tehát az, hogy a liberális demokrácia jelen működő modellje 
elfogadhatatlan a politikai számára, hisz annak konstitutív eleme az a(nta)gonizmus, a konfliktussal, ellentétességen 
alapuló társadalom, mely ugyanakkor elismeri a másik legitimitását. Így kutatásunkban cum Schmitt contra Schmitt 
jelleggel a politikai antagonizmuson alapuló Mouffe féle agonisztikus modellje mellett érvelünk, majd azt valljuk: 
a(nta)gonizmus.
Tanulmányunk első részében az alcímben szereplő két személy – nevezetesen Carl Schmitt és Chantal Mouffe – 
közti „szellemi kapcsolatra” mutatunk rá. Egyrészt Mouffe Schmitt ’20-as években kifejtett meggyőző liberalizmus 
kritikáját jelen századunkban újra aktuálisnak, találónak véli, ugyanis Schmitt A politikai fogalmában vitatja, hogy 
a liberalizmus a politikát a maga valóságában meg tudná ragadni. Ebből adódóan Mouffe agonisztikus pluralizmus 
elméletének kidolgozása útján Schmitt mellé szegődik, ugyanis teóriája megvalósulásához először annak legnagyobb 
akadályozóját, a liberalizmust, kell legyőznie. Mouffe műveiben a racionalizmus, individualizmus és az univerzaliz-
mus kritikáját hajtja végre. Mindhárom kifejezés kritikájának közös hordozója a liberalizmus, és e ponton kapcsolha-
tó teóriája Schmitt liberalizmus kritikájához. Másrészt Schmitthez hasonlóan megkülönbözteti a politikait a politiká-
tól, ahol a politikait az antagonizmus ontológiai dimenziójaként fogja fel, míg a politikát az intézmények és üzelmek 
együttesének, melynek tulajdonképpeni célja az emberi együttélés megszervezésének módjában realizálódik.
Tanulmányunk második részében – szemben a liberális felfogással, valamint a deliberatív- és aggregatív demokrácia 
modellekkel – a főcím alapján állítjuk, hogy a politikai konstitutív eleme az a(nta)gonizmus, ugyanis a politikai jellege 
nem a kompromisszum és konszenzus, hanem az ellentétességben érhető tetten. E ponton térünk el Schmitt elmé-
letétől és részben közelítünk Mouffe agonisztikus modelljéhez, melynek állandó, elidegeníthetetlen momentuma az 
antagonizmus. Schmittnél az antagonizmus nem államon belüli, hisz annak alapja az egység, szubsztanciálisan azo-
nos emberek közt létrejövő közösség (homogenitás), hanem államközi, mely pluralisztikus. Úgy véljük, hogy Schmitt 
antagonizmusa is Mouffe értelemben vett agonizmus, hisz az államközi ellentétesség lényege nála sem az ellenség 
illegitim voltában, annak megsemmisítésében rejlik; ezért használjuk kivitelezhető megoldásként az a(nta)gonizmus 
változatot.

 Kulcsszavak: Carl Schmitt, politikai, liberalizmus, Chantal Mouffe, antagonizmus.
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A THEORY OF RELATIONAL RESPONSIBILITY 

ZIEGLER Zsolt

This presentation describes a new theory called a theory of relational responsibility which attributes moral 
responsibility to agents without relying any concept of human control. One’s understanding of determinism 
shapes the possible set of views she can take on control and there is no view on control that could be held 
by compatibilists and incompatibilists at the same time. A theory of relational responsibility is neutral 
to the question of determinism and indeterminism. If there is a theory that can explain responsibility 
regardless of the metaphysical structure of the universe then its validity is independent from the outcome 
of the determinism or indeterminism debate, hence this theory is methodologically superior to other 
theories. Due to the fact that relational responsibility requires the world to be neither deterministic nor 
indeterministic, hence, any concept of agency — be it compatibilist or libertarian — is compatible with 
my view. A natural assumption is to believe that agents are responsible for their actions irrespectively of 
whether the universe is deterministic or not. A relational theory of responsibility aims to provide precisely 
such an account of responsibility. 
If one is not aware of alternative actions, she is not responsible for not choosing them. It seems ignorance 
provides moral excuse. Libertarians (Inwagen 1983, Kane, 1985) and compatibilist answer this in different 
ways. Libertarian agents are responsible only if they can do otherwise. Not being aware of alternatives 
deprives agents doing otherwise. Had an agent known about alternatives, she could be responsible. The 
problem is to know what alternatives were really impossible to do and how to know what alternative 
courses are open for libertarian agents. Classical compatibilists (Strawson, 1991, Dennett 1978) think 
so long as actions arise from agents’ own deliberative mechanism, they bear responsibility. If agents are 
the source of actions, they are responsible. We praise or blame an agent for the person she is. Had one 
the necessary deliberative mechanism, she would be a different person then she would act differently. 
The problem is how we know a different personality would have acted differently. My account, called 
relational responsibility, handles both compatibilist and libertarian approaches in the same time solving 
their epistemic difficulties. We can expect from a person to do the right thing if one can ever do it. If no 
one ever avoids a type of action, I claim, avoiding it is literally impossible. A person P in a particular case 
is not responsible iff. there is no other agent who under a similar situation avoids doing a similar action. 
According to my view, responsibility is defined by relations of agents’ actions. 

Kulcsszavak: szabad akarat, morális felelősség, determinizmus, ágencia
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FIZIKATUDOMÁNYI SZEKCIÓ 
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KÜLÖNBÖZŐ LÉZEREKKEL KEZELT ÜVEGSZERŰ SZÉN 

VIZSGÁLATA SPEKTROSZKÓPIAI MÓDSZEREKKEL 

CSONTOS János

A szén kristályos és makromolekuláris módosulatai mellett jelentős tudományos és technológiai érdeklődés 
övezi az amorf módosulatokat is. Az amorf szén módosulatokban is megjelenhetnek a grafit- és gyémánt-
szerű kötések, amelyek aránya meghatározza az anyag mechanikai, elektromos és optikai tulajdonságait is. 
A kutatásaim során nagy energiájú lézerimpulzusokkal nagy nyomású és hőmérsékletű körülményeket va-
lósítok meg szén céltárgyakon, és vizsgálom a módosított felület kötésszerkezetét. Nagy teljesítménysűrű-
ségű lézerimpulzusokat alkalmazva a céltárgy felfűtésen túl a felületen létrehozott, gyorsan táguló plazma 
nyomáshullámot eredményez, mely akár a GPa-os nyomástartományt is elérheti. Extrém nagy nyomások 
és hőmérsékletek esetén a grafitra jellemző sp2-es kötésszerkezet átalakulhat sp3-as, gyémántszerű kötéssé. 
Kezdetben üvegszerű szén céltárgy lézeres felületmódosítását végeztem levegőn egy 480 fs és egy 18 ns im-
pulzushosszal rendelkező KrF excimer lézerrel (hullámhossz: 248 nm), egy ArF excimer lézerrel (20ns, 193 
nm), valamint egy frekvenciakétszerezett Nd:YAG lézerrel (8 ns, 532 nm). A fókuszált lézerfény energiasű-
rűségét a céltárgy felületén 0.5 és 2 J/cm2 között változtattam. A felületen kialakuló módosított szénréteg 
optikai tulajdonságait és vastagságát spektroszkópiai ellipszometriával, a céltárgy kötésszerkezetbeli 
változásait pedig Raman spektroszkópiai mérésekkel vizsgáltam. A nanoszekundumos lézerek esetén a 
módosított réteg vastagsága nagyobb volt, mint amit a femtoszekundumos lézer eredményez. Ez a jelenség 
a hosszabb felfűtési idő miatt fellépő nagyobb hődiffúziós hosszal magyarázható. Az ellipszometriai és a 
Raman spektroszkópiai mérések rendezetlen kötésszerkezettel rendelkező, nanostruktúrák megjelenését 
jelezték. Nagy felbontású elektronmikroszkópos képekkel igazoltuk, hogy a felületen nanométeres 
mérettartományba eső felületi struktúrák jönnek létre.
Ha a lézerimpulzus a céltárgyat egy átlátszó folyadék alatt éri el, akkor a magas nyomás jóval lassabban 
relaxálódik, köszönhetően a folyadék összenyomhatatlanságának. További kísérleteket során nagy ener-
giájú Nd:YAG lézerimpulzusokkal a céltárgy közelében vízben keltett plazma hatását vizsgáltam. Az első 
esetben a lézerimpulzust közvetlenül az üvegszerű szén céltárgy fölé fókuszáltam. Ebben az esetben az 
impulzus egy része elérte a céltárgy felületét, és felmelegítette azt. A vízben keletkező nagy nyomású lö-
késhullámot követően a gyorsan táguló plazma tovább fűtötte a felületet. A második esetben a mintát a 
lézerimpulzus terjedésével párhuzamosan helyeztem el, így azt nem érte lézerfény, tehát nem érte akkora 
hőhatás, mint az előző esetben. Raman spektroszkópiai mérések megmutatták, hogy a két különböző meg-
világítás eltérő kötésszerkezetbeli változást eredményez. A lézerfénnyel is kezelt felületen, kiszélesedett, 
elkent spektrumcsúcsokat figyeltem meg, ami amorf, nagymértékben rendezetlen kötésszerkezetű anyag 
jelenlétére utalnak. Abban az esetben, amikor a mintát a lökéshullám és a kiterjedő plazma munkálta meg, 
a Raman spektrumok kevésbé kiszélesedett csúcsokat, rendezettebb, de még mindig grafitos kötésszerke-
zet jelenlétét mutatták. 

Kulcsszavak: lézeres lökéshullám, lézerplazma, Raman spektroszkópia, szén kötésszerkezete 
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AGYKÉRGI INTERAKCIÓK HÁLÓZATI MODELLJE 

FÜLÖP Anikó

Az agykérgi áreák nem homogén egységek, kisebb területekre oszthatók a más áreákból érkező bemenetek 
és a kimeneteket biztosító neuronpopulációk eloszlása alapján. Ez a gondolatmenet vezetett el az ötletig, 
hogy az információátvitelben közvetlenül szerepet játszó hálózat modelljét megalkossuk és elemezzük. Eb-
ben a hálózatban a csúcsok azokat a jól körülhatárolt területeket jelentik egy adott agykérgi áreán belül, 
amelyek más áreák szintén jól meghatározott területeivel tartják a kapcsolatot. Ezáltal részletesen feltér-
képezhető, hogy egy adott agykérgi terület pontosan honnan és milyen súllyal kap információt és hová 
küldi azt tovább. Jelen kutatási témán 2013 óta dolgozom az MTA Wigner FK Elméleti idegtudomány és 
komplex rendszerek csoportjában, mint tudományos diákköri hallgató. 
Az agykéreg strukturális és funkcionális szerveződésének megértéséhez napjainkban megkerülhetetlenné 
vált a hálózatelemzés. Az idegsejtek összekapcsolódásával kialakuló agykérgi hálózat több szinten szerve-
ződik. A mikrohálózatok különböző idegsejt típusok lokális és szelektív összekapcsolódásával épülnek fel. 
Makroszkópos szinten a különböző feladatokra specializálódott, nagyobb kérgi területek interakciói tanul-
mányozhatók, melyek az adekvát magatartás és a különböző kognitív funkciók szabályozásáért felelősek. 
A kérgi hálózatok ma már jól vizsgálhatók mikro- és makroszinteken, azonban a kettőt összekötő köztes, 
mezoszkópos skálán szerveződő hálózatról hiányosak az ismereteink. A mezoszkópos szintet kisebb, funk-
cionálisan azonosítható kérgi területek kapcsolatrendszere alkotja. Ezen a szinten az idegi összeköttetések 
moduláris eloszlást mutatnak, ami jól összevethető az alapvető kérgi funkciók kolumnáris, oszlopos leké-
peződésével. A mezoszkópos hálózat feltérképezése tehát az agykérgi működés megértése szempontjából 
kulcsfontosságú kérdés. Makroszkóposan az agykérgi áreákon jelentős jelátviteli forgalom zajlik az átlago-
san tucatnyi be- és kimeneten keresztül. 
1. Hipotézis: e jelátvitel szerepe a kérgi információáramlásban jól vizsgálható gráfelméleti módszerekkel. 
E célból majom (Macaca mulatta) adatok alapján létrehoztuk a kettő-hosszúságú utakat reprezentáló in-
terakciós hálózat topológia megtartó modelljét a kiindulási hálózatból származtatott vonal gráf segítsé-
gével. Az interakciós hálózat az eredeti hálózat második származtatásából adódik. Az interakciós hálózat 
elemzéséből nyert adatok visszavetíthetőek az eredeti, „felbontott” áreákra, ezáltal sokkal pontosabb ké-
pet nyerhetünk az információátvitelről. Az élek súlyozatlanok, csupán azok meglétét, ill. hiányát vettük 
figyelembe. Mind a kiindulási, mind az interakciós hálózat esetében meghatároztuk a rájuk jellemző alap 
hálózati mérőszámokat, illetve ezeket az eredményeket összehasonlítottuk random generált, azonos mére-
tű Erdős-Rényi gráfok értékeivel is. Emellett az egyes agyterületek közötti hasonlóságok feltérképezésére 
többféle klaszterezési módszert is alkalmaztunk. 
2. Hipotézis: Az interakciós hálózat a mezoszkópos szintű szerveződés egy lehetséges modellje. Az inter-
akciós hálózatban a ki-bementi kombinációk egy absztrakt, „pontszerű” kapcsolatot jelenítenek meg, me-
lyek megfeleltethetők az interakciót fizikailag megtestesítő modulok vagy oszlopok csoportjának. A modul-
csoportok közötti kapcsolatok hozzáadásával és neurodinamikai modellek segítségével vizsgálni fogjuk a 
mezoszkópos szintű struktúra és dinamika kapcsolatát.  

Kulcsszavak: agykérgi hálózatok, modellezés, gráfelmélet, agykérgi modul, vonalgráf 

Felhasznált irodalom:

Angelucci, A., & Bressloff, P. C. (2006). Contribution of feedforward, lateral and feedback connections to 
the classical receptive field center and extra-classical receptive field surround of primate V1 neurons. In S. 
L. M. S. Martinez-Conde  L.M. Martinez, J.-M. Alonso and P.U. Tse BT - Progress in Brain Research (Ed.), 
Visual Perception Fundamentals of Vision: Low and Mid-Level Processes in Perception (Vol. Volume 154, 
Part A, pp. 93–120). 
Ashaber, M., Pálfi, E., Friedman, R. M., Palmer, C., Jákli, B., Chen, L. M., & Négyessy, L. (2014). Connectivity 



121Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

of somatosensory cortical area 1 forms an anatomical substrate for the emergence of multifinger receptive 
fields and complex feature selectivity in the squirrel monkey (Saimiri sciureus). Journal of Comparative 
Neurology, 522(8), 1769-1785.
Barone, P., Batardiere, A., Knoblauch, K., Kennedy, H., & Dy, M. L. H. (2000). Laminar Distribution of 
Neurons in Extrastriate Areas Projecting to Visual Areas V1 and V4 Correlates with the Hierarchical Rank 
and Indicates the Operation of a Distance Rule, 20(9), 3263–3281.
Bressler, S. L., & Menon, V. (2010). Large-scale brain networks in cognition: emerging methods and 
principles. Trends in Cognitive Sciences, 14(6), 277–90. 
Bullmore, E., & Sporns, O. (2009). Complex brain networks: graph theoretical analysis of structural and 
functional systems. Nat Rev Neurosci, 10(3), 186–198. 
Fallani, F. D. V., Richiardi, J., Chavez, M., & Achard, S. (2014). Graph analysis of functional brain networks: 
practical issues in translational neuroscience. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological 
Sciences, (369). 
Mountcastle, V. (1997). The columnar organization of the neocortex. Brain, 120(4), 701–722. 
Négyessy, L., Pálfi, E., Ashaber, M., Palmer, C., Jákli, B., Friedman, R. M., ... & Roe, A. W. (2013). 
Intrinsic horizontal connections process global tactile features in the primary somatosensory cortex: 
Neuroanatomical evidence.Journal of Comparative Neurology, 521(12), 2798-2817.
Shipp, S. (2007). Structure and function of the cerebral cortex. Current Biology : CB, 17(12), R443–9. 
Sporns, O., Chialvo, D. R., Kaiser, M., & Hilgetag, C. C. (2004). Organization, development and function of 
complex brain networks. Trends in Cognitive Sciences, 8(9), 418–25.
 



122 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

MAGASABB RENDŰ DISZPERZIÓ MÉRÉSE BRAGG-TÍPUSÚ ÉS 

FOTONIKUS KRISTÁLY SZERKEZETŰ OPTIKAI SZÁLAKON 

GRÓSZ Tímea

Manapság az optikai szálak alkalmazása meglehetősen széleskörű, a telekommunikációban, az orvostudo-
mányban, az optikában, illetve különböző szenzorokként is egyaránt felhasználásra találnak. A 90-es évek 
közepén megjelent Bragg-típusú illetve fotonikus kristály szerkezetű optikai szálak jelentősége abban rej-
lik, hogy számos optikai tulajdonságuk a célalkalmazásnak megfelelően alakítható, így például a diszper-
ziójuk, kettőstörésük és nemlineáritásuk tervezhető a szálgeometriájuk megfelelő változtatásával. Figye-
lembe véve, hogy a modellezéskor megtervezett geometria a gyártási folyamat során némileg módosulhat, 
és így az optikai szál tulajdonságai is eltérhetnek a tervezettől, fontos kísérleti úton is minél pontosabban 
meghatározni ezen paramétereket.
Mérési módszerként a spektrális interferometriát választottuk, mely a diszperzió meghatározásának egyik 
bevált módszere. A felvett spektrálisan bontott interferogramokból a szükséges fázisinformáció kinyerésé-
hez különféle kiértékelési eljárásokat használhatunk, például az ún. állandó fázisú pont meghatározásán, 
a minimumok-maximumok leolvasásán, a koszinusz-függvény illesztésén vagy a Fourier-transzformáción 
alapuló módszert. Méréseink során a fent említett módszereket először egy Bragg-típusú, fotonikus tiltott 
sávval rendelkező („photonic bandgap”) optikai szálon teszteltük. Megállapítottuk, hogy a Fourier-transz-
formáción alapuló kiértékelés adja a legnagyobb pontosságot magasabb rendű diszperzió jelenléte esetén, 
és egyben alkalmas a gyártási hibák miatt fellépő nemkívánatos rezonanciák okozta fázisugrások kimuta-
tására is.
További méréseink során egy légmagos, HC-800 típusú fotonikus kristályszálat vizsgáltunk meg. Szem 
előtt tartva, hogy használat közben egy optikai szál milyen fizikai hatásoknak van kitéve, megvizsgáltuk, 
hogyan változnak a diszperziós tulajdonságok a szál kifeszített, feszítetlen illetve felcsavart helyzetében. 
Tekintve, hogy ezen szálak gyártása meglehetősen költséges, fontos szempont volt olyan mérési eljárás 
alkalmazása, mely alkalmazható rövid (<1m) optika szálak esetén is. Megvizsgáltuk, hogy az így kapott 
eredményekből lehet-e következtetni hosszabb szálak tulajdonságaira is, ugyanis a jelenlegi gyártási tech-
nológia nem feltétlenül tudja biztosítani ezen méhsejt szerkezetű optikai szálak tökéletes szimmetriáját a 
szál teljes hossza mentén. Megfigyeltük, hogy a vizsgált szál az elméletileg jósolt értékhez képest jelentős 
kettőstöréssel rendelkezik, valamint megállapítottuk, hogy a diszperziója additív, és csak kis mértékben 
függ a szál helyzetétől, viszont a polarizációs irányok közötti átcsatolódás függ az alaktorzulás következté-
ben fellépő feszültségektől és a szál hosszától.
Korábbi megfigyeléseinkre alapozva, miszerint bizonyos magasabb rendű diszperziók jelenlétére következ-
tethetünk az állandó fázisú pontok számából, e módszer alkalmasságát teszteltük diszperziós rendek do-
minanciájának kimutatására. Szimulációkat készítettünk, majd további méréseket végeztünk a korábban 
vizsgált Bragg-szálon. Kimutattuk, hogy az állandó fázisú pontok mozgásából és számából következtetni 
lehet a magasabb rendű diszperzió dominanciájára, a koefficiensek meghatározása azonban szükséges az 
egyértelműség biztosításához.
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 KÖRNYEZETTUDOMÁNY A KÖZOKTATÁSBAN 

GULYÁS Krisztina

Az általános iskola alsó tagozatán a környezeti nevelés a Környezetismeret tantárgy keretében folyik. A 
környezettudományi alapokat elsősorban a NAT „Ember és természet” műveltségi terület 7 tematikus egy-
ségében találjuk (1. táblázat). E tématerületek megjelennek a Természetismeret 5–6. osztályos tankönyve-
iben, továbbá a Biológia, Földrajz, Kémia és Fizika tantárgyak 7–8. osztályos tananyagában. A középisko-
lában a Természetismeret, mint tantárgy megszűnik. 
A NAT korábbi tematikus egységeivel szemben több kritika is megfogalmazódott. Általános problémaként 
fogalmazódik meg, s nem csak hazánkban, hogy nem a környezet által feltett kérdések integrálják a gon-
dolkodást (Lieberman and Hoody, 1998). Ehhez más szemlélet kell, amit többek között a csoportmunka, 
a környezettudományi szakköri tevékenység, a különböző hazai és nemzetközi mérési programokba való 
integrálódás jelenít meg a hazai oktatási rendszerben. Számos jó kezdeményezés van, mint a hazai GLOBE 
program [9], az OMSZ Metész önkéntes észlelői hálózata [10], vagy a kis vízfolyásainkat, patakjainkat 
vizsgáló BISEL program [11], de kihasználásra vár a középiskolások részére kötelező önkéntes munka is 
(Nemzeti köznevelési törvény, 2011). Természetesen e feladatok sikeréhez nélkülözhetetlenek a szakmai-
lag felkészített pedagógusok, a jól megírt módszertani segédletek, útmutatók, (Matolcsi, 2012) s ebben a 
tanárképzésben résztvevő egyetemeknek is van feladatuk. 
A környezettan ismeretek megjelennek a szakiskolai képzésben is. A holisztikus szemléletű, a mű-
veltségi csoportokat egységes rendbe kezelő tankönyvek (Einhorn et al., 2013), [12] ebben az is-
kolatípusban jó kezdeményezésnek tűnnek. Pozitívak az első visszajelzések is (Kerber, 2014). A 
befogadásra váró ismeretanyag, azonban bővebb, mint ami a tankönyv lapjain átadható. Az áb-
rák néhol túlzsúfoltak, nincs minden megmagyarázva – kellenek a célzott segédanyagok. Ke-
vés a rendelkezésrA következőkben a környezetfizikai ismeretanyaghoz legközelebb eső „Környe-
zet és fenntarthatóság”, illetve az „Ember és természet” ismeretanyag témaköreit mutatjuk be az  
1–12. évfolyam oktatási tematikáiban , kitekintéssel a szakiskolákra.
A középiskola 11. osztályában már előkerül a modern fizika. Itt a főbb témakö-
rök (emelt szinten): i) rezgések és hullámok, ii) elektromágneses jelenségek, iii) optika,  
iv) atomfizika, v) magfizika, vi) csillagászat. Mindegyik témakörnek vannak környezetfizikai vonatkozásai.
Találunk olyan tankönyvet is, ahol külön foglalkoznak az elektromos energiahálózat kérdéseivel. A magfi-
zika témakör tartalmazza a radioaktivitást, feldolgozásra kerül a nukleáris energiatermelés és ennek koc-
kázata, ami újabb kapcsolódási pont a környezetfizikához Az oktatási célok között hangsúlyosan szerepel 
az energiatudatos szemlélet és a kockázatviselés felelősségének kialakítása
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METAANYAGOK TÖRÉSMUTATÓJÁNAK VIZSGÁLATA A BEESÉSI 

SZÖG FÜGGVÉNYÉBEN 

KALVACH Arnold

A metaanyagok olyan hullámhossz alatti karakterisztikus méretekkel rendelkező periodikus szerkezetek, 
amelyeknek különleges elektromágneses tulajdonságokkal bírnak. A hullámhossz alatti méretek miatt 
ezen struktúrák makroszkopikusan homogén anyagjellemzőkkel jellemezhetőek – a működési frekvenciá-
jukon –, a homogenizált anyagjellemzők pedig olyan értékeket mutathatnak, amelyek a természetben nem 
fordulnak elő, mint például egynél kisebb, nulla vagy negatív törésmutató.
A szakirodalom részletesen vizsgálja ezen jellemzőket, ám többnyire csak merőleges beesésre. Fontos 
azonban a ferde beesés vizsgálata is, hiszen a metaanyagok homogenizált anyagjellemzői a struktúrák an-
izotrópiája miatt általában erősen beesési szög függőek. Ezt a szögfüggést gyakran kompenzálják olyan 3D 
struktúrákkal, amelyek minden irányból hasonlóan néznek ki, ez viszont jóval bonyolultabb gyártástech-
nológiát igényel, mint a 2D struktúrák gyártása és rétegezése, ezért elterjedésük nem valószínűsíthető. 
Fontos tehát annak a vizsgálata, hogy megvalósíthatóak-e izotróp (beesési szögtől független) makroszko-
pikus anyagjellemzőkkel rendelkező metaanyagok 2D struktúrák felhasználásával.
Kutatásunk során többféle rétegzett 2D struktúrát vizsgáltunk meg. Ezek általában hordozó lemezre nyom-
tatott fémes szerkezetek, melyek a működési frekvenciatartományban (ahol a makroszkopikus anyagjel-
lemzőkkel való leírás helytálló) rezonáns viselkedést mutatnak. A struktúrák elektromágneses válaszát 
a végeselem módszer segítéségével számítógépen szimuláltuk különböző beesési szögű síkhullámokra. A 
szimulált metaanyag lemezek transzmissziós és reflexiós adataiból az irodalom alapján minden beesési 
szögre kinyertük az anyagjellemzőket, és ezeket felhasználva felvázoltuk a diszperziós összefüggést. A disz-
perziós összefüggés egy adott frekvencián megadja a normális (a lemezre merőleges) és a tangenciális (a 
lemezzel párhuzamos) hullámszám közti összefüggést. Amennyiben ezen két mennyiség négyzetösszege 
állandó minden beesési szögre, úgy az anyag izotrópnak tekinthető.
Vizsgálódásunk során azt tapasztaltuk, hogy bár a legtöbb esetben a 2D struktúrák olyan anizotróp jel-
lemzőkhöz vezetnek, amelyek legtöbbször még tenzorok segítségével sem írhatóak le, mégis előállítható 
olyan struktúra, amely bizonyos frekvenciatartományban egyszerre mutat különleges anyagjellemzőket és 
viselkedik izotróp anyagként. Cikkünkben bemutatunk egy olyan ún. Fishnet struktúrát, amely a rezonan-
ciafrekvenciája környékén izotróp nulla közeli (egynél kisebb) törésmutatóval jellemezhető. Ez azt jelenti, 
hogy a vákuumból érkező elektromágneses hullámok ellentétes irányban törnek ebben a metaanyagban, 
mint bármely természetben előforduló anyagban, ami érdekes új alkalmazásoknak adhat utat.
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NÉHÁNY CIKLUSÚ ELEKTROMÁGNESES IMPULZUSOK 

POLARIZÁCIÓS ÁLLAPOTÁNAK DIFFRAKCIÓ OKOZTA 

VÁLTOZÁSAI 

MAJOR Balázs

Az úgynevezett „polarizáció-formált” ultrarövid lézerimpulzusok egyre nagyobb körben lelnek felhaszná-
lásra, hiszen új vizsgálati eszközként szolgálhatnak a spektroszkópiában, izolált attoszekundumos impul-
zusok keltésekor, vagy kvantumrendszerek tanulmányozásakor. Habár az akár időben változó polarizációs 
állapot létrehozására precíz módszerek állnak rendelkezésre, a létrehozott rövidimpulzusok polarizációs 
állapotának esetleges terjedés (propagáció) vagy fókuszálás okozta változásai továbbra is befolyásolhatják 
a kísérleti eredményeket. Ezekről azonban az esetek többségében elfeledkeznek, hiszen egy olyan koherens, 
nagy polarizáció fokú és térben homogén polarizációs állapotú elektromágneses hullámcsomagtól, mint 
amit az impulzusüzemű lézerrendszerek lézernyalábjai szolgáltatnak, nem várnak általában propagáció-
okozta polarizációs-állapot változásokat.
Kutatásaink rámutattak azonban, hogy a néhány ciklusú elektromágneses impulzusok esetén a polarizá-
ciós állapot megváltozhat akár szabad terjedés vagy fókuszálás során is. Erről az elsőre talán meglepő 
jelenségről sikerült megmutatni, hogy eredete a nyaláb véges kiterjedésében keresendő, és elsődleges oka 
a lézerimpulzus különböző monokromatikus komponenseinek eltérő diffrakciós tulajdonsága. Fontos jel-
lemző az is, hogy a polarizációs állapot az elektromágneses hullám terjedése során csak akkor változik meg, 
ha a polarizáció időfüggő, azaz időben állandó polarizációs állapotú impulzusok megtartják polarizációs ál-
lapotuk, akárcsak a monokromatikus hullámok. Egy egyszerű, közelítő modell segítségével sikerült szem-
léletes és könnyen alkalmazható törvényszerűségeket találnunk a bekövetkező változásokra. Rámutattunk 
arra is, hogy milyen hatással lehet ez a jelenség a jelenleg is alkalmazásban lévő esetekben, illetve milyen 
befolyással lehet ez az effektus esetleg a jövőben elvégzett kísérletek során.
Előadásom célja, hogy bemutassam a néhány ciklusú elektromágneses impulzusok polarizációs állapotá-
nak diffrakció okozta változásaival kapcsolatos eredményeinket, amelyeket témavezetőmmel (Dr. Horváth 
Zoltán, SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék) valamint együttműködő partnerünkkel (Miguel 
Angel Porras, Universidad Politécninca de Madrid, Grupo de Sistemas Complejos) közösen dolgoztunk ki. 
Előadásom során az érintett tudományterületeket bemutató bevezető után kitérek a jelenség fent említett 
fizikai okára, felvázolom a változásokat jó közelítéssel leíró egyszerű törvényszerűségeket és néhány az 
alkalmazásokhoz kapcsolódó példát is hozok. Rövid kitérőt teszek a jelenség kimutatását célzó jövőben 
tervezett kísérletekre is.
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A SPEKTROSZKÓPIAI ELLIPSZOMETRIA INTERDISZCIPLINÁRIS 

ALKALMAZÁSAI 

PÁPA Zsuzsanna

Kutatócsoportunk a Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékén már több, 
mint 10 éve foglalkozik a különböző minták optikai tulajdonságainak és szerkezetének meghatározását 
lehetővé tevő optikai módszerrel, a spektroszkópiai ellipszometriával. Az ellipszometria mérési elve azon 
alapul, hogy a különböző tömbanyagok és vékonyrétegek eltérő módon változtatják meg a rájuk bocsátott 
fény polarizációs állapotát a visszaverődés során. A mérés egyszerű: ismert polarizációs állapotú fehér 
fényt bocsátunk a vizsgálandó mintára, és az analizátor után a készülék által detektált intenzitásokból in-
formációt kapunk a reflektált fény polarizációs állapotának megváltozásáról. Ahhoz azonban, hogy a mért 
polarizációváltozásból optikai adatokat és rétegvastagságokat tudjunk meghatározni, sok esetben nagyon 
összetett, indirekt modellezési eljárást kell követnünk. 
A spektroszkópiai ellipszometriát évtizedek óta használják tömbi anyagok, jól definiált vékonyrétegek és 
vékonyréteg-rendszerek vizsgálatára, az utóbbi években azonban a méréstechnika fejlődése lehetővé tette, 
hogy többek között egy atomi vastagságú rétegek, nanostrukturált anyagok vagy szerves anyagú minták 
esetén is eredményesen lehessen alkalmazni ezt a vizsgálati módszert. 
Szegeden is több olyan témán dolgozunk, amelyek a fizika, illetve anyagtudomány mellett más tudomány-
területekhez kapcsolódnak. Hosszabb ideje tartó együttműködésünk során a Semilab Félvezető Fizikai 
Laboratórium Zrt. munkatársai felvetésére többek között grafén és pár nanométer vékony szén rétegek 
ellipszométerrel való vizsgálatát elemeztük. A grafén rétegek minősége, kristályszerkezete jól nyomon 
követhető ellipszometriával, ha a réteg egy meghatározott vastagságú dielektrikum, pl. szilícium dioxid 
rétegen van. A kutatás során megmutattam, hogy hogyan befolyásolja a mért eredményeket, ha ennek a 
segédrétegnek a vastagsága nem egyenletes, és egy eljárást adtam meg ennek a kiküszöbölésére.
Az SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémia Tanszékével szén nanocső szőnyegek szintézisére alkalmas ka-
talizátor vékonyrétegeket készítettem, amelyek minősítésére az ellipszometria módszerét alkalmaztam. 
Kísérleteinkben a katalizátorrétegek belső nanoszerkezetét és vastagságát 1 nanométeres léptékben vál-
toztattuk annak érdekében, hogy megtaláljuk a nanocső szintézis szempontjából optimális paramétereket. 
Az elkészült milliméternél is vastagabb nanocső szőnyegeket szintén vizsgáltuk ellipszométerrel, amely 
alkalmas módszernek látszik például a nanocsövek irányítottságának kimutatására. 
Egy másik projektben a Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársaival dolgozunk együtt. Munkám so-
rán szilícium hordozóra felvitt fehérje rétegek ellipszometriai kiértékelését végzem. Vizsgálataink ered-
ményeképp a rétegek vastagsága és optikai tulajdonságai mellett azt is sikerült az ellipszometriai mérések 
eredményeire támaszkodva kimutatni, hogy a különböző vezetési tulajdonságú n vagy p típusú szilícium 
hordozókhoz eltérő módon kötődnek a fehérje rétegek.
Előadásomban a spektroszkópiai ellipszometria rövid bemutatása mellett az alkalmazások széles köréből 
szeretnék ízelítőt adni.

Kulcsszavak: ellipszometria, szén nanocső, vékonyrétegek
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A KÖZÖSSÉGI KERTEK HELYI TÁRSADALOMRA GYAKOROLT 

HATÁSAI A SZEGEDI KÖZÖSSÉGI KERTEK PÉLDÁJÁN 

BENDE Csaba, NAGY Gyula

A közösségi kertek első megjelenési helye az Egyesült Államok, ahonnan kiindulva az 1970-es és 80-as 
években Európában, majd a 2011-ben Magyarországon, Budapesten is megjelentek. A nemzetközi szakiro-
dalom már széles sprektumban elemezte a közösségi kerteket, többek között azok társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásait, a lakosság élelmezésében betöltött szerepét, valamint a városfejlesztési politika egyik 
lehetséges eszközeként is vizsgálta. Bár a témában egyre több publikáció jelenik meg - főként internetes 
portálokon, blogokon - hazánkban a kevés kutató fordított figyelmet a közösségi kertekre annak ellenére, 
hogy közösségépítő és város rehabilitációs céllal egyre több kert nyílt meg az országban.
Kutatásunkkal egyrészt a hazai közösségi kertek működési modelljét, közvetlen társadalmi hatásait tárjuk 
fel. Mintaterületként a 2014-ben megnyílt szeged-tarjáni Megálló közösségi kertet és a szintén szegedi, 
Makkosházi közösségi kert és szabadidőközpontot választottuk. Dolgozatunkban a hazai közösségi kerte-
ket, - kiemelt figyelmet szentelve a szegedi közösségi kerteknek, elhelyezzük a világ közösségi kertjeinek 
rendszerében, valamint feltárjuk azok hasonlóságait és különbségeit. Ez utóbbit néhány szempont alapján 
tesszük meg, mint például a kertek megszervezése és működési kereteik.
Először a nemzetközi szakirodalom áttekintését végeztük el, áttekintve a közösségi kertek történelmi sajá-
tosságait, majd azok társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait. Ezt követően a szegedi közösségi kertek-
ben elvégzett interjús kutatások eredményeit ismertetjük, melyet a Megálló közösségi kert esetében a kert 
koordinátorával és kertészeivel 2014 októberében, míg a Makkosházi közösségi kert és szabadidőközpont 
esetében 2015. január és március közötti időszakban végeztünk kvalitatív módszerekkel. 
Az interjús felmérés során arra az eredményre jutottunk, hogy a szegedi közösségi kertek eltérnek az át-
lagos amerikai közösségi kertektől, azonban számos hasonlóságot fedezhetünk fel köztük, és más európai 
- például berlini - közösségi kertekkel. A Megálló közösségi kert nem egy helyi közösség összefogása révén 
jött létre, hanem egy civil szervezet indította el, melynek célja egy működő helyi közösség megteremtése. A 
szervezet ezt elsődlegesen egy közösségi ház üzemeltetésével próbálta elérni, míg a közösségi kert csupán 
másodlagos szerepet töltött be, később azonban felismerték a kert szerepét a közösségépítésében és fenn-
tartásában. A kertet művelő kertészek motivációja egyrészről korábbi kertészeti tapasztalatainak feleleve-
nítése volt, másrészről a fiatal családosok gyermeküket szerették volna megismertetni a kerti növényekkel 
és művelési kultúrával. Mások a kert általi közösséghez tartozást fontosságát emelték ki. Ezzel szemben a 
Makkosházi közösségi kert és szabadidőközpont egy helyi lakos által kezdeményezett, de már a város ön-
kormányzata által megvalósított kezdeményezés, ezért a kert a top-down szervezési mód jegyeit mutatja. 
A kert további érdekessége, amely egyébként a Megálló közösségi kert esetében is megfigyelhető, hogy a 
közösségi kert mellett más funkcióval is rendelkezik, ez a Megállónál közösségi ház, míg a Makkosházi 
esetében egy fitneszpark, amely mint kiegészítő fejlesztés valósult meg a kertben. 
Összességében a két esettanulmány eredménye azt mutatja, hogy a magyar közösségi kertek létrehozása 
sajátos, top-down módon történik, szemben az amerikai bottom-up kezdeményezéssel. A kertek számos 
pozitív hatást gyakorolnak a kertészekre, mint például az egészségügyi állapot javulása, és a szabadidő 
hasznos eltöltése. A közösségi kertek a részvételi vagy közösségi településfejlesztés egyik alapját adhatják.

Kulcsszavak: fenntartható fejlődés, városi mezőgazdaság, városi kertészet, városi közösségek, zöld felüle-
tek  
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A ZALAI NÉMETEK, AVAGY TUDOMÁNYOS RIPORT EGY 

ISMERETLEN NEMZETISÉGI KÖZÖSSÉGRŐL 

HOHL Zsófia

Hazánk a 21. században is soknemzetiségű ország. A nemzetiségi közösségek történetének és mindennap-
jainak vizsgálata aktuális és izgalmas témát jelent az etnikai földrajzzal foglalkozó kutató számára, főként 
ha terepi tapasztalatai révén egy-egy olyan etnikai közösségről adhat hírt, melynek létezése a tudományos 
és közélet számára is gyakorlatilag ismeretlen. Kutatómunkám célja tehát felrajzolni a zalai németeket Ma-
gyarország etnikai térképére, s több szempontú vizsgálatukon keresztül feloldani néhány, a magyarországi 
nemzetiségi csoportok körüli látszólagos ellentmondást és problémát. 
Kutatásom hipotézise, hogy a múlt századi hazai politikai és tudományos kontextusban született etnikai 
földrajzi fogalomkészletünk megújításra szorul, mivel jelenlegi definícióink nem képesek árnyalt képet 
adni a magyarországi nemzetiségi közösségekben zajló folyamatokról, s a hazai nemzeti kisebbségek vál-
tozó identitásáról. 
A tanulmány Nagykanizsától északra elterülő törpe- és aprófalvak (Fűzvölgy, Hosszúvölgy, Homokkomá-
rom, Magyarszentmiklós) német kisebbségeinek vizsgálatát tartalmazza. Kutatómunkám során először a 
magyarországi németek történetével, valamint a hazai nemzetiségek jogaival kapcsolatos szakirodalmat 
dolgoztam fel. A zalai németek történetét levéltárban kutattam. Az etnikumok múltbeli létezése vitatha-
tatlan, az 1700-as évek elején a Rajna-menti Koblenz vidékéről telepítenek katolikus svábokat a vizsgált 
területre. Munkám következő fázisában a rendelkezésre álló statisztikai adatokat dolgoztam fel egészen az 
1800-as évek végéig visszamenőleg. Az adatok ismeretében olyan aktuális problémák és kérdések láttak 
napvilágot, mely Magyarország számos további nemzetiségi közösségét is érintheti. 
A vizsgált települések bár 2010-ben német nemzetiségi önkormányzattal rendelkeztek, a 2001-es nép-
számláláskor a lakosok nem vállalták nemzetiségi kötődésüket, s a korábbi cenzusok idején sem jelentek 
meg markánsan. Magyarországon sem a tudományos, sem a közéletnek nem sikerült még szakítani azzal 
az irányzattal, mely a kisebbségek megítélésekor mindenekelőtt a népszámlálási adatokra hagyatkozik. 
Létezhet-e tehát Zalában valós német identitás napjainkban, vagy anyagi haszonszerzés áll a nemzetiségi 
önkormányzatok megalakulása mögött? Vannak-e az etnikai identitásnak objektív kritériumai? Mit nyer-
het a térség a német jelleg kihangsúlyozásával? Ma is hasonlítanak, összetartoznak-e ezek a települések? 
A tanulmány újabb tudományterületet, a szociológiát beemelve, igyekszik felelni a fenti kérdésekre. A szo-
ciológia vizsgálati módszereiben, valamint a kvalitatív vizsgálati metódusokat és fogalmakat alkalmazó 
külföldi etnikai földrajzi szakirodalomban elmélyedve, 2010 őszén kérdőíves felmérést végeztem a zalai 
németek körében. A kérdőívek eredményei, s az azóta eltelt időszak választási adatai szintén hozzájárulnak 
a feltett kérdések megválaszolásához.
Kutatómunkám távlati célja teret nyitni a magyar etnikai földrajzban a szociológiai szemléletmódnak, erő-
síteni az etnikai földrajzi vizsgálatok alkalmazott jellegét, s bizonyítékul szolgálni arra, hogy a 21. század-
ban is létezhetnek „rejtőzködő”, „felfedezésre váró” nemzetiségi közösségek Magyarországon.

Kulcsszavak: etnikai identitás, magyarországi németek, népszámlálás, nemzetiségi önkormányzat
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MÁSODIK GENERÁCIÓS QR-KÓDOK ALKALMAZÁSA A 

TURISZTIKAI TÉRHASZNÁLAT ALAKÍTÁSÁBAN – NYUGAT- 

BALATONI KERÉKPÁRÚT ESETTANULMÁNY PÉLDÁJÁN 

HORVÁTH Zoltán, PAPP Júlia

A turisták térben való mozgásának pontos ismerete, valamint az alapján orientálásuk, tudatos irányításuk 
a hatékony turizmustervezés alapját jelentik. Az egységesen jelölt, kitáblázott túraútvonalak, a szolgálta-
tások és az attrakciók térbeli elhelyezkedése mind hozzájárul a turista zavartalan élményének kialakulásá-
hoz, és egyben elengedhetetlen feltételei is annak. Az önvezetéses túrák alkalmával a turista rákényszerül, 
hogy egyedül tájékozódjon, az út során pedig minden pillanatban döntéskényszerbe kerül, hogy melyik 
útvonalat válassza, melyik településeket vagy attrakciókat látogassa meg. Ehhez a döntéshez nyújthatnak 
segítséget a tájékozódást segítő második generációs QR-kódok, amelyek gyors és egyszerű információs 
csatornaként állnak rendelkezésre minden mobileszközzel és internet hozzáféréssel rendelkező egyén szá-
mára. Szolgáltatói oldalról lehetővé teszik így a döntési folyamatok segítését, befolyásolását, ezáltal köz-
vetve a térhasználat alakítását. A QR-kódok beolvasásából származó széleskörű információk, mint például 
a kódok beolvasásának száma, ideje, helye, és a felkeresett tartalmak egyaránt értékes adatok, az azokat 
értelmezni és felhasználni tudó menedzsment számára. Előnyük, hogy a mögöttük lévő tartalom könnyen 
változtatható, ezáltal naprakész információkkal látják el a turistákat. 
Kutatásunkban esettanulmányként a Nyugat-Balaton desztináció területén kiépülő rendszert vizsgáljuk 
meg. Ahogy a Balatonnál, úgy a Nyugat-Balaton desztináció esetében is a part menti településeken kon-
centrálódik a turisztikai kereslet, míg a háttértelepülések közül Hévíz és Zalakaros látogatottsága kiemel-
kedő. A parttól távolabbi települések ismertségének növelésére a kerékpáros turizmus, mint turisztikai 
termék komplex fejlesztése jó lehetőséget biztosít. Ehhez azonban megfelelő infrastruktúra szükséges, 
amelynek a kerékpárutak, a kerékpározásra alkalmas utak, a kerékpárkölcsönző hálózat mellett fontos 
szegmense a turisták biztonságérzetének megteremtése, aminek új eszközei a dinamikus QR-kódok leol-
vasásával elérhető digitális kerékpáros térképek. A tanulmány célja a QR-kódok (lehetséges) szerepének 
vizsgálata a turisztikai térhasználat alakításában, a választott desztináció térhasználatának vizsgálata, a 
turisztikailag sűrűn használt terek, perifériák és holt terek meghatározása.
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EGY MAGYAR INNOVÁCIÓ SIKERE A DUALIZMUS KORÁBAN: A 

HENGERSZÉK 

KÁPOLNAI Zsombor

A magyar malomipar dualizmus kori sikerének titka a kiváló természeti adottságokon kívül a hazai innová-
cióknak is köszönhető, melyek közül kiemelkedik a Mechwart-féle hengerszék. A hengerszék a kapitalista 
átalakuláson keresztül ment malomiparban, melyben már főként a gőzmalmok vették át a vezető szerepet, 
a hengerszék kulcsfontosságú tényező volt, mivel energiát lehetett megtakarítani használatával, valamint 
a liszt minősége is lényegesen jobb volt, mint a hagyományos malomkővel őrölté.
A hengerszék nemcsak Magyarországon és Ausztriában, hanem Európa számos országában- köztük az 
ipari forradalom bölcséjének számító Angliában- valamint Amerikában, Ázsiában és Ausztráliában is szép 
számmal értékesítettek belőle.
A hengerszék sikere azért is példaértékű, mivel Magyarországon került kifejlesztésre majd tökéletesítésre 
is.
A tanulmányban feldolgozom a történi földrajz legjelentősebb hazai kutatónak- többek között Frisnyák, 
Sándornak, Beluszky Pál, valamint a dualizmus-kori malomipar kutatásával foglalkozó szerzők: Klement 
Judit, Halkovics László munkáit.
A hengerszék elterjedésére vonatkozóan az 1880-as évektől vármegyei szinten készültek a magyar malom-
iparral foglalkozó kiadványok, melyek a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárában megtalálhatóak. 
A malomipari berendezések területi megoszlása alapján kívánom tipizálni a dualizmus-kori Magyarország 
vármegyéit. A malmok ismert koncentrációjával kívánom összevetni a malomipari berendezések-elsősor-
ban a hengerszék területi elterjedését. A vizsgálat célja, hogy a malmok technikai felszereltségeinek területi 
különbségeiről képet adjon.  A tipizáláshoz matematikai-statisztikai módszerek közül a klaszter-analízis 
fogom felhasználni, ez alapján várhatóan csoportok fognak kialakulni a vármegyék között.  A csoportok 
alapján tematikus térképeket kívánok készíteni, melyek áttekinthetően mutatják be a vármegyéket, az 
adott megyében előforduló malomipari berendezések alapján.
A hengerszék egyike a világon legelterjedtebb magyar innovációknak, melyek a korabeli csúcstechnológiát 
képviselték. Napjainkban is fontos, hogy a hazai innovációk lehetőség szerint minél nagyobb arányban 
Magyarországon valósuljanak meg elsőként. A korabeli innovációk elterjedésének kutatása napjainkban is 
aktuális téma, mivel számos jelenleg is alkalmazható gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó jó megoldás kerül 
bemutatásra.
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MENEKÜLTÜGYI HELYZETKÉP MAGYARORSZÁGON 

ÉS TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE A SZERB-MAGYAR 

HATÁRTÉRSÉGBEN 

KRISKA Olivér, NAGY Gyula

Magyarország az Európai Unióhoz történő csatlakozása után földrajzi elhelyezkedéséből adódóan kiemelt 
szakpolitikai helyzetbe került a menekültügyet illetően. Valamint schengeni külső határ lévén még na-
gyobb felelősség nehezedik rá az illegális határátlépés hatékony kezelésében is. Különösen nagy kihívást 
jelent, hogy az országba érkező menekültek koncentráltan (2014-ben 84%) éppen egy külső határ, Szerbia 
felől érkeznek hozzánk, és több mint 90%-uk illegálisan próbál bejutni az EU-ba.
A téma aktualitását mutatja, hogy 2014-ben rekordmennyiségű irreguláris határátlépő, menedékké-
rő érkezett hazánkba, valamint 2015 egyetlen hónapjában – januárban – közel annyian érkeztek, mint 
a 2013-as évben összesen. Magyarország és még néhány külső határral rendelkező tagállam az uniós 
bevándorláspolitika szigorítását sürgetné, amely minél gyorsabban lehetővé tenné a megalapozatlan me-
nedékkérelmek visszautasítását. Felmerülhet viszont egy más aspektus ezzel kapcsolatban. A zömmel Ko-
szovóból érkező migránsok túlnyomó többsége gazdasági okokból „menekül” hazájából, tehát ugyanolyan 
okokkal indulnak tömegesen Nyugat-Európába, mint amiért a magyarok teszik ezt. A különbség annyi, 
hogy ők ezt jogilag nem tehetik meg ilyen egyszerűen, hiszen nem az EU állampolgárai.
Mint minden folyamatnak, a globális-regionális léptékű illegális migrációnak is megvan a sajátos lokális 
szintű kivetülése. Felmerül a kérdés, hogy a határ közelében élő emberek mit érzékelnek ezekből a folya-
matokból. Hogyan viszonyulnak a menekülőkhöz és az illegális határátlépéshez. 
A kutatás során a helyi társadalom általános véleményét, a menekültellenesség, és az előítélet megjelené-
sét vizsgáltuk Mórahalmon és Röszkén, a határ „innenső” oldalán és Horgoson, a határ „túlsó” oldalán. A 
mintaterület kiválasztását indokolta, hogy a szerb-magyar határtérség mentén élőknek jóval több lehető-
ségük van illegális határátlépésről hallani, azt tapasztalni.
A lakosság véleményének megismerésére kérdőíves kutatást végeztünk, mely során egy 46 kérdést tar-
talmazó önkitöltős kérdőívet használtunk, ezt egészítettük ki internet alapú kérdőívekkel. A mintaterület 
magyarországi településein minden harmadik házat vontuk be a kutatásba, amennyiben visszautasították 
a válaszadást, akkor a mellette lévő ház következett. Horgos esetében a helyi általános iskolában osztot-
tunk szét a kérdőíveket, melyet a gyerekek szülei otthon töltöttek ki. Ennek eredményeként 203 kérdőív 
született a mintaterületről, és 314 online kérdőív, amely a mintaterületen kívülről érkezett. A dolgozatban 
összesen 517 db kérdőívet elemeztünk ki. 
Az eredmények alapján a mintaterület válaszadóinak 98%-a hallott már környezetében illegális határát-
lépésről, és 70,4% látni is vélt már ilyen személyt. A mintaterületen kívül élők esetében ez csak 51,4% és 
28,6%. A válaszok alapján csoportosíthatók voltak a válaszadók menekültellenes, látens menekültellenes, 
differenciált viszonyuló, semleges, és befogadó kategóriákba. A menekültellenes csoportba a mintaterület 
42,8%-a, míg a befogadó csoportba mindössze 13,8% került. Az is bebizonyosodott a kutatás során, hogy 
ez a hozzáállás nem befolyásolható könnyen. 
 
Kulcsszavak: menekültügy, menekültpolitika, illegális határátlépés, menekültellenesség 
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LCZ OSZTÁLYOZÁSI MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA SZEGEDI 

ADATOKON 

LELOVICS Enikő, GÁL Tamás, UNGER János

A városklíma-vizsgálatok hagyományosan néhány városi és városon kívüli meteorológiai mérőállomás 
adatai alapján történnek. A Lokális Klímazónák (LCZ) rendszere ezen mérőállomások környezetének leírá-
sára, besorolására szolgál. Ennek segítségével a különböző városi környezetekben elhelyezkedő meteoroló-
giai mérések összehasonlíthatóbbá válnak. Másrészt mivel a városi területeket egyszerűsítve, kategorizálva 
írja le, azok termikus reakciói alapján, az időjárási és éghajlati modellek futtatása során is jól használható 
a felszín jellemzésére.
Eredetileg ugyan a klasszifikációs rendszert a már meglévő mérőhelyek egységes leírására hozták létre, a 
gyakorlati alkalmazás szempontjából még fontosabb, hogy egy vizsgált területet összességében, térképsze-
rűen lehessen jellemezni. Ehhez többféle módszert is kifejlesztettek, amelyek különböző adatokat és szak-
értelmet igényelnek. Szeged területére készítettünk LCZ térképeket két teljesen eltérő módszerrel, amelyek 
összehasonlítását végezzük ebben a tanulmányban.
Az egyik esetben sokféle térinformatikai és távérzékelékelésből származó adatbázisok felhasználásával 
dolgoztunk. A vizsgálat térbeli alapegysége az ún. telekpoligon volt, amit a városi épületek alaprajzának 
adatbázisából származtattunk. Különböző geometria és sugárzástani paraméterek értékét számítottuk ki, 
és hasonlítottuk össze konstans irodalmi adatokkal. A számításokat saját készítésű fortran és python scrip-
tekkel végeztük. Miután minden poligonra meghatároztuk azok legvalószínűbb kategóriáit, az így készített 
térképet generalizáltuk, hogy nagyobb területegységeket kapjunk, amik hasonló beépítettséggel jellemez-
hetők, és így termikus szempontból nagyjából homogénnek tekinthetők.
A másik esetben kizárólag az ingyenesen elérhető, többsávos Landsat műholdfelvételeket használtuk kiin-
dulási adatként. Egy szabályos 100 m térbeli felbontású szabályos gridrácsra határoztuk meg a különböző 
sávok értékeit. Légifotók és a saját helyismeretünk alapján jelöltünk ki tanulóterületeket a városban, min-
den egyes előforduló kategóriára. Az open-source SAGA GIS szoftver felhasználásával végeztünk irányított 
klasszifikációt tanuló algoritmus alkalmazásával. Az így kapott osztályozott gridre is elvégeztük az előző 
módszernél említett generalizálást.
Jelen tanulmányban a kétféle osztályozási módszer összevetését végezzük. Egyrészt összehasonlítjuk a 
módszer alkalmazásának tapasztalatait, mint például a szükséges adatok, rászánt munka, illetve a szük-
séges szakértelem és helyismeret szempontjából. Másrészt validáljuk az eredményeket, megvizsgáljuk az 
automata módszerek tipikus problémáit.
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NAGY FELBONTÁSÚ ÁSVÁNYTANI VIZSGÁLAT A GERECSEI 

TÖLGYHÁTI-KŐFEJTŐBEN 

LESKÓ Máté Zsigmond, ZAJZON Norbert

A mezozoikum során a jura korszak toarci korú rétegeiben (183–175,6 Ma) világszerte nagy szerves anyag 
tartalmú kőzetek rakódtak le, amelyek arra utalnak, hogy az üledék felhalmozódás idején oxigén szegény 
vagy anoxikus körülmények uralkodtak a tengerek/óceánok fenekén, ezt nevezik Toarci-anoxikus ese-
ménynek. 
Kutatási témánk kereszttüzében a gerecsei (Dunántúli-középhegység) Tölgyháti-kőfejtőben található 
toarci korú agyagréteg, valamint fekü és fedő képződményei állnak, hogy részletes ásványtani és ősföldraj-
zi ismereteket szerezzünk az úrkúti mangánérccel egy időben keletkezett kőzetekről. A mintagyűjtés során 
17 különböző rétegből vettünk irányított mintákat, melyek a Törökbükki Mészkő Formáció felső részéből, a 
fölötte található toarci agyagrétegből, (melyet az Úrkúti Mangánérc Formációval korrelálnak Bakonyban) 
és a Kisgerecsei Márga Formáció alsó részéből származnak.
 A megfelelő mintaelőkészítés és sztereomikroszkópos megfigyelések után a mintákat röntgen-pordiffrak-
ció (XRD), pásztázó elektronmikroszkópia (SEM), elektronsugaras mikroanalízis (SEM-EDX) vizsgálatok-
nak vetettük alá. Miután az összes mintából készült átlag röntgen-pordiffrakciós felvételt kiértékeltük, ki-
választottuk az agyagásványokban dús mészkő és márga rétegeket, majd 5%-os ecetsavas oldattal feltártuk 
a kőzetek agyagásványtartalmát. A toarci agyagrétegből és a külön kiválasztott mészkő és márga rétegek 
agyagásványait külön röntgen-pordiffrakciós vizsgálatoknak vetettük alá (orientált preparátumok etilén-
glikolos és hevítéses felvételek). Pásztázó elektronmikroszkópos és elektronsugaras mikroanalízis vizsgálat 
a toarci agyagrétegből (vákuum alatt műgyantával beöntött irányított minta) valamint az alatta található 
masszív mangán-oxidos rétegből készült. 
Vizsgálataink kimutatták, hogy az agyagásványspektrum a kutatott szelvény különböző rétegeiben ugyan 
az, azonos agyagásványok jelennek meg, azokban csak az agyagásványok mennyisége különböző. A kimu-
tatott agyagásványok mennyiség szerint: illit > kaolinit > kevert szerkezetű illit/szmektit, kevert szerkezetű 
kaolinit/szmektit > klorit. A mangán-oxidos rétegben a piroluzitot és kálium, bárium és stroncium tartal-
mú hollandit szerkezetű mangán-oxidot azonosítottunk.   
Eredményeink alkalmasak arra, hogy a területen végzett további geológiai kutatások eredményeit korre-
láltassuk, valamint a további területek hasonló korú képződményeivel összehasonlítást, korrelációt végez-
zünk. 

Kulcsszavak: Tölgyháti-kőfejtő, Toarci anoxikus esemény, ásványtani vizsgálat 
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NEGATÍV EXTRÉM KLIMATIKUS ESEMÉNYEK VIZSGÁLATÁNAK 

LEHETŐSÉGE ERDEIFENYŐ ÉVGYŰRŰK SEGÍTSÉGÉVEL A 

DUNÁNTÚLON 

MISI Dávid

Az előttünk álló évtizedek klimatikus forgatókönyvei alapján Magyarország, és az egész Kárpát-medence súlyo-
san érintett a globális klímaváltozás negatív hatásaiban. Olyan folyamatokban, melyek kétségtelenül komoly 
kihívás elé állítják hazánk élővilágát. Ahhoz, hogy minél pontosabb becslések készülhessenek el a jövő éghajlati 
viszonyait és az arra adott válaszreakciókat illetően, kiemelten fontos a múltban lezajlott folyamatok vizsgálata. 
Kutatásunk célja volt felmérni, vajon van-e lehetőség az elmúlt 100 év negatív extrém eseményeinek elem-
zésére évgyűrűszélesség vizsgálati módszerekkel a Fenyőfői Ősfenyves erdeifenyő állományán, valamint 
megvizsgálni, mely faanatómiai bélyegek azonosítják legjobban az aszályos körülményeket. 
Munkánk során 19 élő fából, egyedenként 2 mintát vettünk növedékfúrós módszerrel. A mintákat ösz-
szesen nyolc, egyre finomodó csiszolópapír segítségével lecsiszoltuk, hogy az évgyűrűszerkezetük a lehető 
legjobban látható legyen. Az évgyűrűszélességek RINNTECH Lintab 6 mérőasztalon kerültek lemérésre 
0,01 mm-es pontossággal. Minden mintából kiszűrtük a nem-klimatikus trendet, mely a fák biológiai (el-
sősorban növekedési) folyamatai miatt keletkeznek. Az így kapott standardizált indexeket átlagoltuk, ezzel 
előállítva a mestergörbét. A további vizsgálatok során, statisztikai úton elemeztük az állomány klimatikus 
szignáljának stabilitását, majd az egyes indexek korrelációját. A munka folyamán szükséges klímaadatokat 
a CRU TS 3.21-es grid adatbázis, míg a talajvíz adatsorokat a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szolgál-
tatta. A negatív extrém események vizsgálatára az évgyűrűkben található éven belüli sejtsűrűség ingadozá-
sokat, valamint a kivételesen vékony évgyűrűket elemeztük, számszerűsítve azokat úgy, hogy csak abban 
az esetben vettük őket figyelembe, ha egy adott fából származó mindkét mintában megtalálhatóak voltak, 
és legalább három fában az adott évben. 
Eredményeink alapján elmondható, hogy az évgyűrűk fejlődése szempontjából legfontosabb időszak a má-
justól júliusig tartó periódus, melynek csapadékbevétele alapvetően befolyásolja az évgyűrűk növekedési 
ütemét. Negatív limitáló faktor a nyári hőmérséklet, melynek csak másodlagos hatása van, de a rendelke-
zésre álló nedvesség szabályozásával lényeges hatást gyakorol a radiális növekedésre. 
Összesen 262 természetestől eltérő évgyűrűkaraktert azonosítottunk, melyek többsége éven belüli sejtsűrű-
ség ingadozás volt (178). A vékony évgyűrűk száma és eloszlása jól illeszkedik az elmúlt évtizedek súlyosan 
aszályos éveihez, azonban néhány kivételt is regisztráltunk. Korrelációs vizsgálattal kimutattuk, hogy a vé-
kony évgyűrűk képződéséhez az átlagosnál szárazabb nyári körülmények szükségesek alacsony talajvízszint 
mellett. Rámutattunk továbbá egy érdekes időszakra az adatsorban, amikor nem a nyári arid körülmények, 
hanem téli hó és zúzmara károk hatására bekövetkezett lombkorona sérülés miatt több évre kiterjedő módo-
sult évgyűrű növekedés következett be. Az éven belüli sejtsűrűség ingadozások esetében elsősorban a májusi, 
másodsorban pedig a júniusi és augusztusi termikus körülmények számítanak kulcsfontosságúnak. Nagyobb 
számuk és szabálytalanabb eloszlásuk szintén párosítható negatív extrém eseményekkel, azonban ebben az 
esetben már kevésbé egyértelmű a kapcsolat, ugyanis az aszályos évek mellett több olyan évben regisztrál-
tunk viszonylag magas számú sejtsűrűség fluktuációt, melyben a hőmérséklet viszonyok ezt nem indokolták. 
Összességében elmondható, hogy bár két, tipikusan kedvezőtlen növekedési körülményekhez köthető év-
gyűrűkaraktert vizsgáltunk, egyik sem azonosítja a vizsgálat kezdetén várt mértékben a negatív extrém kö-
rülményeket. Tény, hogy mindkét vizsgált jellemző kijelöl több, erősen aszályos periódust (pl. 1900as évek 
eleje, 2000-es évek eleje), azonban több indokolt időszakban nem jelentkeznek. Ezzel együtt a keskeny 
évgyűrűk vizsgálata szolgáltathat értékes adatokkal aszályrekonstrukciós vizsgálatok esetén.

Kulcsszavak: dendroklimatológia, Pinus sylvestris, éven belüli sejtsűrűség ingadozás, keskeny évgyűrű, 
aszály
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 BALATONI RIVIÉRA, MINT MÁSODIK MEDITERRÁNEUM? 

A levendula szerepe Tihany életében 

NEZDEI Csilla

Mediterrán jellegű klíma – sokat említett kifejezés napjainkban egyes hazai tájak jellemzéseként, akár a 
Mecsek déli lejtőjére, akár a Balaton északi partjára gondolunk. A kedvező (mikro)klimatikus adottságok 
tették lehetővé a Balatoni Riviéra egyik jellegzetes növényének, a tihanyi levendulának termesztését. A 
tanulmány ismerteti a levendula „igazi” (francia) és hibrid (angol) fajtáját, néhány botanikai ismérvüket, 
természetes előfordulásukat, valamint a tihanyi levendula-ültetvény létesítésének körülményeit, a növény 
feldolgozásának folyamatát, valamint jelentőségét a lakosság mindennapjaiban.
 A történeti előzményeket a helységről készített történelmi, szakirodalmi kiadványok, térképek segítségé-
vel mutatja be a tanulmány, a jelenlegi helyzet elemzését és a jövőbeli elképzeléseket a település rendezési 
terve, fejlesztési koncepciója, a település főépítészével és a Balaton üdülőkörzet koordináló, fejlesztő te-
vékenységét végző szervezet munkatársával készített interjúk alapján fogalmazza meg. A levendulának a 
falu életében betöltött jelentőségét a közreadott sajtóhírek elemzése egészíti ki. A terepbejárás a levendula 
látogatóközpont nyitva tartásához igazítva, a tárgyév március hónap második felére tervezett. 
A kutatás fontos eleme a helyi társadalom, gazdaság, kultúra és a levendulatermesztés közötti kapcsolat 
vizsgálata, kitérve a termelőszövetkezetek és az állami gazdaságok megszervezésére és működésének ha-
tására. A település e gazdasági szerveződéseket nézve nem rendelkezett önálló egységgel, hiszen 1949 és 
1953 között a Gyógynövényforgalmi Szövetkezei Vállalat, 1954-ben a Kertimag és Gyógynövénytermelő 
Gazdaság és egy hónapon át a Csopaki Állami Gazdaság birtokolta, 1955 és 1965 között a Somogy megyei 
Öreglak állami gazdaságának, majd 1956-től kezdődően a Balatonaligai (később Badacsonyi) Állami Gaz-
daság részét képezte. 
A falu fejlődését az 1952-ben tájvédelmi körzetté nyilvánítás kétértelműen befolyásolta: egyszerre segí-
tett megóvni a természetes környezetet és meggátolni a társadalmi-gazdasági fejlődést. Ezt enyhíthette a 
második hullámként az 1960-as években jelentőssé váló turizmus, amelyben a kormányzati politikának is 
része volt. 
A rendszerváltozás után a falu demográfiáját továbbra is a turisztikai főszezonban jelentkező, tömegesen 
ide látogatók módosították, viszont a helyi munkalehetőségek e szezonális jellemvonásai és a természetvé-
delem felől jelentkező korlátozó tényezők (például telek kimérése) negatív példákat is szolgáltattak. Mind-
ezek mellett a levendula – mint unikális faktor – települési szerepét foglalja magában a tanulmány. 
A cél a Balaton Régióban jelentős levendulatermesztés vizsgálata – a társadalomföldrajz, a területhaszná-
lat, a településfejlesztés és a településmenedzsment (image) szempontjából – Tihany példáján bemutatva. 
A helység természeti és társadalmi-gazdasági kétarcúsága is az üdülőkörzet érdekessége lehet. 

Kulcsszavak: Tihany, levendula, társadalomföldrajz
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VÁROSI TALAJOK ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGAINAK 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

HORVÁTH Adrienn, SÁNDOR Gábor, SZABÓ György, BIDLÓ András

Kutatásainkat két megyeszékhelyen, Szombathely és Debrecen város közigazgatási területén végeztük. 
Mindkét városban jelentős a napi gépjárműforgalom, ami meghatározó szerepet tölthet be a városi ta-
lajok tulajdonságainak megváltozásában. Szombathelyen 20 pontban, Debrecenben pedig 54 pontban a 
talaj felső 20 cm-es rétegből, tehát összesen 74 közlekedési zónából származó talajminta elemzését vé-
geztük el. Tanulmányunkban a minták kémhatását, CaCO3- és szerves anyagtartalmát, valamint a szem-
cseösszetételét vizsgáltuk, majd a kapott eredményeket összehasonlítottuk, figyelembe véve az adott ta-
lajtani adottságokat. A vizsgált paraméterek fontos szerepet játszanak a talajok puffer kapacitásában és a 
nehézfémmegkötő-képességében. 
Szombathely közlekedési zónáinak kémhatása 5,9 és 8,0 közé esett, átlagosan pedig gyengén lúgosnak 
mondható (pH 7,3). A belvárosban – az öntéstalajok miatt – a semleges és gyengén lúgos kémhatás volt a 
jellemző. A minták negyede nem tartalmazott CaCO3-ot. Szoros kapcsolatot mutatott a szénsavas mésztar-
talom a talajok kémhatásával. A talajok fizikai félesége agyagos vályog, vályog volt. A szervesanyag-tarta-
lom mindkét szintben kedvezőnek mondható – 0-10 cm-es rétegben 4,52%, 10-20 cm-es rétegben 6,20%.
A debreceni talajminták nagy része a gyengén lúgos és lúgos kategóriába tartozik. A CaCO3 tartalom széles 
tartományban változik (1,43–16,12%). A mintaterületek fizikai talajféleségében határozott különbségeket 
figyelhetünk meg, a Debrecenből származó mintákat döntő többségben a homok és vályogos homok tex-
túra csoportba soroltuk. A szervesanyag-tartalom 2% körül változik, így messze elmarad a szombathelyi 
talajokban mért magas humusztartalomtól.
A talajtulajdonságok vizsgálata alapján megállapítható, hogy a szombathelyi talajok a részben a kémhatás, 
részben pedig a magasabb szervesanyag tartalom és a finomabb szemcsecsoportok túlsúlya miatt érzéke-
nyebbek lehetnek az elsősorban közlekedésből eredő nehézfém szennyezésre.

Kulcsszavak: Debrecen, Szombathely, közlekedési zónák, városi talajok, talajtulajdonság
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A VÁROSI FÁS VEGETÁCIÓ HUMÁN BIOKLIMATOLÓGIAI 

JELENTŐSÉGE 

TAKÁCS Ágnes, KISS Márton, KÁNTOR Noémi, GULYÁS Ágnes

A városi fás vegetációnak a közép-európai klimatikus körülmények között kifejtett hatására vonatkozóan 
még kevés az ismeretünk, mint lokális szinten (város, városrész), mint pedig mikro szinten (egyes közterek 
esetében), valamint nagyon alacsony a magyarországi vizsgálatok száma. Az urbanizációs ártalmak súlyos-
bodása, valamint a globális klímaváltozás problémájának köztudatba kerülése révén egyre több figyelem 
összpontosul a városi fák által nyújtott szolgáltatásokra. A városi közterületek komfortviszonyai nagy-
mértékben javíthatók, illetőleg a nyári termikus termelés jelentős mértékben csökkenthető a fás vegetáció 
megfelelő alkalmazása révén (árnyékhatás, evapotranspirációs hűtés). A vizsgálatom elsődleges célja, hogy 
részletesen megvizsgáljam néhány, hazánkban gyakran alkalmazott városi fafaj árnyékolással összefüggő 
sugárzásmódosító, ezen keresztül bioklíma-módosító hatását. Ehhez egy éven keresztül mikroklíma méré-
seket folytattam Szeged 4 különböző helyszínén, a leggyakrabban előforduló 4 városi fafaj (kislevelű hárs, 
japánakác, vadgesztenye, nyugati ostorfa) egy-egy egyede alatt. A terepi vizsgálataim során meghatározom 
az egyes fajokhoz tartozó transzmisszivitás-értékeket. A mikroklíma- és sugárzásméréseket jó egészségi 
állapotú, ép lombkoronájú, felnőtt faegyedek alatt kivitelezem, annak érdekében, hogy az egyes fák ár-
nyékhatását és egyéb mikroklimatikus hatásait hitelesen kimutathassam. Az egyes faegyedekre vonatkozó 
mérések és számítások mellett indokolt annak a vizsgálata, hogy az utcai fasorok vagy nagyobb facsoportok 
klimatikus hatása hogyan érvényesül mikro-, illetve lokális léptékben, különböző nagyvárosi épített kör-
nyezetekben. Ennek érdekében a vizsgálatomban különböző közterület-alakítási alternatívák (különféle 
fafajokkal, különböző elrendezésben beültetett fiktív modellterületek) modellalapú értékelését végzem egy 
célzott szoftver (Solweig) felhasználásával, melyben lehetőség van az egyes fák transzmisszivitás-értékének 
módosítására. A vizsgálatban két kiválasztott mintaterület különböző szempontok alapján modellalapú 
értékelését elemzem. A modellterületek faállományának pontos ismeretéhez, valamint a különböző fafa-
jok városon belüli általános állapotának megállapításához Szeged Belvárosának fakataszteri adatbázisát 
használom fel. A kutatási eredmények alapján a városi fatelepítésre vonatkozó javaslatok tehetők, a loká-
lis léptékű eredmények pedig felhasználhatók a városi faállományok mikroklíma-regulációs ökoszisztéma 
szolgáltatásának térképezéséhez, mely nemzeti szintű szakpolitikai feladat a következő években. 
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A DUNAFÖLDVÁRI BÖLCSKEI-VÖLGY MORFOLÓGIAI 

SZINTJEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ STATISZTIKAI VIZSGÁLATA 

VARGA Tamás

A Duna magyarországi szakaszán a teraszok helyzetének és kialakulási idejének kérdése (Bulla B., Pécsi 
M., Gábris Gy.) a mai napig sem tisztázott. A folyóvízi teraszokra vonatkozó kutatások nagy része jobbára 
a Duna magyarországi felső szakaszára, tehát az északnyugati országrészben végzett felszínformáló tevé-
kenységére vonatkozott (pl.: Gerecse, Visegrádi-szoros). A Budapesttől délre található teraszok, vagy te-
raszszerű képződmények vizsgálata azonban számos helyen csupán problémafelvető jelleggel ment végbe. 
Ezek a Duna-menti sík alluviális felszínéből kiemelkedő szintek (teraszok) nehezen követhetők nyomon, 
mivel előfordulásuk inkább szigetszerű, vagy csak kisebb területű bizonytalan sávokban jelennek meg  (pl.: 
, Solti-halom, Tétel-halom, Bölcskei teraszellipszis, a Tolnai-Sárköz teraszszigetei), de semmiképp sem al-
kotnak összefüggő rendszert, ami jelentősen megnehezíti értelmezésüket. Probléma továbbá, hogy a Duna 
Budapesttől délre eső szakaszán csupán a fiatal, alacsony teraszok figyelhetők meg, az esetleges idősebb, 
magasan fekvő teraszok vagy betemetődtek, vagy a magaspartok peremén a Duna oldalazó eróziójának 
hatására elpusztultak.
Az említett probléma a dunaföldvári Bölcskei-völgy morfológiájában is jelentkezik. Bulla B. megállapítása 
szerint a Bölcskei-völgy morfológiai felépítése a riss-würm interglaciális idején alakult ki, amikor a Duna 
elöntötte a területet és II. számú teraszává alakította. Ez az elmélet jelenik meg Ádám L. et al. 1959-ben 
megjelent monográfiájában is, amely jelenleg a legutolsó kutatás, amely foglalkozik e terület geomorfo-
lógiai képének kialakulásával. Ebből következően ez a kérdés a mai napig megválaszolatlan. A völgyben 
található szintek magassága geoinformatikai vizsgálatok segítségével statisztikai alapon korrelálhatók az 
ismert teraszok magasságával. Továbbá e szintek dunai középvízszinthez viszonyított, relatív magasságá-
nak rögzítése után összevethetők más dunai szintek rögzített relatív magasságával. A legközelebbi ilyen 
képződmény a Pécsi M. által leírt madocsai teraszellipszis.
Mindkét területről 1 : 10 000 méretarányú topográfiai térképek és terepi megfigyelések alapján digitális 
domborzatmodell (DDM) készült, mely elemzése ArcGIS szoftverkörnyezetben statisztikai módszerekkel 
(hisztogram, keresztszelvények) történt. Az eredmények értékelésénél figyelembe vettem a Bölcskei-völgy-
ről és környékéről készített geomorfológiai térkép adatait is.
A vizsgálatok alapján megfigyelhető, hogy a Bölcskei-völgyben legmarkánsabban a 103–105 m magas szint 
fordul elő, melynek a Duna középvízszintjéhez igazított relatív magassága 15–17 m. Emellett a völgyben 
megjelenik egy alacsonyabb 97–102 m-es szint, valamint több magasabb helyzetben lévő 115–122 m, 124–
126 m és 144–146 m-es szintek is. A jelenleg alkalmazott teraszosztályozásunk szabályszerűségeit szem 
előtt tartva, ha a 103–105 m-es szint magasságait összevetjük a madocsai teraszellipszis magassági ada-
taival, úgy kapcsolatot találhatunk a két völgy között.  Azaz ha a Pécsi M. féle rendszerben a madocsai te-
raszellipszis 8–9 m-es relatív magasságát vesszük alapul (II/a terasz), és figyelembe vesszük Bulla B. korra 
vonatkozó megállapítását, akkor statisztikai alapon kijelenthető, hogy a Bölcskei-völgyben megfigyelhető 
geomorfológiai szinteket magasság alapján korrelálhatjuk a Duna hasonló korú szintjeivel, amely kialakul-
hat egy hasonló méretű vízfolyás tevékenységével is.  

Kulcsszavak: dunai teraszok, GIS, digitális domborzatmodell, Dunaföldvár
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A KÜLTERÜLETI SZUBURBANIZÁCIÓ NÉHÁNY 

JELLEGZETESSÉGE A GYŐRI AGGLOMERÁCIÓ PÉLDÁJÁN 

VASÁRUS Gábor László

Jelen tanulmány egy nagyobb kutatás részét képezi, melynek célja a települések nem központi belterüle-
teire irányuló lakossági szuburbanizáció vizsgálata. Alaphipotézise, hogy a hazai agglomerációink fejlődé-
sének egyik meghatározó tényezője a külterületek sajátosságaiból és a települések összekapcsolásából kö-
vetkező térszerkezet. Jellegzetes társadalmi és területhasználati struktúrát alkotnak az olyan lakóterületté 
váló - a tanyák jellemzőitől is lényegesen eltérő sajátosságokkal bíró - külterületi formák, mint a majorok, 
a szőlőhegyek, az üdülők és a zártkertek. Mint azt több hazai szerző kiemeli, e területek egyben a migráció 
kiemelt célterületei is lettek a rendszerváltozás után, így meghatározó folyamattá vált a városhatáron be-
lüli szuburbanizáció. Ennek során a lakók úgy váltanak rurális lakóterületre, hogy nem hagyják el a város 
közigazgatási határait. Ez a migrációs trend a budapestin kívüli agglomerációk népességnövekményének 
29%-át vonzotta.
Jelen szűkebb részkutatás célja megvizsgálni, hogy a Győri Agglomerácó lakott külterületein a szuburba-
nizációs folyamatok hogyan hatottak a lokális társadalomra és területhasználatra, milyen sajátos társa-
dalmi rétegződés alakult ki. Továbbá keresem a választ arra, hogy a különböző jellegű külterületek milyen 
sajátosságokat mutatnak a szuburbanizáció során. Röviden áttekintem a szuburbanizáció fogalmi kere-
teit, különös tekintettel a posztszocialista országok sajátosságaira, majd felvázolom ennek alkalmazását 
a városhatáron belüli migráció esetében. Ezután az alapvetően adminisztratív kategóriát képező „lakott 
külterület” fogalom földrajzi értelmezési lehetőségét és tipizálási aspektusait értékelem röviden, kitérve 
a kérdéskör vizsgálatának növekvő relevanciájára az elmúlt évtized során a hazai szakirodalomban. A ku-
tatás módszertani alapját a győri mintaterületen végzett 300 háztartást lefedő rétegzett szisztematikus 
kérdőívezésem adta, mely során a vizsgált egységek lakosságarányosan kerültek lekérdezésre 2014 nyarán. 
A területhasználat felmérésére az elérhetőséget és a települéeszerkezetet értékelő terepbejárás mellett a 
vizsgált külterületeken teljes körű ingatlanfelmérést végeztem, 5856 telket kategorizálva.
A válaszok alapján a lakosok túlnyomó többsége a városból költözött ki a rurálisabb lakhelyekre, mely-
ben a fő motivációt az olcsóság, a környezeti szépség, a kertművelés lehetősége és a csendes életvitel volt. 
A kiköltözők jelentős része kimondottan a rurális jelleget és életmódot kereste, mégis a városhoz közeli 
egységeket preferálta lakhelyválasztásakor. A korábbi általában mezőgazdasági célú (présházak, üdülők) 
építmények és szerény ingatlanok többszöri bővítése, az új utcák nyitása és a szuburbán övre jellemző 
nagy alapterületű családiházak elterjedése miatt kaotikus településkép és kevert területhasználat jellemzi 
a vizsgált településrészeket. A konfliktusok ellenére, különösen a külterületek esetében, az erős közösség 
sokszor fontosabb meghatározója a vonzerőnek, mint az infrastruktúra állapota. A jelentős beáramlás pe-
dig hosszútávon biztosíthatja e sajátos településszerkezeti elemek fennmaradását. A kutatás további célja a 
jelenség megvizsgálása a zalaegerszegi, szegedi és hódmezőváráshelyi mintaterületek külterületein, össze-
hasonlítva a jelenséget az egyéb belterületek szintén sajátos fejlődési folyamataival. További cél emellett az 
eredmények felhasználásával egy, a gyakorlatban is alkalmazható modell készítése a külterületek fejlődési 
pályáiról, sajátos fejlesztési igényeiről.

Kulcsszavak: szuburbanizáció, külterület, konfliktus, területhasználat, Győr
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HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

 



142 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

VESZÉLYHELYZETI ÉRTESÍTÉSI SZOLGÁLTATÁS (VÉSZ) 

FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 

BALOG Fatime

Az elmúlt évek sem teltek el különböző eredetű krízishelyzetek nélkül. Számos esetben történtek személyi 
sérülések és halálesetek annak ellenére, hogy a beavatkozó szervek megfelelően jártak el. A váratlanul be-
következő baleseteket leszámítva az ok sok esetben a nem megfelelő időben és helyre eljutatott információ, 
vagy annak teljes hiánya, illetve magánszemélyek és csoportok által terjesztett hiteltelen információk. Az 
állampolgároknak is felelőssége saját biztonságuk megteremtése, melynek alapfeltételei, hogy tisztában 
legyenek az őket érintő veszélyhelyzetekkel és megfelelő időben valós információkhoz juthassanak. Legyen 
várt, vagy váratlanul bekövetkező katasztrófa mindkét esetben fontos a lakosság és a hivatásos szervek kö-
zötti kapcsolat és az állampolgárok „informálódási” hajlandósága. A XXI. század technikai és technológiai 
fejlettsége számtalan lehetőséget biztosít a lakosság veszélyhelyzeti tájékoztatására, melynek sikerességét 
nagyban befolyásolja a tájékozódási szokások ismerete és figyelembevétele. A mobil hírközlés ma már szá-
mos lehetőséget kínál a lakosság megszólítására. A mai kor embere életében előkelő helyet foglalnak el a 
mobiltelefonok, azon belül is az egyre szélesebb körben elterjedt „okostelefonok”, és azok alkalmazásai, 
amelyek számos funkcióval felvértezve támogatják a felhasználók mindennapjait. A védelmi szféra is meg-
látta az ebben rejlő lehetőségeket és számos országban alkalmaznak és fejlesztenek olyan célszoftvereket, 
melyek segítik a lakosságot a katasztrófa előtti, alatti és utáni időszakokban egyaránt. Magyarországon a 
2013. márciusi hó és júniusi árvízi események hatására az év végén az Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület és a Microsoft Magyarország 
Kft. közösen létrehozta saját alkalmazását a VÉSZ-t. Mivel egy viszonylag új kommunikációs felületről van 
szó, fontos annak a tisztázása, hogy mennyire működik megbízhatóan, hatékonyan, hányan ismerik és 
használják, hogyan funkcionál egy valós veszély esetén, illetve tér el hasonló külföldi fejlesztésektől. 
A cikk célja, hogy bemutassa az alkalmazás felépítését, rendeltetését, jelenlegi helyzetét, előnyeit, hátrá-
nyait, illetve betekintést nyújtson a jövőbeni fejlesztés lehetőségeire. A rendelkezésre álló szakirodalom és 
saját tapasztalatok alapján a VÉSZ tulajdonságainak elemzésével, kiértékelésével, reprezentatív felmérés 
készítésével és annak összesítésével támogatom a cikk sikeres megírását. A tájékoztatás jövőbeni potenci-
ális eszközeként folyamatos vizsgálatot és fejlesztést igényel, hogy a jövő generáció számára egy kiforrott, 
megbízható platformot biztosítson a veszélyhelyzetekkel, illetve az azzal összefüggő teendőkkel kapcsola-
tos információkhoz való hozzájutáshoz.

Kulcsszavak: technológia, veszélyhelyzeti lakosságtájékoztatás, mobiltelefonos alkalmazás, korszerű
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EGY TERRORTÁMADÁS REFLEXIÓI A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN 

BÁNYÁSZ Péter

A 2015 januárjában Párizsban elkövetett terrortámadások természetszerűen óriási visszhanggal jártak a 
közösségi média különböző oldalain is. 
Mint ismeretes, 2015. január 7-én egy dzsihádista testvérpáros, Saïd Kouachi és Chérif Kouachi behatolt 
a Charlie Hebdo hetilap szerkesztőségébe, és több bent tartózkodó személyt, illetve egy kiérkező rendőrt 
kivégzett. Másnap, mint utólag rekonstruálták, egy velük kapcsolatban álló dzsihádista, Amedy Coulibay 
lelőtt egy rendőrt, egy másikat megsebesített. A Charlie Hebdo ellen elkövetett merénylet után az egész 
országra kiterjedő embervadászat indult meg, amely január 9-én dupla túszejtésbe torkollt. A Kouachi 
fivérek a Seine-et-Marne megyei Dammartin-en-Goële iparterületén egy nyomdába hatoltak be, ahol mint 
kiderült, nem volt tudomásuk a benntartózkodókról, míg Coulibay Párizs külterületén egy kóserboltba  
ejtett túszokat, halálos áldozatot követelte. Az embervadászatban résztvevő különleges erők végül meg-
rohamozták az épületeket, sikeres túszmentő műveletet végrehajtva, mindhárom elkövetőt likvidálva. Az 
eseményeket csütörtöktől szinte folyamatosan élőben közvetítették a televízióban, az interneten.
Ahogy ez lenni szokott, önjelölt szakértők a tragédiasorozattal egy időben interpretálták az eseményeket, 
sok esetben választott politikai oldaluk által hangoztatott gondolatmankóknak megfelelően. A véleménye-
ket megfogalmazók jelentős hányada, attól függetlenül, hogy nem rendelkezett a témával kapcsolatos szak-
mai vagy tudományos ismeretekkel, irigylésre méltó magabiztossággal nyilatkoztatta ki a szerinte meg-
fellebbezhetetlen „igazságokat”. A diskurzusok alapvetően az elkövetők képzettsége, a terrorelhárító- és 
rendvédelmi szervek munkájának megítélése, az alapvető szabadságjogok egymáshoz való viszonya és a 
történtek jövőbeli megakadályozása mentén zajlottak. 
Előadásomban az olyan kérdésekre keresem a választ, mint:

• Valóban Európa 9/11-ének tekinthető-e a Párizsban végrehajtott terrortámadás sorozat?
• Profik voltak az elkövetők vagy amatőrök?
• Hibáztak-e a terrorelhárítók?
• Hogyan módosul a szinte egy időben megindult információs hadviselésben?
• Milyen értelmezési keretek élnek a terrortámadás következményeit illetően? 

A megfogalmazott kérdésekre hogy válasszal szolgálhassak, foglalkoznom szükséges többek között a felde-
rítési eljárásokban történt súlypontok eltolódásával, a francia nemzetbiztonsági szolgálatok szervezetrend-
szerében végbement átalakításokkal, a támadók által alkalmazott harceljárásokkal, illetve a modernkori 
terrorizmus trendjeivel.

Kulcsszavak: terrorizmus, elhárítás, Párizs, információs hadviselés
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KIBERHADVISELÉSI KÉPESSÉGEK A VILÁGBAN 

BERKI Gábor

A sajtóban egyre-másra jelennek meg a cikkek a különböző számítógépes támadásokról, rosszindulatú 
programokról, kémkedésekről. Az újságírók előszeretettel használják a kiber hadviselés kifejezést ezekkel 
az incidensekkel kapcsolatban. Ez azonban azt jelentené, hogy egy ország a másik ország számítógépes 
hálózatai, kritikus informatikai infrastruktúrái ellen indított támadást informatikai és fizikai eszközökkel. 
Ezt azonban még egyszer sem sikerült bizonyítani, hiszen minden hírbe hozott ország határozottan ta-
gadta a vádakat. Előadásomban kifejtem, hogy mi a különbség a kiberhadviselés és az egyéb informatikai 
támadások között, milyen fenyegetésekkel kell számolni a számítógépek, számítógép hálózatok védelmével 
kapcsolatban és beszélek azokról a lényegesebb támadásokról, amelyekről feltételezhető, hogy hátterében 
egy-egy állam állt. 
Be kívánom mutatni, hogy a világ egyes országaiban milyen kiber hadviselési képességeket fejlesztettek 
ki és fejlesztenek napjainkban is. Nehéz ugyan pontos információkhoz jutni ebben a témában, hiszen 
mindenki igyekszik titokban tartani ezirányú képességeit. Sorba veszem az Amerikai Egyesült Államok 
kiberhadviseléssel foglalkozó katonai egységeit és azt, hogy milyen kapcsolatban állhatnak a Snowden-
botrány kirobbanása óta elhíresült NSA-vel, amely világszerte végez elektronikai és informatikai felderí-
tést. Megvizsgálom, hogy a nagyobb NATO országok kiberhadviselési képességei hogyan alakulnak, illetve 
milyen doktrinákat alakítottak ki. 
Részletesen foglalkozom Kína igen kiterjedt kibertevékenységével és azzal a ténnyel, hogy igen jelentős – 
és egyre növekvő - összeget fordít katonai költségvetésén belül a kiberhadviselésre.
Megvizsgálom Oroszország képességeit és vélhető tevékenységét az elmúlt évek kiberkonfliktusaiban. 
Nem maradhatnak ki a felsorolásból azok a kisebb országok sem, mint például Izrael, Észak-Korea és Irán, 
amelyek rendkívüli erőfeszítéseket tesznek arra, hogy a kiberhadviselési képességeiket fejlesszék. 
Mindenképpen tisztában kell lenni azzal, hogy az elkövetkezendő évek konfliktusaiban egyre nagyobb sze-
repet fog játszani az ellenséges országok informatikai infrastruktúrájának támadása. Azok az országok, 
amelyek nem fogják ezen irányú képességeiket kialakítani, jelentős hátrányba kerülhetnek, hiszen csak a 
védekezés nem biztos, hogy elég lesz. 
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A KATONAI PSZICHOLÓGIA MŰVELETEK ÉS A MARKETING 

ÖSSZEFÜGGÉSRENDSZERE AZ INFORMÁCIÓ, VALAMINT A 

KOMMUNIKÁCIÓ FÜGGVÉNYÉBEN 

HAJDU Veronika

A katonai pszichológiai művelet (PSYOPS) egy olyan tervezett módszer, amely egy kiválasztott célcsoport 
számára juttat el célzott információkat oly módon, hogy az befolyásolja érzelmeiket, motivációikat, atti-
tűdjüket. A pszichológiai hatások az élet szinte minden területén jelentkezhetnek. Befolyásolják/befolyá-
solhatják gondolkodásmódunkat, és akár egy adott pillanatban meggyőződésünkkel ellentétesen is cselek-
vésre késztethetnek.
A kommunikáció az emberi lét velejárója, egy olyan folyamat, amelynek körforgásába születésünktől fogva 
belekerülünk. Kultúrától, szubkultúrától függetlenül valamilyen módon és mértékben a társadalmak egé-
sze él vele, és alkalmazza civil, vagy katonai területen egyaránt. 
A marketing „lételeme” is a kommunikáció, illetve a mindenfajta katonai művelet és marketing folyamat 
alapját adó információ, amelynek segítségével, különböző módszereket alkalmazva képes az egyén tár-
gyi szemléletmódjának megváltoztatására. Teszi ezt olyan változatos, vagy akár egyedi módszerekkel, és 
eszközökkel, amelyek nemcsak a marketing, hanem a PSYOPS területén is alkalmazhatóvá válhatnak. Ér-
demes megismerni és nyomon követni a civil szférában alkalmazott legújabb marketinges módszereket, 
trendeket, hiszen azok is állandóan fejlődnek, a legújabb „eszközöket” használják fel kommunikációs tevé-
kenységük során (pl. gerillamarketing). Nem elhanyagolható szempont továbbá az sem, hogy a marketing-
kutatás keretein belül folyamatos, és széleskörű szociológiai, demográfiai, technológiai, pszichológiai stb. 
kutatások születnek, amelyek a katonai műveletekben a PSYOPS-nál is kiválóan alkalmazhatóvá válhat-
nak, többek között hatékonyabb kommunikáció kialakítására. 
A 21. század számos kihívást hoz magával a technológia, technika, vagy akár a társadalom szintjén egy-
aránt. Szinte nyomon követhetetlen a változás, így az ingerek halmazából sem mindig lehetséges a rele-
váns információk továbbjuttatása, vagy épp feldolgozása. A célcsoport gyakran nem is képes a hatalmas 
információmennyiséget feldolgozni, így a döntéseiben is bizonytalan. Ez az információtúlcsordulás kínálja 
a lehetőséget a PSYOPS, valamint a marketing vezetőknek arra, hogy bizonyos mértékű pszichológiai rá-
hatások segítségével elérjék kommunikációs céljaikat.
Tanulmányomban, illetve előadásomban így tehát kitérek többek között az információ valamint a kommu-
nikáció fontosságára, jelentőségére mind a PSYOPS, mind a marketing esetében. Továbbá olyan módsze-
reket mutatok be, amelyek hatékonysága a marketing esetében már bizonyítottak, de a katonai pszicholó-
giai műveletek kivitelezése során is alkalmazhatóvá válhatnak, lehetőséget teremtve akár egy hatékonyabb 
stratégia kialakítására. A marketing tevékenységben gyakran nem mindennapi, sokszor meghökkentő 
módszerek kerülnek alkalmazásra az üzenetek célba juttatása során, melyekben gyakran a célcsoport is 
„be van vonva”, ugyanis az ő közvetítésükkel érhető el a közeg. Így akár a szóbeszéd („word of mouth”) és 
az elektronikus kommunikációs csatornák (elsősorban az internet – „word of Web”) felhasználásával egy 
olyan szűk csoporthoz is eljuttattatható a PSYOPS üzenet, amelyet hagyományos módon, hagyományos 
eszközökkel lehetetlen lenne elérni. 
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A PÁRT ÖKLE VAGY AZ ÖKÖL PÁRTJA? - CIVIL-KATONAI 

KAPCSOLATOK A SZOCIALISTA JUGOSZLÁVIÁBAN (1945-1991) 

HARANGOZÓ Dániel

Előadásom célja a civil-katonai kapcsolatok és a fegyveres erők társadalmi, politikai szerepének vizsgála-
ta az egykori Jugoszláviában a szocialista időszak (1945-1990/91) alatt. Az előadás alapját a „Katonák és 
politika Szlovéniában és Horvátországban: civil-katonai kapcsolatok a függetlenné válás után (1991-2011)” 
című doktori értekezéshez elvégzett kutatás képezi.
A civil-katonai kapcsolatok klasszikus és kortárs elméletei is döntően a demokratikus országok viszonyai-
ból indulnak ki, a szocialista/kommunista rendszerek civil-katonai kapcsolatainak vizsgálatára kialakított 
elméleti magyarázatok (lásd pl. Kolkowicz 1982, Odom 1978, 1998, Colton 1978) pedig jellemzően a Szov-
jetunió belső viszonyait veszik alapul.  
Az előadás a címben is jelzett, fő kérdése arra irányul hogy milyen volt a viszony a jugoszláv párt (a Jugo-
szláv Kommunisták Szövetsége), valamint a Jugoszláv Néphadsereg elitje között. Perlmutter és LeoGrande 
(1982) tipológiáját felhasználva az előadásban amellett érvelek, hogy a két intézmény viszonya szimbioti-
kus volt. A jugoszláv hadsereg politikai szerepvállalása lényegesen jelentősebb volt mint a szovjeté, mely 
szerepvállalás a rendszer Tito halála utáni válságperiódusában tovább fokozódott. A partizánháború törté-
nelmi öröksége miatt pedig a hadsereg kulcsfontosságú legitimációs szerepet is betöltött (Gow 1992) 
Az előadás második kérdése arra keresi a választ, hogy a hadsereg jelentős és intézményesített politikai 
szerepe valamint a rendszer mélyülő válsága ellenére miért nem került sor lengyel típusú katonai hatalom-
átvételre.
A téma történeti jelentősége mellett megítélésem szerint hozzájárulhat a délszláv háborúk történelmi előz-
ményeinek, valamint az utódállamok civil-katonai kapcsolatainak jobb megértéséhez is. 
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A RIASZTÁSI FOKOZATOK, ÉRTELMEZÉSE, VALAMINT AZ 

ELRENDELT FOKOZATBAN A KÁRHELYSZÍNRE VONULNI 

KÖTELES SZEREK BEMUTATÁSA 

KALAMÁR Norbert

Bevezetés: a katasztrófavédelem átalakulásával a káresetekhez történő riasztások is alapvetően megvál-
toztak. A riasztások megindítása, lefolyása teljes mértékben informatikai formában történik. A kataszt-
rófavédelem szervezetén belül, valamint a köztudatban is a fokozatokat gyakran tévesen félre értelmezik. 
A riasztások kezelése teljes mértékben a megyei szervekhez kerültek, ami a kezdetekben több problémát 
is felvettet. A riasztások megindításakor fontos, hogy az élet és anyagi javak védelme legyen előtérbe he-
lyezve, ezért gyakran szükséges különleges szerek riasztása is a kárhelyszínre. A különleges szer helyszínre 
vonulását gyakran a köztudatban, valamint a médiában is tévesen kiemelten kezelik. Fontos, hogy értelme-
zésre kerüljenek a speciális, különleges szerek alkalmazásának esetei. 
Módszer: A szerző ismerteti az ide tartozó jogszabályokat, amelyek a beavatkozások menetét, végrehajtását 
szabályozzák. Értelmezésre kerülnek, azon tűzoltói beavatkozással kapcsolatos fogalmak, mely esetben 
a tűzoltói állomány káreseteknél történő alkalmazása szükséges. A szerző részletesen elemzi a rendszer 
működését. A cikk elkészítése során valós káresetek kerültek kiértékelésre, valamint szakemberek véle-
ményeinek meghallgatására is sor került. Bemutatása kerülnek az adott fokozatban a helyszínre vonuló 
szerek. A szerző az általános kisebb erő,- eszköz rendszert igénylő tűzoltói beavatkozásoktól fokozatosan 
halad a speciális, különleges szerek, helyzetek bemutatásáig, melyeket esettanulmányok megjelenítésével 
érzékeltet. A szerző elemzést végez, hogy az egyes riasztások mitől válnak speciális, különleges beavatko-
zást igénylő mentési helyzetekké. Részletesen bemutatásra kerülnek a speciális, különleges szerek, vala-
mint azok alkalmazásának lehetőségei a kárhelyeken. Bemutatásra kerülnek, hogy a speciális különlegesek 
szerek, milyen esetekben kerülnek alkalmazásra. A szerző ismerteti az adott fokozatokban vonuló szerek 
számát, illetve a vonulásban résztvevő személyek létszámát.
Eredmény: A cikk rávilágít arra, hogy a mentést a riasztás megindításától annak megkezdéséig, mely mó-
don lehet hatékonyabbá tenni. Részletesen bemutatásra kerülnek a tűzoltói szerek, különös tekintettel a 
speciális beavatkozásokat végrehajtó tűzoltói járművek.   A szerző részletesen kitér a helyszínre vonuló 
állomány létszámára, feladataira. Az olvasó számára pontos képed ad a riasztási fokozatokról. A cikk az 
olvasó számára teljes körű betekintést ad a riasztási fokozatokról a különleges és speciális mentésekről. 
Ismertetésre kerül, hogy mely esetekben szükséges a kárhelyszínre különleges, speciális egységet küldeni.
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HERMANN BREITH, A PÁNCÉLOSCSAPATOK TÁBORNOKÁNAK 

ÉLETRAJZA - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ 1944-1945. ÉVI 

MAGYARORSZÁGI HARCCSELEKMÉNYEKRE 

KEREKES András

Hermann Breith 1892. május 7-én született Pirmasensben. Gimnáziumi tanulmányai után 1910. április 
16-án kadétként belépett a császári német haderőbe. Az első világháborúban előbb a nyugati (1914-1916), 
azután a keleti (1916-1917), majd ismét nyugati (1918) hadszíntéren szolgált. Többször kapott törzstiszti 
beosztást, és teljesítményéért kiérdemelte a Vaskereszt mindkét fokozatát, a  Hohenzollern-ház Érdem-
rendjének Lovagkeresztjét, Kardokkal. Miután véget ért az első világháború alakulatát leszerelték, Breith 
azonban a Reichswehrben tovább szolgálhatott. 
A két világháború között több tanfolyamot is elvégzett. 1935. október 15-én az 5/II. páncélososztályának 
parancsnoki posztjára került. 1936. április 20-án alezredessé léptették elő. 1938. október 22-vel a 36. 
páncélosezred parancsnoka lett, s alakulata élén harcolta végig a lengyelországi hadjáratot. A franciaorszá-
gi hadjáratban már az 5. páncélosdandárt vezette. A Merdorpnál vívott súlyos összecsapásért kiérdemelte 
a Vaskereszt Lovagkeresztjét.
Breith 1941. október 16-án átvette a 3. páncéloshadosztály vezetését. E seregtest élén 1942. január vé-
gén vívott elhárító harc elismerése képen kiérdemelte Vaskeresztjéhez a Tölgyfalomb ékítményt. Breith az 
1942. késő tavaszán indult német nyári offenzívában is sikerrel vezette hadosztályát, egészen október 2-ig, 
amikor tartalékba helyezték.
1943 januárjában megbízták a III. páncéloshadtest vezetésével. A harmadik harkovi csata után a „Zitadelle” 
hadműveletben irányította hadtestét, majd augusztusban Bogodukovnál sikeres ellentámadásokat hajtott 
végre, ám a németek tudták elkerülni Harkov feladását. Ezek után a III. páncéloshadtest is a Dnyeper 
vonalára vonult vissza, majd részt vett 1943 őszén a Zsitomir sikeres visszafoglalásában. Breith 1943. ok-
tóber 20-tól 1944. január 9-ig gyógykezelés miatt távol volt hadtestétől. Éppen időben tért vissza, amikor 
1944. január végén megbízták a korsuny-sevcsenkovszkij katlanba zárt erők felmentésével, melyet majd-
nem sikerrel megoldott. Február 16-ig hét kilométerre sikerült megközelíteni a felmentő csapatnak a vé-
dőket. Breith teljesítményéért kiérdemelte a Kardok ékítményt. 1944. további részében a hadtest részt vett 
a kamenyec-podolski katlancsatában valamint Baranowtól nyugatra lévő szovjet hídfő felszámolásában.
A III. páncéloshadtest törzsét 1944. szeptember 10-én vezényelték a korabeli Magyarországra. Szeptember 
23-án a hadtest előbb Tordánál, majd szeptember 28-án Nagyváradnál vezetett sikeres ellentámadást. Az 
alföldi páncéloscsatában súlyos elhárító harcot vívott a 2. Ukrán Front erőivel, s kitűnt Nyíregyháza vissza-
foglalásánál. Breith 1944. november 3-tól december 1-jéig sikeresen irányította a budapesti védelmi műve-
leteket, amíg le nem váltották egy SS-tisztre. A dunántúli harccselekményekből is jócskán kivette a részét 
a III. páncéloshadtest, 1944 decemberében, majd 1945 januárjában. Utóbb a IV. SS-páncéloshadtestet 
támogatta a „Konrad” hadműveletekben Zámolynál és a Balaton és Velencei-tó között. 1945. március 6-án 
indult a németek utolsó nagyszabású támadó művelete a második világháborúban. A III. páncéloshadtest 
Seregélyestől Kápolnásnyékig tört előre, azonban március 16-án kezdődő szovjet bécsi-pozsonyi támadó 
művelet megakadályozta a németeket terveik végrehajtásában. A III. páncéloshadtest a Balatontól észak-
ra folyamatosan ellencsapásokat vezetve fokozatosan Ausztria területére szorult vissza, ahol az amerikai 
csapatok fogságába került. Breith a kapitulációkor feloszlatta hadtestét. 1947-ben szabadult amerikai ha-
difogságból, majd 1964. szeptember 3-án hunyt el Pechben
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A TÖBBSZEMPONTÚ DÖNTÉSELMÉLET MÓDSZERÉNEK 

FELHASZNÁLÁSA ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁGA A 

VÉDELEMGAZDASÁG STRUKTÚRÁJÁT JELENTŐ GAZDASÁGI 

HÁLÓZAT PONTJAINAK KIVÁLASZTÁSÁBAN, KÜLÖNLEGES 

JOGREND IDEJÉN 

KISS Dávid

Különleges jogrend idején egy olyan hatalomgyakorlási mechanizmus lép életbe, amely célja az, hogy a 
Magyarország Alaptörvényében lefektetett speciális körülmények (a társadalom életét, az állam működését, az 
állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát fenyegető természeti, vagy társadalmi eredetű veszélyek) elhárítását elő-
segítse, illetve kezelje azt. Az Alaptörvény egy olyan normál időszaktól eltérő jogalkalmazást fogalmaz meg, amely 
biztosítja a végrehajtó hatalom számára az adott körülményekhez igazodó működést, szuverenitást és lakosainak 
biztonságát. Ennek a működésnek viszont nem csak közigazgatási és politikai szempontjai vannak, hanem fontos 
foglalkoznunk a gazdasági és logisztikai aspektusokkal is. Ilyen körülmények esetében (mint külső-, belső fegyve-
res fenyegetettség vagy az országra jelentős mértékben kiterjedő természeti katasztrófa) a gazdaság alapvető mű-
ködésének fenntartása csak egy részét képzi az elvégzendő műveleteknek. Legalább annyira fontos foglalkoznunk 
a speciális honvédelemi igényeket kielégítő termékek előállításával, vagy a társadalom számára létszükségletű ja-
vak termelésének biztosításával egy katasztrófa vagy hadiállapot körülményei között is. 
A különleges jogrend kérdéskör vizsgálatának fontossága megkérdőjelezhetetlen, hiszen a modern kor kihívásai 
(globalizáció, fokozott urbanizálódás, infokommunikációs technológiák robbanásszerű fejlődése és elterjedése, 
természeti kihívások, külső/belső fenyegetettségek) fokozzák a prevenció és a felkészülés szükségességét, azzal 
egyetemben, hogy egy nemzet számára, a szuverenitását, békéjét és gazdaságát szem előtt tartva minden korban 
szükséges volt ezzel a témával behatóan foglalkoznia.
A gazdaság működésében különleges jogrend idején végbemenő drasztikus változások (mint a korlátozott im-
port-export, és ezáltal az önellátó, zárt gazdaság kialakulásának lehetősége vagy szükségessége) megkövetelik a 
gazdaság struktúrájának jelentős mértékű átszervezését, aminek kiindulópontjául a logisztikát és az ellátási láncot 
is vehetjük. 
Az ellátási lánc egy termék esetében az elméleti megközelítést alapul véve, struktúráját tekintve, egy egydimenzi-
ós rendszerként aposztrofálható. Ez, a termékek előállítási folyamatában az alapanyag fázisonkénti feldolgozását 
jelenti, illetve a termék ezáltal folyamatos hozzáadott érték növekedésen átmenve válik késztermékké és jut el a 
fogyasztóhoz. Ez az elmélet a gyakorlatban a jelen korban, az új logisztikai alapelveket (mint például a just in time) 
is figyelembe véve, már nem valósul meg. Ennek oka, a gyártók függetlenedési folyamatában keresendő, aminek 
következtében egy-egy nagyobb gyár vagy előállító üzem se hagyatkozik egy beszállítóra, hanem több helyről, fo-
lyamatosan, szervezetten biztosítja az alapanyagok és félkész termékek áramlását, harmonizálva azt a gyártási 
folyamattal. Ettől a ellátási lánc, struktúráját tekintve, rendszerré válik, és egy újabb dimenzióban kell azt megvizs-
gálnunk egy-egy termék esetében. 
A teljes logisztikai rendszert figyelembe véve (beleérte az előállítási és a fogyasztói logisztikát egyaránt) és kiter-
jesztve azt a gazdaság makró szintjére, egyértelműen kijelenthetjük, hogy az integrált ellátási lánc rendszere háló-
zatba rendeződő struktúra.
A hálózat elemeinek optimális kiválasztásának metodikája nagyon összetett kérdés. Ahhoz, hogy egy gazdaság 
teljes mértékben az igényeknek megfelelően működjön egy ilyen speciális helyzetben, ahhoz a hálózatban szereplő 
pontok (beszállítók és gazdasági szervek) kiválasztása és ezek egymáshoz való kapcsolódósának definiálása kulcs-
fontosságú. 
Szerző célkitűzése, hogy bemutassa a több szempontú döntéselmélet módszerét, aminek segítségével modellez-
hető egy olyan optimálisan működő beszállítói és gazdasági szervek által létrehozott háló, amit egy különleges 
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jogrend időszakának speciális körülményei indukálnak, követelnek meg, az azonosított szerteágazó szempont-
rendszer alapján. 

Kulcsszavak: különleges jogrend, hálózatelemzés, logisztikai rendszer, több szempontú döntéselmélet
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 „LENNI VAGY NEM LENNI” – A NATO A HIDEGHÁBORÚ UTOLSÓ 

ÉVTIZEDÉBEN 

KISS Petra

A tervezett előadás azokkal a kihívásokkal foglalkozik, amelyekkel a NATO szembesült az 1980-as években. A 
téma a doktori disszertációm szerves részét képezi, hiszen ebben az időszakban a Szövetség stratégiai gondolkodá-
sát nagymértékben befolyásoló események történtek. Eddigi kutatásaim során igyekeztem alaposan megvizsgálni 
a NATO hidegháború alatt elfogadott stratégiai döntéseit és azok körülményeit. Ebbe a folyamatba pedig remekül 
illik bele a hidegháború utolsó évtizedének katonai-politikai szempontok szerinti elemzése. Ezzel együtt az előadás 
témáját feldolgozó tanulmány a korábbiakban már publikált kutató munkám folytatását képezi.
A NATO 1980-as évekbeli történetéről csupán, mint a hidegháború utolsó évtizedéről szokás beszélni, ami 
nem jelentett többet egy viszonylag nyugodt lezáró fejezetnél. Azonban jobban megvizsgálva ezt az idősza-
kot, látnunk kell, hogy 1980-as években igenis jelentős események, változások történtek a Szövetségben. 
Ebben az évtizedben a NATO a korábbiaktól eltérő politikai és katonai kihívásokkal szembesült, és világos-
sá vált, hogy az események meghaladták az 1968-tól érvényben lévő stratégiai koncepciót. Újfent előtérbe 
került, hogy az Atlanti-óceán nem csupán fizikailag választja ketté a NATO-tagokat, de jelképesen az eltérő 
szemléletmód és értékrend megtestesítője is. Bár évtizedekkel ezelőtti változásokat szándékozom előadá-
somban bemutatni, felszínre kerülnek a szakirodalomban is ritkán említett tényezők, a levont tanulságok 
pedig a jelen számára is hasznosak lehetnek.
A „rugalmas reagálás” 1968-ban elfogadott stratégiája egészen a hidegháború végéig érvényben maradt, 
azonban már elfogadásakor is vegyes megítélés kísérte a dokumentumot. A koncepció egy esetleges agresz-
szióra adott reakcióként továbbra is fenn kívánta tartani az általános nukleáris válasz opcióját, azonban 
bevezette az irányított eszkaláció és a közvetlen védelem kategóriáját is, amelyek lehetőséget nyújtottak a 
valódi rugalmasság megvalósítására. 
A koncepció valóra váltása azonban számos akadályba ütközött. A hagyományos erők fejlesztésében, amit 
a NATO európai tagállamai már a kezdetektől fogva nem teljesítettek, 1968. után sem történt előrelépés. 
A hadászati szintű nukleáris fegyverek, az Egyesült Államok garanciájának köszönhetően továbbra is meg-
alapozták a Szövetség elrettentő erejét, azonban a hadszíntéri nukleáris fegyverek és alkalmazásuk, a nuk-
leáris eszkaláció veszélyének kérdését nem sikerült rendezni. 
Nemcsak politikai szinten, de katonai szempontból is számolni kellett olyan problematikus tényezőkkel, ame-
lyek egy éles helyzetben ellehetetlenítették volna a NATO-t. A mozgósítás és evakuálás nehézségei, a hadszíntéri 
nukleáris fegyvereket „lezáró” amerikai kódrendszer okozta problémák, az amerikai erők áttelepítése annak 
teljes logisztikai támogatásával, a vezetés, irányítás és kommunikáció kérdése, különösen a centralizált vezetés-
irányítás megvalósítása mind-mind olyan tényezők, amik egy esetleges támadás esetén komoly hátrányt jelent-
hettek volna a NATO-nak. Tehát az érvényben lévő stratégiai koncepció szinte teljesen meghasonlott.
Mindemellett egy igen erős kettősség határozta meg a NATO működését az 1980-as években:
Az enyhülő nemzetközi környezet lehetőséget adott a közeledésre, de az új fejlesztések és az egyre moder-
nebb fegyverek telepítése a NATO és a Szovjetunió részéről egyaránt megnehezítette a „détente” folyama-
tát. Európa leértékelődött a nagyhatalmak számára, a harmadik világ térségeire terelődött a figyelem. Az 
atomfegyverek is egyre inkább háttérbe szorultak, Európa pedig úgy érezte, az Egyesült Államok cserben-
hagyta. Ezek a történések olyannyira felőrölték a Szövetséget, hogy az 1985-ben hatalomra kerülő Gorba-
csov nyugat-barát politikája komoly válságba sodorták a NATO-t. Az évtized pedig még véget sem ért, de a 
Szövetség komoly fordulóponthoz ért, amikor felmerült a shakespeare-i kérdés: „Lenni vagy nem lenni?”
A téma feldolgozásánál főleg a releváns NATO dokumentumokra, stratégiai koncepcióra, határozatokra 
támaszkodtam, illetve az 1980-as évek kiemelkedő biztonságpolitikai elemzőinek munkáira. Az érintett 
kérdéseket vizsgáló magyar nyelvű szakirodalom mennyisége sajnálatos módon elenyésző.

Kulcsszavak: NATO, rugalmas reagálás, détente, hidegháború
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 AZ IVÓVÍZHIÁNY. MINT BIZTONSÁGI PROBLÉMA TOVÁBBI 

KONFLIKTUSOKAT IMPLIKÁL 

LIGETVÁRI Krisztina

Mára, az emberi fogyasztásra alkalmas víz a stratégiai nyersanyagok sorába emelkedett.  A vízhez való 
hozzáférés egyre inkább hatalmi eszköz lesz.
A vízhiány és ezen belül az ivóvízhiány az elkövetkezendőkben az Euro-mediterrán kapcsolatrendszer egyik 
kulcsfontosságú kérdésévé, és számos jövőbeni konfliktus és biztonsági kihívás legfőbb okává fog válni. 
Az ivóvízhiány az alábbi problémákkal kapcsolódik össze
Túlnépesedés – urbanizáció - ivóvíz
Demográfia – ivóvíz
Egészségügyi helyzet, betegségek - ivóvíz
Migráció – ivóvíz
Mezőgazdaság – víz
Élelmezés – energia – víz nexus
A felsorolt egymásra hatások miatt a biztonságos ivóvízellátás fokozott problémát jelent a Mediterráneumban. 
Az édesvíz hiánya öngerjesztő negatív folyamatokat indít el, amelyek veszélyeztetik az adott térség bizton-
ságát. 
A vízhiány miatti elégtelen élelmiszertermelés, összekapcsolódva a népességnövekedéssel, elvezethet az 
életkörülmények romlásához. Az egészséges ivóvízhez való mind nehezebb hozzájutás helyi konfliktusokat 
okozhat az Európát körülölelő térségekben, társadalmi méretű elszegényedést vonhat maga után, ezzel 
gerjesztve a migrációt.
Az egészséges ivóvízhiánnyal kapcsolatos legjelentősebb biztonsági fenyegetés a vízhiány humán bizton-
sági aspektusairól szól. A kényszermigránsok, illetve azon belül a „vízmenekültek” számának folyamatos 
növekedése komoly biztonságpolitikai tényezőt jelent a kibocsátó és a fogadó országok számára. 
A globális trendek, úgymint népességnövekedés, gazdasági prosperitás, várhatóan magukkal vonzanak 
nagyobb víz, élelmiszer és energia igényt. Az erőforrásokra ható nagy nyomás végül oly mértékű hiányt 
okozhat, ami már a víz-élelmiszer-energia biztonságot veszélyezteti jelentős mértékbe.
A kutatás eredményeinek hasznosíthatósága
Forrásként szolgálhat a téma kutatói számára.
A témában megrendezésre kerülő hazai és külföldi konferenciákon előadások háttéranyaga lehet.
Témában készülő kormányzati anyagokhoz tudományos háttéranyagaként szolgálhat.

Kulcsszavak: egészséges ivóvízhiány, nyersanyagok, migráció, biztonsági fenyegetés, globális trendek

Felhasznált irodalom:

Az Európai Unió vízkérdéssel összefüggő problémák kezelése érdekében tett főbb lépései, jövőbeli kilátá-
sok, Hadtudományi Szemle, 4. évfolyam 4. szám (2011), pp. 53.-64.
Az Unió a Mediterrán térségért parlamenti közgyűlése 7. plenáris ülésének eredményei a 2011. év eleji észak-
afrikai események fényében, Hadtudományi Szemle, 4. évfolyam 3. szám (2011), pp. 85-90. A barcelonai folya-
mat és az Euro - Mediterrán Partnerség, Nemzet és Biztonság, III. évfolyam 2. szám (2010. március), pp. 29-34. 
Az ivóvíz meghatározó szerepe az afrikai fegyveres konfliktusok kialakulásában, Hadtudomány, XX. évfo-
lyam 2010/1-2. (2010), pp. 170-178.
The water issue: the main past, present and future cause of conflict in the Middle East, Hadtudományi 
Szemle, 3. évfolyam 1. szám (2010), pp. 38-45.
Tömeges migráció, mint „újtípusú” kihívás a XXI. században az Európai Unió és a Dél-mediterrán orszá-
gok vonatkozásában, egyetemi dolgozat

http://hadtudomanyiszemle.zmne.hu/?q=hu/2010/3-%C3%A9vfolyam-1-sz%C3%A1m/hadm%C5%B1v%C3%A9szet/water-issue-main-past-present-and-future-cause-conflict-middle-ea
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A fenntartható fejlődés és a klímaváltozás problémája már a kamrában van, ENSZ Fenntartható Fejlődési 
Konferencia („Rio+20”) - Rio de Janeiro, egyetemi dolgozat
Climate-KIC “Winter Journey”
2012. november 12. – december 14. (Hollandia, Magyarország, Lengyelország)
Öthetes intenzív klímaváltozással foglalkozó tanulmányút. 
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ROBOTOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÚJSZERŰ ASPEKTUSAI A 

RENDVÉDELEMBEN 

MÁTYÁS Dániel

Napjaink hétköznapjaiban egyre nagyobb szerephez jutnak a különböző típusú robotok. Ezek a korábban 
csupán filmekben látott gépek fejlődésük során szépen lassan életre keltek és ma már nem csupán a képer-
nyőn, hanem a való világban is találkozhatunk velük. Számos ipar területén jelen vannak a háztartásoktól 
kezdve a játékiparon át egészen a hadiiparig. Felhasználásuk ma már nem szűkül le csupán a szárazföldön 
történő alkalmazásra. Földön, vízen és levegőben működtetett változataik egyre szélesítik a felhasznál-
hatóság repertoárját. Az egyre magasabb szintű és kiforrottabb mechanikai, elektronikai és informatikai 
kialakítás lehetővé teszi az egyre szélesebb körben történő alkalmazást. Alkalmazhatóak például felderítés-
re, tájékoztatásra, megfigyelésre, célmegjelölésre, rádiótechnikai átjátszásra, rádióelektronikai zavarásra, 
kísérleti repülésre, elfogásra, hírszerzésre, csapásmérésre, stb. Érdemes lehet elgondolkodni a városi kö-
rülmények közötti, rendvédelemben történő alkalmazásban. Segítséget nyújthatnak a nemzetbiztonsági és 
terrorelhárítási szervezetek, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás, a nemzeti adó és 
vámhivatal számára, de elképzelhetőek akár civil felhasználási területen is például pénzintézetek védelme, 
vagy rendezvénybiztosítás során. Gondoljunk bele, hogy ha csupán a megfigyelés képességével ruházzuk 
fel ezeket az eszközöket mekkora segítséget nyújthatunk például a bűnüldözésben, a katasztrófák sújtotta 
területek átvizsgálásában, eltűnt személyek keresésében, vagy akár a különböző rendezvények biztonsági 
körülményeinek kialakítása során. Képességeik folyamatos innováción mennek keresztül. Így mára már 
akár hagyományos, vagy akár nem halálos fegyverekkel is felszerelhetőek. A számos jelenleg még kiakná-
zatlan lehetőség feltárására a nyugati országok is egyre nagyobb erőfeszítést tesznek. Gondoljunk például 
a tűzszerész robotokra, vagy a légierők által használt robot repülőgépekre. A társadalmat fenyegető külön-
böző típusú fenyegetések egyre hatékonyabb technikai eszközök fejlesztéseit teszik szükségessé. A katonai 
célú robotok élete hosszú fejlődéstörténeti szakasszal rendelkezik, melynek kezdete visszanyúlik egészen 
2000-ig, de 2050 környékén valószínűleg már a nanotechnológia is meg fog jelenni a fejlesztések során. 
Méretük, hatótávolságuk, működtetési lehetőségeik folyamatosan változnak, ami szintén hozzájárul a le-
hetőségek tárházának kiaknázására. Az előadás célja rávilágítani néhány ilyen lehetőségre, melyek során a 
nem halálos fegyverekkel történő kombinálási lehetőségek hozzájárulnak egy biztonságosabb és élhetőbb 
világ megteremtéséhez.

Kulcsszavak: robot, nem halálos fegyver, biztonság
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FELDERÍTÉS ÉS A BIZONYÍTÁS KRIMINALISZTIKAI 

MEGKÖZELÍTÉSBŐL 

Dr. NYITRAI Endre

A nyomozás során a megismerés két különböző szintjéről a felderítésről és a bizonyításról beszélhetünk.
A felderítés során a nyomozó hatóság adatgyűjtő és feldolgozó munkát végez, mely elősegíti a történeti 
tényállás megismerését, továbbá a nyomozati feladatok foganatosításához szükséges adatokat biztosítja.
A felderítés kiszolgálja a bizonyítást, a megismerés másik szintjét, mely során az adatokat eljárásjogi sza-
bályoknak megfelelően kell beszerezni úgy, hogy azok hitelt érdemlőségét és hitelességét igazolni lehessen, 
továbbá biztosítani kell a felderítési adatoknak a jogszabályi keretek közötti felhasználhatóságát.
A bizonyítás a felderítés során beszerzett adatoknak a valódiságát alátámasztó eljárás, mely igazolja a té-
nyek valódiságát és a felderítés során beszerzett adatok cáfolatlanságát.
A bizonyítás szabályait a büntetőeljárásról szóló törvény rögzíti, mely szerint a bizonyítékokat a törvény-
ben megengedett módon lehet beszerezni és csak az így beszerzett bizonyítékokat lehet felhasználni. A 
felderítés jóval szélesebb kategória mint a bizonyítás, mivel lehetővé válik a teljes objektív igazság megis-
merése, továbbá biztosítja a végrehajtáshoz szükséges adatokat.
A felderítés során felhasználható bármilyen adat, információ, vélemény, adatforrás, mely hozzásegíthet 
az objektív igazság megismeréséhez. Felhasználható a nem hiteles adat, információ tartalma is egy verzió 
keretében, melynek ellenőrzése hozzásegíthet egy eljárási cselekmény végrehajtásához, így az abból nyert 
adat felhasználható bizonyítékként. Az adatgyűjtő munka során, akár leplezett módon is beszerezhető az 
információ az adatforrástól, mely hozzásegíthet az esemény menetének a megismeréséhez, de ez egyúttal 
kizárja a közvetlen felhasználását bizonyítékként, mert nem az eljárásjogi szabályoknak megfelelően ke-
rült beszerzésre. Mindig mérlegelni kell, hogy az adatra csak felderítési cél érdekében van szükség és így 
információt megerősíteni, illetve kizárni szeretnénk (ellenőrizni), vagy esetleg a beszerezni kívánt adatot 
bizonyítékként szükséges felhasználni.
Azonban hiába sikerül felderíteni hogyan történt a múltbéli esemény (bűncselekmény), ha nem lehetséges 
bizonyítani, ugyanis a bizonyítékok és az abból származó adatok más törvényi tényállásnak felelnek meg.
Legtöbbször a felderítéskor a beszerzett adat tévútra vezetheti a nyomozó hatóságot, úgy, mint például a 
titkos információgyűjtés során a bírói engedélyhez kötött különleges eszköz használata (pl. telefonlehallga-
tás). A telefonlehallgatás elsősorban a felderítést teszi lehetővé, a megállapított és az ellenőrzött közlemény 
későbbiekben bizonyítékká válhat okirat formájában.
Nem elegendő hogy a hatóság tudja, hogyan történt a bűncselekmény, kik az elkövetők, hanem bizonyítani 
is kell a releváns tények hitelességét.
A tanulmányban a felderítés és a bizonyítás forrásai, eszközei és módszerei, valamint szerepe, kapcsola-
ta kriminalisztikai megközelítésből kerül bemutatásra az adatgyűjtési fajták felhasználásával. Továbbá az 
írásban példákon keresztül, gyakorlati és elméleti nézőpontból (a hazai szakirodalom felhasználásával) is-
mertetésre kerül, hogy a felderítés során az adatokat, hogyan célszerű beszerezni, hogy azt a bizonyításban 
bizonyítékként fel lehessen használni.

Kulcsszavak: felderítés, bizonyítás, adatgyűjtés, információ, megismerés 
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AZ AUTONÓM KATONAI JÁRMŰVEK ALKALMAZHATÓSÁGA 

ORBÓK Ákos

Az autonóm járművek fejlesztésében és alkalmazásában civil és katonai területen dolgozó fejlesztők egy-
aránt nagy lehetőségek látnak több vállalatnál is. A civil alkalmazást 2009 óta fejlesztő Google, már lét-
rehozott több működőképes járművet. A Google számára nagy előnyt jelentett, hogy rendelkeztek olyan 
geo-informatikai technológiával és információkkal, amelyek felhasználhattak a jármű tájékozódási rend-
szeréhez. Az autonóm járművek széleskörű katonai felhasználása is lehetőséget adnak. A Google eszközé-
vel párhuzamosan a katonai alkalmazást fejlesztő Oshkosh is létrehozott egy saját járművet. A TerraMax 
pilóta nélküli szárazföldi jármű technológia integrálja a nagy teljesítményű számítógépek, érzékelő rend-
szerek, mesterséges intelligencia és a távvezérlő technológia teljesen autonóm irányítását. A technológia 
képes a stratégiai céloknak megfelelően - emberrel, távvezéreléssel, vezető-követéssel és a teljesen auto-
nóm vezérléssel is működni.
A mai járművek többsége rendelkezik valamilyen autonóm működésre képes felszereléssel. Ezek a felsze-
relések általában csak egy feladatot látnak el, amely lehet aktív biztonsági feladat (menet stabilizátor, blok-
kolás gátló, követési távolság tartó elektronika) vagy kényelmi berendezés (sávtartó elektronika, parkolás 
segítő rendszer, sebesség tartó automatika). Ezeknek a rendszereknek fontos közös tulajdonságuk, hogy 
kikapcsolhatóak és csak kiegészítik az emberi irányítást, nem veszik át teljesen a jármű irányítását. Egyes 
mai járműveket, amelyek nagy számban alkalmaznak, ilyen eszközöket már nevezhetünk fél-autonómnak. 
Ezt fejleszti tovább és haladja meg az autonóm jármű, amely egy rendszerbe szervezi a már említett mai is 
alkalmazott eszközöket és kiegészíti olyan szenzorokkal, amelyek képessé teszik a fedélzeti számítógépet a 
jármű irányítására, a vezető beavatkozása nélkül is. 
A jelenkori konfliktusok kimenetelében kulcs fontosságú – főleg a nyugati demokratikus országok eseté-
ben – a hátország legitimációja, azaz mennyire tudják elfogadtatni a háború szükségességét a lakossággal. 
A politikai érveken túl, amelyek a közösség meggyőzését szolgálja, nagyon fontos az egyes emberek meg-
győzése, akik a harcba küldik hozzátartozóikat. Ennek legjobb módja a szeretteik a katonák épségének 
garantálása, de legalább is annak ígérete. Az autonóm járművek ezen a téren nyújtják a legnagyobb lehe-
tőséget, hiszen a vezető életének kockáztatása nélkül lehet olyan feladatokkal megbízni, amit eddig csak 
katonákkal lehetett megoldani. 
Az előadásban szeretném bemutatni a lehetséges alkalmazási területeket, szituációkat és azokat a potenci-
ális új kockázatokat, amelyek az alkalmazásának hatására keletkeznek.

Kulcsszavak: Autonóm katonai jármű, kibertér, új kockázatok

 



157Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

LEHETŐSÉGEK A FELSŐOKTATÁSI SPORTEGYESÜLETEKBEN 

Dr. PETRUSKA Ferenc

Két sportegyesület elnökségi tagjaként, jogtanácsosaként és szakosztály titkáraként be kívánom mutatni 
azokat a rendkívüli előnyöket, amelyeket a felsőoktatásban a sportegyesületek az egyetem magasabb ve-
zetőinek, egyesületi vezető tisztségviselőknek, szakosztályvezetőknek és kiemelten az egyesületi tagoknak 
nyújtanak. Bízom benne, hogy ezek ismertetése és tudatosítása hozzájárul az egyetemi egyesületi sporthoz, 
nagyobb részvételre és támogatásra bíztat, így egyre többen tekintenek a sportra, mint a szabadidő aktív 
és méltó eltöltésére.
A köztudatban a sport egyelőre, mint egyéni hobbysport vagy hivatásszerű profi sport él, megfeledkezve a 
jogilag szabályozott, mégis önkormányzati elveken működő non-profit, tömeg-, illetve egyesületi sportról.
A témaválasztásom aktualitását adja, hogy a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 2014. március 15-ei, valamint 
a Civil Törvény 2011. december 14-ei hatálybalépésével a sportegyesületek jogi szabályozása teljesen új 
szabályozási alapokra került.  Bár a jogforrások újak, az új Ptk. a sportegyesületek szabályozását alapjai-
ban nem írta felül, mégis rendkívül sok részletszabállyal gazdagította azt. Az egyesületi szabályok kisebb 
horderejű módosítását alátámasztja az a tény, hogy bár az új Ptk. 2014. március 15-én hatályba lépett, az 
(spot)egyesületek alapszabályát elegendő 2016. március 15-ig hozzáigazítani. (2013. évi CLXXVII. törvény 
11. § (3) bekezdése ugyanis az alábbiakat állapítja meg: „Az (1) bekezdés szerinti egyesület és alapítvány a 
létesítő okirata (1) bekezdés szerinti módosításának bírósági nyilvántartásba vételét, legkésőbb azonban 
2016. március 15. napját követően csak a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. 
rendelkezéseinek megfelelően működhet.”) Az új Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályait a sportegyesüle-
tekre is alkalmazni kell, ennek megfelelően csak sportcélja megvalósítása érdekében, kizárólag kiegészítő 
jelleggel végezhet gazdasági tevékenységet, amely egyesületi céljával szorosan összefügg. Egyértelműen 
rögzíti, hogy a (sport)egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, de nem oszthatja fel tagjai 
között és a tagok részére nyereséget nem juttathat. A régi, hatályon kívül helyezett Ptk.-hoz hasonlóan a to-
vábbiakban is az egyesületek csak egyesületekkel egyesülhetnek és azokká válhatnak szét, de egyértelműen 
rögzíti, hogy egy sportegyesület abban az esetben is jogutód nélkül szűnik meg, ha célját megvalósította, 
illetve  céljának megvalósítása lehetetlenné vált,továbbá ha tagjainak száma hat hónapon át 10 főnél keve-
sebb maradt.
Az amatőr sportolás a fizikai és mentális egészség megőrzésének talpköve, amelynek az előbbiek során 
említett szabályozott és szervezett alapokon kell nyugodni. Az új jogi alapok ellenére tapasztalatom szerint 
sem a sportolás, sem az egyesületi tömegsport nem kapta meg az őket megillető figyelmet. A sportolás tá-
mogatásra érdemes és arra rá is szorul, hiszen az amatőr sportok rendkívül ritkán kapják meg azt a figyel-
met és támogatást, amellyel legalább a költségei ellensúlyozhatók. De miért érdemes erre a támogatásra? 
A sport örömet, aktív kikapcsolódást nyújt, erősíti a csapatszellemet, mentális technikákat kínál a stressz 
levezetésére és az összpontosításra. Korunk mozgásszegény életmódját ellensúlyozza és hozzájárul az élet-
minőség javításához. Egészségmegőrző szerepe már közhelynek számít, amelyet hangsúlyozni mégsem le-
het eléggé. A fizikailag egészséges társadalom előnyei pedig nem csak gazdaságilag, számokban mérhetők, 
mégis vitán felül állnak. Bizonyos esetekben az amatőr sportnak reklám (üzleti) szerepe is van, amellyel 
nemzetgazdasági bevételt generál. Zárszóként ne feledkezzünk meg arról, hogy a sport — akár a hadsereg 
— hagyományosan kitörési lehetőség és esély a hátrányos helyzetűek felzárkóztatására is.
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 A HONVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A KÜLÖNLEGES 

JOGREND KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA 

PROHÁSZKA Petra

A „honvédelem nemzeti ügy”, olvasható a honvédelmi törvény 1.§-ában. A köztudatban azonban sokszor ösz-
szemosódik a honvédelmi kötelezettség a hadkötelezettség intézményével, viszont a kettő közel sem egyenlő, 
hiszen a hadkötelezettség csak egy része a honvédelmi kötelezettség rendszerének. A rendszeren belül beszélhe-
tünk személyes szolgálatról, és vagyoni szolgáltatásról, az előzőbe tartozik a már említett hadkötelezettség, hon-
védelmi munkakötelezettség, polgári védelmi kötelezettség, az utóbbiba pedig gazdasági és anyagi szolgáltatási 
kötelezettség. Békeidőszakban teremtik meg a szükséges törvényi hátterét a honvédelmi kötelezettségek telje-
sítésére vonatkozó szabályoknak, alkalmazásuk pedig magas százalékban különleges jogrend idején történik.
Jelen tanulmányban a szerző ismerteti a különleges jogrend időszakaiban bevezetésre kerülő honvédelmi köte-
lezettségek rendszerét. 
A hadkötelezettség elrendelése megelőző védelmi helyzetben, és rendkívüli állapotban történik. A hadköteles 
állományba tartoznak a potenciális hadkötelesek, és a kiképzett tartalékosok. Potenciális hadköteles milyen 
olyan 18-40 év közötti magyar állampolgár férfi, aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik, kiképzett tartalékos 
pedig a Magyar Honvédség állományából kikerült, korábban hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos 
katonai szolgálatot teljesített férfi, ebben az esetben a hivatásos szolgálat felső korhatárát veszik figyelembe, ami 
a jelenleg 65 év. Megelőző védelmi helyzetben az Országgyűlés dönt a hadkötelezettség bevezetéséről, rendkívü-
li állapot esetén pedig az időszak kihirdetésével egy időben „automatikusan” történik az elrendelés. 
Honvédelmi munkakötelezettséget rendkívüli állapot idején vezetnek be. A honvédelmi munkakötelezettség a 
nőket is terheli, 18-55 év között, a férfiakra pedig 18-65 év között vonatkozik, ebben az esetben is alapvető kri-
térium a magyar állampolgárság, és magyarországi lakóhely megléte.
A polgári védelmi kötelezettség minden időszakban elrendelhető, ilyenkor a polgári védelmi szervezetek tevé-
kenysége érvényesül. Polgári védelmi szervezetek működnek köteles, és önkéntes alapon, köteles szervezetek 
között megkülönböztetünk központi, területi, helyi és munkahelyi szervezeteket. Polgári védelmi kötelezettség 
esetén a polgármester kezébe kerül az irányítás. A fent említett főszabály az állampolgárság és a lakóhely tekin-
tetében ebben a helyzetben is érvényesül, a nőkre és férfiakra egyaránt, 18-65 év között vonatkozik. 
A vagyoni szolgáltatás körébe tartozó gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség terhel minden természetes 
személyt, jogi személyt, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki/ami Magyarország területén la-
kóhellyel rendelkezik. Természetes személy esetében itt a magyar állampolgárság nem kritérium. 2012. január 
1-je óta a katasztrófavédelmi és a honvédelmi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség elkülönült, és a 
különböző szabályokat a honvédelmi, és a katasztrófavédelmi törvény is tartalmazza.
A szerző a tanulmányban a fenti négy témakört részletesen kifejti, és bemutatja a különböző kötelezettségek 
bevezetésének körülményeit, és legfontosabb tartalmi elemeit.
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 AZ EURÓPAI UNIÓ HATÁSA A HAZAI ÖNKÉNTES 

MENTŐSZERVEZETEKRE 

Dr. SCHWEICKHARDT Gotthilf

A természeti katasztrófák elleni küzdelem egyre inkább nemzetközi szintérre helyeződik át. Az államok 
földrajzi elhelyezkedésük és katasztrófaveszélyeztetettségük alapján különböző mértékben költenek költ-
ségvetésükből a katasztrófák megelőzésére s azok felszámolására. A különböző nemzetközi szervezetek 
segítséget nyújtanak tagjaik számára. Ez a segítés nemcsak anyagi jellegű támogatást foglal magában, ha-
nem többek között a szervezet milyenségétől függően egységes eljárási követelményeket állit, a szervezet 
által koordinált beavatkozásokat valósít meg. Az államok a katasztrófák elhárításába különböző mértékben 
vonják be az állampolgáraikat, a civil szervezeteket. A nemzetközi szervezetek közül elsőként az Egyesült 
Nemzetek Szervezete volt az, mely egységes szabályozás alá vonta a különböző országok által katasztrófa 
által sújtott országba küldhető beavatkozó egységeket. Az Európai Unió katasztrófavédelmi tevékenysége 
rendszerét több tényező, esemény alapozta meg. Európában az 1990-es években több természeti és ipari 
katasztrófa történt. Az 1977. évi I. kiegészítő jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én kötött Genfi egyezmé-
nyeket kiegészítő és a nemzetközi fegyveres összetűzések áldozatainak védelméről szóló jegyzőkönyv meg-
határozta polgári védelem új tartalmát és annak elemeit. Magyarország esetében az I. kiegészítő jegyző-
könyv rendelkezései csak 1989-ben az 1989. évi 20. törvényerejű rendelettel épültek be a hazai jogrendbe, 
s alapozta meg a katasztrófák elleni védekezés későbbi jelenleg kialakított egységes rendszerét. Az Európai 
Unió tagállamai is részesei az egyezmények így rájuk is vonatkoztak az I. kiegészítő jegyzőkönyv előírásai. 
Az enyhülési folyamat következtében a NATO is kialakította a nem fegyveres műveletek rendszerében a 
katasztrófa elhárítást, mint egyik elemet. Az Európai Unió NATO tagállamaira vonatkoznak a szervezet 
előírásai, s így ez is hatással volt az Európai Unió katasztrófavédelmi rendszerének kialakítására. Az Eu-
rópai Unió a harmadik országok esetében humanitárius segélyrendszert alakított ki. Az állampolgárok 
katasztrófavédelmi feladatokba való nagyobb mértékű bevonása érdekében program indítására került sor. 
Az Európai Unió működéséről szóló alapszerződés XXIII. címében a Polgári védelem önállóan kerül sza-
bályozásra az I. cím 6. cikkében meghatározottak szerinti tagállami kötelezéssel. Az Európai Unió határo-
zatokban szabályozza a polgári védelmi feladatokat. Hazánkban a különböző természeti katasztrófák elhá-
rítása érdekében végzett önkéntes tevékenységnek nagy hagyományai vannak. A tűzoltás volt az első olyan 
terület, melynek nagy hagyományai vannak. 2012-t követően az önkéntes mentőszervezetek egész országot 
átfogó rendszerének kialakítása kezdődött meg. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató jogszabályi 
felhatalmazás alapján szabályozza az önkéntes mentőszervezetekkel kapcsolatos kérdéseket. Az uniós pol-
gári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására 
vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 2004/277/EK, Euratom és a 2007/606/EK, Euratom 
bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló Bizottsági Végrehajtási Határozat (2014. október 16.) 
új követelményeket állít a hazai katasztrófavédelem elé. Ki kell alakítani az új rendszert, s amennyire lehet 
támaszkodni kell a már meglévő önkéntes mentőszervezetekre és erősségeinkre.
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A MAGYAR(KIRÁLYI)HONVÉDSÉGBEN ALKALMAZOTT 

AKNAVETŐK A TRIANONI DÖNTÉSTŐL AZ 1948-AS REFORMIG 

SEBŐK István

Az 1920. június 4-én aláírt Trianoni békeszerződés alapján, amit az 1921. évi XXXIII. törvénycikkel iktat-
ták be a magyar jogrendszerbe igen jelentős fegyverzeti korlátozást vezetett be Magyarországon. Az 1922. 
évi XI. törvénycikkben szabályozták a Trianoni Békeszerződés katonai rendelkezései között foglalt egyes 
tilalmak és korlátozások végrehajtását. Ez alapján a Magyar Királyi Honvédség 70 db aknavetőt és 52.500 
db aknalőszert tarthatott készleten éves 3500 db-os lőszerfogyással számolva. A hadiipari termelést akna-
vetők tekintetében évi kettő darabban, a lőszerek napi termelését tíz darabban határozták még. A gyártha-
tó lőszer mennyiség fedezte volna a lőszerfogyás évi pótlását, ha ekkora mennyiséget gazdaságos lett volna 
előállítani. Ezért a cél az első világháborúból megmaradt és itt-ott modernizáción átesett már alapvetően 
elavult aknavetők minél további használhatósági és rendszerben tartása volt. Az első világháborúból ma-
radt aknavetők az 1930-as évek elejére mind technikailag, mind minőségileg teljesen elavulttá váltak. Az 
első modern aknavetőt (81 mm-es) 1936-ban rendszeresítették, ami később modernizáción ment keresz-
tül. A hazai gyártás megkezdése után a diósgyőri gyár, amely egyedül gyártott aknavetőt Magyarországon 
nem volt képes a második világháború során fellépő nagymennyiségű szükségletett biztosítani. Ezért első-
sorban Németország segítségével sikerült a szükséges mennyiség egy részét a hadizsákmányok magyar fél 
részére történő átadásával biztosítani. A rendkívül sokféle típusok ellenére a magyar hadvezetés próbálta 
növelni a hazai gyártást, valamint egységesíteni a típusokat. A sokféle típus (ország és gyártó) gyakorlati-
lag a háború végéig folyamatos problémákat okozott. A problémákat tovább fokozta, hogy a magyar ipar 
megfelelő mennyiségű gránátot sem tudott előállítani tehát a rendelkezésre álló aknavetőkhöz olyan grá-
nátokat használtak, ami rendelkezésre állt. A különböző gránát típusok kifejlesztése folyamatosan zajlott 
egészen a második világháború végéig. A keleti fronton harcoló 2. magyar hadsereg zsákmányolt néhány 81 
mm-től eltérő űrméretű, a szovjet Vörös Hadsereg által használt 82 mm-es aknavetőt is. A 82 mm-es akna-
vető típus később több néven is szerepelt a későbbi Magyar Néphadsereg nomenklatúrájában. 82 mm-es 
48 M aknavető néven került először rendszeresítésre és ez az eszköz mind a mai napig meghatározó típus 
a Magyar Honvédség rendszerében.
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A BIOTERRORIZMUS ÉLELMISZERLÁNCOT FENYEGETŐ 

VESZÉLYEI 

SZENDRŐ Éva

A biológiai harcanyagok alkalmazása egyidős a fegyveres konfliktusokkal. 
Az elmúlt évszázadban mindvégig jelen voltak ugyan a biológiai harceszközök, de az államok közötti konf-
liktusokban ezek tömeges alkalmazására nem került sor. Ennek vélelmezhetően a hasonló válaszcsapástól 
való félelem volt az oka. A globális feszültségek éleződése, számos nemzetállam működésképtelensége, az 
alacsony intenzitású konfliktusok tömegessé válása olyan tényezők, melyek a nemzetközi terrorizmus erő-
södéséhez vezetnek. A terrortámadások e módjának kitervelőit és végrehajtóit nem kötik azok az aggályok, 
amelyek a nemzetállamok vezetőinek részéről fennállnak, ezért okkal feltételezhetjük, hogy a terror fontos 
eszközévé válhatnak azon – a szegény világ atombombájaként emlegetett – biológiai fegyverek, amelyekkel 
az élelmiszerlánc biztonsága is sérülékennyé tehető.
Egy esetleges terrortámadás elleni védekezésben az élelmiszerlánc szereplői kulcsszereplővé lépnek elő. 
Az első világháborút követően két, illetve többoldalú egyezményekkel korlátozták a tömegpusztító fegyve-
rek - mindenek előtt a biológiai, vegyi és nukleáris harceszközök - alkalmazását. Az államközi szabályo-
zó egyezmények azonban mind kevésbé képesek ezen alapelvek gyakorlati megvalósítására, mert a múlt 
század óta olyan új konfliktus-típusok jelentek meg, melyekben nem válik élesen el egymástól a polgári és 
katonai szféra. Ezen konfliktusokban egyre növekvő szerepet kap a lélektani hadviselés, a pánikkeltés, a 
gazdasági és ökológiai rombolás, valamint a polgári lakosság veszélyeztetése. Ezek mind olyan célok, me-
lyek elérését különösen jól szolgálhatják a biológiai fegyverek. Ebből következően folyamatosan növekszik 
annak veszélye, hogy az alacsony intenzitású konfliktusokban és a nemzetközi terrorizmusban biológiai 
harcanyagokat alkalmaznak.
A veszélyhelyzetekre való felkészülés, azok megelőzése, illetve az élelmiszerlánc védelme kiemelt feladata 
az élelmiszerlánc szereplőinek.

Kulcsszavak: bioterrorizmus, élelmiszerlánc, kritikus infrastruktúra
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AZ ÉJSZAKAI BEAVATKOZÁSOK SAJÁTOSSÁGAI A VESZÉLYES 

ANYAGOK JELENLÉTÉBEN 

URBÁN Anett

Napjainkban egyre komolyabb kihívást jelent a veszélyes anyagok szállításával és tárolásával kapcsolatos bal-
esetek számának növekedése. A közúti veszélyesáru-szállítás jelentős baleseti kockázatot hordozz magába, a 
veszélyes anyagok önmagukban is veszélyforrások. A tevékenység veszélyes jellege magából a szállított anyag és 
a szállítás tulajdonságaiból tevődik össze.
A Seveso II- 96/82/EK Direktíva- irányelv előírásai meghatározzák a veszélyes üzemekben tárolható anyagok 
alsó és felső küszöbértékek mennyiségi határait.  E szabályozás és a rohamos ipari fejlődés következménye, hogy 
a vegyipari cégek szervezetirányítási filozófiája a más ipari cégeknél már előszeretettel alkalmazott „just in time” 
(JIT) rendszer felé tolódik el. A rendszer alkalmazása kihatással van a veszélyes anyagok közúti szállítására is, 
hiszen az üzemek a veszélyes anyagokból annyit próbálnak csak raktározni amennyi, a gyártáshoz szükséges, 
ennek következménye pedig, hogy nagyobb mennyiségű veszélyes anyagot szállítanak az utakon. A szállítási 
költségek csökkentése érdekében egyre nagyobb űrtartalmú tartálykocsik vesznek részt a forgalomban, amely 
magában hordozza, hogy egy esetleges balesetnél sokkal nagyobb mennyiségű vegyi anyag kerül a szabadba. 
A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámoláshoz azonnal bevethető erőkkel, eszkö-
zökkel rövid kiérkezési idővel szinte csak a tűzoltóság rendelkezik. Sok esetben a tűzoltóság érkezik elsőként a 
helyszínre. Mint elsődleges beavatkozó szerv, sokszor a tűzoltók a kiérkezést követően beavatkozási kényszerrel 
találják szembe magukat, ebből kifolyólag viszont sok esetben esélyük sincs biztonságos munkavégzésre. 
Ennek oka, hogy az először beavatkozó személy 1,5 millió vegyi anyag közül bármelyikkel találkozhat vészhely-
zetre reagálás során, melyek közül a veszélyesnek tekintett anyagok száma 33.000 és 63.000 között van. A 
63.000 vegyi anyag 183.000 különböző néven ismert, amelyek 7/8-áról olyan keveset tudunk, hogy még rész-
legesen sem értékelhető ki, milyen veszélyekkel járhatnak az egészségre.
 A szerző a tanulmány megírásához az éjszaka bekövetkezett veszélyes anyaggal összefüggésbe hozható balese-
teket vizsgálta, és az itt történő tűzoltói beavatkozások jellemző sajátosságait, nehezítő körülményeit kutatta. 
A szerző célja bemutatni a tűzoltóság, mint elsődleges beavatkozó szerv feladatait veszélyes anyaggal kapcsola-
tos baleset esetén, a felszámolás során jelentkező nehézségeket és sajátosságokat az éjszakai beavatkozások so-
rán. Ezek mellett a tanulmány kiterjed az éjszakai tűzoltói beavatkozások emberi szervezetre gyakorolt élettani 
hatások vizsgálatára. 
Kutatásaim fő bázisát katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályi háttér, tudományos munkák, történeti 
áttekintések feltárása és a témakörhöz szorosan kapcsolódó elemzések, statisztikák tárgyilagos, elemzése segí-
tette. Ezen írott forrásokon kívül a téma pontos megismeréséhez konzultációkat folytattam a katasztrófavéde-
lem szervezetének több olyan tagjával, akik a korábbiakban már részt vettek éjszakai beavatkozáson veszélyes 
anyag jelenlétében.

Kulcsszavak: tűzoltó, ADR baleset, éjszakai beavatkozás, veszélyes anyag

Felhasznált irodalom:

TÖRÖK Bálint Zoltán: A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához al-
goritmus meghatározása a Tűzoltási, Műszaki Mentési Szabályzat kiegészítéseként, doktori értekezés ( 
ZMNE- Katonai Műszaki Doktori Iskola, Budapest) 2008
http://www.zmne.hu/kmdi/ertekezes_terv/Torok_Balint_Zoltan/Torok_Balint_Zoltan_PhD_ert_ter-
vezet.pdf (letöltés ideje: 2015.02.01)
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 VITÁK A BEVÁNDORLÁSRÓL – A CHARLIE HEBDO-MERÉNYLET 

APRPÓJÁN 

VAJKAI Edina Ildikó

A 2015 január 7-i párizsi Charlie Hebdo lapot ért támadás nemcsak a terrorizmusra, a kulturális törés-
vonal mélyülésére, hanem a bevándorlással kapcsolatos kérdésekre is ráirányította a figyelmet. Noha az 
elkövetők mindegyike (a Kouachi-fivérek és a kóser boltban túszokat ejtő Coulibaly is) francia állampolgár 
volt, de az előbbiek algériai, utóbbi pedig mali származású családban nőtt fel, ők maguk nem voltak beván-
dorlók. Ugyanakkor a tény, hogy valamilyen módon mégis köthetőek voltak a migrációhoz, megnyitotta 
részben a leszármazottak beilleszkedéséről / radikalizálódásának veszélyeiről, részben a bevándorlás lét-
jogosultságáról, szükségességéről szóló vitát. 
Egyes nézetek a globalizáció hozadékának tekintik a migránsokat, pedig maga a folyamat az emberiség lé-
tezésével egyidős. Ezen felül a társadalmak és az államok egyaránt hajlamosak a bevándorlás előnyeit alá, 
hátrányait pedig fölébecsülni, a beilleszkedéssel kapcsolatos kérdéseket pedig elbagatellizálni. 
Nemzetközi szervezetek és az európai uniós országok körében is egyre élénkebbé vált a politikai – társa-
dalmi diskurzus: szükség van bevándorlásra? Ha igen miért? Ha nem, miért nem? Mit adnak Európának 
a bevándorlók? Mit tehetünk azért, hogy Európa még biztonságosabb legyen? Milyen veszélyei / előnyei 
vannak ennek a folyamatnak? 
Kihívás előtt áll az Európai Unió és a tagállamok is, hiszen napjainkban pont ezen eseményekből kifolyólag 
hatalmas nyomás nehezedik rájuk politikai pártok és a társadalmak részéről egyaránt. A bevándorlással 
kapcsolatos egyes modellek (francia, német, brit) igen  eltérőek, a fenti kérdésekkel / felvetésekkel foglal-
kozniuk kell, nem hagyhatják azokat figyelmen kívül, és ugyanúgy adekvát válaszokat kell rájuk találniuk. 
Az előadás során vizsgálni szeretném a bevándorlással kapcsolatos különböző nézőpontokat, és célom, 
hogy rávilágítsak a migrációval kapcsolatos neuralgikus pontokra, amelyek főleg a munkavállalást, a beil-
leszkedést, és a törvényi szabályzók szigorúságát érintik, illetve a gazdasági „hasznosságot” vitatják, továb-
bá célom, hogy tisztázzam a bevándorlást övező „mítoszokat”, előnyöket és hátrányokat. Szeretném ezen 
felül bizonyítani, hogy a bevándorlással kapcsolatos kérdések jelentős hatással vannak a térség / országok 
biztonságára, a közvélekedéssel ellentétben azonban korántsem szabad olyan negatív szemlélettel közelí-
teni hozzá, mivel pozitív hatással is lehet a gazdaságra, társadalomra, és a kultúrára is. 
Kutatásaim és az előadás készítése során primer, főként francia és angol nyelvű forrásokra támaszkodtam, 
melyek között – a téma igencsak aktuális jellege miatt – túlnyomó többségben vannak az elektronikus 
források (elemzések, dossziék, újságcikkek), azonban az elméleti kérdésekkel foglalkozó főbb könyveket 
szintén felhasználtam munkám során. 

Kulcsszavak: bevándorlás, vita, francia, migráns
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HITTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 
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110 ÉVES ÁLLAMI ELISMERÉS – MOZGALOMBÓL ELISMERT 

FELEKEZET 

BACSÓ Benjámin

„Szabad egyház szabad államban” fogalmazta meg Deák Ferenc a dualizmusban folyó vallási viták kap-
csán. A baptista misszió kezdetétől, azaz 1609-től igen fontosnak tartotta ezt az elvet, elég hogy ha Roger 
Williamsra gondolunk, aki ezt erőteljesen képviselte Rhode Island megalapításánál is.
A magyar baptista mozgalom igen korán kitűzte zászlajára ennek az elvnek az érvényesítését. A szerve-
zett baptista misszió Meyer Henrik vezetésével harcolt a teljes elismerésért. Elég korán sikerült az ügynek 
megnyerni, néhány politikust, köztük Irányi Dánielt, aki többször felszólalt a parlamentben a baptisták 
vallásszabadsága mellett. 
Az 1985.évi XLIII.tc. rendelkezésének értelmében elkészült két fontos dokumentum „Hitvallomása és szer-
kezete a keresztelt keresztyén gyülekezeteknek, melyeket közönségesen baptistáknak neveznek” és a másik 
„A baptisták egyházi szervezete”. Ezeket a dokumentumokat, az 1905. szeptember 15-én tartott rendkívüli 
szövetkezeti közgyűlés felülvizsgálta és kiegészítette, majd pedig elfogadta és felterjesztette jóváhagyásra 
a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisztériumba. A közgyűlési okmányokat (ismertebb nevén az 
„Ócsai hitvallást”) Csopják Attila közgyűlési elnök és Oroszt István jegyző írták alá. Nagy erőfeszítések árán 
sikerült elérni, hogy Lukács György, akkori miniszter aláírásával, a 77092/1905.számú rendelet megszüle-
tésével, állami elismerést nyerjenek a baptisták. Ennek idén 110 éve. A korábban tűrt kategóriába tartozó 
baptisákat több oldalról is érték támadások, atrocitások. Ezek megszünését és egy eredményesebb missziót 
vártak ettől az elismeréstől. Ugyannakkor, voltak akik kifejezetten féltették a közösséget ezen változástól. 
Félelmük alapja az volt, hogy az állam túlságosan is bele fog avatkozni a közösség életébe. Az elismerés 
ténye egyes baptista gyülekezetekben ellenállást keltett, és vezetőik szorgalmazására továbbra is ragasz-
kodtak „el nem ismert” státuszukhoz. A két tábor között – minden próbálkozás és világszövetségi békítési 
kísérlet kudarcot vallott. Ezen események jobb és mélyebb  megértését tűzöm ki célul az előadásomban, 
hiszen ezen események a jelenben is igen erőteljesen éreztetik hatásukat. 
Ezekre a kérdésekre keresem és fogom megadni a választ az előadásomban: Miért volt fontos az akkori 
baptisták számára az elismerés? Miért osztotta meg a baptista mozgalmat az elismerésért vívott harc? Mi-
ért témogatta 1905-ben Lukács György? Milyen hatása lett ennek a baptisták életére?

Kulcsszavak: baptisták, állami elismerés, vallásszabadság
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A MIRÁKULUMOS KÖNYVEK SZEREPE EGY KEGYKÉP 

TÖRTÉNETÉNEK FELTÁRÁSÁBAN 

AZ EREDETI PÓCSI IKONHOZ KAPCSOLÓDÓ 

IMAMEGHALLGATÁSOK 

FÖLDVÁRI Katalin

A 17. század végén két kegykép került ünnepélyes keretek közt a bécsi Stephansdomba:
1693-ban a „Napba öltözött asszony” képe, 1697-ben pedig a csodás könnyezéséről ismertté vált pócsi ikon, 
amely 1948 óta a dóm oldalhajójának 16. századi márványbaldachinja alatt látható. 
Az 1696. november 4-ig jelentéktelen Mária-ikon könnyezésének híre rövid idő alatt elterjedt az egész 
országban és annak határain túl, így Bécsbe is eljutott. Miután I. Lipót értesült róla, Eleonóra császárné 
kérésére és Avianói Márk tanácsára elrendelte a kép Bécsbe szállítását. Az ikon 1697. július 4-én érkezett 
meg a császárvárosba, ahol először a Favoritában majd a nép kérésére a város összes templomában bemu-
tatták, majd december 1-én ünnepélyes felvonulás keretében a Stephansdomba vitték és elhelyezték a dóm 
főoltárán. Pócsra ezt követően 1707-ben Telekessy István egri püspök megrendelésére egy másolat került, 
amely később kétszer könnyezett (1715. 1905.). 
A néprajzi, művészettörténeti, egyháztörténeti szempontú kutatások már részletesen bemutatták a pócsi 
ikon másolatát, az eredeti kegykép történetével azonban kevéssé foglalkoztak, imameghallgatásait és votív 
tárgyait a hazai vizsgálatok egyáltalán nem, a nemzetközi kutatások pedig felszínesen érintették. Témavá-
lasztásomat emellett az is indokolta, hogy hazánkban Knapp Éva és Tüskés Gábor kutatásait leszámítva 
csak néhány, mirákulumirodalommal foglalkozó munka született. 
Disszertációmban azt a két mirákulumos könyvet dolgozom fel német nyelven, melyek az eredeti pócsi 
kegykép imameghallgatásait gyűjtötték össze a kegykép Bécsbe érkezésének évétől, 1696-tól 1738-ig. Ez 
az időszak kiemelkedően fontos az ikon történetében, hiszen ekkor válik az 1697. szeptember 11-ei zentai 
győzelmet követően – melyet Abraham a Sancta Clara Aller Freud und Fried című prédikációjában a pócsi 
Máriának tulajdonít - a Habsburg-ház Palladiumává, tisztelete ekkor éri el tetőpontját. 1738 után nem 
keletkezett több mirákulumokat tartalmazó gyűjtemény, így a kép előtt történt imameghallgatásokról, a 
kegyképet felkereső emberek társadalmi helyzetéről, életkoráról, neméről, származási helyéről stb. ezek je-
lentik az egyetlen forrást. A fogadalmi tárgyak vizsgálatához a mirákulumos könyvek mellett felhasználom 
a Domarchivban található inventáriumokat, számviteli könyveket is, hiszen az értékesebb adományokat 
ezekben, míg a kevésbé értékeseket az imameghallgatások történeteiben említik meg. 
Mivel a mirákulumszövegekkel kapcsolatos vizsgálatok német nyelvterületen nagy múltra tekintenek visz-
sza, a források tartalmi és szerkezeti elemzésénél használt szempontrendszert Knapp Éva és Tüskés Gábor 
munkái mellett főleg Georg Schreiber, Gustav Gugitz, Edmund Friess, Rudolf Kriss, Gabriela Signori, Ingo 
Schneider, Annegret Wenz-Haubfleisch, Barbara Wittmer-Busch és Barbara Schuh kutatásaira alapozva 
alkottam meg.
Előadásomban ezeknek a mirákulumszövegeknek a bemutatásán keresztül szeretnék az idő rövidsége miatt 
vázlatos képet adni az eredeti pócsi ikon 17-18. századi bécsi kultuszáról.

Kulcsszavak: Bécs, Pócs, mirákulum, votív tárgy

Felhasznált irodalom:

Hylsamer Gnaden-Brunn in den wunderthätigen Bild der weinenden Mutter Gottes von Pötsch in St. Stephans 
Dom-Kirchen zu Wienn (etc.). – Wien: Heyinger, 1703 
Erneuert- und vermehrter Gnaden-Brunn In dem Wunderthätigen Bild der weinenden Mutter Gottes von Pötsch, 
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welches In original in der Wiennerischen Metropolitan-Kirchen verehret wird. Das ist: Ursprüngliches Herkommen 
dieses Gnaden-Bilds, Dessen übernatürlicher Weis aus denen Augen abgeflossen Zäher zu Pötsch in Ungarn.Ankunft 
desselben nach Wienn, Einholung und beständige Verehrung allda; wie auch bey selben bis in Jahr 1739. erhaltene 
Gnaden. Mit Genehmhaltung hoher Geistl Obrigkeit Wienn, gedruckt bey Joh. Ignaß Heyinger, Univ. Buchdr. 
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A FONTOSABB METAFORÁK ÉRTELMEZÉSE AZ 59. PANASZ 

ZSOLTÁRBAN 

KOVÁCS Enikő Hajnalka

Az előadni kívánt tanulmányomban Alec Basson újabb kutatási eredményeit szeretném bemutatni az 59. pa-
nasz zsoltár műfaján keresztül. A kutatás sajátossága lesz a metaforák elemzése a panaszéneken keresztül. 
Istennek különböző metaforáit alkalmazza a zsoltáríró, például: erősség, erős vár, pajzs, menedék, védelem. A 
költő ezeket a főneveket isteni metaforaként használja, jelezve azt a vágyát, hogy az istenség közeli jelenlétében 
lehessen, pontosan ott akar lenni ahol közel az istenség. Isten menedék és biztonságos hely a hozzá menekülő-
nek. A könyörgő tudja, hogy az istenség az, aki legyőzi az ellenséget és a megjelenés katonai metaforáit is alkal-
mazza: JHWH a seregek Ura, aki harcol népe érdekében, az ellenséget pedig kigúnyolja, nevet rajtuk. A költő 
összekapcsolja a gúnyt és a nevetést. Azok, akik gúnyt űznek általában az ellenfelek, továbbá Jahve szembesíti 
azokat, akik kinevetnek. Az ellenség megpróbálja megmutatni fölényét, morogva, mint a kutyák. Nevetni az 
ellenséget és gúnyolni őket egyértelműen bizonyítja az istenség fölényét az ellenségen, valamint a bajba jutottak 
szabadulását.
Ezek a metaforák mind azt jelzik, hogy Isten hozzáállása pozitív a könyörgő emberhez. A metaforák kiemelik az 
isteni védelmet, segítséget és támogatást. 
Felvázolom azt, hogy a zsoltár felépítése tartalmazza az egyéni panaszénekek főbb alkotó részeit: könyörgés Is-
tenhez, az oltalmazni ige alapjelentését illusztrálva; a panasz elbeszélése, melynek főrésze az ellenség magatartá-
sát rajzolja meg, kóbor kutyák falkájával azonosítva őket; majd következik a kérés, végül doxológia és a bizalom 
kifejezése. A zsoltár tartalma elsősorban egyéni panaszénekre enged következtetni, de úgy tűnik, hogy közösségi 
elemek is vannak benne a „népek” szó említése miatt. Valószínűleg az eredeti egyéni panaszéneket tették alkal-
massá a közösségi panaszének használatára és a 6, 9, 12-14 versek később kerültek be a zsoltárba akkor, amikor 
a fogságban az egyéni panaszt is sokszor a nép sorsára vonatkoztatták. Ennek ellenére a legtöbb kutató egyetért 
abban, hogy egyéni panasz jellegű ez a zsoltár. 
A következő pontokat veszem alapul:

• A fordítás szövegkritikai megjegyzése
• Költői és stiláris elemek analízise
• Metaforák elemzése
• Az 59. zsoltár értelmezése
• Műfaj meghatározás, datálás
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AZ EGYHÁZI ÉNEK ÉS A LELKI EGÉSZSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI 

KOVÁLY Erzsébet

Előadásomban azt a feltevést szeretném igazolni, miszerint az egyházi éneklés hatékony eszköze a lelki 
egészség megőrzésének és fejlesztésének. Előadásom első részében rövid áttekintést adok arról, hogyan 
szerepel az ének és a zene – lelki harmónia megteremtésének eszközeként – a Bibliában. Már maga terem-
téstörténet is zenére utaló ritmust és dinamikát sugall, amelynek fontos üzenete van a teremtett világra 
és az emberi életre nézve. Áttekintem az Ószövetségben megjelenő rituális éneklési szokásokat, valamint 
a zsoltárok érzelmeket kifejező nyelvezetét, képi szimbólumait, valamint ezeknek feszültségcsökkentő ha-
tásait. Felvázolom, milyen összefüggésekben jelenik meg az egyházi ének és lelki egészség a Református 
Egyház tanításaiban, főként a reformátorok (Kálvin, Luther, Zwingli) irataiban. Az egyházi ének három 
fő funkcióját (Isten-dicsőítés, közösségi élmény, lelkigondozói funkció) megvizsgálom a lelki egészségre 
gyakorolt hatások szempontjából. Előadásom második részében kitekintek a zeneterápia területére, ösz-
szegyűjtve az éneklés lelki működésre gyakorolt hatásait. Az éneklés emocionális folyamatokat indít be, 
élményképessé teszi a személyiséget, energetizál, csökkenti a feszültséget, jótékonyan hat a fizikumra (lég-
zés, anyagcsere, szívritmus harmonizálása). Kutatások szerint az éneklő ember mind lelkileg, mind testileg 
egészségesebb, terhelhetőbb, könnyebben viseli és gyorsabban feldolgozza a traumákat, bizakodóbb, fele-
lősség-érzete és segítőkészsége nagyobb másokénál. Külön foglalkozom az emberi hanggal és hangadással 
mint jelenséggel. A hangadó szervek területe fiziológiai, funkcionális, pszichés és szimbolikus értelemben 
is fontos terület: kapu, átjáró, összekötő csatorna külső és belső világ között, létezésünk fontos gócpontja. 
Mélyen személyes és transzcendens élményeink kapcsolódnak e területhez. Az emberi hang ön-kifejez és 
egyben közösséget teremt, horizontálisan és vertikálisan, ember és ember, ember és Isten között. Mindezt 
az éneklés kontextusába helyezem. Az egyéni éneklés mellett a csoportos gyülekezeti éneklés hatásait is 
vizsgálom, különös tekintettel a közösségépítésre. A csoportos éneklés közösségbe integrál, együttműkö-
désre késztet, fejlődési lehetőséget ad. Mindezeket összefoglalva megállapítom, hogy az egyházi éneklés 
hatékony eszköze a lelki egészség megőrzésének és fejlesztésének.

Kulcsszavak: egyházi ének, mentálhigiéné
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KING DAVID’S WAY TO POWER DEPTICTED THROUGH THE 

FELMALE SUPPORTING CHARACTERS 

NEMESHEGYI-HORVÁT György

This essay intends to investigate how the biblical David’s rise to power is depicted through his relations to 
the women in his surroundings. The Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) is used as a primary source and 
a narrative-critical approach is taken. 
A linear order of the events in David’s story is followed, from his first appearance in the narrative until 
he becomes king of both Judah and Israel, focusing on the Masoretic text of 1Samuel 16 - 2Samuel 5 with 
some outlooks to 1Kings. (This is rougly equivalent to what source-critics call HDR (History of David’s 
Rise) since Leonhard Rost’s work.) When other textual variants differ from that in a way that is interesting 
from my point, I will mention those differences.   
David Gunn has pointed out in his work, The Story of King David, how private and public matters, events 
of family life and state affairs are inseparably intertwined in the story of King David. Following Gunn, 
Adele Berlin has noted that there is some ‘correspondence between the public and private stages in David’s 
life in terms of his responses to his wives.’ Later, when citing Berlin’s opinion on classification of literary 
characters, Yairah Amit summarizes it with the following sentence: ‘Thus the passage from woman to 
woman reflects the historical phases of David’s reign.’  
In this essay I would like to follow in the footsteps of the aforementioned scholars with a magnifying glass 
focusing closely on the issue how David’s rise to power is shown through his relations to the women in his 
surroundings. 
My hypothesis is that if Berlin’s and Amit’s statements are true then there must be more to this observation, 
and probably the author(s)/editor(s) of the David narratives conciously use(s) female characters to show 
changes in David’s (and others, for example the Saulides) power. In this essay I would like to test this 
hypothesis, and if it proves to be true then exploring all the David-narratives in details with regard to 
depictions of changes in David’s power could be a direction of further research, and possible classifications 
of all supporting characters in the narrative could be another direction. 

Keywords: King David, women, power, narrative-criticism, rise. 
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VÁROS A BIBLIÁBAN 

SEDLMAYR Judit

Egy 1900 körül épített olasz, ma világörökségi város, Crespi d’Adda utópisztikus gondolatok jegyében 
épült. A textilgyáros Crespi családnak az Adda folyó partjára épített várszerű villájából éppen Az ugyancsak 
általuk épített templom oltárára lehet látni. Adódik a kérdés, hogy a zsidó-keresztény kultúra alapművé-
ben, a Bibliában hogyan jelenik meg a város.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény határozza meg ma Magyaror-
szágon, mely településeket lehet várossá nyilvánítani. A jogszabály 96. § szerint a köztársasági elnök dönt 
erről és döntését a Magyar Közlönyben teszi közzé. A törvény 104. § (1) szabályozza, hogy Városi cím ad-
ható annak a községi önkormányzatnak, amely térségi szerepet tölt be, és fejlettsége eléri az átlagos városi 
szintet.
Amennyiben az illetékes miniszter a várossá nyilvánítási kezdeményezést nem támogatja, erről tájékoztat-
ja az érintett önkormányzat képviselő-testületét azzal, hogy milyen fejlesztések szükségesek az előterjesz-
téshez. 
Létezik tehát egy városi fejlettségi szint a térségi szerep mellett, de köztudomású, hogy az emberek általá-
ban azt is elvárják, hogy egy város megjelenésében, építészeti kialakításában is különbözzön egy községtől.
Előadásomban struktúráltam szeretném bemutatni, hogy a Biblia ó-és újszövetségi részeiben hogyan je-
lenik meg 1/ a város, mint metafóra, 2/ a város általában, 3/ a konkrét városok (kitüntetett módon Jeru-
zsálem). Egy Istennek tetsző városban mi az, amit megtalálunk és mi az, ami hiányzik. Összegzésképpen 
pedig a keresztény város városépítészeti jellemzőit ismertetném a Jelenésekben leRt mennyei Jeruzsálem 
tükrében.

Kulcsszavak: város, városépítészet, városjog, Biblia, keresztény
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HINDUIZMUS, MINT ÉLETVÉGI MEGKÜZDÉSI STRATÉGIA 

SIPŐCZ Diána

A haldoklás témakörével 2005 óta foglalkozom, több tudományterület nézőpontján keresztül kutattam 
egyazon témát. Kezdetben szervezeti szinten, menedzsment szempontok szerint vizsgáltam a Hospice Ház 
működését, ekkor készítettem el a szakdolgozatomat „A Hospice Ház önkéntes menedzsmentje” címmel 
(MÜTF – közgazdaságtan BA). Majd érdeklődésem egy új perspektívát nyitott, kulturális antropológiai 
tanulmányokba kezdtem, ahol a vasinavizmus halálképét kutattam, melyből „Az utolsó vizsga – ahogy a 
Krisna-tudatú hívők nevezik a halált” (ELTE TÁTK – kulturális antropológia MA) címmel készült szak-
dolgozat. Ezt követően vaisnava teológiát tanultam és Indiában végeztem féléves kutatómunkát halotti 
rítusokról és vaisnava hospice ellátásról, ebből született diplomamunkám „A halál határok nélkül” (BHF 
– vaisnava teológia BA) majd publikációm a Kharón Thanatológiai szemle 2013./2. XVII számában.
Jelenleg a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet, Evangélikus Hittudományi Egyetem, Szent Atanáz 
Görög Katolikus Hittudományi Főiskola együttműködésében, Lelkigondozó Szakirányú Továbbképzésen 
veszek részt, ahol a szakdolgozati témám a vallásosság szerepe az életvégi szakaszban.
2014/2015 első szemeszterében az ELTE-TÁTK Kulturális Antropológia Szakán Ázsia antropológiája c. 
tantárgy megbízott előadója voltam, ahol több előadás alkalmával volt lehetőségem hindu halotti rítusok-
ról, indiai hospice-ról, vallásos haldokló kísérésről előadást tartanom.  
Mint a fentiekben látszik, a témaválasztásom korábbra nyúlik vissza és megközelítése interdiszciplináris. 
Az elméleti kutatómunka mellett a Hospice Házban vagyok önkéntes 2010 óta, ahol nyomon követhettem 
a különböző világképpel, hitrendszerrel rendelkező terminális stádiumban lévő betegek eltávozását. 
Jelenlegi kutatásomban a vallást, mint életvégi megküzdési stratégiát elemzem, felhasználva a tanatológia 
hazai neves képviselőinek, mint Hegedűs Katalin, Pilling János, Polcz Alain és Kunt Ernő munkáit. Nemzet-
közi szakirodalmak közül, a teljesség hiánya mellett Marie de Hennezel, Kurt Henning, Hartmut Nikelski 
és Richard Reoch említem meg. A vaisnava teológiai munkák közül Bhaktivedanta Swami Prabhupada 
műveit emelem ki, aki több munkájában részletesen foglalkozik a vaisnava haldokló kíséréssel.
A témában megjelent hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása mellett utolsó stádiumú rákos bete-
gekkel fogok életútinterjúkat készíteni, melyek segítségével nyomon követhetővé válik az egyén életében, 
majd eltávozásában a vallás szerepe. Továbbá lelkigondozókkal készített szakmai mélyinterjúkkal kívánom 
vizsgálni a halálos betegségekkel küzdők vallásos igényeit.
Kutatásom célja a vallásosság változásának, hatásának lelkigondozói és kulturális antropológiai vizsgálata 
az életvégi szakaszban. Bízom benne, hogy olyan munka fog születni a kutatásomból, mely a lelkigondozás 
fontosságát fogja erősíteni a hospice szolgálatban. Távlati célom, hogy témámmal idén jelentkezem, a 
Semmelweis Egyetem 4/3. Doktori Program - Egyének és közösségek erőforrásainak szociológiai és men-
tálhigiénés megközelítése című iskolájába, ahol szakmai felkészültségem támogatásával mélyrehatóbban 
vizsgálhatom a témám.
Elhangzó előadásomban a kutatásom egyik szeletét szeretném bemutatni, a vallásos meggyőződések közül 
a hinduizmus szerepét az életvégi szakaszban.

Kulcsszavak: haldoklás, hospice, hinduizmus, lelkigondozás
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IRODALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 
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KAZINCZY FERENC ÉS TÖRÖK SOPHIE SZÖVEGEKBEN 

REPREZENTÁLT EMBERKÉPE 

BALOG Edit Otilia

Disszertációmban a felvilágosodás korának emberképével foglalkozom, különös figyelemmel fordulva a 
nőírók tevékenysége, szerepe felé. Doktoranduszi tanulmányaimat 2010 szeptemberében kezdtem meg a 
Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskola magyar irodalmi alprogramjában. Jelenleg dr. 
Bódi Katalin témavezetésével dolgozom, korábban dr. Borbély Szilárd segítette munkámat. 
Eddigi kutatásaim során leginkább Molnár Borbála (1760-1825), Újfalvy Krisztina (1761-1818) Fábián Ju-
lianna (1766-1810) és Vályi Klára (1750-1820) szövegeivel foglalkoztam. Érdekel, miért tartották fontosnak 
az irodalomban való jelenlétet, milyen témákat tekintettek relevánsnak, milyen formában jelenítették meg 
gondolataikat. Vizsgálom, hogyan volt lehetőségük az alkotásra. Távlati céljaim egyike a kapcsolati háló 
modelljének alkalmazása, mely nem nélkülözheti sem a mikrotörténeti szempontok, sem a művelődéstör-
téneti eredmények figyelembevételét. Emellett foglalkoztat a felvilágosodás során keletkezett szövegekben 
megjelenített emberkép is. 
Több alkalommal vettem részt konferencián előadóként. 2014-ben például tartottam előadást a Miskolci 
Egyetemen (2014. május 6.) megrendezett „Nőképek térben és időben”, illetve az Eötvös Lóránt Tudo-
mányegyetemen megvalósult „Keresd a nőd” (2014. december 4-5.) című konferencián. Tanulmányom 
jelent meg a Studia Litterariában (2010) és a Filológia és irodalom (Piliscsaba, 2013) című kötetben. Rend-
szeresen publikálok kortárs művekről írt recenziókat. 
A Tavaszi Szél 2015 konferencián Kazinczy Ferenc (1759-1831) és Török Sophie (1780-1842) alakjáról sze-
retnék előadást tartani. A széphalmi nyelvújítót számtalan kutatás választotta tárgyául, az utóbbi időszak-
ban írott munkák közül kiemelkedik a Debrecenben megjelenő kritikai kiadás, a Kazinczy Ferenc művei 
sorozat. Megközelítésemben azonban nem a Kazinczy által írt szövegekre koncentrálok, hanem azokra 
az alkotásokra, melyek a fikció keretein belül jelenítik meg az irodalmi vezér „személyét”. Három írásra 
összpontosítok: Babits Mihály A literátor (1916) és Borbély Szilárd Istenasszony Debreczen (2011) című 
egyfelvonásosaira; valamint Péterfy Gergely Kitömött barbár (2014) című regényére. Foglalkoztat, hogy a 
Kazinczyról és feleségéről rögzített képek között milyen mértékű hasonlóságok és különbségek rögzíthe-
tőek; valamint az, hogy ezen reprezentációk hogyan kapcsolódnak az irodalomtörténeti kutatások Kazin-
czyról megformált képéhez. A két drámai mű majdnem egy évszázadnyi időtávlatban mutatja meg, alko-
tója miként tekint Kazinczyra. Kérdésként merülhet fel, észrevehetővé válik-e ez az időbeli távolság a mai 
befogadó számára. A Kitömött barbár mögött irodalomtudományi kutatás áll, Péterfy Gergely Orpheus és 
Massinissa – Kazinczy Ferenc és Angelo Soliman címmel 2007-ben PhD dolgozatot írt a később regénnyé 
formált témáról.
A tervezett előadás több szempontból előremutató számomra. Egyrészt új szempontból, (kortárs) irodalmi 
műveken keresztül kerülhetek közelebb a felvilágosodás emberképéhez, másrészt a korszak egyik legjelen-
tősebb karaktere is újszerű perspektívából válik láthatóvá. Továbbá lehetőségem van Török Sophie szere-
peinek, karakterének vizsgálatára.
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THE NEWLY BORN WOMAN IS A MAN? 

GENDER HYBRIDITY AND THE DISRUPTION OF THE SELF IN 

ANGELA CARTER’S THE PASSION OF NEW EVE 

BOZSÓ Georgina

Angela Carter’s The Passion of the New Eve strongly highlights and consciously uses images and metaphors 
that emphasize the obvious deconstruction - and also reconstruction - of sexes. Using devices from popular 
culture as well as figures of classical literature and mythology Carter gives various representations of the 
distorted self by using cracked mirrors, silver-screens and the concept of cinematography. Her story follows 
an Odyssey-like journey of a young English professor, named Evelyn in the dystopian USA. During his 
journey, he is kidnapped by Amazons and against his volition is operated into a woman. In his masculine 
body, Evelyn, a radical misogynist, used to take pleasure in beating and raping his female victim; now 
physically a woman, a new Eve emerges who has to learn how to be a woman in a dystopian society and 
is forced to experience the acts of rape, humiliation and also love. The change of his body was without 
his permission, and implied no change in her consciousness: in the heart of the narration stands a man 
who has to relocate himself in an artificially created female body; though still having a masculine gender 
identity. Even from this basic description it can be seen that Carter openly plays with one’s perception of 
gender that is often parodied, exaggerated and portrayed as absurd.
The emergence of the New Eve provides a wide perspective of observations regarding masculinity and 
femininity with their new constructions: how is the physical form of femininity experienced with a 
masculine gender identity? This paper aims to provide an answer to the question above; furthermore I will 
examine the way Carter decomposes the archetypes of masculinity and femininity in order to reposition 
a newly gained self in her magical dystopian world. The paper’s theoretical background uses the concept 
of the “newly born woman” created by Catherine Clément and Héléne Cixous and also applied by Roberta 
Rubinstein. She argues “the new woman can be understood through prototypes from myth and history, 
the sorceress and the hysteric both of which were socially anomalous” (103), hence the differentiation 
between gender roles becomes problematic as the character of Eve(lyn) turns into a categorical slippage as 
she cannot be directly positioned either into masculine or feminine categories.
This newly gained self has to be relocated in the chaos. My aim is to argue that this process concerns 
both Eve(lyn)’s new body and his ‘old’ masculine awareness. As the novel was written in 1977, Eve(lyn)’s 
disruption of self could be interpreted as a reflection of the happenings of the historical period - such as the 
Civil Rights movement, the never ending conflicts of the Cold War, Vietnamese war - regarding feminism 
and its effects on the societal order and women’s roles in it. Carter grasps a delicate moment in time when 
the conventionality of gender roles was questioned and at the same time re-constructed.
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SZTÁRAI MIHÁLY IRODALMI MUNKÁSSÁGÁNAK HATÁSA A 

DRÁVASZÖGBEN 

DOBSAI Gabriela

Jól ismert, hogy Luther Márton vallásmegújító tevékenységének köszönhetően kapott döntő lendületet 
az anyanyelvű irodalom művelése és egyre növekvő népszerűsége. Luther mozgalmának követői irodal-
mi munkáságukkal számottevően hozzájárultak a nemzeti nyelven született irodalmi korpuszhoz. Sztárai 
Mihály egyike volt azon reformátoroknak, akinek hatása még a mai nap is érzékelhető a Drávaszögben. 
Nem csak reformátori munkássága jelentős, zsoltáraival és hitvitázó drámáival az anyanyelvű irodalmat 
is gazdagította. Sztárai hitvitázó drámái az első magyar nyelven keletkezett drámák közé tartoznak, céljuk 
a reformáció propagálása volt.  Annak ellenére, hogy a Szlavóniában keletkezett magyar és horvát nyelvű 
művei közül csak kevés maradt fenn, legtermékenyebb időszakának az itt, illetve a Drávaszögben töltött 
idejét tekinthetjük. Feltételezhetően ebben az időszakban születtek meg legismertebb hitvitázó drámái: Az 
igaz papság tiköre, valamint a Papok házassága, mely utóbbi csak töredékeiben maradt fenn. Színművei 
a legtöbb forrás szerint valóságos eseményeket dolgoznak fel, komikus és groteszk feldolgozásban olyan 
hitvitákat vetett papírra, melyeken ő maga is részt vett, illetve amelyekről úgy gondolta, hogy a polgá-
rok épülésére szolgálhat. Hitvitázó drámáit nagy valószínűséggel diákjai segítségével vitte színre, ezzel 
készítve fel őket a későbbi térítői feladataikra és a közönség előtti szereplésre. Sajnos csak a fent említett 
két drámája maradt ránk, de az azokban található utalásokból következtethetünk arra, hogy több hasonló 
művet is írt. Szereplői segítségével valószínűleg a korabeli befolyásos személyeket figurázta ki, s így tette 
az eseményeket a nagyközönség számára is életszerűvé és érthetőbbé. A ránk hagyományozott zsoltárok 
ékes bizonyítékai annak, hogy a mindennapi életet is figyelemmel kísérte, énekei rejtett utalásokat tartal-
maznak az oszmán hatalom képviselte veszélyekre, ugyanakkor vigaszt is nyújtott általuk. Külön figyelmet 
fordított arra, hogy az anyanyelvén írt és előadott hitvitázó drámákat, zsoltárokat a legegyszerűbb módon 
fogalmazza meg, ezzel is megkönnyítve a „befogadók” számára azok értelmezését.
Irodalmi alkotásain keresztül Sztárai komoly hatást gyakorolt a Drávaszögben élő magyarságra, egy olyan 
fejlődési folyamatot indított el, melynek köszönhetően az itt élő magyar kisebbség napjainkig megőrizte 
anyanyelvét és kultúráját. Munkámban ezeknek a kulturális, társadalmi és irodalmi folyamatoknak és vál-
tozásoknak a jelentőségét igyekszem feltérképezni és bemutatni.

Kulcsszavak: anyanyelvű irodalom, hitvitázó dráma, nemzeti kultúra 

 



177Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

AZ EMLÉKŐRZÉS AMBIVALENCIÁJA GERGELY ÁGNES 

MUNKÁSSÁGÁBAN 

Dr. IZSÁK-SOMOGYI Katalin

Gergely Ágnes munkásságát a hazai női holokausztirodalom részeként elemzem. Témaválasztásom indoka 
annak a kettősségnek bemutatása, mely a holokausztot túlélő „emlékezz” parancsának traumája és a női-
ség zsidó hagyománybéli „őrizet” feladata között feszül. A kutatás nem újkeletű munkásságomban, mivel 
tágabb kontextusban többször foglalkoztam már a kérdéskörrel (szeminárium vezetése az ELTE BTK-n 
folytatott PhD tanulmányok keretében; konferencia-előadás, illetve tanulmány „Van-e a holokausztiroda-
lomnak neme?” címmel; a Pesti Bölcsész Akadémián szeminárium vezetése a magyar női holokauszt lírá-
járól). Jelen előadás azonban kizárólag Gergely Ágnes munkásságára fókuszál az írónő/költőnő 2014-ben 
megjelent „Két szimpla a Kedvesben” című memoárja okán.
A holokausztirodalomra mint traumairodalomra tekintvén azon jellemzőkből indulok ki, amelyek a zsi-
dó hagyományban betöltött jelentőségéből táplálkozik. Az emlékezés traumatikus mivolta (lásd például: 
Gyáni Gábor, György Péter, Szirák Péter, Szűts Teri, Kisantal Tamás műveit), a felejtés elleni parancs 
(Yerushalmi, Y. H.: Záchor!), a „véletlen” értelmezésének módozatai (Schein Gábor: Lázár!, Mordecháj 
könyve), az írásosság kérdése (Assmann, Jan: A kulturális emlékezet) adják meg az alapot a Soá irodalmá-
nak elemzésében. Ehhez társul az általam felvetett probléma tekintetében a nőiség szerepének megélése a 
világégés során (lásd például Menyhért Anna, Pécsi Katalin munkáit). 
Előadásomban Gergely Ágnes verseit és regényeit alapul véve az alábbi ívet járnám be. A szerző legköz-
vetlenebb holokauszttapasztalata a gyermekként megélt élmény, amikor édesapját elhurcolják munka-
szolgálatra. Az apa hiánya, későbbi halála eleinte dacos emlékezni nem akarását, az oktrojált identitás 
megélésének problémáját veti fel. Ezek az évek előrehaladtával az emlékezés tudatos irányításává válnak. 
A tagadás, a zsidó vallás apavallás jellegének (lásd erre Freud: Mózes, illetve Derrida: Ki az anya? című 
írásait) hiányában való megélése szüli azt az ambivalenciát, mely meghatározza Gergely Ágnes művészetét. 
Regényeinek női főhősei emellett egyfajta őrizői feladatot is kapnak (lásd például az Őrizetlenek című kö-
tetet, vagy versei közül a Fenákel Judittal „közösen” írt Hajtogatós című kötetben is megjelent Őrizetlenül 
című alkotását), mely tágabb kontextusban maga Gergely Ágnes apától való megfosztottságából, őrizet-
lenségéből eredeztethető. A trauma zsidó nőként való megélése (mint a zsidó hagyományban az őrzés női 
attribútum) és a túlélés „emlékezz” parancsa együttesen szüli a pszichés folyamat ambivalenciáját. Ezen 
kettősség feloldásának Gergely Ágnes általi lehetőségeit vizsgálom előadásomban. Ennek során azt a meto-
dikát követem, hogy az elemzendő művekben elsőként a holokausztirodalom generálisabb kérdéseit vizs-
gálom, s ezt követően emelem be a genderszempontú kérdéseket. A művek vizsgálatának kronologikus íve 
azért szükségszerű, mert egy ember emlékezési folyamatának változása így követhető nyomon. A vizsgálati 
metódusból nem hagyható ki az sem, hogy Gergely Ágnes munkássága egy másik diktatorikus rendszerben 
teljesedett ki, mely a holokausztról való hallgatást tette meg követendőnek (lásd e problémára vonatkozó-
lag például Kertész Imre: K. dossziéban megjelent válaszait). 
Előadásomtól az alábbi eredmény várható: a hazai holokausztirodalom kutatásában még gyerekcipőben 
jár a női alkotók munkásságában található hagyományos zsidó női vonások implikálása a traumairodalom 
sajátosságaiba. Az elemzett műveken keresztül bemutatott ív – a) a holokauszt traumájának önreflexiói, 
annak etikai kérdései; b) a hagyományos női vonás, az őrizői szerep láttatása; c) a közép-európai diktatú-
rából fakadó hallgatási kötelezettség – így jobban rámutat a magyar női holokausztirodalom jelentőségére, 
s azon belül Gergely Ágnes munkásságára.  

Kulcsszavak: trauma, gender, narrativitás, holokauszt

 



178 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

MACHIAVELLI-HATÁSOK ALESSANDRO MANZONI MŰVEIBEN 

JAKAB-ZALÁNFFY Eszter

Alessandro Manzoni munkássága, szellemisége több tekintetben is hasonlóságokat mutat az egykori Firenzei Titká-
réval, annak ellenére, hogy a hithű katolikus Manzoni elutasította a reneszánsz gondolkodó hajthatatlan egyház-el-
lenességét, ateizmusát. Az egységes Olaszország egyik eszmei alapító atyja, a romantikus iskola feje 1810-ben fedezi 
fel a nagy elődöt, és annak szellemi örökségét követve értelmezi újra korának politikai, társadalmi problémáit, ezáltal 
maga is hozzájárul a Risorgimentóban oly jellemzően erősödő Machiavelli-kultusz előremozdításához. A tanulmány 
– egy készülő doktori disszertáció részét képezve - ezekre az analógiákra kíván fókuszálni.
Fő műveiben rendre a Machiavelli által is tárgyalt erkölcsi, vallási, és társadalmi kérdésekkel találkozunk. Az olasz ál-
lam egységesítésének korában újra aktuálissá válik az egységes olasz nyelv kérdése is, csakúgy, mint háromszáz évvel 
korábban, Machiavelli Firenzéjében is. Manzoni a sürgető probléma megoldásához - a Firenzei Titkárhoz hasonlóan 
- egy tanulmánnyal, a Dell’unità della lingua e dei mezzi di diffonderla megírásával járul hozzá.  A kérdésben ugyan-
akkor az áttörést és a permanens megoldást nem más, mint fő műve, a Jegyesek hozza el. A szerző nem véletlenül a 
beszélt firenzei nyelvhez igazítottan írja meg a történelmi regényét.
A katolikus erkölcsről írt cikkének második kiadásában (Osservazioni della morale cattolica, 1855) Manzoni újra 
megvizsgálja az igazságosság és hasznosság kényesen problémás kapcsolatát. A politikát csak a hasznosságra vissza-
vezetni Machiavelli szomorú kiváltsága volt, akinek Manzoni nagyra értékeli a Beszélgetésekben leírt történelemről, 
politikatudományról, és a republikánus eszmékről alkotott véleményét. A politikus Manzoni voltaképpen a liberaliz-
mus követője, akiben egy legitim keresztény ihletettség munkálkodott. A romanticizmus gondolkodója nagyon kriti-
kus a hamis tudattal szemben, és azon téves ideológiák kapcsán, amelyek Machiavelli óta üdvözlik a politikai realiz-
must, így Manzoniban a Machiavelli által képviselt radikalizmus átalakul mértékletességre. Reflexióit befolyásolják 
a Risorgimento ifjúságának szellemi törekvései, mely a korszakot oly erősen jellemzik, és ami magában foglalja az új 
generáció csodálatát: azokét, akik ellenzik az idegen hatalmat, és a klasszicizmus felé, a Dante-mítosz felé fordulnak, 
mint a szabad Olaszország teoretikus alapjához. Ezen a teoretikai alapon indult el Machiavelli is.
A Jegyesekben Manzoni Machiavellit, mint az államrezon szakértőjét mutatja be, és Don Ferrante mondja ki róla 
egyaránt lesújtó és méltató véleményét: „szélhámos”, de „éles eszű”. Vele ellentétben a milánói író számára Giovan-
ni Botero „becsületes ember”, „éles eszű”, „mély” gondolatok hirdetője. Manzoni akkor is Machiavelli szellemiségé-
ből merített, amikor megírta az Adelchit, és a longobárdok történetéről szóló értekezését (Discorso sulla storia dei 
longobardi in Italia). Az érett romantikus író intelligenciája azonban nem engedte, hogy elméletei szélsőségességig 
fajuljanak. Benne is, ahogyan az értelmiségiek nagy részében, Machiavelli különféle aggályokat ébresztett. Bár elis-
merte tehetségét, a katolikus erkölcsről írt tanulmányban a hírhedt firenzeire hivatkozva bírálta azokat, akik csakis a 
hasznosságra alapozzák az erkölcsiséget. 
Manzoni korának hazafias mozgalmaiban a Machiavellit befeketítő kritikákkal szembeszállva az írók igyekeztek 
megakadályozni azt, hogy De Sanctis szavaival élve, a csúnya külsőség legyen a meghatározó a Firenzei Tikár érté-
kelése kapcsán, azaz, hogy a nyers, és torzított értelmezéséből fakadó megítélés domináljon, melyek leegyszerűsített 
szentenciákból fakadnak, és előtérbe kerülvén megzavarják a reneszánsz gondolkodóról alkotott helyes képet.
Manzoni számára a realista emberalakok, akiket a földön erényesnek mondunk, nem Machiavelli „nagy emberei”, 
akiket a háborúk és a politikai győzelmek tesznek naggyá. Ők csupán hétköznapi emberek: félnek a vértanúságtól, 
és ragaszkodnak az életükhöz, mégis alázatosak, mert ha kell, teljesen lemondanak az igaz szerelemről, amelyben 
megingathatatlanok.

Kulcsszavak: Manzoni, katolicizmus, Firenzei Tikár, politikai realizmus, Risorgimento

Felhasznált irodalom:

Arnaldo di Benedetto: Dante e Manzoni, Lavegliacarlone, 2009, 25. o.
Francesco De Sanctis, Saggi critici, vol. II a cura di Luigi Russo, Edizioni Laterza, Bari, 1965, 46.o. 
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A BETEGSÉG TOPOSZÁNAK NYELVI, POÉTIKAI 

REPREZENTÁCIÓJA ORBÁN OTTÓ KÖLTÉSZETÉBEN 

JOVÁN Katalin

A Petri György és Tolnai Ottó kortársaként alkotó Orbán Ottó gazdag lírai és prózai életművet hagyott az 
olvasó számára. A 2002-ben elhunyt szerző költészete a késő-modern poétikai nyelvhasználatból bontako-
zott ki. Költeményeinek nyelve hétköznapi, személyes; műveinek hangoltsága vallomásos, ugyanakkor iro-
nikus színezetű is egyben. Orbán Ottó poézise számtalan világirodalmi és hazai szépirodalmi alkotást von 
be saját szövegdimenziójába: nemcsak tematikus, motivikus, hanem a versforma, a versépítkezés szintjén 
egyaránt.    
A pályakezdő alkotónál releváns témaként, vezető elvként jelentkezett az árvaság témája, mely sorskö-
zösséget artikulált a fiatal szerző és választott példaképe, József Attila között. A származásra vonatkozó 
reflexiók a későbbi évtizedek köteteiben is meghatározó viszonyítási pontként szolgáltak. A másik lényeges 
sorskategória a betegség, ami több mint két évtizeden át domináns helyet kapott az alkotásokban. Mind-
két motívum az írást formáló, alakító, keretadó tényezőként volt jelen az életműben. Az árvaság a kezdeti 
szövegekben még patetikus, erős indulati jelleggel, expliciten érzékeltette jelenlétét, majd lassanként át-
adta helyét az ironikus beszédmódban megrejtőző, mögöttes, de tartós pozíciónak. A betegség hasonlóan 
különállást, hermetikus zártságot eredményezett az életmű szövegterében. Míg az előbbinél az én és a világ 
oppozícióját tételezhetjük, addig az utóbbi tekintetében az én saját idegenségének kérdésköréről van szó. 
Az önnön testének kiszolgáltatott, testébe zárt megszólaló (vállalt) magánya szólal meg egyre hangsúlyo-
sabban a nyolcvanas és kilencvenes évek darabjaiban, s a posztumusz megjelent versgyűjteményekben. 
Mindazonáltal a „mégis beszéd”, a megszólalás kényszere még az utolsó művekből sem hiányzik, ami az 
Orbán Ottó poézisét kezdetektől meghatározó elvnek: vagyis a nyelv, s a költészet teremtő potenciáljába 
vetett hitnek a reprezentációja. Keresztury Tibor Petri György monográfiájának a Valahol megvan vilá-
gára vonatkozó következő sorai talán Orbán Ottó lírájához is kapcsolhatók lehetnek: „Petri költészete az 
önreflexív végiggondolás formanyelvi kényszerét döntően a személyiség önszemléletére helyezi át, […] az 
élet közvetlen, mindennapos – immár főként múltbeli – élménytartalmait rendezi el újra a távolodás meg-
változott látószögéből, a szemlélődés józan tárgyilagosságával, az érzelgősségtől mentesen”. Orbán Ottó 
alkotásaiban az én sorsára, betegségére vonatkozó reflexiók mellett hangsúlyos funkció jut még az emléke-
zésnek is, ami újabb jelentéseket hív elő az értelmezés számára. 
Az előadás tehát Orbán Ottó költészetének utolsó két évtizedét vizsgálja a betegség nyelvi megképződésére 
fókuszálva, melyhez olyan elméleti fogódzók nyújtanak segítséget, mint az idegenségtapasztalat, valamint 
a testpoétika fogalmai.     

Felhasznált irodalom:

Keresztury Tibor: A túllét szerephelyzetében, Petri György, Pozsony, Kalligram, 1998, 129.
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PERFORMATIVITÁS ÉS TEATRALITÁS ESTERHÁZY PÉTER 

SZÖVEGEIBEN 

KOVÁCS Natália 

A széppróza performatív és teátrális tulajdonságaival foglalkozom. Amikor arról beszélek, hogy egy 
szöveg lehet performatív, akkor túllépve az austini és a Paul de Man-i értelemben vett performativitás-
fogalmakon, a kifejezés minden jelentését fontosnak tartom és figyelembe veszem. Ismeretes, hogy a szótő, 
amellett, hogy jelenthet cselekvést, valaminek a végrehajtását, az előad és a szerepel jelentéseket is magá-
ban hordozza. Engem a szövegnek ez utóbbi lehetséges aspektusa érdekel. Ezek alapján, első pillantásra fel 
is merülhet a kérdés, miért használom e kettős fogalomjelölést, s miért nem elégszem meg egy pontosan 
definiált teatralitásfogalommal, hiszen – ahogy Fogarasi György fogalmazott – ezek „sok esetben egymás 
szinonimái csupán, változó jelentéssel.” Előadásomban kitérek annak tisztázására, mit értek a két fogal-
mon, majd pedig ezekkel összefüggésben vizsgálom Esterházy Péter legutóbbi, Egyszerű történet vessző 
száz oldal – a Márk-változat című szövegét.
Megfigyelésem szerint a szerző több műve is performatív és teátrális tulajdonságokkal bír. Mesterszakos 
szakdolgozatomban Esti című alkotását elemeztem ebből a szempontból, a továbbiakban azonban a vizs-
gált korpusz és a vizsgálat eszköztárának bővítését tűztem ki célomul. Gondolatmenetem elméleti háttere 
azon a feltételezésen alapul, miszerint a szépirodalmi szöveg bizonyos esetekben nem leír egy adott ese-
ményt, hanem – akár a színház – megjeleníti, jelenvalóvá teszi azt. A narratív megjelenítés többféleképpen 
valósulhat meg: előfordulhat, hogy a szöveg – szó szerint – színpadra visz bizonyos jeleneteket, vagy a 
cselekmény körülményeit színpadi elemekként jeleníti meg, esetleg színészek, drámahősök, sőt drámahőst 
alakító színészek tulajdonságait emeli magába. 
A …Márk-változat értelmezése során olyan kérdések merültek fel, mint mi a jelentősége a teátrális mozza-
natoknak?, miért fontos a színpad-metafora?, mire hívják fel a figyelmet a színpadias megoldások?. Ezek a 
kérdések jelölték ki a vizsgálódás további keretét, és vezettek el addig a merész feltételezésig, hogy a szöveg 
az élet színpadára írja fel az emberiség történetét. Ebben fontos tényezők – a teljesség igénye nélkül – a 
nyelv, a beszéd hiánya, a Biblia, a másolás, a történetmondás vagy éppen a játék. Talán már ebből a rövid 
összegzésből is sejthető, mennyire tág fogalmi mezőt nyit meg a mű. Éppen ezért a szövegbe sűrített komp-
lexum feltárásának céljából is széles értelmezői keretre volt szükség.  
A performativitás és teatralitás fogalmainak kidolgozásában Paul De Man, Elizabeth Burns, Erika Fischer-
Lichte, Hans Thies-Lehmann, Imre Zoltán, Eric Bentley valamint Patrice Pavis munkái is fontosak szá-
momra. A szöveg(ek)ben tetten érhető teátrális jelenségek leírásához többek ilyen irányú munkáit is min-
tának tekintettem, úgy mint Dobos István vagy Hojdák Gergely tanulmányait. A vizsgált szövegben felis-
merhető színházi formák elemzéséhez Bécsy Tamás és Peter Simhandl munkái is segítséget nyújtottak. 
Továbbá a szöveg nyelvi aspektusa miatt, és a jelenléttel kapcsolatos folyamatos játék kapcsán Ludwig 
Wittgenstein, Martin Heidegger és Hans Ulrich Gumbrecht sem hagyhatók figyelmen kívül.
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EGY ÚJ NEMZEDÉK BESZÉDMÓDJA 

(A SZTEREOTÍPIÁK VIZSGÁLATA A HÍD 1950. ÁPRILISI 

SZÁMÁBAN) 

MADARÁSZ KULCSÁR Sarolta

A dolgozat témája az új nemzedék által megfogalmazott sztereotípiák vizsgálata a Híd folyóirat 1950. ápri-
lisi számában. Ez a nemzedék új hangot szólaltatott meg a vajdasági magyar irodalomban, és ezáltal meg-
nőtt az érdeklődés a régió irodalma iránt. A vajdasági magyar írók ideológiai feladata akkor az volt, hogy a 
titói szocialista fejlődés szolgálatába álljanak.
A dolgozat célja, hogy rámutasson azokra a sztereotípiákra, melyek az 1950-es évek alkotójának és befoga-
dójának életútját és útkeresését leginkább jellemzik.
Az irodalomban felfedezhető változások legnagyobb mértékben a társadalmi változások eredményeként 
következtek be. Az irodalmi beszédmód marxista nézőpontú koncepcióját Sinkó Ervin így fogalmazta meg: 
„A művészet megemberesíti a világot.” 
Megvizsgálva az áprilisi Híd szövegeit és a vajdasági magyarság életszemléletét az 1950-es évek Jugoszlávi-
ájában, mai szemszögből megállapítható, hogy a térség magyarsága igen elszánt és céltudatos volt, túlélte 
a második világháborút, és próbálta túlélni az azt követő szegénységet is.  A szövegekből kitűnik, hogy a 
vajdasági ember a túlélő, akárhányszor is vetik porba, mindig talpra áll, s megrázva magát, folytatja élet-
útját. A kutatás azokra az ideológiai, nemzeti és egyéb sztereotípiákra összpontosít, amelyek a 21. század 
távlatából már jól elkülöníthetőek. A szövegválogatás elve a sztereotípiák kutatásával áll összhangban. 

Kulcsszavak: nemzedék, titói szocializmus, ideológia, sztereotípia, tipológia, vajdasági magyar irodalom.
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NŐI SZEREPMINTÁK JÓSIKA MIKLÓS REGÉNYEIBEN ÉS AZ 

IRODALMI DIVATLAPOKBAN 

PAVELKA Orsolya-Petra

A nők társadalmi szerepének és művelődési törekvéseinek a reformkorban a polgárosodás útjára lépő ma-
gyar társadalom politikai, gazdasági, jogi és kulturális átalakulásának dinamikus kontextusa szab hatá-
rokat és jelöl ki irányokat.  Élénk diskurzusok szólnak a nők szélesebb körű ismeretszerzésének szüksé-
gességéről, hangsúlyozzák a nők a magán- és  a közélet minőségét egyaránt meghatározó szerepét. A női 
műveltség kiterjesztése mint a polgárosodás követelménye, elsőrendű nemzeti érdekké válik. A társadal-
mi-gazdasági szerepek elosztásának következményeként a férfiak helyét a nyilvánosság, a nőkét pedig a 
magánélet szférájában jelölték ki. A reformkorban elmozdul ez a mereven dualisztikus szemlélet, egyre 
árnyaltabb hangon vet fel újabb szempontokat a nőkérdés. Sok szó esik arról, hogy miben különböznek a 
férfiaktól, a hagyományos női szerepekről (feleség, háziasszony/gazdasszony, anya), a hivatásukról, a ren-
deltetésükről, a nők iskolázásáról és művelődési kompentenciájáról. A reformkorban kibontakozó nemzet-
felfogás, amely a magyar nyelv- és kultúrához való kötődés, hazaszeretet imperatívuszán alapszik, fontos 
szerepkört jelöl ki a nők számára- a női patriotizmust. A nők honleányi szerepköre szélesebb keretet bizto-
sít a nő egész tevékenységének, a haza érdekében való cselekedetet jelent. Az az elgondolás kezdett egyre 
jobban elterjedni és megvalósulni, hogy művelt nők művelt és változásra, újításra nyitott nemzetet fognak 
nevelni. Egzisztenciális vagy jogi előnyökkel nem járt, viszont bizonyos mértékben társadalmi nyilvános-
ságot, megbecsülést és elismertséget nyújtott. A nők művelődésének lehetőségeivel párhuzamosan bővül a 
nőknek szánt kiadványok, könyvek korpusza.
Ezen szempontok hatásai a magyar irodalom alakulásában és fejlődésében egyrészt nem pusztán egy szám-
szerűen megsokszorozódott fogyasztói kör, hanem egy jellegében, összetételében, elvárásaiban árnyaltabb 
olvasóközönség létrejöttében játszottak szerepet, másrészt ezen újabb igényeknek való megfelelés a regény 
megjelenéséhez és térhódításához vezettek. Báró Jósika Miklós irodalmi munkássága, regényeinek sikere 
és elismertsége, valamint tudatos irodalomnépszerűsítő törekvései szervesen kapcsolódnak a reformkori 
irodalmi élet színvonalának emelkedéséhez és a pluralizálódó olvasóközönség számbeli növekedéséhez. 
Ehhez nyújtanak értelmezési keretet, akár vizsgálati alapot a közkedvelt divatlapok, hiszen Jósika regénye-
iből mutatványok jelennek meg a lapok hasábjain, emellett reklámszerűen népszerűsítik is a megjelenő/
megjelent regényeket, másrészt tudatos törekvésük volt a közönség szervezése, az irodalom terjesztése a 
hölgyközönség körében, a nők olvasóvá nevelése, sokat foglalkoztak a társadalomnevelés kérdéseivel, a 
társas élettel, a polgárosodó társadalom társas kapcsolataival. A kor első igazán népszerű regényírójának 
helye és aktualitása abban rejlik, hogy aktívan szerepet vállalt és nyitott a jelentkező szemléletváltásra, 
a jellegében újabb publikumra és a nők olvasóvá nevelésére. A divatlapok tudatosan választottak célkö-
zönséget, de az olvasó nők-nőolvasók szerepének objektív megítélése Jósika Miklós írói sikerében, attól a 
megállapítástól függ, hogy milyen arányban tudatos emnacipációs munkásságról van szó Jósika esetében 
(a társadalmi és a történelmi regényeiben megalkotott nőfigurák, női beszéd- és viselkedésmódok értel-
mezhetőek-e célként, feladatként a nők helyzetének, szerepének, stb. változtatása érdekében) és mennyi-
ben egy irodalmi vállalkozás, tudatos piaci fogás az olvasottság növelése érdekében a női olvasóközönség 
megteremtése és megsokszorozása.
A korabeli női reprezentációk, nemi szerepek vizsgálata akkor lehet eredményes, ha a divatlapok és a Jó-
sika-regények genderszempontú olvasatát a reformkori nemzeti törekvésekkel együttesen, egymáshoz 
viszonyítva értékelem. Kérdéseim főként arra irányulnak, hogy milyen szemléletek, magatartásformák, 
szerepminták, tapasztalatok jelentkeznek azokban az „olvasmányokban”, amelyek tudatosan szolgálták a  
nők olvasóvá nevelésének kulturális és társadalompolitikai tendenciáit, hogyan jelentkezik Jósika Miklós 
műveiben a nemi szerepek társadalmi meghatározottságának tudata, mennyiben problematikus ez, milyen 
mértékben kapcsolódik a nők hagyományos irodalmi megjelenítéseihez a divatlapokban népszerűsített 
kulturálisan elfogadott nő alakja.
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A vizsgált időszak Jósika Miklós írói tevékenységének harmincéves periódusa (1836-1865). Több szintű 
vizsgálódásra is dialógust nyit ez a korszak, hiszen a 48—49-es szabadságharc eseményei éppen a vizsgált 
korszak közepére tehetőek, ami nemcsak a magyar társadalom, de a lapkultúrák és főként Jósika Miklós 
írói pályájának ívét törik meg. A 36—49-es években közvetlen és interaktív a kapcsolat a divatlapok, az író 
és reformkori olvasóközönség között, míg a 49—65-ös években emigrációból ír közönségének, hosszú ideig 
tiltás alatt, 1853-tól álnevet használva. A szövegek kontextusfüggőek, ennek fényében értelmezésük, az 
értelmezéshez fűződő társadalmi gyakorlatok is különbözőek. 

Kulcsszavak: Jósika Miklós, irodalmi divatlapok, reformkor, női szerepkörök, olvasóközönség. 

Felhasznált irodalom:

Honderü: szépirodalmi és divatlap, szerk. Petrichevich Horváth Lázár, 1843-1848. 
Nővilág:hetilap a magyar hölgyek számára, szerk. Vajda János, 1857-1864.
Jósika Miklós:
emigráció előtti történelmi regények: Abafi, Zólyomi, Zrínyi,  a költő
emigráció előtti társadalmi regények: A könnyelműek, Az élet útjai, Akarat és hajlam
emigrációban írt történelmi regények: Eszther, A tudós leánya, A hat Uderszki leány
emigrációban írt társadalmi regények: Pygmaleon, Az első lépés veszélyei, A gordiusi csomó 
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OSLÓI TEREK – EGYÉNI UTAK 

PÉRÓ Krisztina

Előadásom és dolgozatom alapjává a tér nagyprózai művekben való megjelenését, a regények szerkezeté-
ben betöltött helyét, illetve szerkezetalkotó képességét szándékozom tenni. Az irodalmi alkotások idő- és 
térábrázolása kapcsán gyakrabban került használatba az idő, mint rendszerképző elem. Erre a jelenségre 
hívta fel a figyelmet a Joseph Frank, akinek elemző esszéje a „the spatial turn” kivitelezhetőségére irányí-
totta figyelmet. A számos gondolkodót megmozgató publikáció a dolgozat fő csapásirányát képező skandi-
náv irodalomelméletben és annak instrumentalizált változatában figyelemre méltó hatást keltett a 21. szá-
zad fordulóján is. Az irodalmi műalkotásokban megjelenő tér értelmezésének lehetőségei kapcsán a német 
és angolszász szakirodalom főként szociografikus háttéren (is) kialakított értelmezései mellett reflektálni 
kívánok a skandináv irodalomtudomány eredményeire. 
Nemcsak a skandináv, illetve norvég, hanem a világirodalom történetében is kiemelkedő helyzetet foglal a 
nagyváros, mint figyelemfelkeltő, összetett elemek sokaságából építkező térszerkezet, amely asszociációs 
láncok és komplex gondolati elemek fogalmi síkjával is párhuzamosítható. A 19‒20. század fordulóján, a 
modernitás kapcsán végbement változásokat, a városi tér szerkezetének, és ezzel kapcsolatban a társada-
lomra gyakorolt módosulásokat a szociológiai, mikro- és társadalomtörténeti irányultságú kutatási ága-
zatok már számos aspektusból megvilágították. A kompozíciós lehetőségek és az ezekhez felhasználható 
irodalmi eszközök nagy tárházát nyújtják az Észak-Európában töretlen népszerűségnek örvendő epikai 
formák, ezek közül is kiemelten a regény, amelyben lehetségessé válik a város, mint számtalan síkon ösz-
szetettként értelmezhető szerkezet, illetve az ehhez kapcsolódó folyamatok és jelenségek irodalmi alkotás 
formájában történő megjelenítése.
A városi tér regényben elfoglalt helye, a bemutatását, érzékeltetését segítő eszközök feltérképezésére, il-
letve a szerkezetalakító funkciójának ábrázolására részben irodalomtörténeti, részben irodalomelméleti 
megfontolások alapján választottam ki a norvég és skandináv irodalmi kánonban is jelentős szerepet be-
töltő, egyben kultúr- és más történeti szempontú megközelítések szerint is korszakok és közelítésmódok 
metszéspontjaiba helyezhető Beatles című regényt.
Lars Saabye Christensen először 1984-ben kiadott alkotása hatalmas sikerét a recenzensek szerint nagy-
részt az 1960-as és 1970-es évekbeli életérzés realista ábrázolásának köszönheti. A regény, amely Oslo 
utcáin és terein játszódik, eddigi elemzési mintáit az írásmű időszerkezete és ezzel döntően összefüggő 
szimbólumhasználata motiválta. Ennek fényében válhat érthetővé, hogy a városi tér az elemzések döntő 
többsége szerint csupán a regény adott történeti kontextusba helyezését szolgálta, a leíró részek árnyalá-
sán túlmenő funkcióval nem rendelkezett. Ez a megközelítésmód teljes összhangban áll azzal a felfogással, 
amely a művet a realista regényírás hagyományának folytatójaként tekinti. 
Azonban éppen a városi térábrázolás összetettségét, ennek tudatos szerkesztettségét prezentáló elemzés 
mutathat rá Lars Saabye Christensen alkotásának (késő)modernitására. A részben felszabdalt, de könnyen 
egymáshoz illeszthető elemekkel operáló időszerkezettel szemben a Beatles-ben használt térstruktúra kon-
centrikusan visszatérő elemek mellett a regény egészét átívelő, vertikalitás irányába mutató elemeket is 
tartalmaz. Mindez nem tekinthető a formai elveket kiszolgáló rendszeralkotásnak. A Beatles és a szerző 
más műveinek close reading elemzése alapján elmondható, Oslo regénybeli képe nemcsak kulissza, hanem 
a regény főalakjának lelki tükre is, így a városi térre, illetve annak perszonalizált érzékelésére vonatkozó 
részletek az elbeszélés tudatosan komponált részét alkotják.

Kulcsszavak: városi tér, spacial turn, norvég irodalom, Lars Saabye Christensen, Beatles. 
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LEONHARDUS MOKOSCHINUS HISTORIARUM VETERIS 

TESTAMENTI HEROICO CARMINE REDDITARUM… CÍMŰ 

MŰVÉNEK PARATEXTUSAI 

POSTA Anna

Egyetemi éveim során a 16-17. századi hazai latin nyelvű irodalom több területével foglalkoztam: a 16. 
század végén a strassburgi egyetemen, magyar szerzők tollából származó retorikai beszédeket elemeztem, 
OTDK-dolgozatom az 1565-ös kolozsvári Bonfini-kiadvány latin nyelvű, Mátyást dicsőítő kísérőverseiről 
szólt, legutóbbi írásom témája pedig Alistáli Farkas Jakab 1652-es utrechti disputációja volt. Doktori mun-
kám során ismételten neolatin költészettel foglalkozom, a 16-17. századi hazai protestáns latin nyelvű líra 
egy olyan korszakával és alkotóinak olyan csoportosulásaival, amelyekre a témával foglalkozó eddigi kuta-
tások csak kevés figyelmet összpontosítottak. A kutatás kezdeti fázisában a téma kapcsán fellelhető magyar 
és idegen nyelvű szakirodalom egy részét áttekintettem, így szinopszisomban a téma kutatástörténetének 
felvázolásával párhuzamosan utalok néhány feldolgozott munkára is. 
Szabó András a késő humanizmusról ír, amelynek idején létrejött egy újfajta nemesség, a nobilitas litteraria, 
a 16. századi német rendi társadalom előjogokra törekvő értelmiségi rétege. Klaniczay Tibor és Tarnai Andor 
a német rendi társadalomban már meglévő humanista „értelmiségi” nemesség fogalmát egyaránt magyar 
közegre vonatkoztatva tárgyalják. Imre Mihály pedig megállapítja, hogy Pallasz magyar ivadékainak nagyob-
bik része valamelyik protestáns felekezethez tartozott, így a hitújítás kulturális-konfesszionális programját 
igyekeztek összhangba hozni az antikvitás hagyományrendszerével, ez valósult meg a szinkretizmus Magyar-
országon addig még nem érvényesített mértékének a vállalásával, felhasználásával.
A reformáció neolatin költészetének legnépszerűbb műfajcsoportja a Poetica Evangelica volt, amelynek je-
gyében alkotó költők a „sapiens et eloquens pietas” kettős alkotói elv szerint munkálkodtak, így az antik-
reneszánsz retorikai, poétikai elvek alkalmazása és a biblikus paradigma, a Biblia és Isten szaván nyugvó 
kegyesség kinyilatkoztatása közötti egyensúlyozás a szinkretizmus különféle változatait hozta létre. Maga 
a kifejezés Andreas Spethe, német neolatin költőtől származik, aki a Poetica Evangelica elméleti kérdései-
vel is foglalkozott. A német protestáns neolatin humanista költészet e kedvenc gyakorlatának Magyarorszá-
gon, a felvidéki és erdélyi protestáns humanista körökben is akadt néhány követője: Georgius Purkircher, 
Christianus Schesaeus, Casparus Piltzius, Georgius Ostermaier, Georg Henisch és Leonhardus Mokoschinus.
A Poetica Evangelica irányzatában keletkezett 1599-ben Wittenbergben Leonhardus Mokoschinus 
Historiarum Veteris Testamenti Heroico Carmine Redditarum… című alkotása is, amely az ószövetségi köny-
vek hexameteres, latin nyelvű átirata. Ehhez a munkához többek között a hazai felvidéki protestáns huma-
nista kör legkiválóbbjai írnak üdvözlőverseket: Martinus Mokoschinus, Lednensky Miklós (Illésházi István 
titkára), Johannes Bocatius, Georgius Mokoschinus, Stanislaus Mokoschinus, Szocsovinus Sándor, Malus 
Pál, Eszterházi Tamás, Brestorosky Szaniszló.  Aegidius Hunnius és Severinus Schultetus előszóval látják el 
Mokoschinus alkotását, a szerző pedig művét Illésházi István, trencséni és liptói főispánnak ajánlotta. 
A latin nyelvű praelimináriák jelentésképzésének itt – Mokoschinus alkotása kapcsán – megkezdett részletes 
filológiai és tartalmi vizsgálatával többek között arra a kérdésre keresem a választ, hogy miképpen magya-
rázható a jelenség, miszerint a 16-17. század fordulóján – a reformáció koncepcionális keretei közé ágyazva 
– ilyen jelentős mennyiségű latin nyelvű irodalmi alkotás születik? A késő humanista neolatin költészet e 
reflektált mechanizmusának miértje a művekhez írott ajánlásokban, kísérőszövegekben tetten érhető, en-
nek szemléltetésére vállalkozom jelen előadásomban, miközben azt is bemutatom, hogy a Mokoschinus-mű 
paratextusai miképpen töltenek be reprezentáló, kontextualizáló szerepet a hazai és német protestáns kultu-
rális nyilvánosság számára.

Kulcsszavak: szinkretizmus, Poetica Evangelica, Leonhardus Mokoschinus, praelimináriák, humanizmus
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Felhasznált irodalom:

Szabó András, A késő humanizmus irodalma Sárospatakon (1558-1598), Debrecen, Hernád kiadó, 2004.
Klaniczay Tibor, Pallas magyar ivadékai, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1985.
Tarnai Andor, Lateinische Lyrik in Ungarn im 16-17. Jahrhunderten, ALitt, 26 (1-2), 1984, 233-242. ill.
Tarnai Andor, A neolatin költészet és dráma alkonya Európában, ItK, 101 (5-6), 1997, 457-469.
Imre Mihály, Az isteni és emberi szó párbeszéde. Tanulmányok a 16-18. századi protestantizmus irodalmá-
ról, Sárospatak, Hernád kiadó, 2012.
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PERSPECTIVITY AND NARRATIVE STRUCTURE IN VICTORIAN 

NONSENSE LITERATURE: EDWARD LEAR AND LEWIS CARROLL 

SÁNTA Balázs

The treatment of works and authors comprising what is called nonsense literature in the Victorian era 
have tended to follow trends that correspond to one of a few characteristic ways in literary criticism. Ei-
ther the authors’ lives are taken to be at stake through tracing biographical references in their oeuvres, for 
reasons extending from the cultural-historical to the psychoanalytic (not to mention the obvious case of 
straightforward biographies), or it is certain philosophical problems (usually to do with the philosophy of 
language) which prompt analyses in the context of the history of ideas. The present paper may be placed in 
the context of a third alternative, which approaches pieces such as Lewis Carroll’s Alice tales and Edward 
Lear’s limericks from the domain of structure. More closely, the research aims to concentrate on the intrin-
sic aspect of character/speaker perspective in such emblematic representatives of the Victorian nonsense 
tradition as Carroll’s Alice tales and Lear’s A Book of Nonsense.
The paper undertakes to highlight such facets of these works as may create the interpretative context for a 
relatively new understanding and appreciation of them on the one hand, and, on the other, establish a re-
lationship between these pieces and the postmodern that is hoped to offer fresh vistas of the contemporary 
as well. Rooted in the methodologies of close reading, structuralism, and the phenomenology of reading, 
and relying on already published findings about the Alice tales, the research project aims, among other 
things, to refine critical terms already developed such as intrafictional, transfictional, and metafictional 
character perspective. These, in short, refer to viewpoints as represented by the curious creatures found 
in Wonderland, Alice, and the narrator of the Alice tales, respectively. A parallel concept can be observed 
in Lear’s nonsense limericks with regard to the viewpoints of a sometimes sinister group of “they,” the 
curious protagonists of the poems, and the primary speaker of the verses, the poetic persona. This triadic 
conception is based on the issue of involvement in the working of the imagination. Through its refinement 
a more critical framework may be constructed involving also the concept of character motivation. Still 
with a narrow focus on the interaction between the various voices identified in the analyzed works, it is 
proposed that different kinds of rationale of action provide a key to understanding the conflict of world 
views that are felt to be at the heart of the literary nonsense phenomenon. It will be observed that, based 
on the latter leitmotif, the aforementioned triadic concept of character perspective can be supplemented 
by a corresponding triangle of autorational (the characters do things for its own sake) and heterorational 
motivations (the end of the action is always outside of it), with the third category serving a mediatory per-
spective between the two extremes.
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MUNKÁS SZAVALÓKÓRUS ÉS MUNKÁS-MOZGALMISTA 

SZAVALÓK A ’20-30-AS ÉVEK ERDÉLYÉBEN 

SZÉMAN Emese Rózsa

A két világháború közének kultúrtörténete még manapság is eléggé fehér folt, de legalább is sok feltárat-
lan területtel állunk szemben. Doktori kutatásom, melyben a két világháború közének erdélyi szavalóival, 
szavalástörténetével foglalkozom, ennek az űrnek egy részét kívánja betölteni, természetszerűleg kapcso-
lódva a korszak társadalomtudományához is, hiszen a szavalás valamilyen szinten mindig társadalmi, sőt, 
politikai aktus volt. Hatványozottan igaz ez a húszas-harmincas évek Erdélyére, és általában a korszakra a 
munkásmozgalmak megerősödése idején. 
Kolozsváron az 1920-as évek közepén a Korunk mellett alapított munkás kamaraszínpad, a Stúdió tör-
ténete kiemelendő. Ennek keretén belül szervezték és vezették (Szentimrei Jenő, Becsky Andor stb.) a 
munkás szavalókórusokat, mely egyes nézetek szerint egy illegálisan működő kommunista csoportosulás 
fedőtevékenysége volt. Az viszont tény, hogy a munkásokból, műszerészekből, kereskedősegédekből álló 
szavalókórusok mozgósító és forradalmi verseket, egy- és kétfelvonásos darabokat adtak elő, s hogy a moz-
galom keretén belül az egyéni szavalóesteknek is ilyen jellegük volt. A Becski-testvérpár és Brassai Viktor 
ehhez a stílushoz tartoznak. Önálló estekkel főként ez utóbbi lépett fel, nem csak a hatóságok által engedé-
lyezett keretek között, hanem a különböző szervezetek illegális összejövetelein is, ezért neve a forradalmi 
kommunizmussal is összefonódott. Stílusa rendkívül kiforrott volt, a ’30-as évek közepére kinőtte a mű-
kedvelő szavalás kategóriáját és hivatásos szavalóként állt dobogóra. Csehi Gyula, aki szerint Brassai volt 
a költészet megtestesülése, azt emelte ki művészetéből, hogy úgy tudta a versek zeneiségét, vers-jellegét 
megtartani és éreztetni, hogy közben végtelenül természetesen szavalt.
A Munkás Athenaeum 1938-ban alakult, a munkásegységfront kulturális szervezete volt. Kulturális, iro-
dalmi esteket szerveztek szakszervezeti otthonokban, melyeken több verset a munkásokból álló szavalókó-
rusok adtak elő. Ezeknek az esteknek célzottan és bevallottan nevelő szándékuk volt, Becski Irén is írja: „a 
kultúrcsoport vezetőségének véleménye szerint a munkásságnak nemcsak egyszerű, népdal formájú ver-
seket lehet előadni, hanem a nevelés feladatául a művészi igények fokozását kell célul kitűzni”. A kórusok 
betanítását Brassai vállalta, magyar és román nyelven egyaránt. József Attila és Ady, valamint Eminescu 
műveinek gondolatát „sokszoros erővel adta vissza” egy-egy kórus, „vezénylésükhöz” pedig zenei kórus-
művek előadásából végzett előtanulmányokat.
Brassai Viktor művészetét élet- és eszmetársa, Becski Irén soraiból is ismerhetjük. Brassai Viktort antifa-
siszta szavalóestjeiről és verseiről, kommunista meggyőződéséről és mindenképpen erős baloldali elköte-
lezettségéről ismerjük. A kép azonban árnyaltabb, a meggyőződéses munkás-mozgalmista mellett a versek 
elhivatott tolmácsolójával is találkozhatunk. „Mesterember volt, mielőtt művész akart lenni.” – írja Becski, 
minden hangnak nagyon pontos helye volt előadásmódjában, nem tűrt egyetlen hamis hangot sem. „Nem 
volt szabad sem neki, sem másnak egy jottányit, egy betűt, egy ést s-sel kicserélni. Ha barátait hallgatta 
szavalni, úgy szisszent fel egy-egy szabadosság hallatára, mint vérbeli muzsikus egy hamis hangra.” Vérbeli 
szavaló volt, aki a verseket felhasználta ugyan gondolatai közlésére (Becski Irén utal is rá egy helyen, hogy 
miután verseit nem jelentethette meg, a versek, a szavalás jelentette számára a megszólalás lehetőségét, 
azokon keresztül mondta el, amit a korról, világról gondolt), de soha sem a versek rovására tette ezt.

Kulcsszavak: szavalás, versmondás, Erdély, két világháború köze, szavalókórus. 
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DISKURZUS A TRAGÉDIÁRÓL A CINQUECENTO ITÁLIÁJÁBAN 

SZŐKE Eszter

Az ókori Róma számos reneszánsz itáliai tragédia visszatérő helyszíne, az antik források rendszeresen szol-
gálnak alapul a történetekhez. Azonban az antik Róma jelenléte messze túlmutat a reneszánsz antikvitás-
tiszteletén. A tragédiák, s a reneszánsz itáliai színház viszonya összetettebb annál, mintsem az ‚újjászületés’ 
hagyományos toposzával leírható volna. A kutatás ezt a komplex viszonyrendszert igyekszik feltárni: a filo-
lógiai megalapozás mellett vizsgálni kívánja, hogyan képzelték el, jelenítették meg a múltbéli civilizációt a 
drámaszövegekben, a színpadon, hogy milyen célzattal választották a szerzők pont ezt a környezetet, Róma 
városát vagy a római népet, bemutatásukkal mit akartak közvetíteni a közönségnek, hogyan kapcsolódtak 
korabeli politikai, kulturális aktualitásokhoz, érdekekhez, elvárásokhoz. 
Azért választottam kifejezetten a tragédiákat kutatási témámnak, mivel ezek méltatlanul kis népszerűség-
nek örvendtek mind a reneszánsz korban, mind a későbbi szakirodalomban (a hazai és a külföldi szakiro-
dalom is főként a komédiákkal foglalkozik). A reneszánsz drámaírókat sokszor és igazságtalanul pusztán 
imitátorokként kezelik, annak ellenére, hogy ők azok, akik előmozdították a tragédia újjászületését, meg-
újulását. Ez a tragédia-korpusz nehezen hozzáférhető, hiszen egyes művek modern kiadásban sem jelentek 
meg. A szövegeket dráma- és színháztörténeti szempontból is vizsgálom, így munkámnak a szövegek értel-
mezése mellett, fontos részét képezi annak a felkutatása és elemzése is, hogy a műveket hol, mikor, milyen 
alkalomból, milyen színházi térben, milyen közönség előtt adták elő. 
A cinquecento időszakában jut el mind több emberhez Arisztotelész Poétikája, hiszen ekkor születnek meg 
az első latin, majd népnyelvi fordítások. A kora-újkori európai színházi kultúrában és az irodalomban az 
antik dráma az arisztotelészi poétikai elvek normává emelésének köszönhetően jut kulcspozícióba. Arisz-
totelész műve nyomán számos értekezés születik Itáliában arról, hogy hogyan is kell tragédiát írni. Számos 
tényezőt érintenek a szövegek, többek között, hogy melyek a tragédia legfontosabb részei, témája történel-
mi, mitológiai vagy kitalált legyen, mi a tragédia elsődleges célja, hány szereplőt vonultasson fel, milyen a 
prológus, a kórus helyzete. E művek szerzői között vannak a kor legfontosabb drámaírói, irodalmárai, szín-
házi szakemberei. Előadásom célja ezen értekezések összevetése, annak a felmérése, hogy mennyiben kö-
vetik az Arisztotelész által kijelölt szabályokat, miben térnek el tőle, milyen újításokat vezetnek be. Külön 
figyelmet érdemel, hogy sok esetben a szerzők egymás tragédiáira is reflektálnak ezekben a művekben, így 
azt is megtudhatjuk, hogyan vélekedtek ezekről a szövegekről a kortársak. További kutatásom szempont-
jából mindenképpen elengedhetetlen a tragédiáról szóló írások elemzése, hiszen ez is nagyban hozzájárul 
az adott korban megjelenő drámaszövegek megfelelő kontextusba helyezéséhez.
A jelen prezentáció témájához a kutatás legfontosabb alapját Arisztotelész műve mellett a tragédiáról szóló 
itáliai értekezések jelentették, melyek közül a legjelentősebbek Giangiorgio Trissino Le sei divisioni del-
la Poetica (1562), Giovanni Battista Giraldi Cinzio Discorso intorno al comporre delle commedie e delle 
tragedie (1543), Angelo Ingegneri Della poesia rappresentativa e del modo di rappresentare le favole 
sceniche (1598), valamint Leone de’ Sommi Quattro dialoghi in materia di rappresentazioni sceniche című 
írásai. Arisztotelész itáliai recepciójára kitérnek más, reneszánsz irodalommal és színházzal foglalkozó 
monográfiák is, úgy mint Marco Ariani (Tra classicismo e manierismo: il teatro tragico del Cinquecen-
to), Clelia Falletti Cruciani (Il teatro in Italia. II. Cinquecento e Seicento), Ferdinando Neri (La tragedia 
italiana del Cinquecento), Marzia Pieri (La nascita del teatro moderno: in Italia tra 15. e 16. sec.), Federico 
Doglio (Storia del teatro. Il Cinquecento e il Seicento) munkái. 
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 ÉN, IDENTITÁS, ÁLOM – BUDDHISTA TANÍTÁS ÉS PRAXIS SZABÓ 

LŐRINC POÉTIKÁJÁBAN 

VÁRADI Ábel

Korábbi kutatásaim elsősorban a haiku – mint jellegzetesen keleti műfaj – magyar irodalomban történő 
megjelenésének filozófiai és poétikai aspektusaira irányultak, mint az a Studia Caroliensia folyóiratban 
megjelent tanulmányomban is látható. Később a haiku hazai recepciójának mediális aspektusaira irányuló 
vizsgálódásaimról a 2013-as egri Emlékpontok, időterek című konferencián számoltam be. A keleti tema-
tika magyar irodalomban történő XX. századi megjelenésének kutatása során fordult érdeklődésem Szabó 
Lőrinc életműve felé, melynek keleti szempontú vizsgálatához jelentős segítséget nyújtottak A Tan Kapuja 
Buddhista Főiskolán végzett tanulmányaim, valamint a buddhista meditációs praxisban szerzett több éves 
gyakorlati tapasztalataim.
Kelet és Nyugat diskurzusa irodalmi és filozófiai területen is gazdag hagyományra tekint vissza. A nyugati 
filozófia kanonizált fő áramában elsőként Arthur Schopenhauer hajtotta végre a buddhizmus tanításaiban 
felvetett kérdések nyugati interpretációját. Ezzel a nyugati és a magyar irodalomra is jelentős hatást fejtett 
ki, így Szabó Lőrinc ilyen irányú érdeklődését is jelentősen befolyásolta. Az életmű keleti vonatkozásaival 
a szakirodalom már a kezdetektől foglalkozott, minden esetben a saját kérdésfeltevési irányainak megfe-
lelően faggatva a corpus ezen elemeit. A recepció mára nagyjából feldolgozta Szabó Lőrinc keleti témájú 
verseinek filológiai kapcsolatait. Rába György, a korszak elvárásainak megfelelő értelmezései mellett olyan 
továbbgondolásra indító felvetések is megtalálhatóak a szakirodalomban, mint Kabdebó Lóránt a keleti 
tematikát a nyugati filozófia, természettudomány és poétika kontextusába ágyazó tanulmánya, vagy éppen 
Kulcsár-Szabó Zoltán legújabb monográfiája, amely az idegen el-, vagy átsajátítása kapcsán is tett irányadó 
megjegyzéseket a témában.
Mára elmondható, hogy a globalizáció egyik következményeként a keleti, azon belül is buddhista világ 
idegensége/távolsága jelentősen mérséklődött, amely körülmény – recepcióesztétikai szempontból – meg-
okolhatja a kapcsolódó magyar irodalmi szövegek ilyen irányú újraértelmezését is, akár olyan határterüle-
tek bevonásával, mint a buddhista meditáció eszköztárának megjelenése a poétikai eljárásokban. Előadá-
somban erre teszek – ismereteim szerint elsőként – kísérletet, elsősorban az én, az identitás és az álom 
kontextusában.
Hipotézisem szerint a szakirodalomban felvetetett tematikai kapcsolódások mellett Szabó Lőrinc bizonyos 
verseiben olyan poétikai eljárások fedezhetőek fel, amelyek – a vers témájától akár függetlenül – a budd-
hista tanításban és meditációs praxisban már évezredek óta ismertek. Természetesen nem állítom, hogy a 
megfigyelt poétikai eljárások Szabó Lőrinc buddhista meditációs praxisából erednének, azonban azt igen, 
hogy talán egy sokkal mélyebb kapcsolatot jelezhetnek én, identitás és álom keleti és nyugati megköze-
lítései között. Az előadás során a legalapvetőbb buddhista meditációs technikák poétikai vonatkozásait 
ismertetem, majd azok megjelenését mutatom be Szabó Lőrinc néhány – a téma szempontjából – releváns 
versében
Kutatásom során a hazai, elsősorban Szabó Lőrinc keleti tematikájú verseit olvasó/értelmező szakirodal-
ma (ideértve a Vers és valóság című kötet vonatkozó passzusait) és az életmű kapcsán felmerült kortárs 
irodalomelmélet meghatározó irányai mellett a buddhista hagyomány jelen kontextusba illeszkedő szöve-
geit is felhasználom, tiszteletben tartva a tudományterület vizsgálódási horizontját.

Kulcsszavak: irodalomtudomány, Szabó Lőrinc, kelet, poétika, buddhizmus 
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AZ EGYETEMEN KELETKEZŐ TUDÁSTÍPUSOK ÉS A KÖNYVTÁRAK 

NEMES László

A társadalom szerveződése során különböző rendszerekből épült fel. Ezek közül az egyik legfontosabb a 
társadalom kulturális újratermelődését biztosító rendszer az oktatás.
Az oktatás funkcióit a következő főbb pontokban lehet összefoglalni:

• a kultúra újratermelése
• egyének személyének alakítása
• társadalmi struktúra újratermelése, alakítása vagy konzerválása
• gazdasági működés, illetve növekedés elősegítése
• politikai rendszer legitimálása

Az oktatás is különböző alrendszerekre tagolódik, amelyek közül a felsőoktatás a tekintetben is elkülönít-
hető, hogy míg a közoktatás már meglévő tudást adja át az újabb nemzedéknek és így termeli újra, addig a 
felsőoktatásban, amely nemcsak oktatási, hanem kutatási részből is áll, új adatokra, információkra építve 
új tudás is keletkezik, úgy hogy ez nem külön ül el az oktatási folyamatoktól. A felsőoktatás bármely szintjét 
tekintve elvárás egy olyan záró tanulmány összeállítása, amely képzési szintenként egyre nagyobb mérték-
ben követeli meg az önálló kutatást, azaz elméletben egyre több új tudást tartalmaz.
Kérdés, hogy ezen új tudás sorsa mi lesz. A felsőoktatásban a hivatali szereplőket leszámítva mindenki 
elvileg előállít új tudás, de ennek a nagy tömegnek a megjelenését nem tapasztaljuk. Ennek oka sokrétű 
lehet: nem megfelelő információáramlás az előállítók és a hasznosítók közt vagy az új tudás termékek nem 
elégséges színvonala, illetve e új tudás elemek elkallódása. 
A szakdolgozat minőségével és új tudástartalmával kapcsolatban sajnos jogosan merülnek fel kételyek, 
hiszen az azokkal szemben támasztott elvárások képzésenként, képzőhelyenként és akár témavezetőnként 
eltérőek. Ezért egy olyan felsőoktatási terméket kell keresni, amelynek új tudástartalmával kapcsolatban 
a legkevesebb aggály merül fel.
Vizsgálatom során azt a cél tűztem ki, hogy az ELTE Bölcsészettudományi Karán a legutóbbi két (2013, 
2011) Országos Tudományos Diákköri Találkozóra készített dolgozatok sorsát megvizsgáljam valamint azt, 
hogy ennek során a könyvtárak milyen szerepet játszottak. A vizsgálatba az említett két OTDK-n helyezést 
elért dolgozatokat vizsgálom. Elméletileg ezeket az Egyetemi Könyvtári Szolgálat tagkönyvtárai őrzik. A 
hasznosulás mértékét az alábbi indikátorokkal lehet mérni: 1. könyvtárból való kikérés, illetve kölcsönzés 
2. a dolgozat továbbfejlesztése egy magasabb képzési szinten, 3. a dolgozatban szereplő tudás értékesítése 
a piacon vagy valamely kutató intézetben.
E folyamatok vizsgálatából az egyetemeken működő könyvtárak nem hagyhatóak ki, amelyek feladatai a 
következők:

• oktatás és kutatás megfelelő arányú kiszolgálása, ez alapján tananyag naprakész követése
• minél szélesebb spektrumú elérhetőség, mint idő-

ben, mind módokban (fokozatok persze vannak)
• adatbázisok vásárlása, illetve létrehozása és szolgáltatása, utóbbi ál-

tal az intézmény tudás vagyonának tényleges hasznosítása, 
• alap- és mesterszakos szakdolgozatok, PhD disszertációk kezelése 
• publikációs adatbázisok, repozitóriumok kezelése
• fokozatokhoz szükséges publikációk igazolása, azok hitelesítése
• korábbi állomány digitalizálása, közzététele
• összességében az egyetem tudás vagyonának menedzselése.

Ennek végül áttekintem a hasznosítás megkönnyítése érdekében kifejlesztett könyvtári szolgáltatás műkö-
dését (Egyetemi Digitális Intézményi Tudástár, EDIT).
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KÉMIA- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 
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VÁROSI TALAJMINTÁK TOXIKUS FÉMTARTALMÁNAK 

VIZSGÁLATA KÖRNYEZETFIZIKAI MÓDSZEREKKEL BUDAPEST 

XI. KERÜLETÉBEN 

KARLIK Máté

Környezetfizika iránti érdeklődésem már BSc.-s szakdolgozatomban megjelenik, elsősorban környezetben 
megtalálható radioaktív izotópok vizsgálatával foglalkozom, kitekintésként kezdtem el foglalkozni a toxi-
kus fémtartalom vizsgálati lehetőségeivel. Dr. Angyal Zsuzsanna egy korábbi szakdolgozója által vett, jól 
dokumentált Budapest XI. kerületéből származó minták vizsgálatára kaptam lehetőséget. Célom az álta-
lam elérhető legjobb, fizika törvényszerűségei alapján működő technológia segítségével a minták toxikus 
fémtartalmának meghatározása volt. Az eredményekből tudományos diákköri munka született, a kari tu-
dományos diákköri konferencián különdíjjal ismerték el munkámat, továbbá lehetőséget kaptam a XXXII. 
Országos Diákköri Konferencián való részvételre.  
Kutatási munkámat a korábban mintavételezett talajmintákon végeztem, mely 28 mintavételi pontból, jól 
elkülönített talajszintekből származó összesen 75 talajminta került feldolgozásra. A mintákon előzetesen 
talajtani vizsgálatok történtek, a vizsgálatok nem tértek ki a toxikus fémtartalomra. A kerület teljes terüle-
tén végzett korábbi városi talajok toxikus fémtartalmára vonatkozó kutatási anyag sem ált rendelkezésre. 
A toxikus fémtartalom ismerete elősegíti a kerületi önkormányzat azon tevékenységeit, melyek az embe-
ri egészség védelmét célozzák meg. Különösen fontosnak tartom továbbá a toxikus fémtartalom ismere-
tét tekintettel arra, hogy egyre nagyobb léptékben utat tör hazánkban a városi kertészkedés megjelenése. 
A termőtalaj toxikus fémtartalma megjelenthet a termesztett haszonnövényekben, amely így potenciális 
egészségkárosodáshoz vezethet az azt fogyasztók körében.
Méréseim során hullámhossz diszperzív röntgen fluoreszcens spektrometriát alkalmaztam a toxikus fém-
tartalom meghatározására. A kapott eredmények alapján meghatároztam a minták oxidos összetételét, 
mint minőségi analízis, mivel az alkalmazott műszer bár kalibrációval rendelkezik, de megfelelő toxikus fé-
meket tartalmazó standard nem állt rendelkezésre, így mennyiségi adatok alapján két alapkategória került 
elkülönítésre. A 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelettel összhangban, a benne foglaltatott 
szennyezettségi határértékek alapján határértékhez közeli vagy az alatti, illetve határértékhez közeli vagy 
a feletti kategorizálással minősítettem az egyes talajmintákat. A kapott eredményeket térképi vetületben 
is megjelenítem színkódokkal elősegítve a könnyebb átláthatóságot és megértést. Célkitűzésemen túl kí-
sérletet tettem a mérési adatok, az egyes toxikus fémek egészségre káros hatásának alapján, kitüntetett 
mintákon a toxikus fémtartalom formájának megismerésére röntgen por-diffrakció és pásztázó elektron-
mikroszkópia segítségével. 
A kapott eredmények tükrében kijelölhetőek azok a helyszínek, melyeken további vizsgálatok, mintavéte-
lek elvégzése szükséges az eredmények megerősítése céljából. A kapott eredmények alapján következteté-
sek vonhatóak le a toxikus fémtartalom eredetét illetően. 
Tekintettel arra, hogy a környezettudomány egy igen összetett számos klasszikus tudományterületet öt-
vöző terület, így az esetlegesen környezeti problémák feltárásához is számos tudományterület ismerete és 
szakirodalmi háttere szükséges. Jelen kutatás során első sorban talajtani, fizikai, jelenleg érvényben lévő 
jogszabályi háttér és hasonló célkitűzésekkel rendelkező tanulmányok, vizsgálati módok ismerete volt nél-
külözhetetlen.  Ezek ismerete és rendelkezésre álló eszközök alapozták meg a kutatás metodikáját. 

Kulcsszavak: toxikus fémtartalom; Budapest XI. kerület
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FOSZFIN-OXIDOK REDUKCIÓJA SZILÁNOKKAL – 

KÖRNYEZETBARÁT MEGFONTOLÁSOK 

KOVÁCS Tamara, KEGLEVICH György

A homogén katalitikus reakciók előtérbe kerülésével az átmenetifém-komplexekben alkalmazott foszfin-
ligandumok szintézise és alkalmazása kiemelkedő kutatási területté vált. Átmenetifém-foszfin katalizátoro-
kat többek közt a homogén fázisú hidrogénezési és hidroformilezési reakciókban alkalmaznak. Manapság 
a gyógyszer- és a finomkémiai ipar miatt egyre növekszik az érdeklődés az aszimmetrikus hidrogénezési és 
hidroformilezési reakciók iránt, így különösen fontossá vált az optikailag aktív foszfinok és származékai-
nak előállítása. A háromvegyértékű foszfinokat továbbá számos szerves kémiai átalakításban, mint például 
a Wittig-, Mitsonobu- és Appel reakciókban használják. Ezekben az ipari reakciókban foszfin-oxidok ke-
letkeznek melléktermékként. A foszfin-oxidok redukcióját érzékeny és/vagy drága redukáló szerekkel (pl. 
LiAlH4, DIBAL-H vagy HSiCl3/Et3N és HSiCl3/PhSiH3) végzik. 
Kutatómunkám során célul tűztük ki, a foszfin-oxidok deoxigénezésének viszonylag olcsó és felhasználó-
barát szilán reagensekkel történő megvalósítását és tanulmányozását. A redukciók elvégzését —korábbi 
leírásokkal ellentétben— katalizátorok nélkül kívántuk megvalósítani.
Munkámban néhány 1-fenil-foszfolén 1-oxid, 1-fenil-foszfolán 1-oxid, diaril-fenilfoszfin-oxid és dimetil-
fenil-foszfin-oxid redukcióját vizsgáltuk fenil-szilán (PS), tetrametil-disziloxán (TMDS) és polimetil-
hidrosziloxán (PMHS) redukálószerekkel, hagyományos vagy mikrohullámú (MW) fűtést alkalmazva. A 
reakciókat toluolos illetve oldószermentes közegben végeztük különböző hőmérsékleteken. Azt találtuk, 
hogy a reakciók minden körülmény között fenil-szilánnal játszódtak le leghatékonyabban. TMDS-t és 
PMHS-t alkalmazva a reakciók kicsit lassabban, de kiváló hozamokkal mentek végbe. Emellett a MW tech-
nika és az oldószermentes közeg alkalmazása elősegítette a hatékony átalakulást.
Összefoglalva tehát, a foszfin-oxidok redukciójában egy jó alternatív megoldást jelenthet az olcsóbb TMDS 
és PMHS redukálószerek, MW és oldószermentes körülmények közötti használata, a drágább PS helyett. A 
TMDS és PMHS általánosan alkalmazható redukálószereknek bizonyultak, melyek MW és oldószermentes 
körülmények közötti felhasználása zöldkémiai szempontból is igen előnyös lehet.
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A ZSÁKOS ÉS TÁRSASHÁZI HÁZTÓL MENŐ SZELEKTÍV 

HULLADÉKGYŰJTÉS ELEMZÉSE EGER VÁROSÁBAN 

MISIK Tamás

A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0016 kutatási projekt egyik szeletét teszi ki a hulladék potenciál fel-
mérése Egerben és a környező 22 településen. Ennek a keretén belül zajlott a megyeszékhelyen a zsákos és 
társasházi szelektív hulladékgyűjtés komplex vizsgálata. A hulladékgazdálkodási célok eléréshez elenged-
hetetlen a közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigetek kiegészítése a háztól menő zsákos begyűjtéssel és a 
kukás társasházi szelektív gyűjtés rendszerével. Eger közterületein elhelyezett 17 gyűjtőszigetet egészítette 
ki a 2012. január elsején útjára indított vegyes műanyag hulladékok zsákos begyűjtése. Egy évre rá pedig 
bevezetésre került a papírhulladékok zsákos begyűjtése a lakóingatlanok elől. A kutatás keretén belül fog-
lalkoztunk a háztól menő begyűjtés gazdasági és társadalmi vonatkozásaival. Célunk volt a pontos helyzet-
elemzés, a racionális fejlődési lehetőségek feltárása, amelyekkel elősegíthetjük a jövőbeni felelősségteljes, 
minőségi tervezést és fokozhatjuk az ingyenes szolgáltatás lakossági kihasználtságát. A vizsgálatokra 2013-
ban és 2014-ben került sor. A felméréshez a Városgondozás Eger Kft. által félévente kiadott Szelektív Hul-
ladékgyűjtési Hírlevelet használtuk fel. Az érintett utcákon végighaladva leírtuk az utca pontos nevét, az 
ingatlan házszámát (ami előtt a hulladék kihelyezésre került), a hulladék fajtáját, a gyűjtőedények/zsákok 
számát, valamint azok telítettségét; egyes műanyag zsákokat random módon kiválasztottunk és feljegyez-
tük a behelyezett vegyes műanyag és részben alumínium háztartási hulladékoknak a pontos százalékos 
összetételét. Mindezeken túl feljegyzésre került az adott utcában lévő háztartások száma is. Minden város-
részt kétszer érintettünk, egyszer a műanyag, egyszer pedig a papír hulladék begyűjtése kapcsán végeztük 
el kutatásunkat. A kapott eredményeket az ArcGis program segítségével utcaszintre bontva ábrázoltuk. A 
zsákos, háztól menő műanyag begyűjtés kihasználtsági arányait tekintve a városrészek közül a leggyen-
gébb eredményt a Maklári hóstyánál találtuk 6%-al, azonban olykor a túl korai időpontú begyűjtés, és a 
tévesen kihelyezett hulladékfajták jelentősen befolyásolták az arányt. Pontos eredményt elsőként a Rácz 
hóstya és a Hajdúhegy déli része városrészek adnak 10%-al, legjobban pedig a kis ingatlanszámú Belvá-
ros teljesít 22%-al. A társasházi területeken azonban a kéthetente történő szállítás ellenére is magasabb 
számokkal találkoztunk. Kimagaslik a Maklári hóstya 53%-al, ami az egész felmérés legjobb eredménye. A 
papír hulladékoknál messze a legalacsonyabb aránnyal sereghajtó a Hatvani hóstya, de a többi városrész 
is csak kicsivel teljesített jobban. Értékelhető mennyiség a lakóingatlanok számához viszonyítva csupán 
az Almagyar városrészben volt, illetve a társasházi területeken. Ezt a listát is a Maklári hóstya társasházi 
része vezeti 45%-os kihasználtsággal. Az egyes kihelyezett zsákok telítettsége igen jó, a műanyag hulladé-
kok esetében átlagosan közel 100%-os. A „műanyag” hulladékokat tartalmazó 128 darab zsák összetételét 
megvizsgálva azt találtuk, hogy a műanyag palackok kicsivel 58% feletti részesedéssel magasan dominál-
nak a gyűjtőzsákokban. Ezt követte a kemény műanyagok, egyéb kategóriába sorolt vegyes műanyagok és 
az alumínium 10-12% közötti részesedéssel. Tetrapak dobozok csupán térgogatban kifejezve 4%-át tették 
ki a teljes hulladék mennyiségnek. Általános helyzet, hogy sokkal jobb a társasházi szelektív begyűjtés 
elfogadottsága mind a papír, mind a műanyag hulladékok esetében. Ennek természetesen egyik oka az, 
hogy a társasházi, zöld kukás szolgáltatás már több éve működik a városban. A papír hulladékok esetében 
a szelektív gyűjtőszigeteken hagyományosan nagy mennyiséget tud begyűjteni a közszolgáltató, továbbá 
a közintézmények részéről is történik papír begyűjtés. Részben ennek is betudhatóak a csekély begyűjtési 
adatok. A jövőben mindenképpen szükség van az eredmények javítására, a lakosság fokozottabb tájékozta-
tására a költséghatékonyság elvét szem előtt tartva.

Kulcsszavak: ArcGis, PET palack, szelektív gyűjtés, papír, TÁMOP projekt
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A C/N ARÁNY HATÁSA A CHLORELLA MIKROALGA ANAEROB 

FERMENTÁCIÓBAN TÖRTÉNŐ HASZNOSÍTÁSÁRA 

SZABÓ Piroska, POZSONYINÉ ORAVECZ Bettina, ÖRDÖG Vince, 

MOLNÁR Zoltán, RÉTFALVI Tamás

A mikroalga termesztésből nyert biomassza felhasználásban nagy lehetőségek rejlenek a megújuló ener-
giaforrások területén. A mikroalga számos szempontból kedvező tulajdonsággal rendelkezik, leghatéko-
nyabb energiaátalakítás az anaerob fermentációval érhető el (Lakaniemi és mtsai, 2013).  Biogáz előállí-
tásra történő alkalmazása során azonban különböző nehézségek merülhetnek fel. A lebontás hatékonysá-
gának fokozása érdekében célszerű a sejtfalak feltárását elősegíteni. Ezzel számos szakirodalmi forrás is 
foglalkozik, jól bevált technológiai megoldások léteznek, alkalmazásukat elsődlegesen a fajlagos költségük 
szabja meg. A legnagyobb hátrányt azonban a kedvezőtlen makroelem összetétel jelenti, ezen belül is az 
alacsony szén-nitrogén arány. A lebontás során felhalmozódó ammónia gátló hatás fejthet ki a rendszerre, 
ezzel blokkolva a fermentációt. 
Vizsgálataink során arra kerestük a választ, hogy két eltérő N-tartalmú tápközegben (10% N és 2% N táp-
közegben) termesztett mikroalga (C/N arány 11,27 és 35,13), az optimálisnak tekinthető C/N 20 arányhoz 
képest milyen gázkihozatali tényezővel rendelkezik a monofermentáció során. Vizsgáltuk továbbá a szá-
rításnak és részbeni porításnak, mint mintaelőkészítési technikának a gáztermelésre gyakorolt hatását. A 
kísérletek során arra törekedtünk, hogy azonos felterhelés mellett a szubsztrát okozta eltérő gáztermelé-
seket teszteljük. A laboratóriumi fermentációs kísérleteket a VDI 4630 német szabvány alapján hajtottuk 
végre. A vizsgálathoz felhasznált fermentiszap aktív, mikroalga alapanyagra adaptálódott volt. A 2500 ml 
névleges térfogatú fermentorüvegekben (Merck & Co., Germany) lévő 1000 ml térfogatú oltóiszap ter-
helését Chlorella mikroalga bevitelével végeztük fél-folyamatos adagolással naponta kétszer. A legtöbb 
kutatás u.n. batch eljárást alkalmaz, azonban a rendszer fenntarthatóságáról és stabil gázkihozataláról ez 
a módszer nem ad kellő információt (Kolbl és mtsai, 2014), ezért a szubsztrátot nem egydózisú bevitellel, 
hanem félfolyamatos (naponta kétszeri) adagolással vizsgáltuk. Eredményeink azt mutatták, hogy a me-
tántermelés legmagasabb átlagértéke 559 mL/L/nap a liofilizált minta esetében volt megfigyelhető, ezt 
követte a 10% N-tartalmú táptalajon termesztett alga 423 mL/L/nap, majd 395 mL/L/nap értékkel a 2% 
N-tartalmú táptalajon termesztett mikroalga. A fajlagos metán kihozatali értékek alapján megállapítható, 
hogy 1 g szerves anyagból a legtöbb metán a 2% N-tartalmú táptalajon termesztett alga esetén nyerhető, 
ugyanakkor a legkevésbé felterhelhető, tehát iszap térfogatra (m3/m3) vonatkoztatva a metánkihozatala a 
legkedvezőtlenebb.
További céljaink között szerepel a Chlorella mikroalga mellett más algafajok gázkihozatali és inhibíci-
ós hatásainak vizsgálata. Jelenleg Scenedesmus mikroalga összehasonlító vizsgálatát végezzük hasonló 
szervesanyag terheléssel. Ezen kívül kísérleteinket metagenomikai vizsgálatokkal szeretnénk kiegészíteni. 
A lebontást végző mikroorganizmusok összetételbeli változásának nyomon követése sok új információval 
járulhat hozzá a folyamatok megértéséhez.

Kulcsszavak: anaerob fermentáció, Chlorella mikroalga, C/N arány 
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H-FOSZFONÁTOK ALKOHOLÍZISE MIKROHULLÁMÚ 

KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 

TAJTI Ádám, BÁLINT Erika, KEGLEVICH György

A „zöldkémiai” kutatások egyik fontos célja környezetbarát szintézismódszerek kidolgozása. Ezen célok 
megvalósításához megfelelő eszköz lehet a mikrohullámú technika (MW), hiszen alkalmazásával a kémiai 
átalakítások hatékonyabbá, gyorsabbá és szelektívebbé tehetők, illetve elkerülhető az oldószerek és katali-
zátorok használata.
Munkánk során a gyógyszer-, a növényvédőszer- és a műanyagipar szempontjából jelentős alapanyagok 
és intermedierek környezetbarát szintézisének kidolgozását tűztük ki célul. A kutatás során különböző 
H-foszfonátok (dimetil-, dietil-, és dibutil-foszfitok) alkoholízisét vizsgáltuk MW körülmények között, 
katalizátor alkalmazása nélkül. A kísérletek során tanulmányoztuk az alkoholmennyiség, a hőmérséklet, 
valamint a reakcióidő hatását a konverzióra. A vizsgált modellreakciók esetén, a paraméterek hatásának 
részletes feltérképezésével kerestük az optimális körülményeket. Összehasonlításképpen a reakciókat ha-
gyományos (termikus) körülmények között is elvégeztük.
A H-foszfonátok és monohidroxi alkoholok (metanol, etanol, izopropil-alkohol, butanol, pentanol, oktanol 
és 2-etilhexanol) reakciójában a körülményektől függően vegyes-foszfitokat és a kiindulási vegyület-
től eltérő dialkil-foszfitokat kaphatunk. A dialkil-foszfitok többek között növényvédőszerek alapanya-
gai lehetnek, a vegyes származékok pedig különösen értékes intermedierekké válhatnak a bennük lévő 
P-kiralitáscentrum miatt. 
Amennyiben diolokkal (etilén- és propilén-glikollal) végezzük a reakciót, hidroxi-végcsoportot tartalma-
zó vegyületeket nyerhetünk, ha pedig aminoalkoholokkal (etanol- és propanolaminnal) valósítjuk meg az 
alkoholízist, amino-végcsoporttal rendelkező termékekhez juthatunk. Ezek a reaktív végcsoportot tartal-
mazó molekulák polimerekbe építhetők be, ahol égésgátló funkciókat tölthetnek be.

Köszönetnyilvánítás: Richter Tálentum Alapítvány
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BIOFUNKCIONALIZÁLT ARANY NANOKLASZTEREK SZINTÉZISE 

UNGOR Ditta Anita, CSAPÓ Edit, DÉKÁNY Imre

A nemesfém (főként arany és ezüst) nanorészecskék rendkívül széles körben kiaknázható tulajdonsággal 
rendelkeznek. A „tömbi” fázishoz képest megnövekedett fajlagos felületük miatt nagyfokú reaktivitással 
rendelkeznek, miáltal kiváló katalizátorként funkcionálnak különböző ipari területeken. Egyedülálló elekt-
romos, mágneses és főként kiemelkedő optikai sajátságaik (plazmon rezonancia) eredményeként lehet-
séges bioszenzorok alapjait képezik. A nagyfokú tudományos érdeklődés leginkább az említett nemesfém 
nanorészecskék orvos-diagnosztikában és rákterápiában betöltött potenciális szerepe felé irányul. Az elmúlt 
néhány évben egyre inkább az un. biokompatibilis szintézismódszerekkel előállított nanofémek alkalmazá-
sa került előtérbe főként diagnosztikai célokra. Ezen szintézis módszerrel előállított nanorészecskék esetén 
a prekurzor fémsó redukciójához egyetlen molekulát (főként aminosavakat, kispeptideket vagy fehérjéket) 
használnak fel, mely nemcsak a redukálószer szerepét tölti be, de stabilizálja is az előállított diszperziót – 
elkerülve a részecskék aggregációját fiziológiás körülmények között. Attól függően, hogy a ligandum meny-
nyiségét a prekurzor fémsóhoz képest milyen arányban választjuk meg eltérő nanostruktúrák előállítására 
van lehetőség. Nevezetesen ha kellően nagy arányban alkalmazzuk a molekulát, a megfelelő kísérleti para-
méterek mellett, akkor a szintézis eredményeképpen olyan szubnanométeres nemesfém részecskék kép-
ződnek, melyek átlagosan d < 2 nm mérettel rendelkeznek. Ezen nanoklaszterek, néhány 10, esetleg 100 
atomból épülnek fel. Diagnosztikai alkalmazhatóságuk azon alapszik, hogy – a plazmonikus nemesfém 
nanorészecskékkel szemben – jellegzetes fluoreszcens sajátsággal rendelkeznek. Az arany nanoklaszterek 
esetén érdekes kapcsolat figyelhető meg a klasztert alkotó atomok száma és az emissziós maximum helye 
között. Néhány atomból (8 - 10 atom) álló klaszterek jellegzetes emissziós maximuma a kék tartományban 
(450 - 470 nm) detektálható, míg pl. a 12-15 atomból állóak már zöld fényt emittálnak (520 - 550 nm). A 
valamelyest nagyobb (pl. 20-30 atomból álló) klaszterek emissziós maximuma a vörös tartományban (620 
- 670 nm) detektálható. Ezen kapcsolat a méret és az emissziós maximum helye között egészen a közeli 
infravörös tartományig megfigyelhető.
Kutatási munkánk során főként aminosavakkal, kispeptidekkel történő redukcióval állítottunk elő arany 
nanoklasztereket. A redukálószerként alkalmazott biomolekulától függően szintetizáltunk kéken (450 és 
470 nm), zölden (500 és 520 nm) és vörösen emittáló nanoklaszter rendszereket is.
A szintézis optimalizálása mellett nagy hangsúlyt fektettünk a nanoklaszterek széles körű jellemzésére 
(UV-Vis spektrofotometria, Fluoreszcencia spektroszkópia, FT-IR spektroszkópia, Tömegspektrometria, 
TEM/HRTEM és dinamikus fényszórás mérés), stabilitásvizsgálatára, valamint az irodalomban eddig nem 
teljesen tisztázott - redukció kezdeti szakaszának felderítésére.
Az arany nanoklaszterek jellegzetes, mérettel hangolható fluoreszcens sajátságát kihasználva, a lehetséges 
szenzorikai felhasználást szem előtt tartva tanulmányoztuk a klaszterek átmenetifém-ion okozta fluoresz-
cencia kioltását. A mérési adatokból meghatároztuk a kioltó ion kötésére jellemző egyensúlyi állandót, 
továbbá a kioltás folyamatát kísérő szabadentalpia-változást.

Kulcsszavak: arany nanorészecskék, arany nanoklaszterek, fluoreszcencia spektroszkópia
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KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNYI SZEKCIÓ
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TÖBBSÉGI TUDATTAL, KISEBBSÉGI ROMÁNKÉNT ÉLNI 

SZÉKELYFÖLDÖN – ESETTANULMÁNY 

ANDRÁS Hanga

Romániában 1968-ban átszervezték a megyerendszert és létrehozták a „magyar megyét”, Hargita megyét. 
A Hargita megyének nevezett közigazgatási terület kijelölése és létrehozása a természetes földrajzi tájegy-
ségeket és azok intézményrendszerét a korábbitól – különösen a történelmileg kialakult magyar közigaz-
gatástól – jelentősen eltérő helyzetbe hozta, mert mintegy kifordította a tájat az addig hegyek határolta 
völgyek alkották, ekkortól pedig a megye közepén elterülő Hargita hegység „lábánál” fekszenek a települé-
sek. Az addig jelentős mértékben hungarus tudatot őrző közigazgatást egy csapásra lerombolták és román 
szocialista-nacionalista közigazgatást vezettek be. Kántor Zoltán szerint a nemzetépítésnek jelentős állo-
mása az intézmények kiépülése, ugyanakkor az is látható, hogy a nemzetrombolásnak pedig az intézmé-
nyek erőszakos megváltoztatása az eszköze. Hargita megye megszervezése mind a két folyamatot magában 
hordja. Számos román munkavállaló érkezett a térségbe, ki önként, ki kényszerből vállalta a kisebbségi lé-
tet saját országán belül. A helyi, többségben magyarok lakta településeken idegenkedve fogadták a Regát-
ból érkezőket, s ezt ők is érezték. Konfliktusok és atrocitások jellemezték ezt az időszakot, az összeszokás 
időszakát. 1989-ig erőszakos románosítás zajlott az 1968-ban bevezetett intézményrendszeren keresztül 
és a forradalom után sem lett sok tekintetben jobb a magyarság helyzete. Ugyanakkor a demokratizálódó 
Romániában, az EU-hoz közeledve, a magyarság mégis meg tudta erősíteni korábbi intézményeit és újakat 
is képes volt létrehozni. Az Anderson által leírt elképzelt közösség ebben a speciális helyzetben a történel-
mi közigazgatási egységek felé fordult, a korábban létezett tájegységek – Gyergyószék, Csíkszék, Gyimes, 
Udvarhelyszék, Marosszék és Háromszék – lakói emlékeikben közös nevezőként Székelyföldet ismerték 
fel, mint kulturális, közigazgatási, illetve földrajzi egységet és létrehozták a rájuk jellemző sajátosságaikat, 
ami kisebbségi nemzeti létük alapja, illetve az autonómiára való törekvésük eredője. (Halbwachs, 2000) 
Ismerjük tehát a székelyföldi törekvéseket, hogyan szeretnének autonómiát, biztosítékot nyelvi, kulturális 
örökségük megőrzése érdekében, azt viszont kevésbé tudjuk, hogy a „magyar megyében” lakó románok 
hogyan élnek a szimbolikusan létező Székelyföldön. 
Állításom szerint a többségi román tudattal rendelkező emberek kisebbségiként élve a tömbmagyarságon 
belül, ki kell, hogy fejlesszenek megküzdési stratégiákat és ezek a stratégiák túlnyomórészt párhuzamos, 
egymás mellett létező, egymással minimális kapcsolatot fenntartó társadalmakat eredményeznek. Köz-
vetlen kutatási kérdéseim: 1) hogyan lehet egy többségi tudattal rendelkező magyar településen többségi 
tudattal rendelkező románnak lenni, napi szintű etnikai konfliktusok nélkül? 2) hogyan lehet saját ország-
ban kisebbségiként élni? A kérdésfelvetés már csak azért is fontos és releváns, mert a két nemzeti közös-
ség közötti érintkezési pontok jelenthet egyfajta konszenzust a székelyföldi autonómia létrehozásában. A 
kölcsönös gyanakvás és vádaskodás, az egymás nem-ismeretére, a szándékok félreértelmezésére és etni-
kai alapú konfliktusok kirobbanásához vezethetnek. Ezeket a kérdéseket igyekszik előadásom feltárni egy 
esettanulmány kapcsán. 
A kutatás alapjául Anthony D. Smith a nemzetek kialakulásáról szóló elmélete, Benedict Anderson el-
képzelt közösségekről alkotott teóriája, Halbwachs a kollektív emlékezet működését feltáró tanulmánya, 
Brubaker versengő nemzetépítésről alkotott fogalomrendszere, Kántor Zoltán és Bárdi Nándor erdélyi vo-
natkozású kutatásai szolgálnak. 

Kulcsszavak: kisebbség, nemzetépítés, többségi tudat 
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A TELJES TÖRTÉNET – GENDERTUDATOSSÁG A MÉDIÁBAN 

BÁLINT Gyürke Katalin 

Előadásomban arra kívánom felhívni a figyelmet, hogy elérkezett az idő a genderetikus médiaszemlélet 
újságírásba történő integrálására. A Global Media Monitoring Project 2010-es adatai szerint Magyarorszá-
gon a hírek túlnyomó többségében továbbra is a férfiak játsszák a főszerepet, híralanyokként és hírkészí-
tőkként is. Ezért is nagyon fontos, hogy a nőket (is) érintő és nagy médiavisszhangot kiváltó tudósítások 
gendertudatos médiakörnyezetben jöjjenek létre, hogy az újságírók és a médiaszakemberek tisztában le-
gyenek a „genderszemüveg” lényegével, és a genderperspektíva fontosságával.  A genderetikus hozzáál-
lás révén az egyes témák sikeresebben közelíthetőek meg, az újságírók képessé válnak arra, hogy a „nők 
szemével” lássák a világot, és hogy az úgynevezett „komoly” hírekben is (mint például a konfliktusok, ka-
tasztrófák, politika, közgazdaságtan vagy bűnözés) megjelenhessenek a nők tapasztalatai, félelmei és véle-
ményei. A „genderszemüveg” elsajátítása révén új, esetenként megdöbbentő, dimenziók tárulhatnak fel a 
nyilvánosság számára. 
A médián számon kérhető gendertudatosság nem új keletű dolog. Több nemzetközi szervezet, köztük új-
ságíró szervezetek, például a Nemzetközi Újságíró Szövetség és a Keresztény Kommunikációs Világszövet-
ség, az ENSZ Női Szervezete és az UNESCO időről-időre készít kiadványokat, tanulmányokat a témában. 
Mégis, ha az elmúlt 15 évet figyeljük, a GMMP adatai alapján, sem világszerte, sem Magyarországon igazán 
jelentős javulás a médiatartalmakban genderetikus szempontból nem mutatható ki. A nemzetközi kuta-
tások adatai alapján a nők hátrányai – a médiában is – tartósak és újratermelődnek. Magyarországon, az 
elmúlt év sajnos különösen bővelkedik olyan, nők ellen elkövetett bűncselekményekben, amelyek média-
reprezentációi meglehetős tájékozatlanságot mutatnak az újságírók és a szerkesztőségek részéről (is), nem 
egyszer a genderperspektíva teljes hiányáról tanúskodnak. 
Hipotézisem szerint mégis elmondható, hogy világszerte (különösen Afrikában, és Ázsiában), valamint 
Magyarországon is egyre több figyelem és igyekezet irányul a helyzet megváltoztatására. Jó példa erre, 
hogy idehaza, a közelmúltban több fontos kutatás, tanulmány, segédkönyv és példatár jelent meg, amelyek 
segíthetik a genderetikus szemlélet integrálását az újságírásba. Amellett, hogy több civil szervezet foglal-
kozik gendertudatos médiatréninggel és néhány egyetemen választható képzés a társadalmi nemek tudo-
mánya, fontos megemlíteni azt is, hogy az NMHH több eljárást is indított (illetve folytat) médiaszolgáltató 
cégek ellen az emberi méltóság megsértése miatt. 
Előadásomban a közelmúlt magyarországi fejleményeire kívánok reflektálni, a témában megjelent új szak-
értő anyagok bemutatásával. Felhívom a figyelmet a GMMP, a MediaWatch, és az IPS kutatásaira, utalok 
az Isztambuli Egyezmény hazai ratifikálásának helyzetére (a tárgyalása 2015. február 27-én lesz a Parla-
ment Külügyi Bizottságában), majd egy nagy médiavisszhangot kiváltó magyar eset példáján keresztül, 
szemléltetetem a nők elleni erőszak médiareprezentációjának sokszínűségét. 

Felhasznált irodalom:

Nők és férfiak a hírekben – Aránytalanságok és beidegződések, Példák a magyarországi hírmédiából (Füg-
getlen Médiaközpont, 2014.) http://www.cij.hu/hu/wp-content/uploads/2014/05/peldatar-full_web.pdf 
Genderetikus újságírás és médiavállalati irányelvek: kézikönyv, forrásgyűjtemény és gyakorlati útmutató 
(Női Érdek 2014.) 
 http://www.ncta.noierdek.hu/gmt1.pdf http://www.ncta.noierdek.hu/gmt2.pdf 
Getting the Balance Right: Gender Equality in Journalism (IFJ, 2009.) http://portal.unesco.org/ci/en/
files/28397/12435929903gender_booklet_en.pdf/gender_booklet_en.pdf 
Council of Europe. Toolbox: Journalism Training, Discrimination & Diversity.
http://www.coe.int/t/dg4/anti-discrimination-campaign/ressources/Training_toolbox/Toolbox_
Journalisme_Training_Discrimination_Diversity_en.pdf
Media and Gender: A Scholarly Agenda for the Global Alliance on Media and Gender  
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(UNESCO, 2014.) https://iamcr.org/system/files/media_and_gender.pdf 
Gender-Sensitive Indicators for Media: Framework of Indicators to Gauge 
Gender Sensitivy in Media Operations and Content (UNESCO, 2012.) 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002178/217831e.pdf
Broadcasting for All: Focus on Gender UNESCO 2011. http://www.unesco.org/new/fileadmin/
MULTIMEDIA/FIELD/Hanoi/pdf/2011_BroadcastingForAll_FocusOnGender_AIBD-FES.pdf
Handbook of Good Practices: to Combat Gender Stereotypes and Promote Equal Opportunities in Film, 
Television and Theatre in Europe (FIA International Federation of Actors 2010. European Comission)
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/RESOURCES_engendering-
change-fia.pdf
Inter Press Service. Culture, religion and gender – A training manual for the
media. Harare: IPS, 2002. http://www.ips.org/africa/library/publications/ips_culture_religion_and_
genderhandbook.pdf 
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ALIGÁTOR A FÜRDŐBEN (AZ 1944-ES ÉV REPREZENTÁCIÓJA A 

MAGYAR VILÁGHÍRADÓBAN) 

BARKÓCZI Janka

Az 1931 szeptemberétől heti kiadásban megjelenő Magyar Világhíradó sorozata a két világháború közötti 
Magyarország egyik legfontosabb audiovizuális dokumentuma. A korabeli mozgóképszínházak közönsége 
számára készített hangos filmhíradók sajátos módon reprezentálják a készítés idejének társadalmi, gazda-
sági és kulturális struktúráit, emellett azonban a kormányzat hivatalos álláspontjának és üzeneteinek nép-
szerűsítői is egyben. Az előadás a híradókat feldolgozó átfogó kutatás módszerét modellezi, olyan módon, 
hogy a forrást képező több ezer hír közül egyetlen jól körülhatárolt időszak, a nyilas hatalomátvételt hozó 
1944-es esztendő anyagát elemzi. A vizsgálat alapját a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 
kezelésében álló, a http://filmhiradokonline.hu/ oldalon nyilvánosan elérhető mozgóképek adják, melye-
ket statisztikai módszereket alkalmazó mennyiségi és a tartalmi elemekre fókuszáló minőségi osztályozás-
nak vetek alá. A különböző hírtípusok, a hírekben megjelenő témák, személyek, szimbólumok előfordulási 
gyakorisága, az egyes motívumok között felállított értékrend megjelenése, az ebből adódó konzekvenciák 
levonása mind történeti szempontból, mind a kommunikáció-és médiatudomány számára érdekes tanul-
ságokkal szolgál.
A tárgykör jelentőségét elsősorban az adja, hogy a hazai vizuális kommunikáció és propagandatörténet 
egyik kevéssé ismert, de nagy fontosságú területéhez kapcsolódik. A kontinens  egy időben megjelenő ha-
sonló médiaformáival összehasonlítva a sok párhuzam mellett jelentős különbségek is megfigyelhetők. Az 
előadás célja, hogy egyetlen év kínálatát szemügyre véve megállapítsa, mennyiben szolgálja az az objek-
tív tájékoztatást, és mennyiben tekinthető a hivatalos állami agitáció szervei által, professzionális módon 
előállított terméknek. Mondhatjuk-e ezekre a képsorokra, hogy a jelentős kutatási szakirodalommal ren-
delkező német Wochenschaukhoz hasonlóan elsősorban tisztán propagandacélokra készültek, vagy más 
jellegű, ettől eltérő módon működő társadalmi funkciót hordoznak? A kérdés megválaszolására lefolyta-
tott vizsgálat elsősorban a nyilas hatalomátvétel konkrét reprezentációjára koncentrál, és ezt figyelembe 
véve tér ki az október-november folyamán bemutatott Hungarista Híradókra, melyek a korpuszon belül 
is sajátos zárványt képeznek. A kiválasztott szűkebb időkeret szorosabb elemzése fontos ahhoz, hogy a 
későbbiekben az átfogó, mintegy másfél évtized anyagát áttekintő kutatás ívét hitelesen felrajzolhassuk, 
segítségével pedig talán az is kiderülhet, hogyan került 1944 márciusában egy aligátor a pedáns budai csa-
ládi otthon fürdőjébe. 
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HATÉKONY ÉRVELÉS, SZAVAKKAL VAGY KÉPEKKEL? 

A REKLÁMFILMEK ARGUMENTÁCIÓS PROBLEMATIKÁI 

CSORDÁS Hédi Virág

Az érveléstechnika apparátusa elsősorban a verbális tartalmak elemzését teszi lehetővé, viszont a napja-
inkra jellemző vizuális térhódítás miatt a teoretikusok (D. Birdsell, L. Groarke, J. Blair, C. Hill) kidolgozták 
a képi argumentáció, retorika vizsgálati módszerét is. Joggal tehetjük fel a kérdést, hogy a verbális érveket 
milyen módon támogathatják a vizuális érvek. Létezik-e például önálló képi logika vagy racionalitás?
Előadásomban amellett fogok érvelni, hogy a vizuális érvek nemcsak kiegészíthetik a verbális tartalmakat, 
hanem szükséges feltételei is a konklúzió levonásának. 
A kommunikáció elemzése kapcsán, a verbális és nem verbális elemeket – a meggyőzés és érvelés folya-
matában – egyaránt fontosnak tartjuk. Különösen jellemző ez a folyamat a reklámfilmekre. Kutatásomban 
arra kerestem a választ, hogy a verbális megnyilvánulások mellett a vizuális elemeknek milyen szerepük 
lehet, milyen hatást érhetnek el együttes és különálló alkalmazás esetén, illetve a közlői szándék és a befo-
gadási metódus miként áll összhangban, a manipuláció miként azonosítható. Mivel a reklámok kommuni-
kációs célja a vásárlásösztönzésre irányul, ezért a kreatív szakemberek eszköztárában gyakorta szerepelnek 
olyan elemek is, amelyeket tudatos, vagy véletlen alkalmazás esetén a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 
szankcionál. Jellemzően ilyen tartalomszolgáltatás: a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, az üzletfelek 
megtévesztése, a tiltott összehasonlító reklámok alkalmazása és az erőfölénnyel való visszaélés is. A GVH 
a magyar piacra vonatkozó jogi szabályozás útján jár el: többnyire a verbális közlések tartalmát vizsgálják, 
viszont e folyamatban elengedhetetlen szempont a képi megjelenítés érveléstechnikai elemzése is. 
Az általam vizsgált Dove versus Nivea, tulipános tiltott összehasonlító reklámban a hivatal a verbális tar-
talom megtévesztő volta miatt indított eljárást, de a helyes alátámasztásnak a vizuális érvelés identifikálá-
sával lett volna alapja. A bizonyítási folyamatot a képekből azonosítható implicit premissza változtathatja 
meg, miszerint a bőr azonos tulajdonságokkal bír, mint a virág. Egy olyan esettanulmányt helyezek tehát a 
fókuszba, melynek képi megjelenítését vizsgálva – a verbalitást szinte mellőzve – jogilag elítélendő eleme-
ket találhatunk. A vizsgálati eszköztáramban a képi argumentáció különböző formáit szerepeltetem. 
Célom feltárni a képek, mozgóképek, kiemelten a problémásnak vélhető reklámfilmek argumentatív sé-
mákhoz való hozzárendelhetőségi viszonyát. Külön foglalkozom a reklámok és a manipuláció kapcsolatá-
val, melynek viszonyát a beszédaktus és képi beszédaktus téziseivel tárom fel (J. L. Austin, J. R. Searle). 
Konklúzióként megállapítható, hogy milyen kommunikációs értékük lehet a reklámfilmeknek a vizualitás 
szempontjából, illetve mint érvelő tartalmak milyen szerepet játszanak a meggyőzés, manipuláció folya-
matában. 

Kulcsszavak: képi argumentáció, retorika, reklámfilmek, Gazdasági Versenyhivatal manipuláció 
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A MÉDIAÉRVELÉS ÚJ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS A HÍREK HATALMA 

DELI Eszter

Annak ellenére, hogy mai modern korunkban a média nélkülözhetetlen szerepet játszik, nagyon keveset 
tudunk azokról a retorikai szerkezetekről és mikro-kontextusokról, amelyek létrehoznak egy érvelést. A 
médiaretorika legfőbb céljai a meggyőzés, hatáskeltés és a közönség jóindulatának elnyerése – ezáltal szá-
mos funkcióját tükrözi magának a kommunikációnak is. Az előadásomban arra teszek kísérletet, hogy 
ezeket a mechanizmusokat fókuszáltan mutassam be nyelvi, pszichológiai és szemiotikai szempontból kü-
lönböző televíziós médiatartalmak vizsgálatán keresztül, feltételezve, hogy minden tartalmat (politikai vi-
tákat, talk-show-kat és kutatásom középpontját, a híreket) fel lehet fogni érvelésként, mivel hatnak ránk, 
beavatnak és meggyőznek minket. Kutatásom újszerűsége két hipotézisben rejlik: egyrészt úgy gondo-
lom, hogy a média argumentáció, mint különálló terület értelmezhető egy társadalmi színtér részeként – a 
benne szereplő résztvevőkkel, eseményekkel és megfigyelőkkel, akik megformázzák és újraformázzák azt, 
különleges szereplőinek (és szónokainak) hozzájárulásával és a benne működő különböző kontextusokkal, 
a politikától a gazdaságig, az információtól a szórakoztatásig, és így tovább. Másrészt feltételezem, hogy a 
hírek – mint érvelési egységek – besorolhatók az arisztotelészi zsánerek egyikébe, az epideiktikus vagy be-
mutató beszéd zsánerébe, mivel legfőbb céljuk egy bizonyos világnézet kialakítása és megerősítése, az in-
formáció megszerzése és átadása helyett. A híreken keresztül a feladó egy nyelvi és képi világot hoz létre, és 
arra hívja meg az embereket, hogy ők is hasonlóképpen lássák a világot, így a befogadó fő feladata nem az 
információszerzés, hanem a drámai szerepvállalás, melynek segítségével az események aktív részesévé vál-
hat (Aczél, 2012). Prezentációmban esettanulmányokon és a médiából vett különböző példákon keresztül 
szeretnék egy új módszert ajánlani, amely alkalmazható a médiaelmélet esetében, annak érdekében, hogy 
azonosítsam, megvizsgáljam és értékeljem a médiaérvelést, mint színteret, illetve a híreket. Nem pusztán 
az érvelési hibák strukturális elemzését tervezem bemutatni, hanem azokat a pragmatikai szerkezeteket 
is, amelyekben az érvelési hibák megjelennek. Az imént említett verbális megközelítésen kívül vizuális 
és auditív tényezőket is szemléltetek majd, szemiotikai vonatkozások alapján. A különböző vonatkozási 
rendszerek értelmezésével és a példák illusztrálásával igyekszem bemutatni, hogy a médiahatás, informális 
logika és meggyőzési elméletek ezen új és szisztematikus felfogása alkalmazható és alkalmazandó a jelen 
társadalom televíziós tartalmaival kapcsolatban.
Prezentációmban olyan kiemelkedő kutatók munkáira támaszkodom, mint Aczél Petra, Horányi Özséb, 
Arisztotelész, Niklas Luhmann vagy Douglas Walton. 
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JÁTÉK HATÁROK NÉLKÜL: KREATÍV MÓDSZEREK ÉS 

ALKALMAZÁSUK AZ ÉRVELÉSTECHNIKA OKTATÁSBAN 

ILLÉS Zsófia, SZABÓ Krisztina, SZEMERE Alexandra

,,Ha a játék hatékony fejlesztő és bevonó eszköz a gyerekek tanulási folyamatában, akkor miért ne mű-
ködhetne a felnőttek esetében is épp ilyen hatékonyan?” (O’Riordan & Kirkland, 2008). Ezt a problé-
mafelvetést továbbgondolva, azt a kérdést tárgyaljuk, hogy hogyan működhet a játék a felnőttek tanulási 
folyamatában, kiemelten a felsőoktatásban. Milyen szerepe lehet az elektronikus eszközöket nélkülöző tár-
sasjátékoknak az érveléstechnika-oktatásban?
Előadásunkban amellett fogunk érvelni, hogy a tananyagra formált társasjátékokkal hatékonyabbá tud-
juk tenni a hallgatói befogadást és megértést. Alapvetően konstruktivista megközelítésből (Kárpáti, 2008; 
Wingfield-Black, 2005; McGonigal, 2013) tárgyaljuk a társasjátékok oktatástechnikai szerepét. A társasjá-
tékok alkalmazása azzal járul hozzá az érveléstechnika és vitakultúra fejlesztéséhez, hogy készségcentrikus 
ismeretátadást – azonnali, gyakorlati elmélet-használatot, kölcsönös reflexiót, ellenőrzést – biztosít az 
oktatók és hallgatók számára egyaránt. Fentieken túl, a megfelelő társasjátékok motivációs szerepe el-
vitathatatlan, hiszen egyszerre ad lehetőséget a gyakorlati ismeretszerzésre, folyamatos interakcióra, az 
élménygazdag tanulásra (Meier, 2000), és nem utolsó sorban a frontális előadások szeminarizálására. 
Utóbbi törekvés oktatásmódszertani szempontból is kiemelten fontos, mivel még a kommunikáció sza-
kosok esetében is sokszor nehézséget jelent a hallgatók megszólaltatása és bevonása az órai munkába.  A 
társasjáték olyan eszköz lehet, mellyel a különféle hallgató típusokat (aktív kontra passzív, Biggs, 2007) 
egyaránt be tudjuk vonni az órai interakció folyamatába, melynek révén még a passzív tanulók felületes 
tudása is maradandóan elmélyíthető, és megértő tudássá alakítható. Célunk olyan alternatív lehetőségek 
felsőoktatási alkalmazásának ismertetése, ami hosszú távon lehetőséget nyújt az érveléstechnika kurzusok 
népszerűségének, hatékonyságának, színvonalának növelésére, valamint a tananyag alaposabb megérté-
sének elősegítésére. 
Esettanulmányunkban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen oktatott érveléstechnikai 
kurzusokat vizsgáljuk. Pedagógiai és kommunikációs háttérrel rendelkező, gyakorló oktatókként azt ta-
pasztaljuk, hogy az argumentációs tananyag elsajátítása még a kommunikáció szakos hallgatók számára 
is nehézségeket okoz. Kutatásunk fókuszában az oktatási gyakorlatunk (Érvelési és elemzési módszerek; 
Logika: argumentáció; Érvelés, tárgyalás, meggyőzés c. kurzusok) során használt példafeladatok és kreatív 
kommunikációs lehetőségek állnak. Előadásunkban ezek elemző válogatását, továbbá a jelenleg is zajló 
empirikus kutatásunk eddigi részeredményeit, módszertani kihívásait, és vonatkozó következtetéseinket 
fogjuk bemutatni. Hosszú távú célunk az argumentáció-elméletet oktatók megszólítása és bevonása az ér-
veléstechnika képzés ilyen irányú módszertani fejlesztésébe.

Kulcsszavak: társasjáték, érveléstechnika, kommunikáció oktatás, konstruktivista pedagógia, oktatásfej-
lesztés
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A KOLLEKTÍV EMLÉKEZET REKONSTRUÁLÁSA AZ ONLINE 

CSOPORTOKBAN 

JUHÁSZ Gergely 

Az itt röviden bemutatott kutatás, melyet a konferencián bővebben szándékozom ismertetni, egyaránt tá-
maszkodik a tudásszociológia területéhez tartozó kollektív emlékezet kutatásokra, és a csoportdinamikai 
vizsgálatok online csoportok működésével foglalkozó területeire. Harmadik „pillérként” a kommunikáció 
participációs felfogása (PTC) szolgál, mely a kommunikációteóriák közül leginkább alkalmas a dolgozat 
interdiszciplinaritásából adódó terminológiai nehézségek áthidalására. 
Röviden így lehetne összefoglalni a kutatás témáját: amikor egy csoport (például család) tagjai közösen 
múltbeli eseményeket idéznek fel, a kollektív emlékezetüket használják. Ez a közös felidézés kommuni-
káció útján történik, és így vizsgálható a PTC segítségével. Ha ez a csoport az emlékfelidézést az online 
térben, számítógép által közvetítve hajtja végre, különbségek mutatkoznak majd az emlékek rekonstru-
álásának hatékonyságában és módjában. Célom ezeknek a különbségeknek a feltárása, valamint annak 
kutatása, hogyan kerülhető meg például a nonverbalitás hiánya az online térben. 
Kutatásom nagyban támaszkodik Maurice Halbwachs munkásságára, akit a kollektív emlékezet első ko-
moly kutatójának tartanak. Szerinte az emlékezés nem képzelhető el társadalmi keretek nélkül. Minden, 
ami velünk történik, a társadalom keretein belül történik, és ez igaz a múlt rekonstruálására is. Bár a 
kollektív emlékezet a csoportból nyeri az erejét, mindig az egyének, mint a csoport tagjai azok, akik emlé-
keznek. Lényegében mindenki emlékszik valamire, de csakis a csoport egésze őrizte meg a teljes emléket. 
Érdeklődésemet az ragadta meg, hogy vajon a kollektív emlékezet rekonstruálása máshogy történik-e az 
online térben, hiszen a jelenlegi társadalomban egyre relevánsabbá válik, hogy tisztában legyünk vele, 
mire vagyunk képesek, és mire nem az online térben. A számítógépek által közvetített kommunikációnak, 
más szóval a CMC kutatásoknak, igen kiterjedt a szakirodalma. Akadnak olyan kutatások, melyek szerint 
a számítógépek által közvetített kommunikáció során nem érhető el az interperszonális kommunikációval 
megegyező mértékű megértés, mások szerint ez igenis lehetséges, csak nagyobb időráfordítás szükséges. 
Különösen érdekes, hogy a nonverbalitás hiánya hogyan pótolható (ha pótolható) bizonyos metanyelvi 
eszközök (pl. emotikonok) használatával. 
Látszik, hogy ugyanannak a problémának két különböző helyzetben való megoldását kívánom vizsgálni. 
Ehhez elméleti keretként a Horányi Özséb nevéhez köthető participációs kommunikációteóriát választot-
tam, mivel ezt tartom legalkalmasabbnak arra, hogy az ágensek és a kommunikációs színtér közötti kap-
csolatot vizsgáljam, mely a kutatás jellegéből adódóan kiemelt jelentőségű. 
Amennyiben CMC színtéren is hasonló hatékonysággal rekonstruálhatók a kollektív emlékek, akkor azt 
érdemes kutatni, hogy az ágensek hogyan alkalmazkodtak a megváltozott színtér sajátosságaihoz; ha pedig 
nem, akkor ennek következményeit érdemes vizsgálni. Ha gyökeresen megváltozik a kommunikáció szín-
tere, milyen más felkészültségek elérésével lehetnek képesek az ágensek ugyanazt a problémát megoldani? 
Lehetséges egyáltalán a hatékony rekonstrukció online színtéren? Konferencia előadásomban ismertetni 
szeretném, hol tart jelenleg a kutatás az említett kérdések megválaszolásában, valamint bemutatnám a 
közeljövő kihívásait.
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MAKROGAZDASÁGI VONATKOZÁSÚ ANGOL, OLASZ ÉS MAGYAR 

SAJTÓCÍMEK VIZSGÁLATA 

NAGY Ágnes

A tanulmány a sajtócímekben szereplő makrogazdasági vonatkozású terminusok vizsgálatát helyezi fó-
kuszba, mely a makrogazdasági témakörű hírkutatás eredményeinek példáiból kiindulva a sajtócímek 
elemzésének terminológiai megközelítését tűzi ki célul.
Az előadás a jelenlegi tendencia szerint a gazdaságban fontos szerepet betöltő mutatókat és hatásukat egy-
felől a terminológia, mint diszciplína oldaláról a leggyakoribb terminusok, kiemelten az indikátorok elem-
zésén keresztül mutatja be; másfelől – a téma interdiszciplináris jellegéből adódóan – azokat a szakszó-
kincs tipológiai megközelítéséből a szaknyelvkutatás eredményeire támaszkodva elemzi. A terminológiai 
szemléletmódnak megfelelően a tanulmány tartalmazza a gazdaság, mint szaknyelv jellemzőinek leírását 
is, mely egyúttal lehetővé teszi a makrogazdaság, mint szaknyelv főbb jellemzőinek meghatározását, és a 
gazdasági szaknyelvbe történő kísérleti beillesztését.
A makrogazdasági hírtartalmak vizsgálatára vonatkozóan a kutatás kiindulópontját a makrogazdasági hí-
rek hatásaival foglalkozó kutatások néhány példája jelentette, melyek alátámasztották hatásuk jelentősé-
gét, és eredményeikre támaszkodva a kutatás hipotézisének felállítását is lehetővé tették. A vizsgált kuta-
tások a makrogazdasági hírek hatását az értékpapírpiacon (Bebera és Brandt; Boyd, et al.; Hanousek et al.; 
Kim et al.; Shaikh és Padhi), és az árfolyam (Faust et al., Frömmel et al., Pearce and Solakoglu) vonatkozá-
sában egyaránt megerősítették. A kutatók elemzésében leggyakrabban a GDP, a munkanélküliségi ráta és 
a fogyasztói árindex szerepelt, következésképpen a sajtócímek vizsgálatára épülő kutatási hipotézis alapját 
ezen indikátorok jelentették. A szógyakoriságon alapuló elemzés eredménye némi eltérést mutatott a vizs-
gált mutatók tekintetében, így például kiemelkedő az angol és olasz sajtócímek esetében a bizalomhoz kap-
csolódó indikátorok gyakorisága. Figyelembe kell azonban venni, hogy a kutatások időintervalluma csak 
részben egyezett meg a sajtócímek vizsgálatának időszakával. Az általam vizsgált időszak makrogazdasági 
sajtócímei ugyanis a 2012 és 2014 közötti évekre esnek, forrásait a Financial Times, a Soldi Online és a 
Világgazdaság online gazdasági szaklapok jelentették.
A fenti kutatást - az említett szakszókincs tipológiai kategórizálást követően - a makrogazdasági tartalmak 
terminológiai szempontú elemzése teszi teljessé, azaz a gazdasági terminusok fogalmi megközelítésű ana-
lizálása. Ez utóbbi alapvető részeként jelenik meg az angol, az olasz és a magyar nyelvű terminusok közötti 
ekvivalencia-szintek meghatározása, s ehhez kapcsolódóan hipotézisként a teljes fogalmi azonosság fel-
tételezése (a klasszikus csoportosítás alapján). A feltételezés alapja, hogy a makrogazdasági indikátorok 
nemzetközi jellegüknél fogva többnyire azonos információtartalommal bírnak.
Összefoglalóan a tanulmány a sajtócímek vizsgálatát helyezte fókuszba, mely a makrogazdasági informáci-
ók terminológiai vizsgálatának egy szűk, de a gazdasági kommunikáció szemléletmódjára jelentős hatással 
bíró spektrumát tette lehetővé. Az elemzés azonban egyidejűleg alapját jelenti a téma további terminológi-
ai megközelítésű elmélyítésének.
A szakirodalmi forrást a gazdasági szaknyelv és a terminológia vonatkozásában kiemelten Ablonczyné Mi-
hályka Lívia, Fóris Ágota, és Tamás Dóra művei jelentették.

Kulcsszavak: makrogazdaság, indikátor, szaknyelv, terminológia, ekvivalencia
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THIRD CULTURE KIDS 

NAGY Erzsébet Györgyi

Több kultúrában felnőni nem újkori jelenség, hisz már a legkorábbi népvándorlások óta találunk rá renge-
teg példát. A politikai, társadalmi és társadalomtudományi diskurzus középpontjába kerültek az etnicitás, 
az etnikai és/vagy kulturális identitás kategóriái. Napjainkban naponta többször is használjuk a fogalma-
kat, mint globalizáció, integráció, migráció.
Ezekkel a fogalmakkal kapcsolatosan leginkább a felnőtt, nagykorú személyekkel kapcsolatosan beszé-
lünk, ritkábban esik azonban szó a családban determináns szerepet betöltő gyerekek életéről. Ezen a terü-
leten eddig kevés tudományos kutatást folytattak, mint ahogy a meglévő irodalom is csak leírásokra és a 
tapasztalatokra szorítkozik. 
Gert Hofstede kulturális dimenziói küzül kiemelem a „különböző felfogások, de azonos problémák” kérdé-
sét. Teljesen jellemző ugyanis a harmadik kultúrás gyerekekre. 
A kultúra, mint mentális program arra utal, hogy minden ember hordoz valamilyen gondolkodásos, 
érzékelési és eljárásos mintákat (thinking, feeling, acting), ezeket az életünk során sajátítjuk el 

• A mentális program elsajátítása gyerekkorban kezdődik 
• Nagyban függ a közegtől, amiben szocializálódunk 
• Főbb színterei: család, szomszédság, iskola, baráti kör, munkahely, stb. 
• Geert Hofstede szerint a kultúra „kollektív szellemi beprogramozás, amely em-

berek egy csoportját vagy kategóriáját megkülönbözteti egy másiktól” 
Az idegen, új kultúra hosszútávú hatása a befogadó országban élő fiatalkorúakra, akik szüleikkel vándorol-
tak ki az anyaországból, hasonló hatásokat váltanak ki.
A különböző, saját hagyományokkal rendelkező és a saját zárt területen élő etnikus kultúrák megjelenése 
és összeolvadása az anyaországból hozott kultúrával, individumokra gyakorolt hatása, a kulturális különb-
ségeknek a territorializált felfogása.
Az individualizáció vizsgálata, a társadalmi milliők, hagyományok érvényesülésének kérdése az egyéni, 
egyedi életpályák tipikusságának kérdése a TCK fiatalok esetében.
A harmadik kultúrás gyerekek esetében miképpen lehet etnikai, nemzeti hovatartozásról vagy kulturális 
identitásról beszélni. Miképpen, milyen stratégiák segítségével lehet ezt a réteget egy olyan társadalmi tér-
ben reprezentálni, amelyet nem az egyes etnikai csoportok közötti világos határok, hanem a legkülönfélébb 
kulturális áramlatok (cultural flows) egyidejű jelenléte, a kulturális különbségek egymásba fonódó hálója 
jellemez.
Az előadás a külföldön élő és tanuló diákok interkulturális helyzetével foglalkozik, hisz akik külföldi iskolá-
ban tanulnak, kulturálisan sokszínű környezetben nőnek fel. Ennek a résznek a középpontjában főleg azok 
a gyerekek és fiatalok állnak, akik szüleik munkája révén több országban és azok kultúráján nőttek fel. Őket 
egy, az ötvenes években kialakult elnevezés szerint „Third Culture Kids“-nek (a következőkben csak TCK) 
nevezzük. Sok olyan kérdés tehető fel , amit nem tudunk ezekről a fiatalokról. Figyelembe kell vennünk, 
hogy emberekről, tehát belső folyamatokról és fejlődésről beszélünk, nem pedig állandó és kötött helyzet-
ről, valamint adottságokról. Minden ember egyedien és sajátosan reagál környezetére, ezért fontos, hogy 
az általánosítások elkerülése végett a következőket az egyéni különbségek tudatában szemléljük.
Ezt a kifejezést két amerikai szociológus, Dr. John és Ruth Hill Useem vezették be, akik az ötvenes években 
egy évet töltöttek Indiában, hogy tanulmányozzák azokat az amerikaiakat, akik misszionáriusként, diplo-
mataként, fejlesztőként, tanárként, üzletemberként, médiaképviselőként vagy katonaként külföldön dol-
goznak. Megállapításuk szerint a külföldi közösségekből rendszerint szubkultúrák alakulnak ki. A külföldi-
ek rendszeresen érintkeznek egymással, például hasonló helyeken találkoznak: a gyerekek külföldi iskolá-
jában, nemzetközi vállalkozásokban, nemzetközi egyesületekben vagy egyszerűen csak az utcán. Dr. John 
és Ruth Hill Useem azt figyelték meg, hogy a külföldiek egy olyan közös életstílust alakítanak ki, amely sem 
a saját, sem a fogadó ország kultúrájával nem azonos: tehát sem a „hazai kultúrához”, sem a „vendéglátó 
kultúrához” nem sorolható. Az első hazai - és a második kultúra közötti élet elvezetett egy átmeneti-, „köz-
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tes” kultúrához, vagy más néven egy „harmadik kultúrához”. Ezzel magyarázható a TCK kifejezés, hiszen 
az ebben felnőtt gyerekeket nevezték „harmadik kultúrás gyerekeknek”, azaz „Third Culture Kids“-nek. 
Egyetlen könyv létezik a TCK-ról, amelyet David Pollock és Ruth van Reken írt. Ebben következőképpen 
definiálják ezt a fogalmat:
„A harmadik kultúrás gyerek (TCK) olyan személy, aki fejlődési éveinek jelentős részét szülei kultúráján 
kívül töltötte el. Minden kultúrával épít ki kapcsolatot, de egyiket sem teszi teljesen magáévá. Igaz életta-
pasztalatába mindegyik kultúrából épít be elemeket, de hovatartozási érzése azokra az emberekre vonat-
kozik, akik hasonló háttérrel rendelkeznek.” 
Paradox és ellentmondásos lehet ez a definíció, ha figyelembe vesszük, hogy a kultúra szorosabb értelem-
ben azoknak az embereknek a csoportját jelenti, akik valamiben hasonlítanak egymásra. Ennek ellenére a 
TCK-knak teljesen más élettörténetük van - más országokból jönnek, más nyelveket beszélnek – mégis ösz-
szekapcsolja őket valami, amit harmadik kultúrának nevezünk. Első pillantásra nem lehetnek közös voná-
saik, más szemszögből viszont hasonlítanak abban, hogy mindannyian idegen kultúrkörben élnek. Ez egy 
olyan közös vonás, ami a gyerekeknél egyfajta kötöttséget vált ki, amely gyakran idősebb korukig is fennáll.
A „harmadik kultúra” elnevezés máig használatos, igaz jelentése időközben kicsit megváltozott. Az említett 
szociológusok vizsgálatai során megfigyelt nyugati államból származó, külföldön foglalkoztatott polgárok 
saját rendszerben éltek, például katonai bázisokon, missziós állomásokon vagy cégtelepeken. Ebből adó-
dóan elég könnyen csoportosulhattak, míg a mai emigránsok kinti körülményei megváltoztak. A külföldiek 
nem mereven elhatárolt lakóterületeken laknak, hanem többnyire keverednek a vendéglátó ország lako-
saival. 
Az interkulturális kommunikáció megfigyelhető hatásairól történő vizsgálataimat, kutatásomat szeretném 
az előadáson előadni.

Felhasznált irodalom:

http://www.socialnet.de/rezensionen/1446.php, 2008. 05. 12.
Pollock, David & van Reken Ruth & Pflüger, Georg (2001): „Third Culture Kids- Aufwachsen in mehreren 
Kulturen.“, Marburg an der Lehn: Verlag der Francke-Buchhandlung GmbH
 



212 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

MEDIA LITERACY IN THE CONTEXT OF THE 2012 NATIONAL 

CORE CURRICULUM 

NEAG Annamária

Hungarian media literacy activists could be genuinely proud of their achievements. After the fall of the 
communist regime in 1989, they successfully lobbied for the introduction of the “Culture of the Moving 
Image and Media Education” subject into the National Core Curriculum by 1996. A real triumph if we take 
into consideration around the world media literacy is rarely taught in schools.
In contrast Hungary does not score well when it comes to freedom of media. Recent developments show 
that: in 2011 the country was downgraded by Freedom House to Partly Free. (Deutsch Karlekar and Dun-
ham, 2014, 12)
Media literacy is a multifaceted and broad concept, but one of the important social issues that it addresses 
is active citizenship and participation (Martens, 2014). Lewis and Jhally outline that media literacy can 
provide people with the “wherewithal for thinking about the limits and possibilities of media systems” 
(1998, 113).
In this context the inevitable dilemma arises: How is it possible that a country which is fortunate enough 
to have media literacy embedded in its public education, struggles with issues when it comes freedom of 
media?
In the current environment it is therefore crucial to understand the role of media literacy in Hungarian 
public education and to find answers to some essential questions: How is media literacy positioned in the 
educational system? Is this subject relevant enough to truly empower Hungarian citizens and eventually 
influence participatory democracy and media freedom? 
For solving this puzzle in this paper I will analyze the central educational document, the National Core 
Curriculum (NCC). By using an analytical framework based on critical discourse analysis (CDA) I examine 
how media literacy is positioned in the NCC.  The overall aim is thus to provide a discussion on the Hun-
garian NCC’s definition of media literacy education, and a critical insight on the educational goals of the 
NCC. 

Keywords: media literacy education, Hungary, press freedom, national curriculum
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THE CHALLENGES OF RESEARCHING AND PROMOTING NEW 

MEDIA LITERACY: 

CONCEPTUALIZATION, INVESTIGATION, EDUCATION 

PELLE Veronika

Using a variety of new media tools as well as being members of various social networking sites have become 
acts of obviousness in the digitalized age of the 21st century. Nonetheless, while the Y and Z generations, 
being connected to each other and the digital world in an always-online mode, spend most of their day-(and 
night)-time with multitasking on the widest range of smart gadgets, research shows that their use of new 
media is not necessarily accompanied and characterized by a competent and critical usage of these media 
tools, i.e., by media literacy. As a result, the issues of data security and privacy, Facebook, FOMO or video 
games addiction, cyberbullying, real vs. digital identity role conflicts and other new media phenomena are 
frequently discussed topics of recent scientific investigation, urging the promotion of media literacy, its 
education and research. Evidently, it is not a question any more whether examining media literacy with 
reference to new media is a topical, relevant and necessary scientific objective or not. However, while most 
of the investigations carried out in the field of media literacy remain at the level of describing symptoms, 
this discussion attempts to cast light on the roots of the problem: it aims at unveiling and enumerating 
all the challenges and problematic points that any researcher digging deep into the investigation of new 
media literacy implicitly has to face. With this (that is, revealing and highlighting deeper correlations and 
widening the investigation of media literacy into the scope of new media), the results of the research fill up
a hiatus not only in the field of Hungarian but also wider international media literacy research. Starting 
off from the problematics and deficiencies of the conceptualization, the methods involved in the research 
started with a theoretical approach, screening and mapping the literature of the field of media literacy 
(just to mention the most essential international and Hungarian sources: Boyd and Ellison, 2008; Buckin-
gham, 2005; Livingstone, 2004; Thoman and Jolls, 2005; Vanwynsberghe, Boudry and Verdegem, 2011; 
Herzog, 2007, 2009; Koltay 2009, 2010), with the aim of getting an overview of the evolvement, as well as 
the present state, of the concept. This was followed by mapping the state of play of the presence of media 
literacy in Hungarian education, including visits to schools of public education, interviews with teachers, 
drawing up an inventory of educational materials and textbooks as well as data gathering from official 
institutional archives, databases and sources. Since no such situation report has been made concerning 
the state of play of media literacy in Hungary, this investigation sheds light on stop-gap data and results. 
Finally, the discussion ends up with throwing light on new media tendencies and phenomena, arising 
partly as consequencies of our lingering scientific attitude towards the pressing issue of bringing media 
literacy under the focus of communication research as well as the practice and policy of education.

Keywords: new media, media literacy, new media literacy, media awareness, media
education.
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A TUDÁS FOGALMÁNAK VÁLTOZÁSAI A TELEVÍZIÓS 

VETÉLKEDŐMŰSOROK TÜKRÉBEN 

RÉNYI Ádám

A tudás fogalmának vizsgálatával már Platón is foglalkozott, aki egy teljes művet szentelt a témának. A 
Theaitétosz című párbeszédes formájú filozófiai munkának tudásfogalma nem az ideák ismeretére vonat-
kozik, és nem is matematikai ismeretre, hanem a minket körülvevő világ dolgaira úgy általában. Mai szóval 
ezt általános műveltségnek (general knowledge) szoktuk nevezni. 
A tudás platóni értelemben mindenképpen valós, bizonyított és elfogadott tények halmazaként írható le.
A tudás mélységeivel, pontos eredetével azonban a tudást tesztelő játékok nem foglalkoznak, kész tudás 
meglétére építenek. Ez pedig a műveltség.
A középkori Európában „a hét szabad művészet” volt a műveltség meghatározója. Ez adta meg az oktatás 
tantárgyi kereteit.
„A XVIII. sz. végén és a XIX. sz. elején a német újhumanista filozófia szélesítette a képet: történelem, ter-
mészettudományok, szellemi és testi nevelés. (német nyelvterület, Közép-Európa)
Anglia, Észak-Amerika: prakticizmus. Értéknek az számított, ami a gyakorlatban sikeresen alkalmazható. 
Az enciklopédikus tanítás valóban távol állt a gyakorlattól, ezért jogosultnak látszott a prakticista ellenha-
tás.
A mai elvárható általános műveltség felületes, elsősorban aktuális és populáris dolgokra terjed ki, és szoros 
kapcsolatban áll a hétköznapokkal, a mindennapi életünkkel. A német humanista művelődés a globális 
kultúra térhódításával elbukni látszik, a gyakorlatiasabb angolszász tudáseszme mögött.
Vizsgálódásom egyik része éppen erről szól majd; a társadalmi nyilvánosság változásait, a tudás fogalmá-
nak tartalmi erózióját elemzem majd kvízkérdéseken keresztül.
Vizsgálódásom másik egysége a demokratikus, nyitott társadalom, és a posztkommunista, demokratizá-
lódó országok kvízműsorban elvárt tudása lesz. Ehhez természetesen a magyar „vetélkedőtörténelmet” 
hívom segítségül, hogy későbbi értekezésemben, hogy később elemezzem, hogyan változott az elvárt 
kvízműveltség az évtizedek során, a rendszerváltás előtti és utáni idők között, és milyen társadalmi-kultu-
rális különbségekre utal két hasonló időszakban futó, azonos formátum szerint készített kvízműsor kérdé-
sei két különböző geopolitikai helyzetű, kulturális hagyományú országban.

Kulcsszavak: tudás, televízió, vetélkedő, elvárt tudás, műveltség. 
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POWER DRESSING – AZ IMÁZS MAGA AZ EMBER 

SZABÓ Vivien Gabriella

Előadásomban a magyar nagypolitika, pontosabb megfogalmazással élve a képviseleti elit szereplőinek 
imázsát, azon belül kifejező öltözködését, és az azt meghatározó öltözködési kultúrát fogom vizsgálni.   Te-
kintettel a téma társadalomtudományi természetére és megközelítésére, a vizsgált jelenségkör összetett-
ségére, prezentációmat egy rövid áttekintéssel, leírással kezdeném a magyar politikusok öltözködéséről. A 
kitekintés az államszocializmus éveiig nyúl vissza, melyből megérthetjük sok, Magyarországon ma is érvé-
nyes kulturális szignál jelentőségét. Mit viselnek manapság a honatyáink, és főleg: miért viselik? Hogyan 
változott az imázsuk a rendszerváltást követő évek alatt és vajon ez mennyire van összhangban politikai 
ideológiájuk, világnézetük változásával? A téma megértéséhez egy saját adatbázis, és annak elemzése, va-
lamint egy pár évvel ezelőtt, az Országgyűlés akkori képviselőnőivel készített kérdőíves kutatás visz köze-
lebb, melynek alapjául egy Dr. Joy V. Peluchette, Dr. Katherine Karl és Dr. Kathleen Rust által készített 
kutatás módszertana szolgált. Ez a két kutatási irány kellőképp kiegészíti egymást, hiszen ez első vizsgálat 
során lehetőség nyílik leíró statisztikák alkalmazásával megmutatni, hogy valójában milyen is a Magyar 
Országgyűlés képviselőinek öltözködése, a kérdőíves módszer pedig alkalmas lehet arra, hogy feltárja az 
öltözködéssel kapcsolatos stratégiai összefüggéseket. A téma relevanciáját és jelentőségét számos nyugat-
európai, friss kutatásra alapozva kívánom bemutatni, (ezen felül pár, aktuális példával szemléltetem majd 
azt, hogy a politikusok öltözködése, és főleg a protokollal való összehangolatlansága milyen, elemzésre 
alkalmas esettanulmányokat teremt, mint például Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor azonos színű nyak-
kendője). A már említett power dressingre és az imázs vizsgálatára fókuszáló elméletek azonban főleg az 
Amerikai Egyesült Államokból és Nyugat-Európából származnak. A power dressing kérdésköre azonban 
– melyet előadásomban és későbbi disszertációmban vizsgálni szeretnék, s mely a tudatos és stratégiai 
hatalmi öltözködést leíró fogalom – nem sok figyelmet kapott a hazai színtéren. Arra, hogy ennek milyen 
okai lehetnek, szintén a keresem a választ. Azt azonban fontos leszögezni, hogy a kérdés relevanciája, a 
hazai kutatások hiánya, a megközelítés újszerűsége és vizsgálatának időszerűsége is indokolja azt, hogy 
témámul választottam. Nem titkolt célom továbbá, hogy a kapott kutatási eredmények tükrében felhívjam 
a figyelmet és ajánlást fogalmazzak meg az öltözködés fontosságára nézve a politikai kontextusban, illetve, 
hogy a magyar szakirodalomban jelentkező hiányt szerény hozzájárulásommal megkíséreljem pótolni.

Kulcsszavak: nonverbális kommunikáció, kulturális szignálok, power dressing, imázs. 
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ELADHATJUK A TÁRSADALMI CÉLOKAT ÚGY, MINT A 

SZAPPANT? 

SZONDY Réka

A társadalmi célú kommunikáció és társadalmi marketing magatartási, viselkedési módokat, formákat a 
„JÓ” érdekében kíván megváltoztatni, társadalmi érdekeket, értékeket realizálni. A társadalmi célú kom-
munikáció/marketing úgy kívánja megoldani a társadalmi problémákat, kérdéseket, hogy az érintettekkel, 
a célcsoportokkal megérteti, az új magatartás haszna nagyobb, mint a korábbi magatartással való szakítás 
esetleges problémái, fáradsága.
A társadalmi célú kommunikáció a belső értékek piacán tevékenykedik, ahol ugyanaz a cél még nem biz-
tos, hogy mindenkinek ugyanazt is jelenti. Közös értékeket, célokat kell találni, melyeket legjobban a közjó 
fogalmával lehet leírni. A közjó nem az egyéni javak és sikerek összessége, hanem azon anyagi és szellemi 
javak és lehetőségek összessége, melyek szükségesek ahhoz, hogy egy közösség tagjai szabadon és megfe-
lelően boldoguljanak, de melyeket egyénenként nem képesek előállítani. Lényegében a társadalom által a 
saját tagjainak nyújtott segítség az alapvető életfeladatok teljesítéséhez.
Gerhart D Wiebe a Public Opinion Quaterly 1951-es téli számában tette fel a híres kérdést „Why can’t you 
sell brotherhood like you can sell soap?”, ami letette a marketing önálló ágát képező társadalmi marketing 
alapjait.
A társadalmi marketing valójában nem más, mint a kereskedelmi marketing elméleteinek és eszközeinek 
alkalmazása olyan programok elemzésében, tervezésében, végrehajtásában és értékelésében, amelyek cél-
ja a kiválasztott csoportok, lakosságrétegek viselkedésének szándékolt befolyásolása a saját javukra és a 
társadalom érdekében.
Az elsődleges cél a profitorientáció helyett a társadalom jólétének javítása. Kezdetben a társadalmi célú 
marketing nem jelentett mást, mint bizonyos - a társadalom számára is kollektív előnyöket hordozó - ter-
mékek marketingjét, mára átterjedt egy tágabb koncepcióra, arra, hogy a célcsoport magatartásának befo-
lyásolására tegyünk kísérletet.
Wiebe több mint 60 évvel ezelőtti felvetése a mai napig meghatározza a társadalmi célú marketing kom-
munikációs kampányok kidolgozását, lebonyolítását, a kampányok üzeneteinek meghatározását.
Időszerű azonban újra feltenni a kérdéseket:
Biztos, hogy ugyanazok a mechanizmusok működnek, amikor vásárlási döntéseket hozunk, mint amikor 
egy magasabb, megfoghatatlanabb ügy érdekében kell választanunk a jó és rossz cselekvések között?
Hatékonyak-e ezek a társadalmi célú kommunikációs kampányok, melyek kereskedelmi mechanizmusok 
alapján épülnek fel?
Az előadás ezeket a problémákat járja röviden körbe.

Kulcsszavak: társadalmi marketing, társadalmi célú kommunikáció, nonbusiness marketing, nonbusiness 
kommunikáció, közjó
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AZ ONLINE HÍREK ÉRTÉKE – A DIGITÁLIS MÉDIATERMÉKEK 

ÜZLETI MODELL KERESÉSE 

VÉKEY Zoltán

A hírmédia termékeinek, szolgáltatásainak fogyasztásában jól kirajzolódik az a világtendencia, hogy egyre 
nagyobb szerepet kap benne a hálózati média kínálata. Miközben ez a tény nem képezi vita tárgyát, a kínálati 
oldal szerkezetének alakulása annál több kérdést vet fel. A tömegmédia hagyományos szereplői lázasan ke-
resik a maguk helyét a kialakulóban lévő hírmédia-ökoszisztémában, szemünk láttára küzdenek az újmédia 
professzionális szereplőivel és a hírmédia mind jelentősebb civil szegmensével,  s úgy tűnik, immár a hamleti 
kérdésse -lenni vagy nem lenni- kénytelenek szembesülni.  Az, hogy a tradicionális hírmédia a régi módon 
nem élheti túl a jelen kihívásait, egyre világosabb, az viszont, hogy miként élheti túl, még mindig nagyon 
homályos: tanulmányunkban a válaszkeresés folyamatát próbáljuk bemutatni. Célunk elsősorsban az, hogy 
a fizetősség dilemmáit, vagyis az üzleti modellt vizsgáljuk, a tágabb kontextusokra (célcsoportok, a tartalom 
változása, a közösségi média alternatív hírforrás szerepe, vizualitás felértékelődése) most nem térünk ki.
A hírből élő, online és nyomtatott termékeket készítő cégek profitja igencsak törékeny. 2008 óta a print ter-
mékek kiadói egyszerre szenvednek a csökkenő olvasótáborok és a csökkenő eladott példányszámok miatt 
illetve a szintén zsugorodó hirdetési árbevételek miatt. Az online portálokat üzemeltető médiacégek többsé-
gében nem szereznek bevételeket az olvasói oldalról és bár a világban az összes online reklámköltés folyama-
tosan növekszik, ennek a növekedésnek nagy része a gobális tech-cégekhez, a Google-höz és a Facebook-hoz 
kerül. (A PriceWaterhouseCoopers felmérése szerint 2013-ra a globális szereplők részesedése a magyar on-
line hirdetési piacon átlépi az 50 %-ot). A kérdés tehát adott, de választ csak kevesen voltak képesek rá adni. 
Fontos azt is hozzátenni, hogy 2013-ban még mindig a televízió az a médium amelyre átlagosan a legtöbb időt 
szánjuk. A Kutatópont felmérése alapján egy átlagos hétköznapon tévézéssel majdnem három órát, interne-
tezéssel másfelet, rádiózással több mint egyet, újságolvasással pedig húsz percet tölt a 18-59 éves korcsoport. 
Azonban míg a rádió és a televízió továbbra is ingyenesen (a Mindig TV-n keresztül fogható kereskedelmi és 
közszolgálati csatornák legalábbis) hozzáférhetőek, az írott sajtó esetében tapasztalt digitalizálódás megvál-
tozott üzleti modellt eredményezett a textuális médiában. Teret nyertek az ingyenes nyomtatott lapok és a 
sok nagy nemzetközi, illetve az összes magyar hírportál is ingyenesen kínálja tartalmait.
A megoldandó feladat tehát nem újkeletű, gyakorlatilag az internet fejlődésével párhuzamosan alakultak ki 
azok a digitális üzleti modellek, amelyek alapvetően a hírre, a tartalomra építenek. Egyértelmű megoldás 
egyelőre nincs, az azonban világosan látszik, hogy a komoly méretű online szerkesztőségek fenntartása nem 
képes csupán az egyszerű hirdetésekből megtérülni. Azt is láthatjuk, hogy a klasszikus szerkesztőségi mun-
kahelyek száma is lassan, de biztosan csökken. Az Egyesült Államokban 2012-ben a bejelentett, nyolcórás 
szerkesztőségi munkahelyek száma 6,4 %-ot csökkent.  Szükség van tehát a klasszikus sajtópiac másik be-
vételi forrására, a „lapeladási” árbevételre is, látható ugyanis, hogy e nélkül finanszírozásuk nem megoldott.
Látható tehát, hogy nincs egyszerű helyzetben a piac. Hipotézisem a következő:
A fejlett nagy külföldi médiapiacokon ugyan jól kirajzolódik a trend, hogy bizonyos tartalmak elérése nem 
ingyenes, sőt nem is lehet az, de ennek a trendnek  a magyar piacra való „begyűrűzéséről” pillanatnyilag meg-
alapozott, hitelt érdemlő előrejelzést nem tudunk mondani.

Kulcsszavak: média, médiagazdaságtan, online média, üzleti modellek, hírverseny
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TERJESZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN 

ALMÁDI Bernadett, SZILÁGYI Tibor Pál, Dr. KOZMA Tímea

A versenyképességet napjainkban nagymértékben határozza meg az ellátási láncok hatékonysága, ugyanis 
ma már nem termékek, szolgáltatások, és nem is vállalkozások versenyeznek egymással, hanem ellátási 
láncok ellátási láncokkal, amelyben azon vállalkozások kerülnek versenyelőnybe, amelyek gyorsan és pon-
tosan tudják a vevőkörük igényeit kielégíteni.
Az ellátási lánc menedzsment egy menedzser filozófia, ugyanakkor egy stratégiai eszköz is, de többek közt 
olyan szemléletek tára, amely a beszállítók, gyártók, kiskereskedelmi egységek hatékony integrálását cé-
lozza abból a célból, hogy a termék/szolgáltatás a megfelelő mennyiségben, a megfelelő helyen és időben 
előállításra kerüljön és a megfelelő vevő rendelkezésére álljon úgy, hogy a rendszer teljes költsége minimá-
lis, a vevőkiszolgálás színvonala pedig maximális legyen.
A gyakorlatban különböző fejlődési, növekedési megoldások működnek, attól függően, hogy melyik vál-
lalkozás milyen küldetést, célt fogalmaz(ott) meg. A magyar kis- és középvállalkozások növekedési haj-
landóságát és stratégiáját vizsgálva a kutatások szerint a vállalatok terjeszkedésükkor a horizontális és 
vertikális módot egyaránt alkalmazzák. A növekedést a legintenzívebben gyártó cégek kezdeményeznek, 
túlnyomórészt előrefelé történő vertikális integráció révén. A kis- és közévállalkozásoknak kitörési pontot 
jelenthet, ha egy szűk vevői szegmensre koncentrálva, annak minden igényét kielégítve, az ellátási láncban 
minél több láncszemet lefedve, folytatják tevékenységeiket.
Kutatásunkat a borászat ágazatában végezzük, melynek aktualitását adja egyrészt, hogy agrárökológiai 
szempontból Magyarország kitűnő adottságokkal rendelkezik a kiváló minőségű bor előállításához, illetve 
jelentős szerepe van a foglalkoztatottságban a szőlőtermesztés munkaerő igényessége miatt. Másrészt a 
szőlő oltványok születésétől, a bor elfogyasztásig rengeteg a szereplő és a pincészetek sikerének titka gyak-
ran gyökeredzik ezen szereplők kiválasztásból és munkáik összehangolásából. 
Az ágazat szereplői közötti együttműködés egyre tudatosabbá és szorosabbá kell, hogy váljon, mindennek 
fontosságát az élelmiszerek minőségbiztosítási követelményeinek, nyomonkövetésének felértékelődése is 
indokolja.
Jelen tanulmányunk célja primer, mélyinterjús kutatásra alapozva feltárni egy borászati vállalkozás külső 
növekedési lehetőségeit az ellátási láncban, szekunder források felhasználásával összehasonlítva az ágazat 
néhány szereplőjének terjeszkedési megoldásaival.
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PÉNZÜGYI VÁLSÁGKEZELÉS: SZLOVÉNIAI TANULSÁGOK 

MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA 

BALOGH Imre

A 2007-ben kezdődött globális pénzügyi válság felkészületlenül érte a piaci szereplőket és a szabályozó hatóságo-
kat egyaránt. A hagyományos eszköztár elégtelennek bizonyult a válság kezelésére.
Az innovatív megoldásokkal kialakított új eszköz- és intézményrendszer folyamatosan fejlődött az egymást so-
rozatosan és időbeli eltolódással követő nemzeti válságok specifikumaira reagálva, és mára nagyjából koherens 
rendszerré állt össze. 
Előadásomban az új EU irányelveknek és szabályozásnak a szlovéniai “kísérleti laboratóriumban” megtörtént 
részleges megvalósítását veszem kritikai elemzés alá,
gyakorlati tapasztalataimra alapozva bemutatom javaslataimat a rendszer működési hiányosságainak korrekció-
jára és a hiányzó elemek pótlására
megfogalmazom a tanulságokat a magyarországi jogi környezetbe már átültetett szabályozással és kiépítés alatt 
levő intézményrendszerrel kapcsolatban.
Az országspecifikus eszközrendszer kialakítása döntően meghatározza a válságkezelés hatékonyságát, főszerepet 
kap a prevencióban, és ezen keresztül nagymértékben befolyásolja a fenntartható gazdasági fejlődés esélyeit. Ez a 
közvetlen kapcsolat adja a téma fontosságát és aktualitását.
A téma újszerűsége miatt szűkös a tudományos feldolgozása. Kutatásomban ezért a korlátozott mennyiségű tudo-
mányos forrásmunkák mellett főként primer adatforrásokra, egyéni módszertan alapján végzett saját elemzések-
re, és a szlovén pénzügypolitika irányítói számára kidolgozott fejlesztési javaslataimra támaszkodok.
A szlovén gazdaság mély válságának kezelésére vonatkozó kiindulási hipotéziseim:
Az intézkedések alkalmasak a pénzügyi rendszer összeomlásának megakadályozására, de elégtelenek a hosszú 
távú kiegyensúlyozott növekedés megalapozására.
A vállalati problémás hitelek hatékony kezelése a kibontakozás kulcsa. A nagyhitelek állami eszközkezelőbe 
(DUTB) történő transzferje és a bankoknál maradt állomány intézményen belüli elkülönített kezelése megfelelő 
kombináció, mert a mérlegtisztítás mellett fenntartja a szervezeti veszélyérzetet.
A bankok feltőkésítése a hitelkínálat bővítésének szükséges feltétele, de a banki társaságirányítás megerősítése és 
a vállalati reorganizáció nélküli hitelexpanzió újratermelné a megengedhetetlen mértékű hitelkockázatokat.
Valós hazai tőkeforrások hiányában a vállatok feltőkésítése zömében külföldi forrásból lehetséges. Ez a leghatéko-
nyabb módja a reorganizáció felgyorsításának, a hitelképesség helyreállításának, a kieső munkahelyek helyett újak 
teremtésének, és az államadósság csökkentésének egyaránt.
A hazai tulajdonú bankok 5,3 milliárd euro összegű rehabilitációja helyreállította a bizalmat, visszaáramlottak a 
kivont betétek, az országkockázati felár mérséklődött – de a hitelállomány tovább zsugorodik.
A bankoknál maradt NPL növekedési üteme a saját módszertanú kimutatásom szerint nem lassult, tehát az állami 
bankokon belül nem sikerült kialakítani a hatékony kezelés kereteit. Javaslatom a DUTB jogosítványainak kiter-
jesztése, és egyidejűleg a problémás KKV hitelek kezelésére szakosodott intézmény(ek) létrehozása a versenyszfé-
rában.
A tömeges vállalati reorganizáció a versenyképesség helyreállításának alapfeltétele, amelyhez politikai akarat, tör-
vénymódosítások és a privatizációt lassító korlátok lebontása szükségeltetnek.
A jelenlegi ún. hitelmentes növekedés helyett a tőke (FDI) vezérelt növekedés feltételeit kell megteremteni, amely-
nek talaján az egészséges hitelbővülésnek is tere nyílik.
Magyarország számára levonható legfőbb tanulságok: hazai tulajdonú, hibásan irányított bankok veszteségeinek 
pótlása komoly terhet jelenthet a költségvetés számára, a hitelezés beindulását célszerű elősegíteni a problémás 
hitelek transzferjével, tőkehiányos gazdaság csak a belső és külső tőke bevonásával lehet versenyképes.

Kulcsszavak: banki rehabilitáció, vállalati reorganizáció, rossz hitelek kezelése, válságkezelési eszköztár, 
Szlovénia
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 A KLASZTER-ALAPÚ GAZDASÁGFEJLESZTÉS SIKEREI ÉS 

KIHÍVÁSAI A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 

BERKECZ-KOVÁCS Lívia

Az elmúlt évtizedben jelentősen megnőtt az érdeklődés a különböző hálózatos együttműködések és klasz-
terek iránt, mind a tudományos szférát, mind az egyes gazdaság-és vállalkozásfejlesztési módszereket il-
letően. A klaszterek kitüntetett szerepét egyrészről a világszerte sikeresen működő példák, másrészről az 
egyre fokozódó globális verseny által felállított kihívások adják.
A klaszter jelentése egy olyan gyűjtőfogalom, amely a vállalatok és intézmények együttműködésének és 
az általuk folytatott gazdasági tevékenységek földrajzi koncentrációjának változatos formáit foglalja ma-
gában. A klaszterek alapdefiníciójának meghatározása és a klaszter alapú gazdaságfejlesztés alapjainak 
megteremtése Michael Porter nevéhez fűződik (M. Porter 1990, M. Porter 2000). A klasztereknek és kü-
lönösen a jelentős gazdasági súllyal rendelkező innovációs klasztereknek jelentős szerepe van egy térség 
versenyképességének javításában. A fenntartható gazdasági növekedéshez elengedhetetlen az olyan intéz-
mények széleskörű együttműködése, mint az egyetemek, a kutatóközpontok és a vállalati fejlesztőközpon-
tok. Az innovációs rendszerek akkor vezetnek egy térség fejlődéséhez, ha a szereplők közötti együttműkö-
dés magasfokú, ezért is játszanak olyan fontos szerepet a növekedés ösztönzésében az innováció területi 
klaszterei. (Rechnitzer 1994, Lengyel 2000, Recnitzer - Grosz 2005, Dőry 2005, Vas - Bajmócy 2014). A 
globális gazdaságban fennálló állandó versenykényszer folyamatos innovációs versenyt eredményez, ami 
biztosítja, hogy a klaszterek hosszú ideig térségi innovációs központok maradjanak. (Porter 1998, Buzás 
2000, Isaksen - Hauge 2002, Lengyel 2002, Lengyel 2010). 
A klasszikus értelemben vett regionális iparági klaszterek kialakulása hosszú folyamat, de természetesen 
a gazdaságfejlesztési politika által tudatosan ösztönözhető, felgyorsítható (Grosz 2006). Az Európai Unió 
szakmapolitikai ajánlásai, illetve a nemzetközi gyakorlatok alapján az elmúlt évtizedben számos felülről 
jövő klaszterfejlesztési kezdeményezés volt megfigyelhető Magyarországon. A klaszterek kialakulásá-
nak nagy lendületet adtak a 2007-2013-as programozási időszak nemzeti és regionális szintű támogatási 
konstrukciói, melynek köszönhetően számos nemzetközileg is versenyképes innovatív klaszter jött létre. 
Az elmúlt években megjelent, a programok hatásait vizsgáló elemzések a klaszterek számszerűsíthető ered-
ményeire, statisztikai adatokra és a pályázati rendszerből lekérhető információkra épültek (Pólus Program 
Iroda 2010, MAG Klaszterfejlesztési Iroda 2012, Horváth - Kerekes - Patik 2013).
Kutatásomban a Dél-alföldi Régióban létrejött klaszterek működését és azok területfejlesztésre gyakorolt 
hatásait vizsgálom, különös tekintettel a régió klasztereinek kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenysé-
gére. Az elemzés alapját a 2010-ben és 2015-ben a régió 17 klaszterének vezetőivel lefolytatott személyes 
interjúk és a klaszterek által rendelkezésemre bocsátott klaszterstratégiák adják. Ilyen témájú és mód-
szerrel készített kutatás még nem készült a régió klasztereinek vizsgálatára vonatkozóan. A munkám so-
rán arra keresem a választ, hogy a létrejött klaszterek milyen szerepet játszanak a térség gazdasági fej-
lődésében, mennyiben tudják erősíteni a régió innovációs tevékenységét. Tudtak-e szintet lépni ezek az 
együttműködések az elmúlt évek forrásainak hatására és milyen egyéni módszerek alakultak ki a klaszterek 
hosszú távú fenntarthatósága és az innovációs képesség fokozása érdekében. A klaszterek körében számos 
olyan egyéni megoldás alakult ki, illetve probléma vetődött fel, amelyek bemutatása segítséget nyújthat a 
klaszterek további támogatási rendszereinek fejlődéséhez.
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CREDIT GUARANTEE SYSTEM FOR SMES IN VIETNAM AND 

LESSONS LEARNED FROM THE SUCCESS OF JAPAN 

DANG Thai Binh

Abstract : Small and medium enterprises ( SMEs ) have an important role in the economy of each country. 
However, most of the small and medium enterprises are facing difficulties in accessing finance. Difficulties 
of small and medium enterprises in the process of borrowing from the banks and the credit institutions 
due to high risks, asymmetry information , lack of collateral, management costs of lending to SMEs is high 
, the unwillingness of banks to lend to small and medium enterprises.
Understand the importance of small and medium enterprises in the economy, the governments have 
established credit guarantee system to support small and medium enterprises through the provision of cre-
dit guarantee services for small and medium enterprises. Credit guarantee system for small and medium 
enterprises are widely used in the world, but also exist many problems in the management and operations 
in some countries. Recognizing the significance of SMEs in the economy and their difficulties in production 
and business activities as well as awareness of the role of credit guarantee in the promotion of small and 
medium enterprises, the government of Vietnam has established first credit Guarantee fund   in 2011.  
In fact,  in Vietnam, the guarantee funds were established at the provinces on the basis of the provincial 
budget plus the contribution of the business associations and commercial banks. Credit guarantee funds 
in Vietnam operate for non profit purpose. The credit guarantee fund in the local of Vietnam was establish 
to  help small and medium enterprises easier to  access to capital from banks. From that SMEs can expand 
production business, technological innovation, market expansion, increase competitiveness etc as well as 
help the banks  to unfreeze credit to enterprise by using the guarantee as collateral in case the enterprise 
can not have the ability to repay the loan. However, during the development and operation of a credit 
guarantee funds of the locals in  Vietnam also revealed many problems to solve: Scale capital  of  guarantee 
fund is small and the ability to meet meet the demand of capital for small and medium enterprises is li-
mited; guarantee products are poor and not diversity; limitations in management and administration etc. 
 This paper analyzes the actual operation of credit guarantee for small and medium enterprises in Viet-
nam. Also, giving the experiences successfully was applied in Japan and from there propose measures to 
improve the performance of the credit guarantee system in VietNam. 

Keywords: credit guarantee, bank, SMEs , Vietnam, fund
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A PÓLUS PROGRAM SZEREPE A MISKOLCI VÁROSTÉRSÉG 

FEJLŐDÉSÉBEN 

DÁNOS Zsolt

Michael Porter kompetitív versenyelőnyökről szóló elmélete jelentősen átalakította a területi egységek kö-
zötti verseny fogalmát, és bár a kérdés ma is vitatott, a területfejlesztést és a regionális gazdaságpolitikát 
alapjaiban változtatta meg.  A szakemberek nagy része ma az állami területfejlesztési politika alapelvének 
tekinti, hogy a különböző fejlettségű területek közötti kiegyenlítődést a piaci törvények automatikusan 
nem hozzák létre, de az ezek kiegyenlítődésére irányuló törekvések a gyengébb teljesítésű régiók támoga-
tásával csak a különbség mérséklését érhetik el, mivel az egyenlőtlenségek újratermelődnek.. Kezdetben a 
területi fejlesztéspolitika a tevékenységek és a vállalkozások regionális fejlesztésére irányult, de napjainkra 
a területi versenyképesség került a középpontba, mivel a telephely-választási feltételek jelentősen átala-
kultak. Gyakran használt területfejlesztési stratégia a póluselmélet, amely eredeti értelmében egy prefe-
rált ágazatot vagy termékez fedett François Perroux elméletében, a területi szempontok megalapozását 
Jacques Raoul Boudeville fogalmazta meg elsőként Az elmélet értelmében a nemzetgazdaság fejlődése 
a húzóágazatok fejlődésétől függ, amelyek pólusokban nyilvánulnak meg, amit Boudeville 1966-ban az 
ipar klaszteresedésének területi összefüggéseivel egészített ki. Ezzel alakult ki az elmélet, hogy minden 
gazdasági beavatkozás a földrajzi tér átalakításával is jár, és így együttesen jellemzik a növekedési póluso-
kat. A póluselmélet volt a meghatározó irányelvvé vált a hazai területfejlesztésben is, a 2005-ös Országos 
Területfejlesztési Koncepció (97/2005. (XII. 25.) OGY határozat) már tartalmazta a fejlesztési pólusokat: 
Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs és Szeged önállóan, Székesfehérvár társközpontként Veszprémmel. A pó-
lusok feladata alapvetően Budapest ellensúlyozása lett volt. A póluskoncepció később teret kapott a 2006-
2010 közötti magyar kormányprogramban, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Tervben is a zászlós-
hajóként megjelenő Pólus Programmal. A pólusokat először növekedési, majd versenyképességi, legvégül 
fejlesztési pólusokként határozták meg. A megfelelő választáshoz országos, regionális és akár kisebb tele-
pülésszinteken is jelentkező megfelelő nagyságú és korlátozott számú pólus figyelembe vétele szükséges. 
Az Észak-Magyarország régió pólusa Miskolc lett volna, amelynek funkcionális városi térsége egyike azon 
három magyarországi nagyvárosi térségnek (Budapest mellett), amelyek agglomerációt képeznek a szó tu-
dományos értelmében, valamint a KSH statisztikai adatait is figyelembe véve. Miskolc a szocialista időszak 
alatt egyike volt az ipari fellegváraknak, amely elsősorban bányászatának, nehézgépiparának és kohászatá-
nak volt köszönhető. A rendszerváltást követően azonban hosszú, elhúzódó válságban volt része mind gaz-
dasági, mind társadalmi értelemben, amely még ma sem zárult le. A 2000-es évekre Miskolc visszanyerte 
valamelyest korábbi jelentőségét, de mindettől függetlenül további fejlesztésekre van szüksége. A miskolci 
várostérséget hagyományai, mérete, jelentősége és jelenlegi gazdasági súlya is arra predesztinálta, hogy a 
központi fejlesztéspolitika által szorgalmazott hat vidéki fejlesztési pólusközpont egyikévé váljon. A Prog-
ram átfogóan kívánta a gazdasági feltételrendszerek támogatását ellátni, és ennek köszönhetően kialakíta-
ni a pólusokat, hogy azok a saját régiójuk fejlődésének motorjává váljanak. A Program nagyszabású célokat 
fogalmazott meg, amely gazdaságfejlesztési céljai mellett a térségi kapcsolatrendszer működésére és az 
együttműködés formálására is hatást kívánt gyakorolni a fejlesztéspolitika eszközeivel. A tanulmány ennek 
fókuszával a Pólus Programban megjelenő fejlesztési eszközöket, célokat és a hozzájuk kapcsolt várt ered-
ményeket szeretné bemutatni, kitérve arra, hogy mi volt a jelentősége a miskolci várostérségben ennek a 
végül teljes feledésre ítélt programnak.  
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 A GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG BANKSZABÁLYOZÁSRA 

GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN 

FÜSTÖS Hajnalka

A 2008-ban kirobbant pénzügyi és gazdasági világválság hatásai az Európai Unió (EU) bankrendszerén 
belül már a válság kezdetén érezhetőek voltak és napjainkban is beazonosíthatóak. A válság kezelése céljá-
ból uniós szinten rövid időn belül megkezdődött a bankszabályozás- és bankfelügyelet területén fellelhető 
hibák és hiányosságok feltárása, amelyek javítására illetve kiegészítésére az intézkedések megkezdődtek és 
folyamatban vannak. Jelen kutatásunk célja meghatározni azokat a kritikus szabályozási pontokat, ame-
lyek felszínre kerültek a gazdasági világválságnak az EU bankrendszerére gyakorolt hatásainak vizsgálata 
során, valamint megvizsgálni, hogy a bankrendszer stabilitása céljából milyen új szabályozás jött létre, va-
lamint a már meglévő szabályok szigorításával kapcsolatban milyen intézkedési javaslatok fogalmazódtak 
meg. 
A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság egyik alapvető célja olyan standardok és ajánlások kidolgozása, amelye-
ket az egyes országok a saját jogrendszerükbe beépítve erősíteni tudják a hazai bankszabályozást és bank-
felügyeletet, valamint alkalmazásuk elősegíti a bankok prudenciális működését. A válság kezelésére adott 
válaszként 2010 decemberében a Bizottság  nyilvánosságra hozta a Bázel III. szabályozócsomagot, amely  
szigorítást javasol a tőkekövetelmények területén, mindemellett a hitelezéssel és likviditással kapcsolat-
ban is tartalmaz újabb ajánlásokat. A szigorodó szabályozással kapcsolatban megjelent hazai szakirodalom 
mellett a kutatást segítik a bankok által nyilvánosságra hozott beszámolók, gazdasági mutatószámok és 
egyéb dokumentumok.
A válság kirobbanását követően az első felismerések egyike volt az, hogy a mikroprudenciális fizetőképes-
ségre vonatkozó szabályozás nem elegendő a pénzügyi rendszer működését veszélyeztető rendszerszintű 
kockázatok kivédésére, ezért a mikroprudenciális szabályozás mellett szükség van a makroprudenciális 
szabályok kialakítására is, valamint egy hatékony makroprudenciális felügyeleti intézményrendszer létre-
hozására.       
A válság rávilágított arra is, hogy a betétesek vagyonát még hatékonyabb eszközökkel és módszerekkel 
szükséges védeni. Az ez irányú uniós törekvéseket fejezi ki a 2014 áprilisában Brüsszelben, a betétbiztosí-
tási rendszerekről elfogadott új irányelv. A szabályozás fő célkitűzése, hogy a betétesek egységes védelmet 
kapjanak az egész Európai Unió területén. Az ezen törekvéseknek való megfelelés során a hazai Országos 
Betétbiztosítási Alapra is sok feladat hárul.
Tekintettel arra, hogy a szigorodó követelmények jelentős változásokat indukálnak mind a pénzintézetek, 
mind a globális pénzügyi piacokon, a változások bevezetése csak fokozatosan, több évre lebontva történhet 
meg.    
A bankokra vonatkozó szigorítások magukban hordozzák annak kockázatát, hogy esetleg túlságosan lefé-
kezik, korlátozzák a banktevékenységet és ez a gazdasági növekedés rovására válhat az adott tagországban 
és így közvetve az Európai Unióban is. Meggyőződésünk azonban, hogy a kezdeti növekedésbeli hátrányo-
kat ellensúlyozni fogja a bankok eddigieknél biztonságosabb működése, és azok a hosszú távú eredmények, 
amelyek alapján nagyobb eséllyel lesznek megelőzhetőek és elkerülhetőek a hasonló pénzügyi válságok. 
A témában további kutatásokra ösztönöz az elkövetkező időszakban annak vizsgálata, hogy az ajánlott sza-
bályozások implementálása milyen hatással lesz az Európai Unió bankrendszerére  és ezen belül a hazai 
banktevékenységre, továbbá közvetetten az ország gazdasági teljesítőképességére. 
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HELYSZÍVÁLASZTÁS VIZSGÁLATA, KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI 

SZEMPONTBÓL – MEGÚJULÓ ENERGIATERMELÉS CÉLJÁRA 

GÁL Balázs Sándor

A Nemzeti Energia Stratégia 2030-ig alapvetően az ún. „Atom – Szén - Zöld” forgatókönyvet támogatja, 
mely a paksi bővítésen túl, egy új szénerőművel, és a zöld kapacitások bővülésével számol [1].. A fenntart-
hatóságot szem előtt tartva az energia igények kielégítéséhez, szükség van a fosszilis energia részarányának 
csökkentésére. A kieső kapacitás pótlására a nukleáris mellett, a megújuló energiatermelés valamelyik 
formáját, esetleg kombinációját lenne célszerű alkalmazni. A megújuló energiatermelés számos előnye 
mellett, felléphet néhány probléma is, melyeket az ellátás biztosításához ki kell küszöbölni. Ilyen probléma 
lehet a nem megfelelő helyszín választás. 
A tanulmány megírásának célja elsősorban a megújuló energiatermeléshez szükséges terület kiválasztásá-
nak elősegítése. A kutatás során elemzésre kerülnek a helyszín választás folyamatában felmerülő gazdasági 
és környezeti szempontok. Ezek között szerepel a különböző típusú területeken, esetlegesen beindított 
megújuló energiatermelés hatása által okozott, pozitív és negatív környezeti elváltozás,továbbá a beruhá-
zás gazdasági szempontjai . A területek környezeti és gazdasági paramétereinek jellemzői nagymértékben 
hozzájárulnak a megfelelő helyszín kiválasztásához. A jövőben létrejövő megújuló energiatermelést szol-
gáló beruházások megvalósításában a környezet értékét a és a fenntarthatóság elveit maximálisan figye-
lembe kell venni. Ezen a nyomvonalon tovább haladva valószínűsíthető, hogy a beruházási költségek és 
a környezeti terhelések egyaránt csökkenthetőek. A tanulmányban Különböző típusú terület vizsgálatára 
kerül sor Miskolcon és környékén, melyek számításba jöhetnek a megújuló energiatermelésre használható 
területként. Ezek lehetnek a teljesség igénye nélkül az elhagyott ipari telepek, zöldmezős területek, vala-
mint a belterületek erre alkalmas helyszínei. A tanulmány során ezen területekre vonatkozó környezeti és 
gazdasági információk értékelése valósul meg, mely adalékot szolgáltat az új beruházások elindításához 
szükséges tervezéséhez és  hatásértékeléshez. Továbbá, megalapozhatja a későbbi kutatásaimat és a terület 
kiválasztáshoz szükséges kritériumok modellezését. 
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INTEGRATION PROCESSES IN THE DAIRY INDUSTRY OF 

UKRAINE AS A MAGOR COMPONENT OF ITS DEVELOPMENT 

GERELES Anna

According to United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), global dairy market has one of 
the most upward growth potential the total food market. Ukraine is traditionally a dairy producer. The 
domestic market is expected to grow strongly in the coming years. Moreover, Ukraine enjoys proximity to 
a number of large or developing markets, such as the European Union (EU), Russian Federation and the 
Commonwealth of Independent States (CIS) countries.
The investigation studies state of the domestic and world market of milk and dairy products. The main 
trends of its development over recent years are determined. The author summarized forecasts of several 
world famous institutions and organizations concerning the immediate prospects of the global demand for 
dairy market. Thus, it is found that the problem of the development of this market remains acute globally 
as the world’s population growth and its income leads to an increase of demand for milk and dairy prod-
ucts. Therefore, it is expedient the author’s study of the main prerequisites of domestic dairy market and 
the impact of general global trends in the further process of its development. The research stresses an im-
portant place of the dairy industry in the agriculture of Ukraine, as it provides the population of vital food 
products, many of which are strategic in the export potential. We try to present essential characteristics of 
the concepts “agro-industrial integration” and “agroholding”, discloses their role and place in the agrarian 
sector of the economy, and justifies the necessity of the creation an integrated production in the Ukrainian 
dairy sub-complex and in the Poltava Region. We try to discuss the major bottlenecks in the dairy sector 
known in the literature and expressed by the sector players.
The modern state of integration processes in agro-industrial sub-complex and the prospects of their 
development in market conditions have been attracting the attention of many researchers. Among them 
there are such Ukrainian scholars as V. Andriichuk, P. Berezivskyy, S. Vasylchak, P. Gaydutskyy, T. Du-
dar, V. Zinovchuk, M. Ilchuk, M. Malik, P. Sabluk and others. Among the foreign scientists we should call 
I. Ushachov, I. Minakov, G. Hokman, and D. Hay. We summarized the main results of the recent empiri-
cal studies done on the dairy sector of Ukraine and Poltava Region. However, according to the last years’ 
features and trends in the dairy industry, some approaches proposed by these authors require the deepen-
ing and adaptation to the modern realities in the specific context of the improving competitiveness in the 
domestic and the foreign dairy markets.
Information database for compilation of food resources’ balances is data derived from state statistical ob-
servations on activity of enterprises and organizations in the field of agriculture, processing industry, trade 
as well as data of sample surveys on households’ living conditions and their agricultural activity, informa-
tion of customs statistics and other official sources which characterize the forming of food resources and 
their usage. For our research we tried to use the latest official statistic data from State Statistic Service of 
Ukraine and Department of Agricultural Statistics and Environment in the Poltava Region for more up-to-
date comparison with the World and European databases. 
There are still some barriers, since a certain amount of milk can’t meet the requirements and criteria of 
quality products to the European Union. Therefore, to my mind, one of important tasks is to compare 
Ukrainian norms of milk and dairy products safety with the European and International requirements 
in order to provide recommendations for their optimization. In these conditions, one may be curious to 
know: What is the present state of the Ukrainian dairy industry, and what kind of changes the sector 
should be expecting in the future? A part of my study is aimed at addressing these issues.

Keywords: milk production, dairy products, consumption of milk and dairy products, competitiveness of 
Ukrainian dairy products
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 TŐKESZERKEZET A VÁLSÁGBAN – A VÁLSÁG 

TŐKESZERKEZETRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATI 

KERETE, KÜLÖN FIGYELEMMEL A KÖZÉP-KELET EURÓPAI 

VÁLLALATOK TŐKESZERKEZETÉNEK KÍNÁLATI ÉS 

MAKROTÉNYEZŐIRE A 2007-08-AS GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG 

SORÁN 

GERGELYNÉ KÁSA Marianna 

Jelen tanulmány célja, hogy vizsgálati keretet adjon a tőkeszerkezet alakulása, az azt befolyásoló tényezők 
elemzésének válság során, külön figyelemmel a közép-kelet európai (a továbbiakban: CEE) vállalatok tő-
keszerkezetének kínálati és makrotényezőire a 2007-08-as gazdasági világválság során.
Modigiliani és Miller irrelevancia-tétele (1958), valamint második nagyhatású munkájuk (1963) óta a 
tőkepiac vizsgálata és az optimális tőkeszerkezet után való kutatás számos elméletet generált. Választá-
sos elmélet (trade-off theory), hierarchiaelmélet (pecking order theory; Myers, 1984; Myers & Majluf, 
1984), ügynöki költségek (Jensen-Meckling, 1976), jelzéselmélet (signaling, Ross, 1977), a kontraszelekció 
(adverse selection) és az erkölcsi kockázat (moral hazard) elméletei (Akerlof–Maun 1970, Stiglitz–Weiss 
1981).
Az empirikus kutatást végző tanulmányok többségében közös, hogy a vizsgálatok elsősorban a vállala-
ti, mikroszintű, keresleti faktorok azonosítására, elemzésére irányultak, továbbá, hogy - kiindulva MM 
(1958)-ból – feltételezik, hogy a tőkeszerkezetet kínálati oldali tényezők nem, hanem csak keresleti oldali 
tényezők befolyásolhatják. Lemmon et al. (2008) azonban megállapította, hogy a „hagyományos”, eddig 
vizsgált determinánsok kis mértékben magyarázzák csupán a tőkeszerkezetet.  A tökéletlen piacok, infor-
mációs aszimmetria és ügynökköltségek létezése miatt nem elegendő a keresleti oldal vizsgálata, ahogy a 
tőkeszerkezetre vonatkozó kutatások túlnyomó része ezt eddig tette. 
Jelen kutatás több szempontból is túlmutat az eddigi kutatásokon:

• a kínálati oldali tényezők tőkeszerkezetre gyakorolt hatásának vizsgálati keretének kidolgozása 
és – a kutatás további lépéseként – annak empirikus vizsgálata több országra vonatkozóan;  

• a kínálati oldali tényezőkön belül sokkok (mint hitelkínálati sokk, ban-
ki hitelkínálati sokk) bevonása a modellezésbe, elemzésbe;

• a vizsgálat időhorizontja egyedi: a 2007-08-as gazdasági világválságot felöleli a vizsgált idő-
szak, így a kutatási kérdés egy speciális körülmény és a tőkeáttétel kapcsolatát tartalmazza; 

• a gazdasági világválság tőkeszerkezetre gyakorolt hatásait – az eltelt idő rö-
vidsége miatt – mindeddig kevés tanulmány vizsgálta; a CEE régió vonat-
kozásában – tudomásom szerint - csupán néhány, míg kifejezetten Magyar-
ország esetében egy tanulmány készült eddig (Szemán, 2013).

A kutatás első lépéseként a „hagyományos” tőkeszerkezeti elméletek, majd az elmúlt évtizedek jelentős 
válságainak (japán, Voutsinas-Werner (2011); török, Balsari-Kirkulak (2010); ázsiai, Sato (2000), Kim et 
al. (2006)) tőkeszerkezet témakörében készült kutatásai kerülnek áttekintésre, külön figyelemmel a 2007-
08-as gazdasági világválságra (lásd pl Kahle-Stulz (2013), Graham et al (2014), Fosberg (2012), Pattani et 
al. (2011)). Az irodalom alapján a válságban a tőkeszerkezetre ható determinánsok, és a kapcsolat iránya 
kerül meghatározásra. Második lépésként a válság, mint kínálati oldali tényezőkön keresztül (pl. hitel-
kínálati sokk) a tőkeszerkezetre ható körülményre vonatkozó irodalom kerül feldolgozásra (Faulkender-
Petersen, 2006; Leary, 2009; Lemmon-Roberts, 2010; Rehman, Akbar-Ormrod, 2011; Voutsinas-Werner, 
2011). Harmadik lépésként a CEE régió esetében készült kutatások kerülnek elemzésre (lásd pl Mostarac-



228 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

Petrovic (2013), Mörec-Raskovic (2011)). Ezek alapján meghatározható, hogy szükséges-e a determinán-
sok körét, illetve a kapcsolatok irányát módosítani, kiegészíteni (hitelkínálat, banki finanszírozástól való 
függés, életkor, tulajdonosi összetétel).
A kutatás eredményeképpen feltárásra kerülnek válság során a tőkeszerkezetre ható kínálati és keresleti 
tényezők, kiemelten a CEE régió esetében, valamint egy regressziós modell kerül felépítésre, mely kínálati 
és keresleti tényezőket egyaránt magában foglal annak érdekében, hogy – egy következő lépésben - a 2007-
08-as válság hatását empirikusan elemezni lehessen a CEE régió vállalatainak mintáján.
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AZ AGYELSZÍVÁSI ADÓ RELEVANCIÁJA A XXI. SZÁZADBAN 

GOLOVICS József

Noha nemzetközi migráció mindig létezett, s a magasabban képzett emberek mindig nagyobb mobilitással 
bírtak, a globalizáció erősödése, valamint az információs és kommunikációs technológia fejlődésének ha-
tására a 20. század második felében az agyelszívás egyike lett azon komoly kihívásoknak, melyekkel a fej-
lődő országok kormányzatainak szembe kellett nézniük. Ebből kifolyólag mind a vonatkozó szakirodalom, 
mind az érintett szereplők kísérleteket tettek arra, hogy megoldást találjanak a jelenségre.
Ezen megoldási alternatívák egyike Jagdish Bhagwati – indiai származású, Amerikában élő közgazdász 
professzor – nevéhez fűződik, aki egy agyelszívási adó (brain drain tax) bevezetésére tett javaslatot. Kiin-
dulva abból, hogy a kivándorlás súlyos jóléti veszteséget okoz a „küldő” államok számára, Bhagwati szerint 
méltányossági érvek szólhatnak amellett, hogy a migránsok fogadó országbeli jövedelmére egy többletadó 
kerüljön kivetésre, melyet az agyelszívással sújtott állam kaphatna vissza. A Bhagwati által kidolgozott 
javaslatban így az adót jogilag a küldő államnak kellene kivetnie, annak beszedését azonban már a fogadó 
állam végezné. Ezen túlmenően a folyamatot az könnyíthetné meg, ha ezen feladatok ellátásába, illetve a 
pénzek visszacsatornázásába egy nemzetközi szervezet – Bhagwati javaslatában az ENSZ – is bekapcso-
lódna.
Jelen előadás ezen agyelszívási adót kívánja a középpontba helyezni. Arra a kérdésre keressük a választ, 
hogy – akár az eredeti javaslat formájában, akár azon módosítva – elképzelhető lenne-e egy ilyen adó be-
vezetése ma a nemzetközi térben. Hipotézisünk szerint az eredeti koncepció szerint semmiképpen sem, s 
ehhez legfeljebb egy regionális nemzetközi szervezet lenne képes keretet nyújtani.
Eredeti javaslatát Bhagwati egy olyan időszakban (második világháborút követő évtizedek) fogalmazta 
meg, amikor a nemzetközi szervezetek prosperáltak, s rengetegen tekintettek optimistán a nemzetközi 
rendszerben, illetve a világgazdaságban betöltött szerepükre. Az agyelszívási adó ENSZ keretek között tör-
ténő bevezetésére azonban azóta sem került sor. Ezt a szervezet kompetenciájának hiánya ma is lehetetlen-
né tenné. Napjainkban azonban már létezik olyan – igaz szűkebb körű – regionális nemzetközi szervezet, 
amely a mélyebb integráció révén már bizonyos szupranacionális jellemzőkkel is bír, így felvetődhet a 
kérdés, hogy itt – jelesül az Európai Unióban – lenne-e relevanciája a Bhagwati-féle javaslatnak.
Az Európai Unión belül – a személyek szabad mozgásának köszönhetően – a határokon átnyúló migráció 
mobilitási költségei rendkívüli módon lecsökkentek, ami az integráción belüli agyelszívás megjelenését is 
elősegítheti. Ennek ellenére azonban ez a téma uniós szinten még nem került fel a politikai agendára, a 
probléma kezelésére eddig csak tagállami szinten (magyarországi hallgatói szerződések) láthattunk kísér-
letet. Az Európai Unióban fennálló intézményrendszer ugyanakkor az ENSZ-hez képest sokkal közelebb 
áll a Bhagwati által ideálisnak tartottakhoz, ami elméletben lehetővé tenné az érintett kormányzati funk-
ciók közösségi szintre történő delegálását. Ennek ellenére azonban – noha az Európai Unió rendelkezik 
bizonyos szupranacionális jegyekkel – egy ilyen jellegű szabályozás bevezetéséhez a tagállamok hozzájáru-
lására is szükség lenne. Ennek azonban elengedhetetlen feltétele lenne, hogy több meghatározó tagállam 
negatívan legyen érintve a magasan képzett munkaerő EU-n belüli elvándorlásával, ami azonban jelenleg 
nem áll fenn.

Kulcsszavak: agyelszívás, nemzetközi migráció, mobilitás, Európai Unió, ENSZ.
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FEJLESZTÉSEK A MAGYAR SZÁLLÍTMÁNYOZÁS TERÜLETÉN 

GULYÁS Gabriella

Az elmúlt tizenöt évben drasztikus változáson esett át Európa gazdasága. Ezt a fokozatosan ívelő tendenci-
át nagyban visszavetette a világválság, mely hazánkat sem kímélte. Számos kisebb és közepes méretű fuva-
rozó és szállítmányozó cég dőlt be ezen időszak alatt, mivel eszközparkjuk fejlődése érdekében az igencsak 
kecsegtető svájci frank alapú hitelt vagy lízinget vették fel, amelyet később már nem tudtak erejükön felül 
törleszteni. Ezen nem várt események sora országonként erősebb és élesebb piaci változásokat generáltak. 
Ez a hatás abban teljesedett ki, hogy szűkült a szállítmányozói piac, és úgymond csak a legjobbak tudtak 
ezen ágazatban fennmaradni. Továbbá a fuvarozói folyosók relációja is átrendeződést mutatott. Az Eu-
rópában megrekedt pénzügyi válság arra ösztönözte a kereskedőket, hogy szélesítsék partnerlistájukat, 
beszállítói körüket, s ezzel együtt látókörüket is, és hasonló minőségben, mégis olcsóbb áron szerezzék be 
a jövőben szükséges termékeiket. Ezen okból kifolyólag is történhetett, hogy az elmúlt öt évben megerősö-
dött az ázsiai – kínai áruk import tengeri hajóval történő behozatala. A megváltozott helyzet mind a kíná-
lati, mind pedig a keresleti oldalon is fejlődést indukált. A szállítmányozóknak szolgáltatási portfólió vál-
tozáson kellett átesniük. Ez magába foglalta a fuvarfeladatok átszervezését és a már megszokott és bevált 
közúti hálózatok újraértékelését, illetve más szállítási és logisztikai módozatok beépítését a szolgáltatási 
skálába. Az állandó kiadások, mint az üzemanyag, illetve az átrakási és raktározási díjak is egyúttal csök-
kentek. Fő szempont lett az egységes és környezetkímélő áruszállítási eszközök összehangolása, optimális 
árutonna kilométerek megtétele. A közúti szállítás belföldi elosztása terén a komplett kamionos szállítást 
felváltotta a részrakományos, gyűjtős járatos kiszállítás. Az Európai Unió és a különböző logisztikai egye-
sületek ezen feltételek figyelembevételével alakítják és fejlesztik évről-évre a fuvarozási ágazatok palettá-
ját. Nemzetközi viszonylatban megfigyelhető, hogy a fejlettebb országok ellátási láncolataikat több siker-
tényező alapján szervezetten hangolják össze. A magyar szállítmányozási ágazatot újabb csapás is sújtotta, 
mivel a cégek többsége kiszervezte logisztikai tevékenységét, azt gondolván, hogy a nemzetközi hálózattal 
rendelkező cégek egyet jelentenek a biztos sikerrel. Ezekkel a lépéseikkel a hazai magyar gazdaság fellen-
dülését akadályozták, hisz a bevételek, profitok a nemzetközi cégeket gyarapították.

Kulcsszavak: szállítmányozás, gazdasági válság, logisztikai, nemzetközi áruszállítás, intermodális logisz-
tika  
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ENERGIA HATÉKONY, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKON 

ALAPULÓ MAGYAR ENERGIAPOLITIKA MEGVALÓSÍTÁSÁT 

TÁMOGATÓ UNIÓS FORRÁSOK A 2014-2020-AS IDŐSZAKBAN 

HAFFNER Tamás, SCHAUB Anita

Az utóbbi két évtizedben fokozódó figyelem hárult az Európai Unióban az energiabiztonság elérésére, a 
környezet megóvására és a természeti erőforrások hatékonyabb kihasználására. E problémák megoldá-
sa érdekében az Európai Unió 2010 márciusában fogadta el az Európa 2020 stratégiát, amely az intelli-
gens-, a fenntartható-, s az inkluzív növekedési irányok meghatározásával a tudáson és innováción alapuló, 
erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb, és versenyképesebb Európát kíván 2020-ig megteremteni. A 
stratégia az energiapolitika területén rögzítette a 20/20/20 célkitűzések (üvegházhatást okozó gázok kibo-
csátásának 20%-os csökkentése, energiahatékonyság 20%-os és növelése megújuló energia részarányának 
20%-os növelése) teljesítésének szükségességét. 
A hazai villamosenergia és távhő termelés fosszilis energiahordozók (főként földgáz) és atomenergia fel-
használásán alapul, mely energiahordozók meghatározó része Oroszországból származik. Emiatt Magyar-
ország számára nemcsak fenntarthatósági és környezettudatossági, hanem ellátás-biztonsági szempontból 
is kiemelten fontos a megújuló energiaforrások részarányának növelése a hazai energiatermelésen belül.
Az energiafelhasználás 40 %-a az épületállományhoz kapcsolódik, ezért a tagállamoknak, így Magyaror-
szágnak is olyan követelményeket kell meghozniuk épületelemekre és épületgépészeti rendszerekre, ame-
lyek az épületek energiahatékonyságát javítják költséghatékony vagy költségoptimalizált szinten. Ha fi-
gyelembe vesszük, hogy például Magyarországon az épületállomány legalább 70 %-a felújításra szorul, 
amelyek közel 10 %-ának jelenlegi állapota új építést tenne indokolttá, és megkezdődnek az energiahaté-
konyság növelésére tett intézkedések, akkor a kitűzött célok elérése elérhetővé válik.
Annak érdekében, hogy az Európa2020 stratégia energetikai célkitűzései érvényesülni tudjanak több száz-
, több ezer milliárd forintnyi, illetve több év, több évtized alatt megtérülő beruházásra van szükség, amit 
sem az energiatermelők, sem a lakosság nem tud önerőből megvalósítani. A célok megvalósítása érde-
kében az Európai Unió strukturális és beruházási alapjaiból a 2014-2020-as időszakban kiemelten fogja 
támogatni az energetikai, energiahatékonysági projekteket.
Jelen tanulmányunkban azt kívánjuk bemutatni, hogy a 2014-2020-as uniós fejlesztési időszakban mely 
operatív programokból, milyen célra, milyen mértékű és mekkora intenzitású támogatások fogják segíteni 
a célok megvalósulását. A tanulmányban azt vizsgáljuk, hogy az uniós források és az azt kiegészítő hazai 
társfinanszírozás várhatóan milyen mennyiségű és tartalmú projektet tud támogatni, s ezek várhatóan 
milyen hatást tudnak gyakorolni az uniós célkitűzések teljesíthetőségére.

Kulcsszavak: Európa2020, megújuló energiaforrások, energiahatékonyság, TOP, KEHOP 
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CASE STUDIES OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES FROM 

THE PRESENT AND THE PAST 

HARSÁNYI Csongor

During the past decades we can experience and see data and examples regarding the higher level of intensity 
and wider range of the corporate social responsibility. There are several methods to evaluate the corporate 
social responsibility actions and projects carried out by the companies. These actions carried out by the 
companies can be collected and compared with each other through the years and the result of the corporate 
social responsibility (in the followings corporate social responsibility will be stated as CSR) actions  too.  As 
we can see more and more companies report their CSR actions at different areas showing that more and 
more companies put more and more emphasis on the social responsibility. 
During my primary research towards the CSR projects and actions I carried out in the food industry 
working in the Transdanubian region of Hungary it was visible that some of the companies intend to put 
emphasis on the CSR actions. There are companies which treat CSR as real part of their strategies. In order 
to get a clear view about the companies my questions were partly focusing on the main characters of the 
companies and mainly on the CSR actions themselves. Through the questions about the companies we can 
get data about the size of the companies in the past and potentially in the future basing on their income. 
There were also characteristics about the companies’ general attitude towards the co-operations and the 
general plans of the companies’ general activities. The CSR actions and projects were discussed at different 
need levels. The goals of the CSR actions were interpreted according to their goals satisfying the needs 
and supporting different actions at different need levels. These need levels were based on Maslow’ s need 
pyramid such as basic need level for food and housing, higher level mentioned as CSR actions to protect 
values acquired and even higher need level towards social connection buildings. Besides the objective 
evaluation of the CSR projects and actions the consciousness of the actions as they carried out was also 
characterized by the companies I had the interviews with. 
I believe that comparison of the CSR actions, projects, result of the projects carried out by the companies 
and the recent and current tendencies shall provide us clear view in order to evaluate and to improve the 
efficiency of the CSR actions. Knowing that there are more and more forms to share the results we see the 
increase in CSR activities made me decide to have an interview with a company which operated in the past 
at the same region of Hungary. I put emphasis on that the company was terminated a long time ago. The ex 
leader of the company operated in the past was not aware of the meaning and the entity of the expression 
of the corporate social responsibility prior to the interview. Before asking the same questions from him as I 
did it with the companies I explained the meaning of it. The answers reported a very intensive CSR activity 
carried out by this company in the past even it was known by the company. The consciousness of the CSR 
and some examples showed that several actions were real parts of the strategy of this company even in the 
past. 
The comparison of the two companies from the past and the present shall encourage to have further 
interviews with companies operating in the past in order to get good examples or potential good practices. 
These potential further researches shall provide more accurate picture about the tendencies of the CSR 
actions carried out by the companies through the decades in term of the actual demand by the society. 
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COMPARISON OF TWO COMPANIES’ CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY FROM THE PRESENT 

HARSÁNYI Csongor

As we can see there are several approaches and interpretations of the corporate social responsibility. In 
my primary researches towards the corporate social projects I was mainly focusing on the activities which 
support the demand induced by the society although there are several other fields of potential activities 
for instance environment protection etc. The high number of interpretations by the companies can be 
explained on one hand with that the corporate social responsibility (in the followings corporate social 
responsibility will be mentioned as CSR) is voluntary based on the other hand it can also be explained with 
that the demand from society can vary at the different regions within a country and the expectations from 
the side of the society to the different industries. We can also see the number of companies which put more 
and more emphasis of the importance of the so the importance of the CSR can be well known in wider 
range of areas amongst the companies. 
During my primary researches I was having interviews with companies working in the food industry in 
the South Transdanubian region of Hungary. During the interviews I had questions about the companies, 
the CSR projects and activities themselves carried out by the different companies and the consciousness of 
the company itself and the CSR projects and actions as they are carried out. I carried out interviews with 
companies working in the food industry in this region of the country to see differences. I have chosen two 
companies with the highest and the lowest level of CSR intensity. One of the two companies reported very 
low number of CSR actions an the other company very high number of CSR actions carried out in year 
2014.
I believe that these two companies with the two extreme results can provide us proper way of comparison 
and evaluation of the CSR activities. I believe that these examples shall characterize the interpretation by 
the companies of the CSR. The interviews showed as cases shall also explain what makes the companies 
support certain type of social demands. Through theses cases we can see the reasons why certain CSR 
actions are done why certain CSR actions are not done. I believe that through these questions we can also 
get picture about the proportion of the internal resources and the attitude of the companies and the need 
induced by the society which can be illustrated with these two cases.
Together with a potentially better understanding of the motives of the CSR actions I think there shall be a 
chance to find opportunities to carry out CSR actions in the situations when difficulties can be seen.
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OPPORTUNITIES IN SMART CITY SPECIALIZATION 

ILLÉS Balázs

This paper is a starting point for a new research topic in the field of smart city specialization and specializa-
tion mapping. Just as regions cities can also specialize themselves in certain activities that can lead to long 
term sustainable competitiveness and urban success. This specialization doesn’t have to constrain itself 
only to the support of isolated industrial segments or sectors but it has to be developed in a quadruple helix 
system which involves in this process the different actors of stakeholders of a city. This paper defines the 
different fields of smart city specialization and investigates the current practice in the European Union and 
in the World. It also focuses on the theoretical and regulatory background of this topic. After creating the 
framework of smart city specialization and investigating the good practices I would like to represent a mea-
surement method of the level of smart specialization and test the method on certain cities in Hungary and 
in Europe. The factors involved in the analysis are based on labor statistics, events of cooperation, network 
related factors and public and private expenditures. In a new approach the framework should empower 
local firms and entrepreneurs who are able to create a combination of different pieces of professional 
knowledge (science, technology and engineering) with market intelligence in order to identify the activities 
that can lead to competitiveness growth. The analysis tries to highlight the beneficial effects of the factors 
that can be used to create smart city specialization but also concerns strategies that are meant to change 
attributes that can be the barrier of a peaceful, sustainable and long-term growth. The performance of a 
settlement is based on not only such physical attributes as the development of the built infrastructure but 
also on the human and knowledge capital. These knowledge capital elements are hard to examine and also 
hard to exploit therefore bottom-up and top-down initiatives are parallel needed to achieve great results. 
The competitiveness of the individual is strongly interrelated with the competitiveness of his/her home-
town. Policy makers should concern that the economy can’t be handled as a chain of single operated units 
(cities) but just as a vivid network which needs the opportunity of physical and mental accessibility along 
its members. Also the one-sided specialization of a city’s industry is not a sure path of competitiveness if 
only the creative class is also supported. The goal is to identify the unique characteristics and assets of each 
region and city and highlight each city’s competitive advantage and create one-size-fits-one strategies but 
the framework that leads to these solutions is also important. 

Keywords: smart city, logistics, innovation, networks
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A VÁLLALATI COACHING FOLYAMATOK KÖZGAZDASÁGTANI 

HATÁSAI 

JÁRDÁN Zsolt

Témaválasztásomnak megfelelően, a coaching, teamcoaching folyamatok alkalmazásának hatásait vizsgá-
lom a vállalatok életére. 
Szeretnék betekintést nyújtani az aktuális Magyar coaching helyzet kérdéseibe.
Vizsgálom a munkáltatók innovatív hozzáállását a munkavállalói képzésekhez.
Ezeknek az eszközöknek az alkalmazását coaching vagy tréning?
A coaching nem más, mint alkalomszerűen visszajelzéseket és tanácsokat adni a beosztottak teljesítményé-
nek különböző aspektusaihoz. Ezt rendszerint a közvetlen felettesek vagy a közeli kollégák teszik, nyújtják.
Ezzel szemben a tréningek esetén, amikor megmondják az résztvevőknek, mit tegyen, a coaching során 
azt mutatják meg az embereknek, hogyan alkalmazzák a már meglévő tudásukat. A coach kihívást jelentő 
feladatokat határoz meg, világosan vázolja az elvárásokat, követi a folyamatot, tanácsokat ad, gyakorta 
végez értékelést, bátorítja és előkészíti a beosztottait a karrierjükben történő feljebblépésben és bevonja 
őket a saját helyettesítésébe. A coaching különösen hasznos az ötletelés során, és akkor, amikor embereket 
vonnak be a változási folyamatok menedzselésébe.
A coaching folyamatok alkalmazásának időbeli felismerésének fontossága, a vállalati negatív trendek meg-
állításában. 
http://www.hrportal.hu/A vezetők mellett a beosztottaknak is jár a coaching, lehet olyan problémájuk, 
amely nehézséget okoz a munkájuk során, legfőképp, ha az a munkahelyi közösséggel vagy egy tréningen 
tanultak alkalmazásával kapcsolatos. Ezekre kínál megoldást a team coaching azzal, hogy konkrét munka-
feladatokon keresztül mutat rá az együttműködés titkára. 
A team coaching abban különbözik a coachingtól, egy többszereplős egyenletbe helyezi a fennálló problé-
mát nem csupán a vezető gondjaival törődik, hanem s a csapategység összehangolásával igyekszik a meg-
oldáshoz vezető útra irányítani. A team coachingnál inkább az egyes csapattagok erősségeit, gyengeségeit 
mélyítik el kollektív tudatalattiba, ez csak látszólag hasonlatos a csapatépítő tréningekhez, mivel ott inkább 
az együttműködési hajlandóságot növelik.
A külső vagy belső coach választása a vállalat és a munkavállalók szemszögéből.
Feltételezésem szerint egyértelmű kimutatható a kapcsolat a HR szempontból megfelelően, motivált dol-
gozók illetve a vállalati eredmények közt.
A kutatások bizonyítják a hipotézist, amely kimondja, hogy az innovatív szervezetfejlesztési technikák köz-
vetlen hatással vannak a cégek rövid távú gazdasági, pénzügyi teljesítményére.
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A QUALITATIVE STUDY ON HOTEL COMPETITIVENESS IN 

HUNGARY 

JUHÁSZ-DÓRA Katalin

Competitiveness is becoming a very common expression used in business administration. The definition and 
its application still raises some questions due to the complexity of its meaning. The role of competitiveness 
and its effect on performance and profitability is increasing in the field of hospitality and tourism as well. 
Conrad Nicholson Hilton, the founder of Hilton company highlighted one of the most dominant factor of 
the competitiveness in the beginning of the XIXth century with the statement,”Location, location, location 
is everything!”. The hotel professionalist focused on the importance of the destinations, because the aim of 
the guest travels is usually visiting a destination. Due to the change of consumer behaviour and the desire of 
the guests for unique experience the question of competitiveness is a very important factor in the decision-
making. Online platforms make it possible for the visitors to share their opinion about the hotel services 
and the destination as well. These days the guests have the possibility to choose from several accomodation 
types not only hotels or apartmants, even flats and houses under private ownership are available (e.g. 
Airbnb). As a result of the expansion of the tourism market, sharing economy and the changing market 
segments, the role of the guest satisfaction measurement, the comparison of the services, online marketing 
(social media) is increasing and the role of competitiveness is significant question in the service sector.
The aim of this research is to investigate and explore the meaning of hotel competitiveness from different 
aspects; the guests, employees and hotel owners in Hungary. 
The research focusing on the guest opinions is accomplished through the complex analyzis of qualitative 
feedbacks and opinions reagarding different hotel and guest segments in Hungary. With the application 
of the Delphi-method the expert opinions were listed to summarize the significant determinants of 
competitiveness based on a complex qualitative study. Several in-depths interviews were carried out with 
different experts and professionals working in the hotel industry, teaching hotel management or related to 
the hotels from different perspectives (general managers from different hotel categories, hotel owners, ho-
tel directors, middle managers, consultants, researchers, teachers, students learning hotel management, 
a journalist and a blogger focusing on hotels) to define the meaning and components of Hungarian Hotel 
Competitiveness. 
As a result of the research the significant determinants and compoments of the service, elements of hotel 
performance determining competitiveness were collected and listed based on the qualitative study. 

Keywords: Hotel Industry, Competitiveness, Delphi study, Interview, Hungary
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A MEGGYFELDOLGOZÁS ÜZEMGAZDASÁGI ELEMZÉSE 

KURMAI Viktória

A zöldség-gyümölcs szektor a mezőgazdaság egyik legfejlődőképesebb és legnagyobb munkahelyteremtő 
ágazata. A mezőgazdasági terület mindösszesen 3-4%-át foglalja el, de magas kézi munkaerő igénye miatt a 
foglalkoztatásban betöltött szerepe ennél jóval jelentősebb. A mezőgazdaság termelési értékének 8-10%-a 
származik a zöldség-gyümölcs ágazatból (CZERVÁN, 2014), ami termékkibocsátás szintjén 200 milliárd 
Ft, áruértéken elérheti a 600 milliárd Ft-ot (FRUITVEB, 2012b). Ez az egész kertészeti árbevétel közel 
kétharmadát adja. Jelentősége mellett az előző évtizedet tekintve csökken a gyümölcságazat részesedése a 
teljes mezőgazdasági termelésből. A zöldség-gyümölcs ágazat termékeinek fele frisspiaci, másik fele feldol-
gozott termék, mely döntő részben a hűtő- és konzerviparba kerül. 
A zöldség-gyümölcs feldolgozóipar az élelmiszeripari szakágazatok közül a 3. legtöbb működő vállalkozás-
sal rendelkezik Magyarországon (kb. 500 db), míg az alkalmazásban állók száma az élelmiszeriparban dol-
gozók 9%-át teszi ki a KSH évkönyvek szerint. Az értékesítésének nettó árbevétele 200-220 milliárd forint, 
mely az élelmiszeripar teljes nettó árbevételének 7%-a, ez alapján a 4. legnagyobb árbevétellel rendelkező 
szakágazat. A kertészeti termelésből 900-1 000 ezer tonna nyersanyagot vásárol fel a feldolgozóipar, ami 
csaknem megegyezik a frisspiaci áru mennyiségével. 
A szakmai szervezetek az élelmiszeripari fejlesztések irányának meghatározásához és a támogatások kiírá-
sához szükséges eredményekre kifejezett igényt támasztanak, mert jelenleg nincs semmilyen tudományos 
megalapozottságú kutatási eredmény, amivel meg lehetne határozni a versenyképes és „tőkehatékony” 
fejlesztéseket.
Hazánkban évente átlagosan 50-80 ezer tonna meggy terem, mellyel a világ 7-8. legnagyobb meggyterme-
lője vagyunk . A megtermelt mennyiségből 30-40 ezer tonna kerül a feldolgozóiparba, másik fele frisspi-
acra és exportra, mely utóbbi döntően feldolgozóipari alapanyag. A Magyarországon megtermelt meggy 
frisspiacra kerülő mennyisége elhanyagolható.  A világ vezető exportőrei vagyunk, 20-30 ezer tonna nyers 
meggyet exportálunk évente, melyet külföldön döntő többségében a hűtő és konzervipar dolgoz fel. A ha-
zánkban feldolgozott meggy 80-90%-ban a konzerviparba kerül, 5-10%-ban pedig a hűtőipar dolgozza fel, 
valamint meggylevet gyártunk belőle.
A tanulmányban fő célkitűzésem, annak megválaszolása, hogy a hazánkban a hűtőiparban gyártott fa-
gyasztott meggy és a konzerviparban feldolgozott befőtt meggy gyártás gazdaságos-e. Ehhez szükséges 
a termelés versenyképességének értékelése a jövedelmezőség oldaláról, melyhez üzemi szintű vizsgálat 
(költség-haszon elemzés) segít hozzá.
A hazai fagyasztott meggy és meggybefőtt gyártás üzemi szintű költség- és jövedelemviszonyainak megha-
tározásához költség-haszon elemzést végeztem. A költség-haszon elemzés a gyártás során felmerülő natu-
rális ráfordítások és termelési költségek mennyiségét, minőségét és összetételét, valamint az árbevételt, a 
gazdálkodás eredményét és hatékonyságát, illetve ezek elemzését foglalja magába. A módszer a Debreceni 
Üzemtani Iskolában kidolgozott módszeren alapszik a feldolgozóipari folyamat sajátosságainak figyelem-
be vételével.
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 A NEW FUNCTION OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE – A 

SYSTEM-PSYCHODYNAMICS APPROACH OF THE TRADITIONAL 

ORGANIZATIONAL DESIGNS 

LÁNG Alina

Organizational structure can be thought as the skeleton of the organization as it refers for example the 
division of the tasks, how the workforce is allocated in order to accomplish them, the coordination between 
units, and the line of authority. It determines the “business as usual” – how it operates daily. In my paper I 
would like to introduce another aspect of the organizational structure in the organizational emotional and 
unconscious life - by applying the systems-psychodynamics approach. 
Theorists in the late 50s begun to focus on the relationship between the environment, formal organizational 
structure and organizational performance (Kieser 1993). As a result, structural contingency theory begun to 
spread and became the major organizational theory from(in) the 60s. The main idea stressed that in order 
to ensure effective operation organizations have to establish a structure that fits its particular internal/
external environment (Donaldson 2001) and environment differs among situations. However scholars 
agreed that in order to be effective, organizations have to adapt to the contingent factors of their (external 
and internal) environment- however they emphasized different factors as highly relevant: for example 
technology (Woodward 1965), or environmental dynamism (Burns and Stalker 1961).
The main idea has been challenged and/or expanded at the same time as organizational management 
studies developed further. For example Chandler (1962) argued that the choice of strategy came first and 
through structure strategy is administered. When John Child (1972) introduced ‘strategic choice theory’, 
he moved from the point that particular environment factors (constrains) determine the structure, by 
stressing the importance of how the dominant coalition/leader perceives the environment. 
Meanwhile Jacques (1953) and Menzies Lyth (1960) with the term ‘social defence system’, they also added 
an additional aspect to the organizational structure and design by bringing an entirely new approach on 
the structure’s root and function. Since than many researchers, authors have referred to these classical 
articles (for example Krantz 2001, Long 2006, Stein 2000). 
The basic idea which came from Jacques (1953) is that a “social system, through unconscious processes 
and phantasy produces a culture and structure whereby the individuals in the system are defended against 
anxiety” (Long 2006 pp. 2.).
In the empirical study of Menzies Lyth (1960) about the nursing service of a General Hospital, she argued 
that besides the primary task and the technology as limiting factors, other characteristics of the institutions 
as the structure, culture and the mode of functioning are determined by the psychological needs of the 
members. Therefore these defenses tend to become an aspect of external reality Menzies Lyth (1960). 
In order to develop this idea further I will examine the relationship between the design and the nature 
of the social defense systems: through the division of labour, the scope of authority, the nature of the 
coordination and the traditional organizational types: functional, divisional and matrix organizations. 
I would like to stress that behind the organizational structure (for example the distribution of workflow or 
authority and the dilemma of centralization/decentralization) elements of the social defense system can 
also be found.
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TELEVÍZIÓS REKLÁMOK VIZSGÁLATA – INTERKULTURÁLIS 

KONTEXTUSBAN 

LÓCSI Dóra

A legtöbb nyelvész szerint az interkulturális kommunikáció az eltérő kultúrák képviselőinek interaktív 
kommunikációja, az üzenetek olyan megfogalmazása és küldése, hogy azok egy másik kultúrában is ér-
telmet nyerjenek. Ennek legnagyszerűbb példája a reklám, hisz elsődleges (primer) funkciója gazdasági 
jellegű: az értékesítés előmozdítása érdekében a potenciális fogyasztók befolyásolása, ugyanakkor számos 
közvetett hatásával (szekunder funkciójával) is számolni kell. Ilyen az ízlésformálás, a nevelés, a hangulat-
teremtés, a kapcsolati kultúra alakítása stb., amelyeket a reklám mind a nyelvvel tud elérni. A reklám tu-
lajdonképpen a társadalmi kommunikáció sajátos formája, amelynél üzenetet juttatnak el a fogyasztóhoz, 
akár több országba is. Nem mindig sikerül a különböző kultúrákban megjelenő reklámokat ugyanazzal az 
üzenettel, értékekkel közvetíteni, mivel sok esetben kell számolni a szocio-kulturális tényezőkkel. Emiatt 
felettébb érdekes összehasonlításra ad lehetőséget az angol, német és magyar nyelvű reklámok vizsgálata. 
Korpuszomat az USA-ban, Angliában, Németországon és Magyarországon elérhető reklámok adják. Vizs-
gálatom tárgyát a tv-reklámok képezik, hisz a tv az emberek életébe legjobban behatoló médium így széles 
a célközönség, valamint a tv-reklámok nagy presztízsértékűek és technikai adottságaik kifejezetten jók. Az 
anyaggyűjtést a Nielsen Media Research adatainak áttekintése előzi meg: vizsgálatomhoz a piacvezető rek-
lámkutató marketingcég jelentései alapján, Amerikában, Angliában, Németországban valamint Magyar-
országon a tíz legnézettebb tv-csatorna adja a korpuszul szolgáló reklámokat. Ezek a reklámok szolgálnak 
mintavételül az általános következtetések megállapításához. A kiválasztott háromnyelvű korpusz mindez-
idáig 486 reklámból áll. Ezeket nyelvészeti elemzésnek, és statisztikai kiértékelésnek vetettem alá. Vizs-
gáltam a reklámok szövegeinek megformálási valamint nyelvalkalmazási kérdéseit. A kutatás célja annak 
megállapítása, hogyan nyilvánul meg az interkulturalitás a vizsgált reklámokban, illetve az adott ország 
reklámozási szokásaira vonatkozóan.
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INTUITÍV RACIONALIZMUS 

MAJOROS Károly Tamás

A gazdasági életben születő alternatívák közötti választások, mind súlyukat illetően, mind idősíkban való 
elhelyezkedésüket tekintve eltérnek a természetes személyek mindennapi döntéseitől. Tanulmányozva a 
globális vállalatok stratégiai döntéseit érzékelhetjük, hogy milyen széles az érintettek köre, valamint igen 
jól felismerhető az is, hogy milyen hosszú távon determinálja egy mérlegelés eredménye a szervezet műkö-
dését. Ennek ellenére nem jelenthetjük ki, hogy csak azok a döntések bizonyulnak sikeresnek, melyek dön-
téstámogató rendszerek adatbázisainak feldolgozási eredményeképpen láttak napvilágot. A döntéshozatal 
a gazdasági szereplők – tulajdonos, menedzser, alkalmazott - különböző szintjein, különböző formában 
valósul meg. A megkülönböztetés alapja az a tulajdonlási mérték, mely polarizálja a tulajdonos-menedzser 
és alkalmazott menedzser rendszereket. Ennek egyik oka, hogy egy ponton túl szétválik a vállalati és a 
menedzsmenti érdek (képviseleti probléma), melyet tovább árnyal, hogy a menedzserek motiváltságának 
fenntartása érdekében csak limitált ideig tartják őket alkalmazásban. További diszfunkciók merülnek fel 
annak kapcsán is, hogy a rövid, közép és hosszú távú stratégiák megalkotása során résztvevő menedzserek 
már nem biztos, hogy jelen lesznek a gyakorlati megvalósítás folyamatában.
Pacini és Epstein [1999] szerint a döntések megszületése két rendszer mentén szerveződik, az egyik az 
intuitív, a megérzésekre támaszkodó döntés, a másik pedig tudatos, racionális analízist követően valósul 
meg. A hétköznapi életben a megérzésen alapuló döntéseket főként a nőkre jellemző választási mechaniz-
mussal azonosítják, holott ezen ismérv messze nem csak genus specifikus. Ennek ellenére elég sok miszti-
kum kötődik a megérzés fogalmához, és utalásokban is sokféle elnevezése ismert úgy, mint hatodik érzék, 
belső hang, női megérzés. A protokollokon és analízisen nyugvó ésszerű döntések sem tisztíthatók meg 
teljesen az intuíció befolyásától, hiszen egyes elméleti iskolák szerint megérzéseink alapja, korábbi tapasz-
talatainkban gyökerezik. Gyakran előfordul, hogy a magánszféra szereplői, döntéseik során mélyreható 
kutatásokat alkalmaznak egy fogyasztási cikk vásárlása esetén, míg az üzletiszféra actorai csupán megér-
zéseikre hagyatkoznak nagy értékű beruházásaik kapcsán, hiszen a pénzügyi mutatók pro és kontra érvei 
kiegyensúlyozzák egymást, vagy egyéb externális hatások árnyalják a képet.
A döntésekkel kapcsolatosan további felmerülő dilemma a rövid és a hosszútávon eltérő hasznosság ösz-
szehasonlítása. A mindennapi életünk során sokszor tapasztaljuk, hogy az emberek gyakran feláldozzák 
a hosszú távú előnyökből származó nagyobb hasznosságot a rövid távú előnyök oltárán.  Annak ellenére, 
hogy az eltérő időben keletkező hozamok összehasonlítására remek formulákat alkalmazhatunk, a külön-
böző időszakok kockázati hatásainak metrizálása komplikáltabb. 
Meglátásom szerint, kellő psziché szükségeltetik, annak a döntéshozónak, aki függetleníteni szeretné ma-
gát a chronos befolyásától és igen fejlett önismeret sem árt a több éves tapasztalatokon alapuló intuíció és 
racionális döntések kellő elegyű alkalmazásának kiválasztásához, mely receptúrájának megalkotása igazi 
művészet. Jelen munkámban ezen adrenalin buzgást nem nélkülöző igen szofisztikált eljárásnak szeret-
ném a Cardano-i eszközét kalibrálni. 
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VOC MODELLEK ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOS TELJESÍTMÉNY 

AZ EURÓPAI UNIÓBAN 

NAGY Andrea Magda, KONKA Boglárka

A tudományos teljesítmény bemeneti és kimeneti mutatószámokkal mérhető. A kimeneti mutatószámok 
közé tartozik a publikációk és a szabadalmak száma, illetve a publikációk hatását mérő hivatkozások meny-
nyisége. Tanulmányunkban az Európai Uniós ország tudományos outputját vizsgáljuk a közgazdaságtu-
domány, ökonometria és pénzügytan (Economics, Econometrics and Finance); üzleti-, menedzsmenttu-
dományok és számvitel (Business, Management and Accounting); döntéselméletek tudománya (Decision 
Sciences) és társadalomtudományok (Social Sciences) területein. Arra keressük a választ, hogy a VoC 
(Varieties of Capitalism) modellek alapján képezett országcsoportok teljesítménye milyen mértékben tér 
el egymástól, illetve milyen okok magyarázhatják ezeket a különbségeket.
Tanulmányunkban a SCImago Country and Journal Ranking adatbázis által közölt mutatókat használjuk: 
publikációk és hivatkozások száma, valamint a h-index. Az általunk vizsgált tudományterületeken kevés-
bé jellemző a szabadalmaztatás, ezért elemzésünkben ezeknek a mutatóknak az értékelésétől eltekintünk. 
Vizsgálatunk az 1996-2013 közötti időszakot öleli fel. Az egyes csoportok összehasonlításához statisztikai 
módszereket alkalmazunk. A varianciaanalízis alkalmas csoportokon belüli/közötti különbségek és hason-
lóságok azonosítására. 
Kutatásunk középpontjában az európai modellek alapján kialakított országcsoportok állnak. Célunk meg-
állapítani, hogy ezek a kategóriák társadalomtudományos teljesítményében milyen eltérések/hasonlósá-
gok figyelhetőek meg. Korábbi elemzések alapján előrevetíthető, hogy az „angolszász” csoport (Egyesült 
Királyság, Írország) kiemelkedően magas értékekkel rendelkezik a többi kategóriához viszonyítva. Ennek 
fő oka, hogy az angol nyelv lingua franca, azaz közvetítő szerepet tölt be a globális tudományok színterén. 
Feltételezhető továbbá, hogy az Európai Unió tagjai között az általunk vizsgált tudományterületeken Kö-
zép-Kelet Európa országai (Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Lengyelország, Csehország, Észtország, 
Lettország, Litvánia, Románia, Bulgária és Horvátország) nyújtják a leggyengébb teljesítményt. Ez külö-
nösképpen a szocializmus következtében kialakított intézményi rendszer sajátosságaira vezethető vissza. 
Ennek tulajdonítható, hogy az elemzett országok közül a közép-kelet európai államok csoportja tekinthető 
a tudományos teljesítményt mérő mutatószámok alapján a leghomogénebbnek. 
Egy hatékony közösségi szakpolitika megalkotásához nélkülözhetetlen az országok közötti eltérések, illetve 
hasonlóságok feltárása. Az általunk elkészített tanulmány hozzájárul az Európai Uniós gazdaság- és tudo-
mánypolitika kialakításához, mivel pontosabb képet kapunk általa az egyes tagállamok társadalomtudo-
mányok területén elért teljesítményéről. 
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REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG A KÁRPÁT-MEDENCE 

ORSZÁGAIBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HUMÁN TŐKÉRE 

NAGY Balázs

A kutatás korábbi szakaszában már publikálásra került a jelenség, miszerint a nemzetgazdasági verseny-
képesség a rendszerváltás utáni időszak egyik kulcskérdésévé vált Kelet-Közép-Európában. A tanulmány-
ban bemutatott nemzetközi versenyképesség-kutató intézetek jelentései több faktoron keresztül végzik 
el a nemzetgazdaságok rangsorolását. E jövőre, fenntarthatóságra és jóllétre fókuszáló jelentések sokkal 
komplexebb képet adnak a gazdaság állapotáról és teljesítményéről, mint a gyakran kritizált GDP-hez kö-
tött fejlődési mutatók, amelyek elsősorban a múlt gazdaságpolitikai intézkedéseinek eredményeit mutat-
ják.
A vizsgált Kárpát-medencei országok (Magyarország, Románia és Szlovákia) versenyképességének alaku-
lásán túl elemzésre kerülnek a regionális versenyképesség főbb indikátorai is, melyek közül a tanulmány-
ban kiemelt szerepe van a kutatás-fejlesztésnek, az oktatásnak és a jóllétnek. Ezen indikátorok kiválasztása 
a hazai és nemzetközi szakirodalom, valamint a szerző korábbi kutatási eredményei alapján lettek kivá-
lasztva, figyelembe véve a Kárpát-medence, mint történelmi régió sajátosságait.
A humán tőke fejlesztése korunk egyik jelentős társadalmi-gazdasági kihívása. Ez magában foglalja többek 
közt az oktatás színvonalának emelését, a lakosság egészségi állapotának javítását, valamint az „agyelszí-
vás” jelenségének csökkentését. Versenyképességi szempontból kiemelhető, hogy a tudás megbecsülésével, 
az oktatási rendszer fejlesztésével tudunk csak lépést tartani a tudásalapú társadalmat építő nemzetekkel.
A kutatás célja azon faktorok azonosítása, amelyek a regionális versenyképesség szempontjából kiemelt 
jelentőséggel bírnak, amelyek kompetitív előnyt jelenthetnek a régiók közötti versenyben. Ennek követ-
kezményeképp a tanulmány hozzájárul a fejlettség tekintetében jelentkező regionális különbségek felisme-
réséhez, a fejlesztési prioritások kijelöléséhez, valamint a gazdaság és civil szféra régió- és országhatárokon 
átívelő hálózati szinergiájának megteremtéséhez. Összességében pedig utat mutathat a regionális politika 
alakításában, amelynek jelentőségét mutatja, hogy az Európai Unió költségvetésének legnagyobb hánya-
dát e célok megvalósítására fordítja.
A szubnacionális elemzés területi egységeinek a vizsgált országok NUTS 2 régiói kerültek kiválasztásra. A 
kutatás jelen fázisa szekunder adatokra épül, amelyek forrását a nemzetközi versenyképesség-kutató inté-
zetek (IMD, WEF) jelentései, valamint a KSH, az Eurostat, az ENSZ és a Világbank adatbázisai jelentették. 
Az adatok feldolgozása egy- és többváltozós statisztikai módszerekkel történt meg. A tanulmány a Kárpát-
medencére kifejlesztett regionális versenyképességi index kidolgozásának egy szeletét adja, ugyanakkor 
önmagában is hozzájárul a területi egységek összehasonlításához és a regionális különbségek feltérképe-
zéséhez.

Kulcsszavak: regionális versenyképesség, Kárpát-medence, jóllét, humán tőke
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ÚJ FOGALMAK A KÖZGAZDASÁGTANBAN 

NAGY Zita Barbara, TÓTH Gergely, KISS Lívia Benita

A közgazdaságtan főáramlatának elméleteit mára már egyre több kritika érte, ugyanis a mindennapjainkat 
erősen érintő gazdasági problémák és kérdések gyökereinek megértéséhez csak sajátos szemszögből járul 
hozzá. Az elmúlt évszázad alatt a közgazdaságtan jellege jelentősen megváltozott. A kritikák segítettek ab-
ban, hogy olyan új irányzatok jöjjenek létre, amelyek a közgazdaságtan területeinek alakulását legfőképpen 
a XX. század második felében más-más irányokba tereljék.
Az alternatív közgazdaságtan tudományterületén a bionómia az élővilág törvényeinek tanulmányozásával 
és egy olyan alternatív gazdasági modell kidolgozásával foglalkozik, amely talán megoldhatja a kor gazda-
sági problémáit. Ez az újfajta közgazdaságtani irányzat fókuszában kiemelten az emberi közösségek állnak. 
Úgy véljük, hogy itt ideje másként gondolkodnunk a gazdaságról, a közgazdaságtanról és az értékekről. Al-
ternatív megközelítéseinkben az élővilág, az emberi természet valósághűbb ábrázolását kívánjuk beemelni, 
és a közgazdaságtan uralkodó felfogásának határait kiszélesíteni. 
Célunk, hogy az emberi versengés mögött meghúzódó folyamatokat megismerve, a jelenlegi közgazdasági 
versenyszemléletet árnyaljuk, megtaláljuk a kooperáció és a verseny egyensúlyi állapotát, és a jó verseny 
feltételeit fogalmazzuk meg. 
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A PÉLDAKÉPEK, MINT A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 

MOZGATÓRUGÓI A 10-14 ÉVES KOROSZTÁLY SZEMÉBEN 

PAP Katalin

Napjainkban a gyermekek több szempontból is külön fogyasztói célcsoportot jelentenek. Fogyasztói szoká-
saik elkülönülnek a fiatalok és felnőttek szokásaitól, ennek megfelelően pedig eltérnek referenciacsoport-
jaik is, melyek Törőcsik (1996) definíciója szerint értékeket és normákat képviselnek és a csoport tényleges 
vagy közvetett tagjának a magatartását befolyásolják. Más tehát az a csoport, amelyhez egy gyermek tartoz-
ni, hasonlítani szeretne, akikről példát vesz. Különösen igaz ez a a virtuális világban, az új típusú referen-
ciacsoportok megjelenésének idején (Tárkányi 2008). De kik is tekinthetőek a mai 10-14 éves gyermekek 
példaképeinek? A mai sztárokkal túlzsúfolt médiában van-e helye a 20. században eszményképnek tekintet 
irodalmi és történelmi személyeknek, családtagoknak vagy barátoknak? Esetleg ez részben vagy egészben 
átalakult?Egyes nézetek szerint ma már a gyermekek döntő többsége a mozi, a sport és a zene világából 
választ példaképet, a családtagok vagy tanárok pedig háttérbe szorulnak (Szűcs 2009). További kérdés-
ként jelenik meg a téma tekintetében, hogy a korosztály a valós vagy fiktív karaktereket tekintik követendő 
példának, illetve milyen mértékben tudnak velük azonosulni. A Kid.Comm 2 kutatási eredményei szerint 
a gyerekek főként 12 éves kor alatt tudnak azonosulni a mesefigurákkal, később azonban más területről 
választanak példaképet. Lényeges továbbá, hogy nemcsak a példaképek kiléte, hanem a mögöttük meg-
húzódó értékek is kérdésesek, illetve változnak (László 2010). Az említetteken túl releváns kérdés, hogy 
mennyiben befolyásolják példaképeik a gyerekek fogyasztási szokásait.
Kutatásom során ezen fiatal korosztály példaképeinek megismerésére vállalkozom az említett kérdések 
körbejárásával, annak érdekében, hogy az választott korosztályt befolyásoló faktorokat jobban megértsük. 
Primer kutatásomat a témában korábban végzett hazai és nemzetközi kutatásokra alapozom, amelyet fó-
kuszcsoportos kutatással, valamint mélyinterjúkkal tervezek elkészíteni annak reményében, hogy a 10-14 
éves korosztály példaképeiről és fogyasztói szokásairól egy sokkal átfogóbb képet kapjunk. A kutatás során 
feltárt eredmények várhatóan számos alkalmazási lehetőséggel rendelkeznek. Ennek megfelelően többek 
között olyan referenciacsoportok megjelölésére alkalmas, amelyek valóban fontos szerepet játszanak az 
adott korosztály életében, és amelynek segítségével a vállalatok hatékony marketing stratégiát tudnak ki-
alakítani a korosztály elérésében.

Kulcsszavak: gyerekek, refernciacsoport, példakép
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AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÉS A CO-CREATION JELENTŐSÉGE AZ 

INNOVÁCIÓBAN 

PAPP Adrienn

Az elmúlt évek felgyorsult gazdasági környezetében a megújulásra, innovációra való képesség, valamint a 
hálózati gondolkodás, együttműködések jelentősége egyfajta sikertényezővé vált. A nyitott innováció ezt 
a két képességet foglalja magában. Chesbrough 2003-ban fogalmazta meg, hogy az innováció területén 
egyfajta paradigmaváltás történt – a zárt innováció modelljéről a nyitott innováció modelljére való átállás 
lett jellemző. A nyitott innováció modellje szerint az ötletek nem csak a vállalaton belülről származhatnak, 
hanem a vállalaton kívülről is. A külső források erőteljes igénybevétele mellett fontos a belső források 
kezelése is. A legfontosabb külső forrás a fogyasztó és vele történő folyamatos interakció. A vevő egyfaj-
ta tudás bázisként való kezelése a jellemző. A value co-creation koncepció részét képezi az innováció, az 
együttműködések és a marketing összekapcsolása egy közös értékteremtés keretében. A kapcsolati marke-
ting hagyományos felfogása mellett megjelenő újszerű co-creation koncepció lényege a vállalat, a vevők és 
a partnerek közötti interakció egy probléma megoldása érdekében. A koncepció alapja, hogy létrehozza és 
fejlessze azokat a vevői platformokat, ahol a vállalat technológiai és emberi erőforrások integrálása mellett 
előnyre tehet szert versenytársaival szemben. (Nambisan és Baron, 2009, Nambisan, 2008) Ezek a plat-
formok képesek arra, hogy az új terméket vagy szolgáltatást személyre szabják a S-D logika alkalmazásával, 
túlszárnyalva ezzel a hagyományos marketing technikákat (Vargo és Lush, 2004), megragadva ezzel azt, 
hogy jobban kielégítse a fogyasztók igényeit az egyre heterogénebb piacon. A kapcsolati marketing és a co-
creation koncepció tudatos alkalmazása a vállalatoknál hatással van a termék innovációk eredményességé-
re figyelembe véve a vevők és érintettek igényeit. Elképzelésem szerint a co-creation koncepciónak hatása 
van a kapcsolatokra, illetve fokozhatja a meglévő kapcsolatok erősségét, így befolyással bírhat a bizalom, 
elégedettség kialakulásában, a kapcsolat erősségére, és ezek által az attitűd és magatartás alapú lojalitásra 
is. A co-creation előnyét egy hármas pillér segítségével fogalmaznám meg: az imázsra gyakorolt hatása, 
a költségekre gyakorolt hatása és tudásra gyakorolt hatása. A koncepció egészének a hatását szeretném 
vizsgálni a vállalatok eredményességére, kiemelve az innovációt és a piaci eredményeket. Fontos pontnak 
tartom annak megvizsgálását, hogy az együttműködések által a marketing hogyan és hol tud bekapcsolód-
ni az innovációs folyamatba, valamint az együttműködéseket mi mozgatja, mi motiválja egyes szereplők 
oldaláról. Célom az innováció és a co-creation közötti kapcsolat leírása, a co-creation előnyeinek és hátrá-
nyainak feltérképezése, valamint az együttműködési képességre való hajlandóság és motivációinak leírása.

Kulcsszavak: co-creation, együttműködés, értékteremtés, kapcsolati marketing, innováció
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A SZOCIÁLIS MIKROHITELEZÉS – A KIÚTPROGRAM 

TAPASZTALATAI ALAPJÁN 

Dr. SCHÜTT Margit

Magyarországon a leszakadók (jövedelmi szegénységben élők és társadalmi kirekesztődés, depriváció) ál-
tal érintettek száma abszolút értékben és arányaiban is növekedést mutat 2000-2013. között. Ezzel a folya-
mattal párhuzamosan az egyenlőtlenségek is nőttek. Federico Cingano1, az OECD kutatója a „Jövedelem 
egyenlőtlenségi trendek és azok hatásai a növekedésre” címet viselő anyagában az OECD országok három 
évtizedre visszanyúló adatbázisát vizsgálva arra a következtetésre jut, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségek-
nek lényegi, statisztikailag szignifikáns negatív hatása van a növekedésre. Az elszegényedés fokozódásának 
megakadályozása tehát a gazdasági növekedés fenntartása érdekében is fontos lenne. A legszegényebbek 
számára biztosított jó minőségű oktatás (az óvodától a teljes életcikluson át tartó tanulásig) biztosításán 
túl2 (ennek – várhatóan pozitív - hatásai csak közép- és hosszútávon jelentkeznek), a foglalkoztatás és 
önfoglalkoztatás növelése (ennek pozitív hatásai már rövidtávon is jelentkeznek) járulhat hozzá az elsze-
gényedés visszaszorításához. Munkahelyek hiányában az önfoglalkoztatás támogatása és ösztönzése lehet 
az az aktív foglalkoztatáspolitikai eszköz, amely – hangsúlyozottan kiegészítő jelleggel, de – elősegítheti a 
foglalkoztatás-növelési célok elérését. 
A kutató hipotézise az, hogy (i) meghatározott feltételek mellett tartósan munkanélküli, mélyszegénység-
ben élő, leszakadó és kirekesztett emberek is képesek önfoglalkoztatóvá válni; (ii) képesek továbbá, de 
legalábbis szándékukban áll a vállalkozás indítására kapott szociális mikrohitelt, kölcsönt törleszteni, visz-
szafizetni; (iii) a vállalkozási tevékenység végzése hozzájárul társadalmi kirekesztettségük csökkentéséhez. 
Állításaim érvényességét a Kiútprogram tapasztalatainak, eddigi eredményeinek deszkriptív statisztikai 
módszerekkel való értékelése alapján mutatom be. A Kiútprogram egy speciális önfoglalkoztatási prog-
ram, amely közösségfejlesztéssel, pénzügyi és vállalkozás-támogató szolgáltatások közvetítésével, továbbá 
vállalkozási, pénzügyi, életvezetési ismeretek oktatásával, tanácsadással támogat mélyszegénységben élő 
embereket, főként romákat azzal a céllal, hogy saját erőforrásaikat mozgósítva tartósan javítani tudjanak 
rossz társadalmi és jövedelmi helyzetükön. Ennek eszköze az inkluzív szociális mikrohitel. Tanulmányom-
ban – a nemzetközi irodalomra is hivatkozva – bemutatom egy a mikrohitelt eszközül felhasználó, ma-
gyarországi modell eddigi működési tapasztalatait és szakpolitikai ajánlásokat fogalmazok meg, valamint 
megjelölöm a további kutatási irányokat. 
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A SZABADPIACI MECHANIZMUSOK ÉS ÁLLAMI INTERVENCIÓK 

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE A BRIC-ORSZÁGOK PÉLDÁJÁN 

KERESZTÜL 

SŐREG Krisztina

Mind a nemzetközi gazdaságtan, mind pedig a fejlődésgazdaságtan egyik visszatérő kérdése, hogy egy 
adott ország gazdaságának hosszú távú fejlődése szempontjából a liberalizált vagy a nemzeti piacokat vé-
delmező, protekcionista jellegű gazdaságpolitika az eredményesebb. E kutatás legfőbb célkitűzése választ 
találni arra, hogy különböző fejlődési fázisban lévő gazdaságok esetében mely külkereskedelmi politikák 
segítik elő a hosszú távú gazdasági növekedés fenntartását, vagy alacsonyabb egy főre eső jövedelemszintű 
gazdaságok esetében a felzárkózást. Ez a kérdésfelvetés már önmagában kétségbe vonja akár a szabadpiaci 
paradigma, akár az aktív állami intervenciókra épülő protekcionizmus elméleti-gyakorlati általános érvé-
nyességét is. A tanulmány első kutatási hipotézise, hogy a protekcionizmus rövid távon a GDP és a GNI 
növekedését eredményezi a belföldi termelés és a belső felhasználás párhuzamos fellendítésén keresztül. 
Azonban hosszú távon a protekcionizmus elzárja a belső piacot a külföldről érkező innovációtól, ez pedig 
idővel a gazdasági fejlődés gátjaként léphet fel, mivel romlik a belföldi eredetű termékek korszerűsége, 
versenyképessége. A második hipotézis szerint a külkereskedelmi liberalizáció iránti igény egy bizonyos 
fejlettségi szint elérése után mintegy önmagától jelentkezik a belföldi vállalati szektorban. Egy-egy spe-
cifikus tevékenységre szakosodott vállalat számára egy idő után méretgazdaságosabb, és így költségha-
tékonyabb is adott termékkel vagy szolgáltatással a limitált méretű belföldi piac helyett az egész világon 
megjelenni. Ez alapján tehát a külkereskedelmi liberalizáció a fejlődés szükséges, de nem elégséges felté-
tele. Jelen tanulmány a legutóbbi 1-2 évtizedben gyors növekedést mutató BRIC országcsoport és a hagyo-
mányosan fejlett országok, a „Triád” - az Egyesült Államok, Japán és az Európai Unió – külkereskedelmi 
politikájának főbb elemeit vizsgálja, és ezt veti össze gazdasági teljesítményük alakulásával. Elsődleges 
módszerünk egy statisztikai adatokra támaszkodó összehasonlító elemzés: ennek alapja a Világbank World 
Development Indicators adatbázisa, melyből a reál GDP növekedésre, a külkereskedelmi nyitottságra, az 
átlagos és medián importvám szinte és a külkereskedelmi egyenleg alakulására vonatkozó adatokat hasz-
náljuk fel. A kvantitatív információkat a külkereskedelempolitika jellegéről rendelkezésre álló kvalitatív 
(inkább szabadpiaci, vagy inkább protekcionista) információkkal vetjük össze. A kutatás elméleti hátte-
rét a nyitott gazdaságok makroökonómiája, a fejlődésgazdaságtan és a nemzetközi politikai gazdaságtan 
adja. Utóbbiakhoz hozzátartozik az olyan szerzők releváns eredményeinek vizsgálata, mint D. Rodrik, P. 
Krugman, R. Gilpin, T. S. Papola vagy R. Stubbs. A hazai szakirodalmat illetően pedig Veress József, Artner 
Annamária, Andor László, Magas István vagy Vigvári Gábor munkássága jelent fontos kiindulási alapot 
az olyan fogalmak tisztázásához, mint a globalizáció, a 2008-2009-es világgazdasági válság vagy a fej-
lesztő állam modellje. Kijelenthető-e, hogy a kereskedelmi korlátok lebontása szükségszerűen gyorsabb 
gazdasági növekedéshez vezet? A téma aktualitásához az is hozzájárul, hogy az elmúlt években a fejlett 
országok csoportján belül Nyugat-Európa és Japán gazdasága stagnál, míg a 2008-as válság után Kína, 
India, Brazília és Oroszország növekedése is lassult, de még mindig meghaladja a legfejlettebb országokra 
jellemző növekedési ütemet. A kutatás további lényeges pontja, hogy vajon egy-egy országban először a 
gazdasági növekedés beindulására és azt követően a külkereskedelmi nyitásra lenne szükség, vagy pedig 
éppen fordítva érhető el hatékonyabban a stabil gazdasági növekedés. A kutatás tervezett eredményeként 
egy magyar, valamint egy angol nyelvű folyóiratcikk várható.

Kulcsszavak: külkereskedelmi liberalizáció, protekcionizmus, versenyképesség, globalizáció, gazdasági 
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TECHNOLOGY TRANSFER AND GOVERNMENTAL MEASURES 

SZABÓ István

For some years now I’m involved in hungarian innovation from various aspects. One of these aspects comes 
from the governmental side, where various ideas exist (and existed) on how to boost technology transfer 
in Hungary. In this regard, I attended a few conferences (not as PhD student), and had the honor to write 
a recension on the book published by various authors (Innovációs rendszerek. Szerelők, kapcsolatok és 
intézmények) which examined with other themes the technology transfer from different aspects. I also 
examined the role of venture capital in Hungary which should play a major role in start-ups by definition, 
however, evidence shows this is not the case. (Paper currently under publication.)
As some soultion for issues on technology transfer and spin-offs is expected to come from the governmental 
side as well I decided to examine what measures are planned and analysed their potential by making a 
comparative analysis. The analysis aims at showing the „state-owned” ideas on technology transfer and its 
possible impacts with its prequisites as well. With this paper I would like to make a comparison betwen 
plans and their potential use and their connection to the current situation as well. Through a Swot-analysis 
of the ideas the results and their viability will be shown.
The scope of the research is simple, yet complex question – What are the prequisites and threats for 
successful governmental plans on technology transfer? As I will show, spin-offs and thus the importance 
of technology transfer is quite overvalued – such voices can be heard in Hungary as well, but their „spirit” 
of entrepreneurship and their potential to make cultural changes in the higher education sector are of great 
importance. Still, since the market doesn’t seem to solve this problem, state interferation is a must if we wish 
to boost technology transfer to reach an adequate level, a level which provides new (potentially innovative) 
ideas to market players. After showing the relevant literature I will show two current governmental ideas 
on technology transfer’s further develpoment in depth. After the ideas are shown, through a swot-analysis 
I make a comparison between them, taking into account the current situation of technology transfer, and 
will show what are the neccesities for them to make an impact. 
Besides the literature basis certain governmental documents and strategic papers were used for the 
research (such as the Smart Specialisation Strategy and relevant working papers. 
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ECONOMIC CONVERGENCE PROCESSES ACROSS GERMANY WITH 

SPECIAL REGARDS ON GAMMA CONVERGENCE 

SZENDI Dóra

The spatial inequalities are significant characteristics of the economies (Nemes Nagy J. 1990). The cause 
for it is that in the space do not exist two separate points with the same characteristics (Nemes Nagy J. 
2005.), because there are differences in their economic, social and cultural factors. The analysis of the spa-
tial inequalities, convergence and the catch up process of the peripheral regions is not new (nation-states 
convergence - Barro and Sala-i-Martin, 1992; Romer, 1994; Sala-i-Martin, 1995; 1999). Convergence is a 
concept that has gained popularity among economists, and means a tendency for the poorer countries to 
grow more rapidly than the richer countries, and so they can converge in living standards. 
The empirical analysis of the convergence dates back into the 1960s. Initially the neoclassical growth the-
ory of Solow was the dominant model in the convergence literature. In the practise there are two main 
calculation methods of the convergence, the sigma and beta convergence approach. Quah (1995) in his em-
pirical analysis shows that in the world the GDP/capita of the countries does not have a common catch up 
path, the dates are building clusters (club-convergence). These are clusters of regions whose steady state 
paths are close to each other, with minimal intra-group and maximal inter-group differences (Benedek-
Kocziszky, 2014.).  
In this recent research the economic convergence process of the German NUTS3 regions will be analysed 
by the GDP per capita indicator for the 2000-2011 time period. The convergence of the German territories 
is a recent theme of today because almost 25 years after the reunification of the country there are huge 
spatial inequalities. My former analysis in the convergence of the country in NUTS2 showed small catch 
up process across the regions (Szendi, 2012.). 
In this research the convergence process will be analysed with different types of measurement technics 
(sigma, beta, club convergence and gamma convergence). The sigma-convergence measures the disper-
sion of growth using the coefficient of variation of a certain sample. The beta-convergence examines the 
existing regression between the GDP/capita of the initial year and the yearly average growth rate of it. I 
suppose that the dates show clustering processes across regions, so the club-convergence can be verified. 
Boyle and McCarthy (1997) formed up a new convergence method called gamma convergence, which is a 
kind of rank concordance, and is a relatively new insight in the economic convergence. 
The results of the analysis support my hypothesis that the initially underdeveloped territories could grow 
rapidly in the analysed period, and the catch up process has started. It means that mainly the eastern part 
of the country could converge to the most developed western territories. So the convergence process can 
be verified also in NUTS3 across the German territories.  Although the speed of convergence was relatively 
slow across the NUTS3 territories, there was a small catch up process between 2000 and 2011 according 
to the results of the sigma, beta and also gamma convergence. The sigma convergence was most dynamic 
between 2001 and 2009. In this time period the CV indicator was decreasing significantly. The beta con-
vergence shows for the whole time period successful and significant processes, from the dates five or six 
convergence clubs can be specified according their initial GDP and average GDP growth rates. The gamma 
convergence indicator also underlies the catch up process to 2010 but its dynamic was a little slower.

Keywords: Germany, sigma and beta convergence, gamma convergence, club-convergence
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DINAMIKUS MODELLEK ALKALMAZÁSA ÉLETBIZTOSÍTÁSOK 

CASH FLOW ELŐREJELZÉSÉRE 

SZEPESVÁRY László

2012 óta foglalkozom a biztosításmatematikai modellezéshez köthető kutatási témával, amelybe rövid betekin-
tést nyújtok az előadás során. Piaci és életbiztosítási kockázatok modellezése a Szolvencia 2 keretrendszerében 
címmel írtam 2012-ben diplomamunkámat. A dolgozat kapcsán 2012-ben elnyertem a Magyar Aktuárius Tár-
saság Biztosításmatematika Ifjú Mestere megnevezésű díját. A doktorandusz évek alatt több egyetemi előadást 
is tartottam a témában a mester és posztgraduális aktuáriusi képzéseken, továbbá 2015 tavaszán újabb prezen-
tációt mutatok be a Magyar Aktuárius Társaság tagjelölti bemutatkozó előadásán.
A biztosítási szakma egyik legfontosabb kérdése napjainkban a Solvency II (Szolvencia 2) keretrendszer 2016-
ban életbe lépő bevezetése. Az új rezsim szabályrendszere áthatja a biztosító teljes működését, melynek részeként 
modellezési lehetőségekben bővelkedő, újszerű kalkulációk elé állítja az aktuáriusokat (biztosítási matematiku-
sokat). Az előadás az életbiztosítási kötelezettségek Szolvencia 2-beli modellezésével foglalkozik, amelyhez az 
alapvető eszköz egy olyan cash flow modell építése, amely a jövőbeli pénzáramokat jelzi előre azok nagyságával, 
időpontjával és valószínűségével. A modellezés kapcsán olyan manapság népszerű matematikai – statisztikai 
módszerek kerülnek alkalmazásra, mint a Monte Carlo szimulációk és a kopulák, valamint a mortalitási és 
survival modellek. Az említett módszertani eszközöket a biztosítók a gyakorlatban nem mindig alkalmazzák, de 
az előadáson bemutatott eredmények rávilágítanak, hogy használatukkal érdemben pontosíthatók a modellek.
A pénzáram modell befolyásoló paraméterei közül elsőként a befektetési hozamok vizsgálata kerül bemutatásra. 
A hagyományos életbiztosításokra jellemző fogalom a technikai kamatláb, egyfajta garantált hozamszint, amely 
aszimmetrikus helyzetet hoz létre a biztosító és az ügyfél közt. Az előadás során bizonyításra kerül a hipotézis, 
miszerint a hozamgaranciával rendelkező biztosításokra a hagyományos determinisztikus számításhoz képest 
sztochasztikus megközelítés használatával érdemben javítható a cash flow modell pontossága. A jelenlegi ala-
csony hozamkörnyezetben különösen fontosak a bemutatott elemzések. A modellezés empirikus hozamadatok 
statisztikai vizsgálatával kezdődik, majd a Szolvencia 2 irányelveknek megfelelő speciális transzformáció után, 
Monte Carlo szimulációval kapott hozamsorozatokkal történik a cash flow modell kiértékelése, valószerű bizto-
sítási példákon bemutatva. 
A cash flow modell két további befolyásoló paraméteréről esik még szó. A magyar mortalitási tényadatokból 
kiindulva bemutatásra kerül egy halandósági előrejelzés a Lee-Carter modell felhasználásával. Végezetül a biz-
tosítási szerződések törlésére vonatkozó elemzés lesz látható, a túlélési modellek közé tartozó Cox-regresszió 
segítségével. Távlati célom a vizsgálatok további elmélyítése, különös tekintettel a mortalitási modellezésre. 
Ehhez kiindulópontként OTKA kutatási pályázatot nyújtottunk be Halandóság modellezése: Sztochasztikus 
módszerek és számítási megoldások címmel a Budapesti Corvinus Egyetem kötelékében. 

Kulcsszavak: Solvency II, Cash flow modell, Hozamgarancia, Monte Carlo szimuláció, Mortalitási előrejelzés
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 BERUHÁZÁSI – PROJEKT KOCKÁZATOK VIZSGÁLATA ÉS FEL-

TÁRT DIMENZIÓI PRIMER KUTATÁSI EREDMÉNYEK ALAPJÁN 

SZILÁGYI Tibor Pál, ALMÁDI Bernadett

Az elmúlt évtizedek során egyre inkább felerősödnek a marketing alapú tudományos vizsgálatok jelentő-
ségei, melyek a vállalkozások és a fogyasztók viszonyát vizsgálják, de a folyamatmenedzsment és a pro-
jektmenedzsment is jó elméleti alapot nyújt kutatásunkhoz éppúgy, mint a fiatalok pénzügyi döntéseinek 
vizsgálata.
A téma aktualitását abban látjuk, hogy a gazdasági válság hatására folyamatosan alakuló piaci és szerkezeti 
viszonyok indokolttá teszik a beruházási okok mögött húzódó várakozások vizsgálatát és összefüggéseinek 
megismerését. A gazdasági környezet változásával megváltoznak a beruházási szokások. A szolgáltatói ol-
dal abban az esetben, ha lépést akart tartani a megváltozott igényekkel, alkalmazkodnia kell a piac többi 
szereplőivel együtt ehhez az igényváltozáshoz. Kutatásunk tehát ezt az igényváltozást hivatott felderíteni, 
és a gazdasági szereplők számára kínál továbbélési stratégiákat a jövőbeli lehetőségek és igények bemuta-
tásával.
Alkalmazott módszertan: a primer kutatásunk kvalitatív és kvantitatív kutatási fázisból épül fel. A kvalita-
tív kutatás szakértői mélyinterjúk alapján féligstruktúrált interjúvázlat segítségével történt. Publikációnk 
jelenleg a kutatás pillanatnyi állapotának megfelelő kereszt metszeti képét mutatja be, ahol a kvalitatív 
kutatás újabb, feltárt tényezőit állítjuk, párhuzamba a korábbi eredményeinkkel.
Az alapozó kutatási eredmények: pénzügyi-; idő-; személyi-; társadalmi-; és pszichológiai kockázatok. A 
jelenlegi kutatási fázisban a lefolytatott kvalitatív interjúk és azok kiértékelése azt mutatta, hogy: az egyes 
projektek résztvevői között megjelenik az együttműködés kockázat, egészségügyi kockázat, valamint az in-
formációkockázat is. A vizsgálat során feltártuk a beruházási hajlandóság, az építészirodák és a beruházás-
előkészítés között megmutatkozó kapcsolatrendszer struktúráját azok összetettségét és hatásdimenzióit. 
A legtöbb projekt esetében minden értelemben előnyt jelent, ha a projekt legfőbb mérföldköveit előre rög-
zítik: melyek azok a fázisok, azok a pontok, ahol szakmailag is indokolt a visszacsatolás.
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kockázatcsökkentési javaslatok
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 A MAGYAR ÉS FRANCIA BORTERMELŐ ÁGAZAT 

TŐKESZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA 

SZÜCS Gábor, Boda Dániel

A tanulmány célja a magyar és a francia bortermelő ágazat tőkeszerkezetének az elemzése és a finanszí-
rozási modellek vizsgálata. Először az adatbázis és az alkalmazott módszerek kerülnek bemutatásra, majd 
az ágazat leíró statisztikai elemzése következik. A kutatás alapjául a Bureau Van Dijk Orbis adatbázisa 
szolgált, ami 110 millió cég adatait tartalmazza a világ 206 országából. A szűrést országok és tevékenységi 
körök alapján hajtottuk végre, kiválasztva Magyarországot és Franciaországot, illetve a bortermelést leíró, 
1102-es, szőlőbor termelése TEÁOR kódot. A vizsgált időintervallum 10 év, ami során bemutatásra kerül-
nek a vizsgált országok bortermelő ágazatainak mindazon folyamatai, amik a rendelkezésre álló pénzügyi 
mutatókkal leírhatóak. Az elemzés során kiderült, hogy jövedelmezőség és hatékonyság szempontjából a 
francia bortermelés a magyar előtt jár, ami jóval kedvezőbb helyzetet teremt a további bővülést illetően. 
Az idegen tőke szerepe a finanszírozásban mindkét ország esetében mérsékelt és a trendeket figyelve né-
mileg közelítenek egymáshoz, azonban a francia ágazatban egyelőre még magasabb a forrásbevonás ezen 
formája. Az alacsony tárgyi eszköz arány miatt arra a következtetésre jutottunk, hogy a francia borter-
melő ágazatban kisebb szerepet játszik a fedezetként bevonható eszközök aránya a hitelezés során, mint 
a magyar piacon. Emellett a forgóeszközök, azon belül is a készletek aránya jelentős szerepet játszik az 
eszközök összetételében. Továbbiakban a tanulmány vizsgálja a két országban alkalmazott finanszírozási 
politikák közötti különbségeket, kiemelten szinten azokat a változókat, amik alapján a két ágazat elkülönül 
egymástól. Ennek elvégzése diszkriminancia-analízis segítségével történt, ami rámutatott a finanszírozási 
sajátosságokra. Azért esett a erre az elemzési módszerre a választásunk, mert egyetlen csoportosító válto-
zó található az adatbázisban, amelyek az országokra utalnak, és a többi, az analízishez köthető feltétel is 
teljesül. A diszkriminancia-analízis során kiderült, hogy a két ágazat a saját tőke aránya, a tárgyi eszközök 
aránya, az exporthányad és a nettó forgótőke alapján különül el. Ez részben alátámasztotta az idősoros 
elemzés során tett megállapításokat és egyben új vizsgálandó változókra hívta fel a figyelmet. A tanulmány 
fő következtetése, hogy a tőkeszerkezetet leíró mutatók viselkedése jelentősen eltér a vizsgált országokban.
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EGY SIKERES VÁLLALKOZÁS NÖVEKEDÉSÉNEK ÉLETCIKLUSAI 

TÓTH Róbert

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkat követően hazánkban is az érdeklődés középpontjába helyeződ-
tek a mikro-, kis- és középvállalkozások. Ezen vállalatokat a foglalkoztatottságban betöltött grandiózus 
szerepe, valamint a hozzáadott érték termelésében is szintén kiemelkedő jelenléte helyezi szinte minden 
nemzetgazdaság fókuszába. A szektor elemzésekor a külső környezet mellett kiemelt szereppel bír a belső 
körülmények vizsgálata is, hiszen egy vállalkozás sikeres működését nem csupán a forrásokhoz való hoz-
zájutás lehetősége, hanem a belső szervezeti struktúra és szervezeti kultúra milyensége is jelentősen befo-
lyásolja. Azonban mind a belső mind pedig a külső körülmények eltérő módon jelentkeznek a vállalkozás 
fejlődésének egyes szakaszaiban.
Dolgozatom kutatási kérdése az ismertebb vállalati életpályamodellek bemutatására és azok továbbgon-
dolására összpontosít. Az életciklus modell elemzését alapvetően a vállalkozások fejlődésének, növekedé-
sének vizsgálatára alakították ki. A vállalatok életgörbéjének modellezésére mára számos külföldi és hazai 
kutató tett kísérletet. Az egyik ilyen modell alapját Ischak Adizes alkotta meg, aki a vállalkozások életútját 
egy élő szervezet fejlődésének szakaszaival azonosított. Adizes (1992) modellje a növekedés mellett a fel-
merülő töréspontokat is tartalmazza. Ezzel ellentétben Larry E. Greiner (1998) kizárólag a növekedési 
pályát írja le, az egyes evolúciós és revolúciós időszakok jellemzésének kiegészítésével. Jeffry A.Timmons 
amerikai közgazdász tipológiája a gyorsan növekvő vállalkozások életpályájával foglalkozik. Szerb László 
életciklus modellje a növekedés elemzését kiegészíti a vállalkozás és külső környezete között fennálló szo-
ros kapcsolatrendszerrel. Salamonné Huszty Anna a hazai kis-és középvállalkozások növekedési pályájá-
nak elemzését a stratégia szemszögében elemezte. 
A különféle elméletek igazolásaként egy sikeres, 100%-ban magyar tulajdonban lévő, szolnoki székhelyű 
vállalat több mint 20 éves szakmai életpályája kerül bemutatásra. A vállalkozás életciklusainak elemzése 
során azok a kulcsfontosságú tényezők kerülnek bemutatásra, melyek jelentős hatást gyakoroltak az egyes 
életszakaszokban. A tanulmány kiemelten foglalkozik az egyes vállalati sikertényezőkkel is, amelyek nélkül 
a vállalkozás talán nem abban a státuszban lenne, mint amellyel ma már rendelkezik. A szervezet alapo-
sabb megismerését egy, a vállalat tulajdonosával folytatott mélyinterjú, valamint több személyes látogatás 
is segítette.
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 EGY KERESLET-ELŐREJELZŐ MODELL KRITIKÁJA ÉS 

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI II. 

VARGA Zoltán

A Debrecenben 2014-ben megrendezett Tavaszi Szél Konferencia óta eltelt egy év alatt, az akkor felvázolt 
eredményekre (Egy kereslet-előrejelző modell kritikája és fejlesztési lehetőségei) alapozva, olyan új mo-
dell/modellcsalád született és folyamatosan gyarapszik, amely az emberi gondolkodásnak a hasonlóságke-
resési, felismerési és, így a már megtörtént események azonos, vagy közel azonos újbóli megismétlődésé-
nek előrejelzését teszi lehetővé. Így rejtett folyamatok is felfedezhetővé válhatnak.
A primer modell az idősorok időpontjaihoz tartozó hányadosok, vagy távolságok mérésével indul, majd 
ezekből egymást kizáró és át nem fedő kategóriákba tömörítve, különböző kategória-mintázatok generá-
lásával, és a rájuk FKERES logika szerinti leginkább hasonlító sorozatot beazonosítva, a követő sorozat 
első eleme elfogadható kellő pontosságú előrejelzésként. A kapott becslések a találati pontosság, illetve az 
iránytartás szerint kerültek értékelésre.
Az így létrejött új, hibridizált modell univerzalitása, ez idáig más-más időszakokat és időtávokat felölelő 
tőzsdei és vállalati értékesítési adatokon volt tesztelve. Ezeken a teszteken az első modell egyformán ki-
egyensúlyozott eredményeket mutatott, amelyek bizonyítják a modell stabilitását és következetességét.
A következő fontos mérföldkő a modell véletlen-tesztnek való alávetése volt, amely az Excel által generált 
véletlen számok minél pontosabb találatának és a következő szám várható irányának meghatározását tűzte 
ki célul. Ezáltal a modell „véletlen-felfogása” vált mérhetővé. Azaz felmerült a kérdés, hogy ha a modell 
felismerhető mintázatokat észlelt a véletlenben, amelyeket előrejelzésként vissza is adott, vajon véletlen-e 
a véletlen?
A modell véletlen-teszten elért iránytartásra vonatkozó eredménye feltárt egy rövid – közvetlen a követ-
kező időpont - és hosszú távú előrejelzési sajátosságot, amelyet a matematikai valószínűség számítással 
alátámasztva, a jelenlegi eredmények alapján a modell közel van a matematikai maximumhoz: 67,34% 
(33/49) vs. 65,61%. Ugyanakkor itt meg kell jegyezni, hogy az előbbi két érték, a matematikai rövid táv 
közelítését adja hosszú távon!
A primer modell egyik korlátozó tényezője, hogy a kategóriák számának 1 és 9 közé kellett esnie, mivel az 
FKERES függvény nem tudja megkülönböztetni a kétjegyű számokat az egyjegyűektől. Ennek a korlátnak 
a feloldására egy kódolásos rendszer lett kialakítva, amely először az angol ABC betűit használta fel a ka-
tegóriák számainak átváltására, így a korábbi 9-ről 26-ra nőtt az elérhető kategóriák száma, így a modell 
érzékenysége is. Ugyanezen logikával bármely kategóriaszám megfeleltethető, bármely más egyjegyű ka-
rakternek, tovább növelve ezzel az érzékenységet.
Egy másik fontos lépés a modell tényleges univerzalitásához elengedhetetlen N dimenziós továbbfejlesz-
tés, amely a jelen pillanatban elérhető adatok és teszteredmények alapján még nem áll rendelkezésre.
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AZ OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI 

POLITIKÁJÁNAK KIHÍVÁSAI 2008. UTÁN 

VASZARI Tamás

Vlagyimir Putyin 1999-es miniszterelnöki kinevezése, majd elnökké választása után új korszak kezdődött a 
rendszerváltás utáni Oroszországban. Az új elnök egyik első lépése a jelcini káosz felszámolása volt, amely 
folyamat 2000. és 2008. közé tehető. Vlagyimir Putyin ekkor üzent hadat a kilencvenes években megerő-
södött oligarcháknak, s világossá tette számukra, hogy ha meg akarják őrizni vagyonukat, akkor a politikai 
befolyásukat fel kell adniuk. Mindössze egy maréknyi üzletember maradhatott a Kreml közelében, de a 
jóindulatért cserébe teljes lojalitást kellett vállalniuk.
Putyin elnöki évei alatt Oroszországban végre az életszínvonal is emelkedésnek indult. A konjunktúra mö-
gött azonban ekkor még nem strukturális reformok, csupán az energiahordozók árának növekedése állt. 
Ez a tény 2014-re jelentős károkat okozott az orosz nemzetgazdaságnak, mivel a költségvetési bevételek 
forrásait továbbra sem sikerült átrendezni. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az ország vezetése tétle-
nül várta volna az energiaárak esését. 2005-ben egy új, hosszú távú fejlesztési stratégia került elfogadásra, 
amelynek központi célja az energiahordozóktól való függőség csökkentése, és a feldolgozóipar, illetve a 
szolgáltató szektor megerősítése.
A fellendülés gyorsan meghozta a Putyin adminisztráció népszerűségét, s a hazai ellenzék mellett a nyu-
gat sem firtatta az irányított demokrácia létjogosultságát. Az életszínvonal emelkedése azonban nem csak 
politikai, de gazdasági hatásokat is generált. Mivel az orosz gazdaság a korábbi időkben az energiahordo-
zók és ásványkincsek kitermelésére, a nehéziparra, valamint a hadiiparra fókuszált, ezért a feldolgozóipar 
fejlesztése háttérbe szorult, s az ország a lakossága számára készülő fogyasztási cikkek előállításában nem 
volt sem versenyképes, sem tapasztalt. Az állampolgárok dinamikusan bővülő vásárlóereje 2000-től ko-
rábban ismeretlen mennyiségű keresletet generált az építőipar, az autóipar, a tartós fogyasztási cikkek, a 
bankszektor és a szolgáltatások piacán. Mivel azonban a helyi kínálati szereplőket az új helyzet felkészület-
lenül érte, így hamarosan felpörgött az import. Az energiahordozók dinamikusan bővülő exportbevételei 
bőséges fedezetet teremtettek az importkiadásokra, így a helyzet nem tűnt aggasztónak. Ennek ellenére 
megkezdődött a deviza- és aranytartalékok felhalmozása, illetve létrehoztak egy stabilitási alapot is, hogy 
egy esetleges recesszió esetén pótolni tudják a kieső bevételeket. A fent felsorolt intézkedések jól mutatják, 
hogy az ország vezetése tisztában volt Oroszország kiszolgáltatott helyzetével, és a veszélyekkel. A 2006-
ban elfogadott gazdaságfejlesztési stratégia 2015-ig a technológiaimportot, az innovációs kapacitások és 
a hazai termelőszektor fejlesztését, illetve a feldolgozó ipar támogatását állította középpontba, az egyes 
régiók fejlesztéspolitikáját pedig a helyi adottságokra alapozva alkották meg. A kérdés ezek után már csak 
az, hogy az óriáshajó vajon mekkorát fordul az után, hogy a kormányos eltekerte kormányt.
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257Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

HOGYAN VÁLTOZOTT A NŐK ÉS KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 

FIATAL NŐK MUNKAERŐPIACI HELYZETE? 

VATAMÁNY Bella

A nők és férfiak megkülönböztetése az élet különböző területein nem új keletű dolog, egyidős a történelem-
mel. A férfiak maguk köré alakították ki a hatalmi nomenklatúrát, és ez a gondolatvilág továbböröklődött, 
megmaradt, miközben a világ megváltozott. Ebben az új világban a nők szerepe és lehetőségei ugyan javul-
tak, de a kettős mérce megmaradt.
PhD kutatásomnak a következő kutatási alapproblémát fogalmaztam meg: Magyarországon, az elmúlt év-
tizedek erőfeszítéseinek dacára, gazdasági stabilitást veszélyeztető demográfiai folyamatok zajlanak.
A cikk kutatási kérdése: Hogyan változott a fiatalok, a nők és különös tekintettel a fiatal nők munkaerőpiaci 
helyzete az utóbbi időszakban?
Azt a feltevésemet, miszerint a fiatalok negatív munkaerőpiaci tendenciái felerősödve jelennek meg Ma-
gyarországon az elmúlt 5 évben, a pénzügyi válságban megjelent negatív trendek pedig konzerválódtak, az 
Intrum Justitia 2014. év végi felmérése is alátámasztja. Állításuk szerint az európai országokban élő 15-24 
éves korosztály elég pesszimista a jövőt illetően, a megkérdezettek kevesebb, mint egyharmada bízik ab-
ban, hogy jobban fog élni, mint a szülei.
Köllő János (2010.) vállalati panelen alapuló becslése a foglalkoztatás-csökkenés dominanciáján túl szá-
mos további, érdekes következtetésre vezetett. A zömmel férfiakat foglalkoztató vállalatok létszáma és bé-
rei az átlagosnál erőteljesebben csökkentek. Ez az eredmény azt tükrözi, hogy a több férfit foglalkoztató 
termelővállalatok foglalkoztatásban és bérben mérve is rosszabbul jártak az átlagnál. Érdekes, hogy a cso-
portos leépítések esetében a helyzet eltérő, ez az elbocsátási forma a nőket egy árnyalatnyival erőteljeseb-
ben sújtotta. Ezen alapszik második feltevésem, miszerint a nők a válság egyik munkaerőpiaci vesztesei 
hasonlóan az európai trendekhez.
A gyermekvállalási tervek meg nem valósulásának okai első három helyén családi, egészségügyi és anyagi 
problémák állnak, amelyek családmérettől és társadalmi helyzettől erőteljesen függenek. (KORFA, 2012.) 
Így megállapítható harmadik feltevésként, hogy a fiatal, képzett nők a munkaerőpiaci helyzet kilátástalan-
sága miatt is megfontolják a kivándorlást és elhalasztják a gyermekvállalást.
Tapasztalatok szerint a következő intézkedések segítenék a női foglalkoztatást: a gyermekes anyák foko-
zatos munkába állása részmunkaidős állások támogatásával és kibővítésével (jelenleg számos ágazatban 
ez nem elérhető); a GYES és GYED ideje alatt lehetőség megteremtése szakmai szinten tartás céljából 
távmunkákra; családi napközik létesítése és munkáltatók adókedvezményekkel való támogatása és ösz-
tönözése helyi bölcsődék, óvodák üzemeltetésére. A fiatalok helyzetét tekintve pedig foglalkoztatás-barát 
makrogazdasági politikát kialakítva, nagyobb hangsúlyt lehetne helyezni a készségfejlesztésre, és olyan 
programokra, intézkedésekre, amelyek kifejezetten rájuk összpontosítanak.
Cikkemben a fiatalok és nők foglalkoztatási helyzetéről szóló feltevéseimet statisztikai adatokra, szakiro-
dalmi áttekintésre, a Gender Gap Report felmérésre és a közgazdaságtani logikára alapozom. 
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ASYMPTOTIC TESTING OF THE CONDITIONAL VALUE-AT-RISK 

VÉKÁS Péter

In mathematical terms, a risk measure is a mapping between the set of probability distributions and the set 
of real numbers. In finance and insurance, the aim of applying risk measures is to quantify the underlying 
uncertainty of financial returns or losses. 
The earliest instance of a risk measure in the literature was the standard deviation, which was used by Mar-
kowitz in his famous portfolio optimization model. Nowadays, the most popular risk measure applied by 
the financial and actuarial professions is the so-called Value-at-Risk (often abbreviated as VaR or V@R), 
which corresponds to a quantile of the probability distribution of returns or losses on a specific time hori-
zon. Despite the simplicity of its interpretation, several authors have pointed out the undesirable proper-
ties of VaR in the literature: in a counter-intuitive way, it is not subadditive in general, and optimization 
problems involving VaR are not particularly well-behaved. 
Recently, a popular alternative of Value-at-Risk, the so-called Conditional Value-at-Risk (CVaR or CV@R) 
– which is equivalent to the so-called Expected Shortfall (ES) and Tail Value-at-Risk (TVaR or TV@R) in 
the case of continuous probability distributions – has emerged and gained significant popularity in aca-
demic circles as well as among practitioners of finance and insurance. CVaR is equivalent to the tail condi-
tional expectation of a probability distribution of returns or losses on a specific time horizon, given that the 
return or loss exceeds a particular quantile of the distribution. Coherence is defined as a set of intuitively 
desirable characteristics of a risk measure, and Arztner et al. have shown that CVaR – as opposed to VaR 
– is a coherent risk measure. Additionally, optimization problems involving CVaR are more tractable in 
an analytical sense than those comprising VaR. Possible applications of VaR and CVaR include, among 
others, creating trading rules in financial markets, asset portfolio optimization as well as financial capital 
calculations in banking and insurance.
In my article, I investigate the asymptotic properties of CVaR and derive its asymptotic distribution based 
on earlier results of other authors on the jointly normal asymptotic distribution of sample quantiles. Addi-
tionally, I use this distribution in order to construct a statistical test of the location of the CVaR, which may 
be applied to test whether CVaR-based capital levels are in line with available observed data, and investi-
gate some of its properties. To the best of my knowledge, the proposed test is new in the literature. Finally, 
I demonstrate the correctness of my approach by presenting results of promising numerical experiments 
that have confirmed its validity. 

Keywords: risk measures, Conditional Value-at-Risk, finance, insurance, statistical inference
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NYUGAT-EURÓPAI GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEMEK ÉS 

ÜZLETI ISKOLÁK RANGSORBELI ELTÉRÉSEINEK VIZSGÁLATA 

VERES Anita

Az egyetemek, illetve üzleti iskolák piaci versenyben való helytállásának intézményi stratégiái napjainkban 
átlépik a nemzeti piacok határait. A hazai felsőoktatási igények kielégítése mellett a nemzetközi piacokon 
való versenyképes helytállás napjainkban ugyanolyan központi célként fogalmazódik meg a felsőoktatási 
intézményeknél, mint a vállalati szférában működő cégek esetében. A rangsorolások, bár hasznosságukkal 
és megítélésükkel kapcsolatosan jelentősek a kritikai észrevételek, a felsőfokú oktatás országhatárokon túli 
bővülése miatt, egyre fontosabb szerepet töltenek be az felsőfokú intézmények, így az üzleti képzésekkel 
foglalkozó iskolák életében is. A felsőfokú oktatás hagyományos keresleti és kínálati funkciói megváltoz-
tak, így a versenyképességet meghatározó szempontok is átértékelődtek és többféleképpen értelmezhető-
ek. Ebből következik, hogy a felsőfokú oktatás versenyképességének fogalma és teljesítményének mérhe-
tősége is nehezen meghatározható. 
A tanulmányban összegzésre kerültek azok a tényezők, amelyek befolyásolják a nyugat-európai gazdaság-
tudományi egyetemek általános rangsorbeli pozíciójának, illetve az adott egyetemhez tartozó üzleti iskola/
MBA program rangsorbeli pozíciójának eltéréseit. A nyugat-európai gazdaságtudományi egyetemeknél 
angolszász élmezőny van, addig az üzleti iskolák/MBA programok esetében spanyol-francia intézmények 
szerepelnek túlnyomó többségben az élmezőnyben. A kutatás arra kereste a választ, hogy a nyugat-európai 
egyetemek és üzleti iskolák teljesítményében megmutatkozó különbségek követik-e a régiók eltérő gaz-
dasági és társadalmi helyzetből adódó strukturális egyenlőtlenségeit, vagy másféle területi, stratégiai és 
egyéb olyan sajátosságokkal rendelkeznek, amelyek alátámasztják az eltéréseket. A nemzetközi adatbázis 
összeállításához a Financial Times és a QS rangsorok európai egyetemekre és üzleti iskolákra, MBA prog-
ramokra vonatkozó rangsoradati kerültek felhasználásra. Az egyetemek, illetve üzleti iskolák rangsorainak 
rangsorkészítő, illetve képzés specifikus módszertanának eltéréseinek ellenére azok összehasonlíthatósága 
jelentős adatredukció után lehetséges.    
A rangsorok népszerűsége egyre nő bár szerepük és jelentőségük vitatott, hiszen a jelentősebb listába való 
bekerülésnek a tényleges rangsorolást megelőző, az egyes rangsorok módszertanának szakirodalmi kutatá-
sai alapján azonosítható, kizáró kritérium határozzák meg. A kritikai észrevételek és hiányosságok ellenére 
vitathatatlan, hogy a rangsorok által nyújtott információk átláthatóbbá és összehasonlíthatóbbá teszik a 
világ felsőoktatási piacán résztvevő versenyzőket.   
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CIRKULÁRGAZDASÁG, MINT EGY LEHETSÉGES ÚT A 

FENNTARTHATÓSÁGHOZ 

VIZKELETI Anna

Egyetemi tanulmányaim alatt kezdtem környezetgazdaságtannal foglalkozni, ezen tudományterületen el-
ért eredményeim a következők:
A Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Intézetében az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 
76870.számú, „Globalizáció és intézményi változások, Magyarország világgazdasági illeszkedési stratégiái” 
című kutatási programba kapcsolódtam be, melynek keretében a „Fenntartható regionális fejlődés” pályá-
zaton első helyezést értem el „A klímaváltozás és annak regionális hatásai” című munkámmal 2008-ban.
Sopronban 2010. április 6-7-én megrendezett XII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkon-
ferencián II. helyezést értem el „Globális felmelegedés: nemzetközi akciók és hazai válaszok” című dolgo-
zatommal.
A 2011-ben elkészített „A környezeti erőforrások kiaknázásának kockázata, különös tekintettel a recski 
aranybányászatra” című dolgozatommal a XXXI. OTDK-án II. helyezést értem el a Pannon Egyetemen.
Jelenlegi kutatásom a fenntartható fejlődéshez, a gazdasági növekedés fenntarthatatlanságához kapcsoló-
dik. A források nem hatékony kihasználása, a környezetre nehezedő nyomás, az éghajlatváltozás, a társa-
dalmi kirekesztés és az egyenlőtlenségek kihívást jelentenek a hosszú távú gazdasági növekedés számára. 
A jelenlegi lineáris modellnek – amely a következő szakaszokból áll: a nyersanyag felhasználása, gyártás, 
fogyasztás, a hulladék ártalmatlanítása – fokozatosan egy olyan cirkuláris modell lép a helyébe, amely ese-
tében minden egyes felhasznált tonna anyag, joule-nyi energia és hektárnyi föld több hozzáadott értéket 
tartalmaz és hasznot jelent majd a takarékos nyersanyag-felhasználás, az anyagok újrafelhasználása és 
újrafeldolgozása révén. Továbbá az erőforrás-termelékenység határozza majd meg a jövőbeli versenyké-
pességet.
Előadásomban az ipari ökológia jellemzőit, széles eszközrendszerét foglalom össze. Vázolom egy olyan 
gazdasági ösztönző rendszer kialakítását, amely a kis- és középvállalatokat is a fenntartható jövőt megala-
pozó gazdasági modell irányába mozdítaná el.
Összefoglalom a témához kapcsolódó jelentősebb nemzetközi és hazai szakirodalmat. Összehasonlítom a 
fenntartható fejlődés, a gazdasági növekedés, valamint az új gazdasági modell fő jellemzőit. Ismertetem az 
ipari ökológia legfontosabb jellemzőit, valamint eszközrendszerét. Az elemzésekhez a releváns nemzetközi 
adatbázisokat, a témához kapcsolódó nemzetközi és hazai kutatási eredményeket használom fel.
A fenntartható fejlődés, ezzel együtt a környezeti szempontok gazdaságba integrálása új értelmezést, új 
szemléletet kíván a társadalom és a gazdaság valamennyi szereplőjétől.
Hipotézisek:
H1: A reálgazdaságban ma mindent felülír a növekedési kényszer, a növekedés élénkítése, a véleményeket 
pedig befolyásolja a gazdasági szereplők érdekek által vezérelt hozzáállása.
H2: Jelentős irányváltásra gazdaságszerveződési módra van szükség, amelyben a társadalmi és ökológiai 
szempontok fontosabbak a piaci terjeszkedésnél, a profitnál.
A zöld és erőforrás-hatékony gazdaságra történő átmenet mindenekfelett lehetőség Európa globális ver-
senyképességének növelésére, a jövőgenerációi jólétének biztosítására, valamint a fenntartható és színvona-
las munkahelyek támogatására, miközben a közelmúlt gazdasági válságából való kilábaláshoz is hozzájárulást 
nyújt.
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 A SPORT, MINT TELEPÍTÉSI TÉNYEZŐ 

VÖRÖS Tünde

A telephelyelmélet a különböző piaci szereplők gazdasági tevékenységének térbeli jellemzőit vizsgálja. A 
globalizáció következtében számos olyan folyamat erősödött fel, amelyek új dimenzióba helyezték a tele-
pítési döntéseket. Lengyel és Rechnitzer (2004) mutat rá arra, hogy a gazdaság térbeli kiterjedésével, a 
termékek tömeges szállíthatóságával és a termelési tényezők szabad áramlásával már tudatos telephelyvá-
lasztásról beszélhetünk. A gazdasági szereplők üzleti kalkulációk alapján próbálnak megfelelő működési 
helyet találni. A gazdaság fejlődésével egyre több tényező figyelembe vételével születnek e döntések. A 
technológia fejlődésének eredményeképpen a tér kitágult, az idő pedig összeszűkült: globális gazdasági 
és társadalmi térben gondolkodva születnek döntések. Már nem csak a szállítási, vagy teljes termelési 
költségek minimalizálása a cél az optimális földrajzi elhelyezkedés kiválasztásakor. A fejlett országokban a 
növekvő jólét lehetővé tette az alapvető szükségleteken túlmutató igények figyelembe vételét is. A mérhető, 
monetarizálható tényezőkön (pl. szállítási költségek, bérköltségek, termelési tényezők közelsége) túlme-
nően az egyáltalán nem, vagy nehezen kvantifikálható, szubjektív elemek is döntési tényezők lehetnek. 
Ilyenek lehetnek például a rekreációs, kulturális vagy sportolási lehetőségek is.
A szabadidősport vagy a hivatásos sport telepítési döntéseket meghatározó szerepéről természetesen csak 
a globális gazdaság időszakában, a fejlett országok esetében beszélhetünk. A nemzeti jövedelmek növe-
kedése, a technológia fejlődése és az egészséges életmóddal kapcsolatos attitűd változása egyaránt hoz-
zájárultak a sport szerepének felértékelődéséhez. Nefiodow (1996) Der sechste Kondratieff című könyve 
szerint az eddigi Kondratyev-ciklusokat technológiai innovációk (gőzgép, vasút, elektronika, információ-
technológia) ösztönözték. Ezzel szemben a jelen és a jövő kihívásainak megoldását, a hatodik Kondratyev-
ciklus mozgatórugóját a testileg-lelkileg egészséges emberben látja.
Elméleti kutatásom célja a sport telephely választási döntésekben betöltött szerepének vizsgálata. Elsőként 
a telephelyválasztással foglalkozó elméletek áttekintésének segítségével, a telepítési tényezők rendszeré-
ben helyezem el a sport szerepét. Emellett az elemzés alapját képezi a sportszféra által nyújtott, térbeli 
döntéseket befolyásoló gazdasági és társadalmi haszon összetevőinek vizsgálata is. A sport fogalmának és 
területeinek értelmezése mellett külön vizsgálom az egyén, a társadalom, a vállalati szféra, illetve a nem-
zetgazdasági szinten jelentkező hasznokat.
Ezt követően a háztartás, a profitorientált gazdasági szervezetek és a közszolgálati szervezetek szempontjá-
ból külön-külön vizsgálom a sport telepítési döntésekben betöltött szerepét. Elméleti kutatásomban külön 
kiemelem a szabadidősporthoz és a hivatásos sporthoz kötődő tényezőket, valamint a „kemény” (anyagi, 
monetarizálható, számszerűsíthető) és „puha” (nem anyagi, nehezen számszerűsíthető) elemeket egyaránt.

Kulcsszavak: telepítési döntések, szabadidősport, hivatásos sport, társadalmi haszon
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BURGENLAND ÉS NYUGAT-DUNÁNTÚL K+F+I SZEKTORÁNAK 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

KERESZTES Gábor

Magyarország számára fontos minden olyan nemzetközi „best practice” átvétele és a hazai feltételek közé 
való beillesztése, majd továbbfejlesztése, melyekből gazdasági versenyelőnyöket lehet kialakítani. A hosszú 
távú és fenntartható növekedés érdekében a magyar államnak lehetőség szerint vezető szerepre kell töre-
kednie minél több területen a közép-kelet-európai térségben. Egyik ilyen kiemelt terület a K+F+I szektor 
megerősítése, mely újra visszaadhatná a magyar elme és kreativitás nemzetközi hírnevét és egyediségét. 
Ehhez elengedhetetlen a modern gondolkodás, a modern technológia, a modern világ igényeihez való tö-
retlen alkalmazkodás, s különösen fontos az előrébb tartó államoktól való tanulás. A dolgozat megírásá-
ban a szerzőt motiválta az a tény, mely szerint az ausztriai és ezzel együtt a burgenlandi gazdaság számos 
szempontból hasznos tanulságokkal szolgálhat a hazai döntéshozók számára, ugyanakkor meglehetősen 
keveset hallani ezekről.
A témakör vizsgálata kétségkívül aktuális és jelentős a vállalati szektor innovációs teljesítményének aspek-
tusából is, mert alapvetően ez a szektor határozza meg egy adott gazdaság versenyképességét, termelési 
potenciálját. Bizonyított tény, hogy a fejlett államokban a K+F+I szektort döntő részben a magánkézben 
lévő vállalatok finanszírozzák és hajtják előre, kevésbé az állami megrendelések. A szektoron belül is ki-
emelt jelentőséggel bírnak a kis- és közepes vállalatok. A KKV-k jelennek meg a legnagyobb arányban és 
a legmagasabb foglalkoztatottsági szinttel, azonban az innovációs teljesítmény tekintetében jellemzően 
negatív folyamatok realizálódnak, hazai és nemzetközi szinten egyaránt. A téma aktualitását bizonyítja 
továbbá, az „Innovatív Unió” jövőképének megvalósítása, mely a következő Uniós tervezési ciklus egyik 
legfontosabb feladata. A cél elérése érdekében az EU főként a KKV szektor innovációs eredményeiben kí-
ván jelentős előrelépéseket tenni.
A kutatás érdeklődésre tarthat számot, mert - annak ellenére, hogy készülnek átfogó hatástanulmányok a 
K+F+I folyamatok vizsgálatáról - az innovációs elemzések döntő többsége adott makrogazdaságra, vagy 
régióra, szektorra összpontosít, kevésbé a különböző országokban lévő regionális innovációs rendszerek és 
eredmények, vagy az egyes gazdasági szereplők vizsgálatára. Jellemző még az adott országban lévő régiók 
összehasonlítása, ugyanakkor kevésbé meghatározó az eltérő államokban lévő szomszédos régiók vállalati 
szektorainak komparációja. A KKV szektor - és ezzel együtt az egész gazdaság - számára különös jelentősé-
ge van az innovációs folyamatok megértésének és a komplex, gyakorlatban is implantálható eredmények 
megjelenítésének.
A dolgozat célja összefoglalóan tehát, az Innovatív Unió célkitűzésének, a nyugat-dunántúli és a burgen-
landi régió általános gazdasági helyzetének, vállalati szektorának és a K+F+I teljesítményének lényegre 
törő bemutatása és összevetése, különös tekintettel a kis- és közepes vállalatokra. A tanulmányban főként 
a nemzetközi és hazai szakirodalom, valamint a hivatalos szervezetektől származó szekunder adatok fel-
dolgozása jelenik meg. A dolgozat szervesen kapcsolódik egy részletesebb kutatómunka folyamatához és 
eredményeihez, mely a két régió mikro- és kisvállalkozói szektorát hasonlítja egymáshoz. A tanulmány to-
vábbi kutatásokat ösztönözhet a témában és mélyülhet az ausztriai és burgenlandi szektorokra vonatkozó 
ismeretanyag. 

Kulcsszavak: innováció, vállalati K+F, KKV, Burgenland, Nyugat-Dunántúl
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KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZEKCIÓ
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STRATÉGIAI VAGYONPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK 

MAGYARORSZÁGON: AZ ÁLLAM TULAJDONOSI POZÍCIÓJÁNAK 

ERŐSÍTÉSE AZ ELMÚLT ÉVEKBEN 

BOKOR András

Bevezető gondolatok, a téma relevanciája:
Az állam működésének eredményessége-hatékonysága (és hasznossága) szempontjából az egyik légmérv-
adóbb, hogyan kezeli saját vagyonát, felelősen gazdálkodik-e a rendelkezésre álló vagyonelemekkel, ho-
gyan képes gyarapítani, megerősíteni azt.
Az államnak – meglátásom szerint - képesnek kell lenni vagyonát a közérdek és a közösségi szükségletek 
céljaira hasznosítani. A vagyongazdálkodás egységesítésével, az átlátható és ellenőrizhető felelősségi viszo-
nyok megteremtésével, egységes irányelvek megalkotásával az állam képessé válhat arra, hogy megvédje a 
nemzeti vagyont, sőt az ésszerűség szempontjait figyelembe véve gyarapítsa is azt.
Az elmúlt években megfigyelhető, hogy az állami tulajdon kiterjesztése átfogó kormányzati stratégiává 
vált. Ez a legkülönbözőbb ágazatokat érintette, mégis ezek közül kiemelkedik az energiaszektorban és a 
bankszektorban megjelenő nagyarányú magyar állami tulajdon. 
Vagyonpolitika mint a nemzetgazdasági stratégia része:
Az alábbi összefoglaló táblázat szemléltetni kívánja, mely tendenciák érvényesültek az elmúlt években a 
kormányzati vagyonpolitika megvalósítása kapcsán. 

Tendencia Példa

Kodifikáció Alaptörvény, nemzeti vagyonról szóló (sarkalatos) törvény

Vagyonátadás önkormányzatoknak ingyenes ingatlanátadás 
Meglévő konstrukciók újragondolása PPP konstrukciók felszámolása/újratárgyalása
Rekonstrukciós projektek Kossuth tér, Várbazár, Ludovika stb.
Jó állam jó gazda Ereky terv
Strukturális átalakítás Volán: 24 állami tulajdonú társaság hét regionális szervezetbe 

került leányvállalatként,
Tulajdonosi pozíció erősítése Mol 21,2 százalékos részvénypakettjének 2011. májusi megvá-

sárlása 498,3 milliárd forintért

Nemzeti vagyon védelme pl. földtörvény
2013-ban 4 Mrd. Ft. műemlékek felújítására

Vagyonkör stratégiai célú bővítése pl. E.On gázüzletág megvásárlása

Állam direkt akvizíciós tevékenysége Pl. tankönyvkiadók felvásárlása
Bankszektorban állami tulajdon növelése pl. MKB, Budapest Bank, Erste

Állami közműszolgáltató létrehozása ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt.

Felmerül a kérdés tehát, hogy mik azok az alapvető kormányzati célok a vagyonpolitika területén, ame-
lyek megvalósítása nemzetgazdasági stratégiai célként is definiálható? A vagyonpolitika ugyanis hathatós 
eszközként segíti az államot gazdaságpolitikai programja megvalósításában és a társadalmi szükségletek 
kielégítésében. A vagyonpoltikát érintő új koncepciók olyan megoldásokat eredményeznek, amelyek révén 
a magyar állam, tulajdonosi jelenlétét megerősítve a stratégiai vállalatokban, hatást gyakorolhat a piaci 
folyamatokra is.
A kormányzati vagyonpolitika számos más szakpolitikát érint, ennek okán számos társadalompolitikára 
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gyakorol hatást. A jól átgondolt, erős államot hirdető vagyonpolitika, gyakorlatilag a legfontosabb gazda-
sági és társadalmi kérdéseket is erősen befolyásolja.
Előadásomban bemutatom és elemzem azokat a tendenciákat és folyamatokat, amelyek a magyar állam tu-
lajdonosi pozíciójának erősítését célozták az elmúlt években. Ezen stratégiai vagyonpolitikai intézkedések 
ugyanakkor nem egyediek sem Európában, sem a világ más részein, így a komparatív összehasonlítás segít 
értelmezni e tendenciák politikai térben való elhelyezkedését is.
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VÁLTOZÁSOK A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉBEN  

– A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS PÉLDÁJÁN 

KERESZTÜL 

BORDÁS Péter

A helyi közszolgáltatásokkal, mint fogyasztók találkozhatunk a leggyakrabban a mindennapi élet során. 
Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról a szerződéses hálózatról, mely lehetővé teszi, hogy a hul-
ladékot elszállítsák, a csapból víz folyjon vagy épp a közösségi közlekedést igénybe vehessük. E körben a 
fogyasztó (felhasználó), a közszolgáltató és a helyi önkormányzat szerződéses viszonyáról beszélhetünk. 
Ha bár közjogi természetűnek tűnik, alapvetően polgári jogi szabályok és eszközök szabályozzák e három 
szereplő viszonyát. Így érdekes azt megvizsgálni, hogy e szereplőket milyen szerződéses vagy épp jogsza-
bály rendeli együttműködésre, milyen jogosítványaik és kötelezettségeik birtokában vannak. A 2013. évi 
új Polgári Törvénykönyv újraszabályozta a közüzemi szerződések szabályait és közszolgáltatási szerződés 
néven, minimális szabályokat ad a jogalkotó. A részletszabályokat ágazati törvények bontják ki, amellett 
természetesen, hogy a Ptk. általános rendelkezései az irányadóak. Az utóbbi években a helyi önkormány-
zatok feladatellátása során számos rendszertani változás következett be, így különösen a közszolgáltatók 
kiválasztása és a szolgáltatás-nyújtás paramétereinek megállapításával összefüggésben. Különösen igaz ez 
a hulladékgazdálkodási, a nem közművel összegyűjtött szennyvíz, a kéményseprési vagy épp az ivóvíz köz-
szolgáltatással kapcsolatosan. Ha csak egy közszolgáltatást is vizsgálunk láthatjuk, hogy számos jogszabály 
tartalmaz rendelkezéseket a közszolgáltatási szerződésre vonatkozóan. Így jelen munkámban az általános 
szabályok változásának bemutatását követően egy közszolgáltatási szerződésre vonatkozó részletszabályo-
kat kívánom bemutatni, melyet a Hajú-Bihar megyei tapasztalatokkal kívánok példázni. Választásom a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra esett, mivel úgy gondolom, hogy e területen érezhetőek leginkább 
a szerződési szabadság változása és a polgári elemek, közjogi elemekkel való kiegészítése. A klasszikusnak 
vélt modellek olykor megdőlni látszanak, bár olykor egyáltalán nem nevezhetőek rendszer idegennek. Te-
hát e rendszert kívánom bemutatni gyakorlati tapasztalatokra építve, s nem utolsó sorban az állami szere-
pek átértékelődésére.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása társadalmi, gazdasági, környe-
zetvédelmi és közegészségügyi szempontból is kiemelt jelentőséggel bírnak.  2013. január 1. napjától ha-
tályba lépett a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.), mely új alapokra helyezte 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszert, érintve az önkormányzati rendeletalkotást is. A legje-
lentősebb változást a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó új követelmények beveze-
tése (közszolgáltató cég: csak többségi állami, önkormányzati, önkormányzati társulási tulajdonban lehet, 
nonprofit jelleg, Ht. szerinti közszolgáltatási engedély, minősítés, új közszolgáltatási szerződés megköté-
se), a Ht. szerinti új közszolgáltatási szerződés megkötésének kötelezettsége  és az eredményezte, hogy 
a folyékony hulladék már nem minősül hulladéknak, elnevezése 2013. január 1. napjától nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz, melynek szabályozása átkerült a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvénybe (továbbiakban: Vgt.). 
Az elmúlt időszakban az önkormányzatok legfontosabb feladatai közé tartozott mind a hulladékgazdálko-
dás, mind a nem közműves szennyvíz esetében az új rendszerre történő átállás, azaz a Ht. és a Vgt. köve-
telményeinek megfelelő közszolgáltató meghatározott eljárásrend (főszabály szerint közbeszerzés lefoly-
tatása) keretében történő kiválasztása és a közszolgáltatási szerződés megkötése. Az önkormányzatoknak 
nem csupán a közszolgáltatások 2013. január 1. napjától hatályos Ht. és Vgt. szerinti megszervezésével 
kapcsolatos feladatokat kellett elvégezniük, hanem a vonatkozó helyi rendeleteket is módosítani kellett az 
új szabályoknak megfelelően.
 



268 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

HOW ARE WE DOING? - DEVELOPING THE GOOD STATE AND 

GOVERNANCE INDEX 

BOZSÓ Gábor

One of the most ongoing innovative research projects of NUPS is to create a unique framework of measur-
ing government capacities and performance, so is to develop the Good State and Governance Index (GSGI).
The Good Governance Research Centre was founded in December 2013. Its general purpose is to provide 
a unique measurement framework to develop the „Good Governance Index” and the measurement meth-
odology in order to establish the „Good State and Governance Index” (GSGI) which publish a set of the 
indicators measuring government performance and efficiency.
The operation of the Centre is based on interdisciplinary cooperation which aims to grow into an interna-
tional research network establishing a public service and public policy community under the coordination 
of the National University of Public Service. The research now belongs to the newly founded Institute of 
the Science of State and Governance.
The objective is to build a performance measurement methodology on the basis of research results, which 
evaluates the efficiency of government aiming to achieve the values of Good Governance. To this end, it 
undertakes to set up a continually operating separate measurement system by creating and developing a 
specific database in the following research fields:
1.Security and trust in government; 2.Community well-being; 3.Economic competitiveness, fiscal stabil-
ity; 4.Sustainability; 5.Democracy; 6.Rule of Law; 7.Efficient public administration (as a horizontal field).
On the basis of quantitative variables of the research fields conclusions can be drawn as regards of the 
capacity of government, which also influence the change in the ability of government. The ability of gov-
ernment involves the instrumental dimension of policy-making. Unravelling the abilities requires highly 
complex and complicated methodology, however, they become measurable by using different types of in-
dicators (input, output, impact and composite and area indicators). From this starting point the overall 
logical framework of governance efficiency is to be established.
The structure of measuring Good State and Governance has a three-level arrangement. The uppermost 
level is the complex phenomenon of Good Governance. Below that there are the mentioned research fields, 
which are to be measured by clearly recognizable key indicators, as possible composite indicators. The 
third level includes sub fields which are defined within the research fields and are appropriate to identify 
certain phenomena, which are suitable for the description and calculation of the key indicators.
Interconnecting the key and area indicators with the logical framework of government efficiency is an 
important methodology innovation of the Good State and Governance Index system; namely a certain key 
indicator can either be input, outcome or efficiency indicator as well.
As a first milestone of the preparation process of the GSGI an overall volume (‘The Measurement of the 
Good State Concept. Background Studies’) was published in June 2014.
The Index Methodology Development was followed by a close cooperation with the Central Statistical Of-
fice to finalize the indicators and to obtain the required data for GSGI. 

Kulcsszavak: közpolitika (public policy), kormányzás (governance), köz-menedszement (public 
management), közigazgatás-fejlesztés (public administration reform) 
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EU CRISIS MANAGEMENT 

BUDA Lorina

The global financial and economic crisis have been analysed in many ways so far. The present study aims 
institutional aspects of the European Union crisis. Europe is currently facing a triple crisis: the bank-
ing crisis, sovereign debt crisis and political crisis. Since the existence of the euro has not been a crisis, 
which would have required a rethinking of the rules. However, the outbreak of the crisis in 2007 has made 
necessary the rethinking of the operational framework.
Although the crisis is over, suffering from it for almost half a decade has made it very clear that the EU’s 
crisis management goes far beyond the “simple financial crisis” and it is shaping actively the future of 
the EU. Crisis management measures taken up to now have set up institutional reforms that have been 
necessary to avoid the breakdown of the Union. However these actions put the integration to a new path, 
which is far from complete so we have to count more measures after the end of the economic crisis.
Economy and politics walk hand in hand in the process of European integration. The current trends outline 
a much deeper integration, the image of a limited political union. Where the coordination will be closer, 
the toolkit of the economic governance will be developed, but will not receive a real federalism, because it 
would be a real quantum leap according to the EU’s progress. 
Fiscal federalism raises the question of political integration as well, which has been reported in the Wer-
ner Plan. According to the smooth functioning of the monetary union more and more decision-making 
powers will put to the Community level, essentially formed a political union, which would mean the peak 
of the integration. Thus further institutional changes and innovations would be needed, and nation-states 
resistance can be expected due to the decrease of their sovereignty.
In which direction will the EU turn? Intergovernmental agreement will dominate, which will form a hybrid 
system, or a two-step Eurozone is clearly the way out of the heterogeneous economic environment and 
different political commitment?
These are the questions looking for answers to no avail as long as the leader of the EU and its citizens is not 
defined a new common goal. While there is no goal to be achieved new institutions and stricter controls 
are only just blind shooting 
Both theoretical and empirical methods will be applied in the research. The study based on economic 
inconsistent trinities which prove that the Economic and Monetary Union in its current form is not 
sustainable, and the current measures do not dissolve clearly the problems, so we will have to reckon with 
structural difficulties in the future.
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A TEHETSÉGGONDOZÁS MEGJELENÉSE A MAGYARORSZÁGI 

OKTATÁSIRÁNYÍTÁSBAN 

CZIRÁKI Szabina Katalin

A tehetséggondozás egyre nagyobb szerepet kap az oktatásban és a humánerőforrás-gazdálkodás terü-
letén. Az állam az oktatás jelentős részének „gazdájaként” (a köznevelési és a felsőoktatási intézmények 
túlnyomó része állami fenntartásban működik), valamint az oktatási ágazat irányítójaként meghatározza 
egyrészt a jogszabályi kereteket, valamint a rendelkezésre álló állami források, támogatások felhasználásá-
nak irányvonalait. Ezzel jelentősen befolyásolja a tehetséggondozás helyzetét. Ahogyan arra Joan Freeman 
– Johanna Raffan – Ian Warwick: Worldwide Provision to Develop Gifts and Talents projektje rámutatott, 
a tehetséggondozás akkor lehet eredményes, ha jogszabályi alapjai vannak. 
A szerző célja annak vizsgálata volt, hogy mikor és hogyan kezdődött meg Magyarországon a tehetséggon-
dozás beépülése az oktatásirányításba. A tehetséggondozás történetét eddig elsősorban pedagógiai meg-
közelítésből dolgozták fel, az állam szerepvállalásának elemzése nélkül. A kutatás során épp ezért az volt az 
elsődleges célkitűzés, hogy a közigazgatási szemszögéből vizsgálja meg és mutassa be a témát. A hipotézis 
az volt, hogy a tehetséggondozás viszonylag későn, a XX. században jelent meg állami szinten szabályozva, 
jogszabályokban, annak ellenére, hogy több olyan kezdeményezés létezett és iskola is működött már ko-
rábban, ahol egyértelműen a tehetséges fiatalok tanítása és számukra további lehetőségek biztosítása volt 
a cél.
Az eredmények: A kutatás során igazolódott, hogy Magyarországon hosszú ideje jelen volt a tehetséggon-
dozás, elsősorban az egyházi iskolákhoz (ezek közül is kiemelkedő szerepet töltöttek be a református kol-
légiumok), egyházi személyekhez (Szalkai László, Oláh Miklós, Pázmány Péter, Bakócz Tamás) kötődő-
en, illetve a peregrináció formájában. A peregrináció, a külföldi egyetemjárás hosszú ideig szükségszerű 
volt, hiszen Magyarországon nem alakult ki stabilan és hosszútávon működő felsőoktatási intézmény. A 
peregrináció a tehetséggondozás speciális formájaként a magyarországi értelmiség és szellemi elit szocia-
lizációjában is jelentős szerepet játszott, az 1867 – 1945-ig tartó időszakban a politikai és értelmiségi elit 
(a budapesti egyetemi tanárok) képviselői közül 114-en tanultak külföldi (németországi) egyetemeken. Öt 
miniszterelnök, valamint a kormányok tagjai közül 17 miniszter volt peregrinus. 
A tehetséggondozás tehát több formában is jelentős szerepet kapott, ugyanakkor intézményesítve nem 
jelent a magyar oktatásügyben. Erre a XX. században, Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi minisz-
tersége idején került sor. Klebelsberg Bethlen István miniszterelnök kormányában között töltötte be ezt a 
tisztséget, és már a beköszöntőjében megfogalmazta azt a „kultúrfölény gondolatot”, amely leginkább meg-
határozta munkásságát. Klebelsberg azon hitvallása, hogy Magyarországot a kultúra erejével lehet ismét 
naggyá tenni, nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a tehetséggondozást kiemelt jelentőséggel kezelte, 
azzal együtt, hogy tudta, nem elég csak a kiválóakat támogatni, ezzel egyidejűleg a népiskolák fejlesztése is 
szükséges. Az általa elképzelt, az oktatási rendszer egészét lefedő tehetséggondozási rendszer nem tudott 
megvalósulni, ugyanakkor minisztersége idején jelentek meg az első olyan törvények, amelyekben az állam 
tehetséggondozó feladatokat vállalt magára. Ennek egyik része a közszolgálati alkalmazottak gyermekeik-
nek tanulmányi ösztöndíjáról szóló törvény, a másik pedig a Collegium Hungaricum programot szabályo-
zó, a külföldi magyar intézetekről és a magas műveltség célját szolgáló ösztöndíjakról szóló törvény.
A kutatás elsősorban neveléstudományi, valamint oktatástörténeti szakirodalom feldolgozásával, emellett 
Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter (a tisztséget 1922 és 1931 között töltötte be) beszéde-
inek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak az elemzésével történt. 

Kulcsszavak: tehetséggondozás, oktatás, Klebelsberg
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SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A 

KÖZIGAZGATÁSBAN 

DARIDA Zsuzsa

Az elmúlt évek során valamennyien megtapasztalhattuk (ki közvetve, ki közvetlenül), hogy az állami és az 
önkormányzati feladatok ellátásának rendszere szinte folyamatosnak tűnő átalakulásban volt és van. Sőt, 
nem csak a rendszer, és a háttérben álló ideológia, hanem a rendszert kiszolgáló személyzet (mennyisége 
és minőségi összetétele) is gyökeresen megváltozott a rendszerváltás óta eltelt időben. Ám, hogy pontosan 
honnan indult, merrefelé tart és mivé válik pár éven belül a mai magyar közigazgatás – még ha láthatóak 
is bizonyos tendenciák, és érezhető a kormányzati szándék – éppen a személyi állományban rejlő még ki-
használatlan potenciál okán nehéz megjósolni.
A kutatók a versenyszféra vonatkozásában már régóta keresik a választ arra a kérdésre, hogy hogyan lehet 
a munkaerőben, mint erőforrásban rejlő lehetőségeket a leghatékonyabban felhasználni. E kérdést tovább 
kell gondolnunk, és meg kell kérdeznünk, hogy hogyan lehet a közszolgálatban állókat képessé tenni arra, 
hogy a lehető legtöbbet hozzák ki magukból, annak érdekében, hogy a végeredmény a minőségi szolgálta-
tást nyújtó közigazgatás kikristályosodása legyen. E kérdés rendkívül bonyolult és összetett, ezért annak 
részletes és kimerítő megválaszolása nem célom. Ehelyett a továbbiakban a közigazgatás berkein belül 
megvalósuló emberi erőforrás gazdálkodásnak egy szűkebb szeletét (a képzések, azon belül is a képzések 
egy speciális fajtájának, a személyiségfejlesztő tréningek) munkavállalóra/köztisztviselőre, és a szervezet 
egészére gyakorolt hatásait vizsgálom, mai előadásomban pedig e vizsgálat titkaiba avatom be az érdeklő-
dőket.
Elsőként a közigazgatás jelenlegi helyzetét mutatom be az elmúlt évek kutatásainak elméleti és gyakorlati 
tapasztalatait összefoglalva, majd ebből az általános ismertetőből kiemelve közelítem meg a képzések je-
lenlegi rendszerét, a készség-és képességfejlesztő tréningek csoportjára fókuszálva.
Majd bemutatom azt az egy éven keresztül tartó kutatást melyben egy személyiségfejlesztésben részesített 
referenciacsoport és egy kontrollcsoport vizsgálatával arra a kérdésre keresem választ, hogy pontosan mi-
lyen területeken és hogyan ragadható meg a személyiség-fejlesztés okozta változás, illetve, hogy megragad-
ható-e egyáltalán közvetlen hatásaiban, vagy csak közvetetten.
A fent említett kutatás célja mérhetővé tenni a személyiségfejlesztésnek a személyre gyakorolt hatásait, 
arra fókuszálva, hogy a változások miként jelennek meg (illetve, hogy megjelennek-e egyáltalán) a munka-
végzés területén.
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AZ INTEGRITÁS TANÁCSADÓ, MINT ÚJ MUNKAKÖR A 

KÖZSZOLGÁLATBAN 

DÖMÖTÖR Ildikó

Bevezetés és témafelvetés
1. A magyar közszféra modernizálása számos kihívással jár. A reformok azonban mit sem érnek, ha a köz-
szférában dolgozók és az ügyfelek korrupciós jelenségeket tapasztalnak. A mostani előadásomban azt mu-
tatom be, hogy az újonnan bevezetett „integritás tanácsadó” munkakör hogyan illeszkedik egyrészt a köz-
szféra reformját célul kitűző Magyary Programba, másrészt a közigazgatás szervezetrendszerébe. 
A téma újdonságára való tekintettel részletesen kitérek az integritás és az integritásmenedzsment fogal-
mak értelmezésére is. Ehhez kapcsolódóan e szakterület magyarországi tudományos kutatásának a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem Integritás Tudásközpontja a fő szakmai műhelye. Az integritás tanácsadó mun-
kakörének a közszféra HR rendszerébe történő illeszkedése és általában véve az integritás-szemléletnek a 
közigazgatásban való meghonosítása számos olyan kérdést vet fel, amelyek további kutatásra érdemesek. 
A 2010-ben indított, Magyary Zoltán nevével fémjelzett programmal összhangban folyik a közszféra re-
formja, és a közigazgatási szervek vezetőinek és munkatársainak képzése is. Ahogy Magyary Zoltán 
professzor fogalmazott: „A közigazgatás a tisztviselőkön fordul meg…” 
2. Az európai uniós forrásból finanszírozott projektnek köszönhetően több ezer kormánytisztviselő kom-
petenciafejlesztése történik és történt már meg országszerte. Az Államreform Operatív Program (ÁROP) 
projektek kiemelt célja a kormánytisztviselők együttműködési, kommunikációs, szervezési és vezetési 
készségeinek fejlesztése, a mindennapi munka hatékonyabbá tételéért.
3. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának HR Kutatócsoportja (Dr. Szakács 
Gábor vezetésével) „Humán tükör 2013” címmel átfogó kutatást végzett a magyar közszféra HR-központú 
feltérképezésére. A kutatásban megfogalmazott javaslatok szerint:

• a munkaköralapú megoldásra épülő új, vegyes struktúrájú közszolgála-
ti életpálya-rendszert teljes körűen kell felépíteni és bevezetni 

• általánossá kell tenni az emberi erőforrás gazdálkodás területén a stratégiai tervezést 
• a felsővezetői nézőpont érvényesítését 
• az emberi erőforrás értékteremtő, hatékonyságnövelő ténye-

zőként való kezelését, és a HR integráló szerepét. 
A kutatási eredmények rávilágítottak arra is, hogy hivatásrendenként humán módszertani és szolgáltató köz-
pontokat kell felállítani, egységes informatikai szakértő rendszer bevezetésével.
Az integritás tanácsadó mint új szemléletű munkakör a közigazgatásban
1. Látványos elmozdulás a közigazgatás megújításában az integritás tanácsadó szakirányú továbbképzés elindítása 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, amely a Kormány korrupciómegelőzési törekvésének egyik pillére. 
2. A másik nagyon jelentős előrelépés a korrupció hatékonyabb visszaszorítására a közigazgatási felsővezetői tré-
ningek elindítása, mely egyedülálló kezdeményezés volt és az Európai Unió beválasztotta a jó gyakorlatok közé. 
3. Az állam feladata mindenkor a jól szervezett, hatékony közigazgatás rendszerének biztosítása, stabilizálása, az 
irántuk táplált közbizalom kiépítése. 
A közigazgatás fogalmát több szerző is a szervezet, működés, és személyzet hármas egységében ragadja meg. E há-
rom terület szerves egészet alkot, ha csak egyik eleme is a diszfunkcionális, az az egész közigazgatás hatékonyságát, 
minőségi működését veszélyezteti. 
4. A Kormány fontos célként tűzte ki, hogy visszaszorítsa a korrupciót a közigazgatásban, melynek egyik eszköze az 
integritás tanácsadói rendszer kiépítése. Az integritás tanácsadó (menedzser) a vezető mellé akkreditált szakem-
ber, kvázi egy coach-szemléletű munkatárs, amely munkakörrel egy teljesen új helyzet áll elő a közigazgatásban.
Tehát, ha a közigazgatás megújítását szeretnénk elindítani, az csak a megfelelően képzett, és szükséges kompe-
tenciákkal rendelkező, motivált munkatársakkal érhető el.
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Ld.: Egy szilárd integritásirányítási rendszer felé: a megvalósítás eszközei, folyamatai és feltételei, OECD, 
2009.
Torma András: Tűnődés a magyar közigazgatási szervezetrendszer majd 20 éves átala-
kítási kísérleteiről (vagy ennél lényegesen többről?), in: A közigazgatási szervezetrend-
szer átalakítási kísérletei, A „Jövő Közigazgatásáért” Alapítvány, Pécs, 2009. 
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KÜLÖNBSÉGEK ÉS HASONLÓSÁGOK A KRITIKUS 

INFRASTRUKTÚRÁK KOCKÁZATAINAK TÁRGYALÁSÁBAN - 

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS 

ERDŐSI Péter Máté

Ez a cikk arra tesz kísérletet, hogy összehasonlítson két olyan művet, melyet a kritikus infrastruktúrák kockáza-
tainak értékeléséről és az infrastruktúrák biztonságáról szólnak, azt vizsgálva, hogy jelent-e lényegi különbséget 
az eredményesség szempontjából az, hogy milyen eszközrendszerrel dolgozzák fel a szerzők ezt a témát. A kritikus 
infrastruktúrák az adott társadalom mindennapi létezéséhez, működésének fenntartásához szükséges háttér-ele-
meket jelentik, ennélfogva biztonságuk szorosan összefügg az adott társadalom biztonságával is. Kockázatará-
nyos védelmük megvalósíthatósága tehát alapvető problematikát jelent a XXI. században. Az Európai Unió ezzel a 
problémakörrel 2004-ben kezdett el komolyan foglalkozni, melynek jeleként az Európai Bizottság 2004. október 
20-án elfogadta „A létfontosságú infrastruktúrák védelme a terrorizmus elleni küzdelemben” című közleményt, 
ami világossá teszi a terrorizmus megjelenése és az infrastruktúrák védelmi igénye közötti szoros összefüggést.
A két összehasonlítani kívánt tanulmány a következő:
1. Bukovics István - Vavrik Antal: Infrastruktúrák kockázata és biztonsága: kritikai problémaelemzés (Budapest, 
2006. Hadmérnök, I.évf./ 3.sz.; 9 old.)
2. Gyarmati József: A kritikus infrastruktúra kockázata és annak mérési módszerei (Fejezetek a kritikus infra-
struktúra védelemből – Tanulmánykötet. Magyar Hadtudományi Társaság. Budapest 2013. 76. old.) 
Az összehasonlítás alapjául felhasználom a cikkelemzésekhez általánosan használt szerkezeti és tartalmi vizsgálati 
kérdéseket is, ezek együttes elemzése tárja fel szándékaim szerint a fenti olvasmányok közötti várható hasonlósá-
gokat és esetleges különbségeket is.
Ez az összehasonlító tanulmány nem vállalkozhat arra, hogy tartalmi kritikákat fogalmazzon meg a cikkekkel kap-
csolatban, és nem kíván új összehasonlítási szempontrendszert sem kidolgozni, mindezek mellett érdekes gondo-
lati kirándulást ígér két mély és – a maga módján – lényegi mondanivalóval rendelkező írásmű összehasonlításá-
val.
A két cikk célkitűzései az alábbiakban foglalható össze:
Bukovics-Vavrik: „A jelen tanulmány egy csokornyit gyűjt, esetenként provokatív módon, azokból a mítoszokból 
és téveszmékből, amelyek gyakran gátolják, hogy egy ország megvédhesse egyik legfontosabb vagyonát, amelyet a 
kritikus infrastruktúrák rendszerébe sorolnak. Természetesen, miután megvizsgáltunk néhány kérdést, kísérletet, 
javaslatot teszünk a problémakör megoldására is.”
Gyarmati: „A tanulmányban a kockázat és a kockázatkezelés általános és speciálisan használt fogalmait vizsgálom. 
Mivel a nevezett fogalmaknak egységes definíciója nem létezik, vizsgálatom célja volt kiválasztani azon eljáráso-
kat, amelyek alkalmasak a kritikus infrastruktúra kockázatának meghatározására hazai környezetben.”
A cikkek összehasonlító elemzése során hét szempontból álló vizsgálati módszer mentén történik meg az össze-
hasonlítás és a kapott eredmények validálását Muha Lajosnak „A Magyar Köztársaság kritikus infrastruktúráinak 
védelme” című PhD értekezése (2007) alapján végezzük el.
A következtetések során kitérünk a kapott hasonlóságok és különbségek tárgyalására és az eredmények kritikus 
infrastruktúrák védelmében történő felhasználhatóságára is. Rövid kitekintéssel összefüggéseket keresünk a Ba-
rabási-Albert László által megismert skálafüggetlen hálózatok és a kritikus infrastruktúrák hibajelenségei között 
Mark Buchanan Itt és mindenütt (2004) című művét felhasználva. A szerzők habitusának megfelelően az egyik 
cikk szintetizáló, probléma-felvető, míg a másik cikk elemző, probléma-megoldó típusúnak bizonyult. Összességé-
ben véve az összehasonlító elemzésből elemzésből az következik, hogy mindkét cikk igen hasznos lehet a gyakor-
lati szakemberek számára, és az összehasonlítás alapjául szolgáló szempontrendszerrel további tematikus 
tanulmányok is elemezhetők, összehasonlíthatók egymással.

Kulcsszavak: kritikus infrastruktúra, információs rendszerek, kockázatelemzés, komparatisztika
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 CIVIL SZERVEZETEK ÜGYFÉLI JOGÁLLÁSBAN 

HOHMANN Balázs

Az előadás a közigazgatás, s azon belül a hatósági eljárás egyik sarokpontjának számító ügyféli jogállással 
foglalkozik. Ezen belül vizsgálja a civil szervezetek közigazgatási hatósági eljárásban való részvételének, az 
ügyféli jogok gyakorlásának elméleti és gyakorlati kérdéseit valamint a civil részvétellel megvalósuló ható-
sági eljárások társadalmi megítélését.
A téma jelentősége és aktualitása a hatósági eljárások kiterjedtségére, és arra vezethető vissza, hogy a civil 
szervezetek részvételét biztosító ügyféli jogállás elismerése vagy megtagadása végső soron döntően befo-
lyásolhatja a hatósági ügyek kimenetelét. Az egyes ágazati jogszabályok felhatalmazásának köszönhetően 
a civil szektor– s végső soron a hatósági ügy által érintett személyek - képviselői napjainkra számos– kör-
nyezet- és természetvédelmi, kereskedelmi, stb. - hatósági ügycsoportban érvényesíthetik szempontjaikat. 
A civil szervezetek bevonásával megvalósuló eljárások tapasztalatai azonban nem megfelelően feltárt, az 
erre vonatkozó gyakorlat tökéletesítése céljából indokolt a vonatkozó ismeretek tudományos igényű fel-
dolgozása. 
Az előadás és kutatás célja a szervezetek részvételi lehetőségét biztosító tételes jogi keretek feltárása, jog-
alkalmazói és felsőbírósági gyakorlat értékelése, a vizsgált szervezetek részvételének elemzése, valamint a 
tárgykörre vonatkozó jogalkotói és -alkalmazási problémák azonosítása.
A kutatás primer és szekunder kutatási módszert is alkalmaz: a témakörrel összefüggő anyagi-, eljárási- és 
ágazati közigazgatási joganyagot hazai és nemzetközi szakirodalmi vonatkozások, más országokban al-
kalmazott jogi megoldások, az országgyűlési biztos gyakorlatában felmerült esetek, valamint a vonatkozó 
hatósági és bírósági joggyakorlat alapján értelmezi és elemzi. Átfogóan vizsgálja a szabályozás gyakorlati 
megvalósulásának problémáit – a tapasztalatok alapján pedig következtetéseket és továbbfejlesztési javas-
latokat is megfogalmaz.
A kutatás részeként – a civil szervezetek bevonásával megvalósuló közigazgatási hatósági eljárás megíté-
lését vizsgáló – lakossági és civil szervezeteket érintő kérdőíves felmérés is készült. Az előadás átfogóan 
elemzi ennek eredményeit és következtetéseket állapít meg a mintegy 550 fő bevonásával megvalósuló 
lakossági-, valamint 25 civil szervezet meglátásait magába foglaló szervezeti felmérés eredményei alapján.
A közel sem ideális képet mutató magyar szabályozási modell illetve ennek gyakorlati megvalósulása szá-
mos egyedi, problémás jellemzőt hordoz magán, melyek tudományos vizsgálata lehetséges szabályozási 
megoldásokat jelenthet a jogalkotás számára, segítve e szervezetek közreműködésével megvalósuló ható-
sági tökéletesítését.

Kulcsszavak: Közigazgatási jog, ügyféli jogállás, civil szervezetek, governance
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SZERVEZETI INTEGRITÁS KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSE 

MUNKAKÖRI KOCKÁZATELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL 

KLOTZ Péter

A szervezeti integritásmenedzsment feladatok egyik elengedhetetlen eszköze a szervezeti integritás kocká-
zatok megismerése és elemzése. A kockázatelemzés területén Magyarország az elmúlt években sokat lépett 
előre: az Állami Számvevőszék a szervezeti szintű integritás kockázatok mérésére és elemzésére 2011-ben 
indította Integritás Projektjét, míg az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az ér-
dekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 15.) korm. rendelet a korrupciós kockázatok 
évenkénti vizsgálatát írja elő. 
A szervezeteket ugyanakkor a kockázatok tekintetében nem tekinthetjük homogén tömbnek. Különösen 
igaz ez manapság, amikor a közigazgatási szervek integrációjával egyre nagyobb és szerteágazó feladatkör-
rel rendelkező szervezetek jönnek létre. Ezt a kihívást a szervezeti szintű kockázatelemzés csak nehezen 
tudja kezelni, így olyan módszereket, technikákat kell kifejleszteni, amelyek a szervezetek belsejébe is ké-
pesek behatolni. Ha e területeken sikerülne előrelépni, akkor tovább lehetne fejleszteni a szervezeti szintű 
antikorrupciós politikákat, egyúttal növelni azok eredményességét.
A szervezeti kockázatelemzés új eszköze lehet a munkaköri szintű kockázatok elkészítése. A munkakörök a 
szervezetek azon legkisebb építőelemei, amelyekből a szervezet összeáll. A munkaköri kockázatok, illetve 
a kockázatos munkakörök megismerése lehetővé teszi a szervezet belsejét is feltáró szervezeti kockázati 
térkép elkészítését. 
A munkakör alapú kockázatelemzés elkészítéséhez kiváló lehetőséget biztosít az új közszolgálati életpálya 
bevezetése, illetve az ehhez kapcsolódó Munkakör Alapú Rendszer (MAR) projekt. A megvalósítás során 
arra kell törekedni, hogy a munkaköröket felmérő MAR-kérdőívbe olyan specifikus, integritás kockázato-
kat mérő kérések kerüljenek beépítésre, amelyek a többi kérdésekkel együtt releváns információkat szol-
gáltathatnak a munkakörrel kapcsolatos integritás kockázatokról. A kiegészített kérdőív alapján már el 
lehet készíteni a munkakörök felmérését, majd az így kapott adatok segítségével össze lehet állítani azt 
a módszertant, amely az egyes értékekhez megfelelő súlyokat rendel. Ez alapján pedig összeállítható az a 
skála, amely mindenki számára értékelhető információkat hordoz az adott munkakör integritás kockáza-
tairól. 
Abban az esetben, ha a módszertan rendelkezésre áll és a gyakorlati tesztelés is bebizonyította használ-
hatóságát, lehetővé válik az egész közszféra valamennyi munkakörének integritás szempontú felmérése. 
Ez megítélésem szerint jelentős mértékben növelhetné a szervezetek kockázatairól rendelkezésre álló is-
mereteket, továbbá hatékonyabbá és eredményesebbé is tehetné a kormányzati és szervezeti integritás 
politikákat. 

Kulcsszavak: integritás, kockázat, kockázatelemzés, életpálya, munkakör 
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AZ EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI MINTASZABÁLYOK 

LÉTREJÖTTE ÉS BEMUTATÁSA 

KOCSIS Diána

Kocsis Diána vagyok, jelenleg a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának első éves 
doktorandusza. A tervezett doktori disszertációm címe: Az alapelvek szerepe, dogmatikája és elmélete a 
hatósági eljárásban (A Visegrádi csoport országaiban)
A doktori disszertációm témája a közigazgatási eljárásjogra irányul, amelyet az eljárási alapelvek részletes 
vizsgálatára szűkítek. Az értekezés első részében az európai trendeket fogom megvizsgálni, fókuszálva az 
Európa Tanács és az Európai Unió által alkotott joganyagokra, aktualitásként pedig a Research Network 
on EU Administrative Law munkacsoport tevékenységére, avagy az általuk megalkotott uniós „eljárásjogi 
törvényre”, amely hat könyvből áll össze. 
Az Európai Unió Közigazgatási Jogi Kutatóhálózata (ReNEUAL) öt éves hosszú munkájának köszönhetően 
2014. szeptember 1. napjától hozzáférhetővé váltak az általuk elkészített uniós közigazgatási jogra vonat-
kozó mintaszabályok, amelyek a csoport hivatalos oldalán elérhetőek. (www.reneual.eu)
A csoport tervezete szerint olyan modellszabályok megalkotása volt a cél, amelyek megoldást jelentenek 
az unió számára, hogy olyan modern, korszerű és minden kihívásnak megfelelő közigazgatási szabályozás 
jöjjön létre, amely megkönnyíti az uniós jog végrehajtását.
A jól kialakított szabályok a közigazgatási eljárásokra jótékony hatással lesznek, főként a végrehajtás vo-
natkozásában, ezzel is elősegítve a hatékonyságot és a politikai egységességet.
Az Unió közigazgatási eljárási törvényének kodifikációja javítani fogja a jogállamiság és a törvényesség 
elvét a Közösségben, hiszen fokozza a jogbiztonságot, és további elveket fogalmaz meg az ügyintézés kap-
csán, hogy egyszerűsítse az eltérő eljárásokat és átláthatóbbá tegye az ügyfelek és hatóságok jogait és köte-
lezettségeit a közigazgatásban.
Annak érdekében, hogy az uniós közigazgatási eljárás jog elérje az általa kívánt hatást, le kellett küzdeni a 
tagállamok saját nemzeti joga miatt fennálló töredezettséget. A hatékonyság eléréséért az Európai Unió-
nak megoldást kell találnia az intenzív eljárásjogi együttműködés megvalósítására a nemzeti és az európai 
a közigazgatási szereplők között. Azonban mindezek létrejötte paradox helyzetet eredményez, hiszen te-
kintettel kell lenni a szubszidiaritás elvére az egységesség mellett.
A kodifikált eljárási törvénnyel, elérhető céllá válik az, hogy egyszerűsítsék az uniós jogrendszert, és a 
jogbiztonság érdekében a réseket betöltsék, amelyek a tagállamok különböző eljárási szabályaiból eredez-
tethetőek.
Ezen mintaszabályok létrejötte azonban nem csak Közösségi szinten fog előrelépést jelenteni, hanem az 
egyének és a szervezetek szintjén is, hiszen lényegesen megkönnyíti majd az Európai Bíróság ítélkezését, 
főleg azokban az esetekben, amikor egymástól két eltérő tagállam polgárai között zajlik egy per, avagy 
olyan elvekre hivatkoznak, amelyek csak egy adott állam jogrendszerére jellemzőek. Az igazságszolgáltatás 
ügymennyisége tekintetében pedig akár csökkenést is elérhet az új mintaszabályok miatt.
A közigazgatási eljárási szabályok léte vagy nem léte az EU-ban nem csupán „technikai” kérdés, hiszen ér-
téket képviselnek és az Unió életében egy szorosabb együttműködés valósítható meg el velük ezen a téren. 
A szabályok kidolgozása során természetesen a tagállamok alkotmányos értékeit és alapelveit nem lehe-
tett figyelmen kívül hagyni, hiszen ezek azok a normatív előírások, amelyekre támaszkodni lehetett, mivel 
ezekre alapozták a szabályok megalkotását a tagállamok is könnyebben akceptálják őket, tehát kisebb el-
lenállással jobb eredményt lehet majd elérni.
A szabályok kidolgozásakor az „innovatív kodifikációs” fejlődés volt a cél. Ennek megfelelően az új tör-
vény teljes egészében átvette a meglévő jól működő jogszabályokat és ajánlásokat, valamint a bírósági 
joggyakorlat által kimunkált jogelveket, ehhez hozzátéve a joghézagokat és az ellenmondásokat feloldó új 
szabályokat.
Érdemes megvizsgálni, hogy vajon milyen hatást gyakorolnak majd a mintaszabályok a Közösségre és 
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mennyire harmonikus a magyar Ket. az uniós modell-szabályokkal!

Kulcsszavak: ReNeual, közigazgatási jog, mintaszabályok, közös európai eljárási jog

Felhasznált irodalom:

I. könyv: Az Európai Unió közigazgatási jogi alapelvei, II. könyv: Közigazgatási jogalkotás, III. könyv: 
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AZ ÖSZTÖNZÉSMENEDZSMENT KIHÍVÁSOK A KÖZSZOLGÁLATI 

TISZTVISELŐK KÖRÉBEN 

KRAUSS Ferenc Gábor

Az ösztönzésmenedzsment alapvető célja, hogy a munkatársak motiválásán keresztül elősegítse a szervezet 
céljainak elérését. Ennek eszközeként a menedzsment kialakítja a – szervezeti stratégiába illeszkedő – ösz-
tönzési politikát, amelynek a sikeressége alapvetően a munkáltatói és a munkavállalói érdekek közelítésén 
mérhető le. Alapvető fontosságú a szervezeti célok összehangolása a munkavállalói érdekekkel, hiszen a 
motivált munkavállaló mindig több és jobb munkát tud elvégezni, mint az, aki nem találja meg a számítá-
sát a szervezetben. Nincs ez másként a közszolgálati tisztviselők esetében sem. Ugyanakkor a közszolgá-
lat szervezeteinek és munkavállalóinak a törvényi rendelkezésekből fakadóan magasabb céloknak is meg 
kell felelniük, úgymint élvezni a társadalom közmegbecsülését, hatékonynak és költségtakarékosnak lenni, 
törvényesen működni, vagy például korszerű szakma ismeretekkel rendelkezni. Bár ezek az elvárások – 
alapvető piaci érdekekből – a versenyszférában is megjelennek, a két szektor szabályozási és működési 
környezete jelentős mértékben eltér egymástól. A közszolgálati tisztviselők ösztönzésében a munkáltatók-
nak korán sincsen olyan mértékben szabad kezük, mint a versenyszféra szervezeteinek. Különösen igaz 
ez a munkáltatói szintnél lejjebb lévő középvezetői szinten, ahol az ösztönzési eszközök közül kiemelkedő 
szerepe van a munkatársak motiválási képességének. Bár a rendelkezésre álló ösztönzési módszerek mind 
mennyiségében mind pedig minőségében alul maradnak a versenyszféra lehetőségeinek, azt azért nem 
jelenthetjük ki, hogy akár felesleges is lenne a közszolgálaton belül ösztönzésmenedzsmenttel foglalkozni.
Természetes módon adódik tehát a kérdés, hogy hol húzódik az igazság, milyen lehetőségei vannak jelenleg 
a közszolgálati tisztviselők ösztönzésének. Vajon a rendelkezésre álló eszközök kimerülnek az anyagi ösz-
tönzés (illetmény, pótlékok, teljesítménybér, prémium, stb.), és némi nem anyagi jellegű ösztönzés (díjak, 
kitüntetések, soron kívüli előmenetel, munkaidő kedvezmény, utazási kedvezmény, stb.) alapszintű alkal-
mazásában, vagy képes-e a közszolgálati ösztönzésmenedzsment a maslow-i piramis minden szintjén ösz-
tönzőket kínálni, lehet-e sikeres ösztönzésmenedzsmentről beszélni a közszolgálati tisztviselők körében?
Jelen tanulmány a közszolgálati tisztviselők ösztönzésére rendelkezésre álló eszközöket kívánja feltárni 
és a felmerülő kihívásokat azonosítani. További cél az emberi erőforrás gazdálkodás területén jelen lévő 
legújabb ösztönzési trendek bemutatása, valamint az azonosított kihívások sikeres kezelésének érdekében 
javaslattétel a közszolgálati ösztönzésmenedzsment fejlesztési lehetőségeire.

Kulcsszavak: ösztönzés, ösztönzésmenedzsment, közszolgálat, közigazgatás, közszolgálati tisztviselő
 



280 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

A BIZALOM FUNKCIÓJA AZ ÁLLAM LEGITIMITÁSÁBAN 

LŐRINCZ András

Legitimitás alatt a leghagyományosabb értelemben, egy politikai rend, szervezet vagy intézmény – és újab-
ban személy – elismertségét és elismerésre méltó voltát szokás érteni. A legitimitás a legtöbb államelméleti 
fogalomhoz hasonlóan nehezen körülhatárolható tartalmú kifejezés. A problematikát a fogalmat felépítő 
két meghatározó aspektus egymáshoz való ambivalens viszonya okozza, mivel a legitimitás elemzése a 
fakticitás és értékszemlélet nézőpontját egyszerre igényli. Vagyis: még ha az alany elfogadható szintű léte-
zéséhez elegendő is lenne a tényleges elismerés vagy belenyugvás, ahhoz hogy legitimitásról beszélhessünk 
valami rejtélyes többletre is szükség van, ami nagyjából úgy ragadható meg, hogy a legitimitás alanyának 
önmagában való értékek mentén is igazolhatónak kell lennie.
 



281Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

AZ E-KÖZIGAZGATÁSI KUTATÁSOK TRENDJE - ÁTTEKINTÉS A 

NEMZETKÖZI ÉS HAZAI IRODALMAK ALAPJÁN 

ORBÁN Anna

Jelen tanulmány az e-közigazgatási irodalmak történeti áttekintése alapján arra keresi a választ, hogy mi 
a kutatók szerepe az e-közigazgatás témáinak a tanulmányozása során, milyen célokat érdemes kitűzni a 
jövőbeli kutatások számára.
A kutatási kérdés függ a kutató tudományterületétől. Más a célja egy jogásznak, egy politikusnak, egy in-
formatikusnak stb., de az e-közigazgatás kutatása nem korlátozódhat egy tudományterületre, multidisz-
ciplináris megközelítést igényel. A közigazgatás sajátosságait a társadalomtudományok vizsgálják, a tör-
vényszerűségeket elsősorban az állam- és jogtudomány, a politikatudomány, a szociológia, ill. a hazánkban 
2012 óta már önálló tudományágként – részben - elfogadott közigazgatás-tudomány tárja fel. A közigaz-
gatás modernizációja és az elektronikus közigazgatás kialakulása azonban napjainkban újabb diszciplínák 
beépülését is szükségessé teszik. Ilyenek a menedzsment- és az informatika tudományok. Az információs 
rendszerek kutatásának már öt évtizedes múltja van, de az e-közigazgatás megjelenése mind elméleti, 
mind gyakorlati területeken új kérdéseket vetett fel, amelyekkel a kutatóknak foglalkoznia kell.
Az elmúlt húsz év során számos publikáció jelent meg az e-közigazgatás kutatásával kapcsolatban informa-
tikai, e-közigazgatási és egyéb folyóiratokban, valamint konferencia kiadványokban. Az irodalmak áttekin-
tése és elemzése alapján feltérképezhető a kutatók célkitűzése, témaválasztása, értékelhetők a kutatások 
során használt elméleti alapok és módszertani megközelítések.
A tanulmány első része a nemzetközi irodalomelemzések jellemzőit és tanulságait foglalja össze. 
Főbb vizsgálati szempontok:
Milyen időszakra vonatkozott az elemzés?
Milyen folyóiratok, konferenciák publikációit vizsgálták?
Milyen módszerrel választották ki a tanulmányokat? Milyen kulcsszavakat használtak?
Melyek a főbb megállapítások, ajánlások a jövőbeli kutatásokhoz?
A tanulmány második része a hazai irodalom áttekintésére és empirikus elemzésére vállalkozik, a nem-
zetközi irodalomelemzések tapasztalataira építve. Megállapítható, hogy számos tudományterület kutatói 
vizsgálják a területet, de a hazai irodalomra kevésbé jellemző az informatikai megközelítés, pedig szükség 
van a technológiai törvényszerűségek felismerése a közigazgatás területén. A cikkek nagy részében nehéz 
azonosítani az elméleti alapot, alkalmazott módszertant. A tanulmányok szétaprózottan, több tudomány-
terület folyóirataiban (például Infokommunikáció és jog, Információs társadalom, Pro publico bono – Ma-
gyar közigazgatás, Új magyar közigazgatás, Vezetéstudomány) jelennek meg.

Kulcsszavak: e-közigazgatás, irodalomelemzés
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A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁSKODÁS SZERVEZETI KÉRDÉSEI 

Dr. PÁL Emese 

A jogállam egyik garanciájaként a XIX. században alakult ki a közigazgatás feletti bírói kontroll jogintéz-
ménye. A polgári átalakulás alapvető feltételeként jelent meg az az elvárás, hogy a végrehajtó hatalom sem 
a törvényekkel ellentétben (contra legem), sem a törvényeken „túl” (ultra legem) ne avatkozhasson bele az 
egyén életviszonyaiba. A XX. századi jóléti állam esélykiegyenlítő politikája növelte a végrehajtó hatalmi 
ág túlsúlyát, amelynek következtében kiszélesedett a közigazgatás cselekvési köre, s egyúttal erősödött a 
végrehajtó hatalom egyénekre gyakorolt hatása is. Annak érdekében, hogy a Montesquieu nevéhez köthető 
hatalommegosztási elv érvényesüljék, a hatalmi ágak közötti egyensúly megteremtődjék, szükségessé vált 
az állami beavatkozás jogszabályi korlátok közé szorítása. A jogállamiság alapvető követelménye lett, hogy 
a végrehajtó hatalmat korlátozni kell „független ellenőrző szerv”, azaz az igazságszolgáltatási hatalmi ág 
útján. Ez utóbbit hivatott biztosítani a közigazgatás feletti bírói kontroll is, amely egyes országokban önálló 
szervezeti rendben valósul meg, míg máshol a rendes bíróságok keretei között. Ugyanakkor a közigazgatási 
bíráskodásnak arra is ügyelnie kell, nehogy magához vonja a végrehajtó hatalom hatáskörét. 
A közigazgatás bírói kontrollja és a közigazgatási bíráskodás nem egymás szinonimái. Az előbbi a széle-
sebb körű fogalom, amely magába foglalja a közigazgatási döntéseknek a rendes bíróságok útján, illetőleg 
speciális közigazgatási bíróságok útján történő felülvizsgálatát egyaránt. Az említett két megoldási mód 
lényegében tehát a szervezeti forma tekintetében különbözik egymástól. 
Magyarországon a közigazgatási bíráskodás gondolata azonban csak akkor vethetődött fel, amikor a vég-
rehajtás és a törvénykezés egymástól szervezeti értelemben is elkülönült. Az igazgatás feletti bírói kontroll 
másik feltétele volt, hogy a közigazgatásra vonatkozó normák szokásjogi jellege megszűnjön, az állami 
cselekvés kereteit törvények szabályozzák, működését legalább rendeleti szintű normák határozzák meg. 
Szükség volt arra is, hogy alakuljon ki a társadalmi igény az állampolgári jogok védelmére, szoruljon hát-
térbe az állami érdek elsődlegességét valló felfogás.
A 2012. jan. 01-jétől hatályos Alaptörvény 25. cikkében kimondja, hogy „A bírósági szervezet többszintű. 
Az ügyek meghatározott csoportjaira – különösen a közigazgatási és munkaügyi vitákra – külön bíróságok 
létesíthetők.” Következik tehát ebből, hogy az Alaptörvény a munkaügyi bíróságokéhoz hasonló, bírósági 
szervezeten belüli önállóságot kíván biztosítani a közigazgatási bíráskodás számára is. 
Véleményem szerint a nemzetközi kitekintés alapján megfogalmazható tapasztalatokat hasznosítva, az 
egyes modellekben meglévő, a magyar jogrendszerhez idomítható elemeket átvéve kellene ki- illetve át-
alakítani a közigazgatási bíráskodás hazai rendszerét. Ugyanakkor nem szabad szem elől téveszteni azt a 
tényezőt sem, hogy hazánkban már működött a XIX. századtól közigazgatási különbíróság, amelynek egyes 
megoldásai kisebb-nagyobb módosításokkal (pl.: kétfokúvá tétel) akceptálhatók lennének napjainkban is, 
hiszen a múltat nemcsak azért vizsgájuk, mert érdekes. A közjogi bíráskodás angol eszmei úttörője Sir Ed-
ward Coke szavaival élve: „Tanulmányozzuk most ősi szerzőinket. Mert a régi mezőkön kell kisarjadnia az 
új gabonának.”
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 A KET.-BEN SZABÁLYOZOTT HATÁRIDŐK SZEREPE ÉS HATÁSA A 

PERES ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRE 

THE FUNCTION OF DEADLINES OF KET AND EFFECT OF THESE 

TO THE ACTION 

POLGÁR Miklós

By the act CXL. 2004 on the general rules of administrative proceedings and services there are several 
deadlines which must be observed in the administrative procedure. These deadlines could be grouped on 
the bases lots of point of view. E.g. the deadline is required to the authority, or client, or other participants 
of administrative procedure. Another hand we can distinguish according to permissibility of deadlines, 
and the existence of confirmation and outputting options.
At the end, I would like to analyze the effect of different deadlines to the administrative actions.   
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. számos ha-
táridőt szabályoz, amelyeket a közigazgatási eljárás során be kell tartani. A Ket. határidőit több szempont 
alapján is csoportosíthatjuk. Például annak a szemszögéből, hogy az eljáró hatóságra, vagy az ügyfélre, 
illetve az eljárás egyéb szereplőire nézve kötelező. Mindezek mellett feloszthatjuk a határidőket a kimentés 
megengedhetősége szempontjából is. Egyesek esetében van rá lehetőség igazolási kérelem benyújtásának, 
mások esetében nincs. Másik felosztási metódus lehet az első- és a másodfokú közigazgatásban érvényesü-
lő határidők szerinti megkülönböztetés. Továbbá a számítás szabályai alapján is disztinkció figyelhető meg. 
Egyes határidőket munkanapokban, másokat napokban határoz meg a jogszabály. A Ket. primátusának 
jellegéből kiindulva érdemes górcső alá vetni azt, hogy melyek azok a határidők, ahol Ket. engedi, hogy 
ágazati jogszabályi rendelkezés eltérően szabályozzon. Nem feledkezhetünk meg a határidők szankciók 
szerinti csoportosításáról sem.
Végezetül az egyes határidők betartásának közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti peres eljárás ered-
ményére gyakorolt hatását fogom elemezni az egyes határidőket illetően.
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JOGORVOSLAT A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSBAN: 

FELLEBBEZÉS VAGY BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT? 

Dr. POLLÁK Kitti

Tágabb szemszögből szükséges elemezni Magyarország Alaptörvényében deklarált jogorvoslathoz való jog 
fogalmát és ezen jog korlátozásának a lehetőségét, hiszen Concha Győző szavaival élve: „a közigazgatás 
semmi egyéb, mint az alkotmány gyakorlata. Minden nemzet alkotmánya annyit ér, amennyit közigazgatá-
sa megvalósítani bír.”  Ennek fényében is kijelenthető, hogy a közigazgatási hatósági eljárások jogorvoslat 
lehetőségének biztosítása nélkül az Alaptörvénnyel ellentétesek lennének. A közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) terminológi-
ai megkülönböztetést használ a jogorvoslati eszközök tekintetében: az ügyfél kérelmére történő eljárást 
jogorvoslati eljárásnak; azon eljárásokat pedig, amelyeket csak a hatóság kezdeményezheti döntés-felül-
vizsgálati eljárásnak nevezi. A kérelemre induló jogorvoslati eljárások az Alaptörvényben biztosított jog-
orvoslathoz való jog érvényesülését szolgálják. Kérelemre induló jogorvoslati eljárások, a Ket. 97. § (2) be-
kezdése alapján a fellebbezési eljárás, a bírósági felülvizsgálat, az újrafelvételi eljárás, az Alkotmánybíróság 
határozata alapján indítható eljárás.  
Elemzésem tárgyát a fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat viszonya képezi, amely igen aktuális kérdés a 
jelenleg folyó eljárásjogi így kifejezetten a közigazgatási perrendtartásra és a közigazgatási eljárás szabá-
lyozásának újragondolására vonatkozó kodifikációs munkák   közepén. A fellebbezés és a bírósági felülvizs-
gálat viszonyának szabályozása a közigazgatási eljárásjog és a közigazgatási perjog határán áll, összekap-
csolja e két kodifikációs munkát, ezáltal ezen kérdéskör részletes vizsgálata elkerülhetetlen. Előadásom-
ban először a jelenlegi hatályos jogorvoslati lehetőségek és azok kapcsolatrendszere kerül bemutatásra. A 
fellebbezésre az irányadó általános szabályokat a Ket.-ben találjuk, míg a bírósági felülvizsgálat esetén a 
Ket. mellett a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi törvény XX. fejezetét és a polgári perrendtartásról 
szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó 
szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvényt is elemeznünk szükséges. A hatályos szabályozás vizsgála-
tát követően megállapíthatjuk, hogy a jelenlegi rendszer igen összetett és többszörösen biztosítja a jogor-
voslathoz való jog megvalósulását. Kérdésként merülhet fel, hogy a jelenleg hatályos rendszer mennyire 
hatékony. Ezt követően, nemzetközi kitekintés keretében az egyes országokban alkalmazott eltérő meg-
oldásokat vizsgáljuk a jogorvoslati eszközök viszonyrendszerének vonatkozásában. Végül, a nemzetközi 
modellek alapján az előadás javaslatokat vet fel a hatályos magyar közigazgatási hatósági eljárási törvény 
jogorvoslati eszközeivel kapcsolatban, középpontban a fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat viszonyával. 
 
Kulcsszavak: közigazgatási hatósági eljárás, fellebbezés, bírósági felülvizsgálat
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JOGKÖVETKEZMÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNC 

SZABÁLYOZÁSÁBAN 

REITERER Zoltán

Doktori iskolai tanulmányaimat megelőzően joghallgatóként „Az élelmiszerlánc szabályozásának és fel-
ügyeletének bemutatása az élelmiszerek forgalmazása területén” című munkámmal a 2010-es helyi Tudo-
mányos Diákköri Konferencia Agrár- és Környezetjogi szekciójában I. helyezést értem el, és dolgozatomat 
a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián is prezentáltam. Jelenlegi tanulmányaim 
során a Károli Gáspár Református Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Széchenyi István 
Egyetem, valamint a Doktoranduszok Országos Szövetsége által rendezett tudományos konferenciák kere-
tei között tartottam meg előadásaimat, és adtam le azokkal egyező címekkel publikálásra tanulmányaimat. 
„Hatósági tevékenységek az élelmiszerláncban”, „A jogorvoslathoz való jog elve a közigazgatási eljárás-
ban”, „A közigazgatási eljárásjog alapelveiben biztosított ügyféli jogosultságok”, „Az állam közigazgatá-
sának alapjai”, „Megjegyzések az állam szerepéről”, valamint „Az élelmiszerlánc szereplők feladatainak 
egyes kérdései” című munkáim a 2014-es évben jelentek meg. „Az élelmiszerlánc szabályozásának célja és 
szervezeti kérdései”, „Az élelmiszerlánc uniós és magyar közjogi szabályozásának alapjai”, „A végrehajtási 
eljárás sajátosságai az élelmiszerlánc szabályozásában”, valamint „A hatósági eljárás egyes kérdései az élel-
miszerlánc szabályozásában” című tanulmányaim ebben az évben kerülnek publikálásra. 
Az általam vizsgálandó témakör kutatási története csekély, csupán néhány szerző művére szorítkozik. A 
terület kutatása meglehetősen újszerűnek tekinthető, miután az élelmiszerlánc uniós szabályozásának kez-
detei is mintegy hatvan évre tehetőek. Emellett a téma rendkívül aktuális, miután az elmúlt időszak kedve-
zőtlen gazdasági változásai, valamint a növekvő szükségletekhez képest az élelmiszer-termelés lehetősége-
inek csökkentése kedvezőtlen élelmiszerlánc-biztonsági folyamatokat indítottak el. Az élelmiszerlánc jogi 
szabályozásban, és ezen keresztül a jogalkotó által célként is megfogalmazott jogos társadalmi szükséges-
ség és igény biztosításához elengedhetetlen a jogszabályi környezet további formálása, a joganyagoknak az 
életszerű viszonyokhoz történő folyamatos igazítása. Hosszabb távon csak így érhető el a végső fogyasztók 
egészségének, a fogyasztók és az élelmiszer-vállalkozások érdekeinek védelme, valamint az élelmiszerlánc-
ban a lehetséges kockázati tényezők számának csökkentése, azaz az élelmiszer-biztonság a „termőföldtől 
az asztalig”. 
Jelen tanulmányomban az élelmiszerlánc felügyeleti szervek által alkalmazandó jogkövetkezményeket 
csoportosítom, figyelemmel azok jogszerű alkalmazhatóságára. Feltételezésem szerint az alkalmazható 
eszközök megfelelőek, de hatékonyan, és az élelmiszerlánc szereplők jogait nem sértve csak tartalmukat 
helyesen értelmezve alkalmazhatóak. E feltétel pedig csakis az eljárási szabályok logikájának elmélyült is-
merete mellett lehetséges, amely a rendeleti szintű jogalkotással szemben is elvárt. E feltételezésemet első-
sorban a társadalom-tudományi kutatás típusai közül a leíró és a magyarázó módszerrel, mélyinterjúkkal, 
illetőleg empirikus kutatással kívánom alátámasztani, emellett esettanulmány elemzést, valamint norma 
és rendszertani értelmezést alkalmazok.
Kutatásom forrásaiként a területet érintő bírósági ítéleteteket, hatósági útmutatót, anyagi és eljárásjo-
gi jogszabályokat elemeztem, emellett a témámhoz kapcsolódó szakirodalmak közül Csák Csilla (szerk.): 
Agrárjog. A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között, Kilényi Géza (szerk.): A közigazgatási eljárási 
törvény kommentárja, Patyi András (szerk.): Közigazgatási hatósági eljárásjog, Szilágyi János Ede (szerk.): 
Környezetjog II. kötet. Ágazati környezetvédelem és kapcsolódó területei, valamint Turkovics István: A 
közigazgatási eljárásjog jogorvoslati rendszere Magyarországon (PhD értekezés) című művek kapcsolódó 
részeit tanulmányoztam.

Kulcsszavak: jogkövetkezmények, „az elsőre figyelmeztetés elve”, anyagi jogi és eljárásjogi szankciók, 
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MEASURING PROJECT EFFICIENCY BY DATA ENVELOPMENT 

ANALYSIS 

SIPOSNÉ SINÓROS-SZABÓ Laura

Ten years after joining the European Union Hungary has gained significant experience in the realization of 
European Union funded projects, which contribute considerably to the socio-economic development of Hun-
gary and its increasing competitiveness. Successful spending from the Union’s funds, successful project imple-
mentation directly impacts all actors in the Hungarian economy and society. Therefore, to examine the factors 
that support or hinder the implementation of projects is a priority at EU and national levels.
My research and doctoral dissertation aims to develop a methodology based on Data Envelopment Analysis to 
assess the efficiency of projects funded by the European Union delivered in Hungary. To be able to measure 
efficiency a simple but reliable method is needed, which can be used at all phases of projects by all participants. 
Theoretical background:
Project efficiency can be measured by various dimensions, of which the most commonly accepted are meeting 
schedule, budget and performance goals. However, project efficiency or project success can be assessed dif-
ferently by various interest groups, thus efficiency can reflect assessments by project managers, operational 
program administrators, customers, organisations and so on.
Pinto and Slevin pointed out in 1988: “Projects are often rated successful because they have come in on or near 
budget and schedule and achieved an acceptable level of performance. These characteristics may be used because 
they are the easiest to measure and they remain within the realm of project organisation.” However, it can happen 
that a project is completed efficiently but it still does not meet state or organisational expectations or the evalua-
tion of the project change over time. Therefore it is of great importance at which phase a project is assessed.
Data envelopment analysis/hypotheses:
Data Envelopment Analysis (DEA) is a performance measurement technique that is used for evaluating relative 
efficiency of the same or similar decision making units having some degree of discretion (but not necessarily 
full) and they could be categorised as efficient or non-efficient. DEA has already been used to measure among 
others banks, police stations, hospitals, prisons, schools, university departments, department stores, regional 
agencies and advertising agencies. The method was discovered by Charnes, Cooper and Rhodes in1978 and 
since then it has been the subject of several theoretical research and practical application.
In Hungary in 2011 Ádám Somogyi Cs. (at the former National Development Agency) compared the efficiency 
of intermediate bodies keeping direct contact with applicants of EU-funded projects by using output and input 
indicators. DEA method has the advantage that the indicators used to measure decision-making units may have 
a completely different unit of measurement, which can be determined freely by the conducting person, thereby 
allowing the direct comparison of relative efficiency.
Results, conclusions, future objectives:
DEA can be used to measure the efficiency of various decision making units participating in the implementation 
of EU funded projects. I intend to assess the efficiency of projects in terms of project management teams in pub-
lic organisations and intermediate bodies of operational programmes. I suppose the efficiency of both decision 
making units contribute to the success of projects. After analysing the results I will be able to draw conclusions 
about the relation between project management efficiency and intermediate body efficiency. I will test DEA for 
future use in efficiency measuring of EU funded projects in Hungary.

Keywords: efficiency measurement, Data Envelopment Analysis, EU funded projects
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 THE SYSTEM OF CONDITIONS FOR E-ACCEPTANCE AND ITS 

DEVELOPMENT FROM THE POINT OF VIEW OF INFORMATION 

SECURITY 

SOM Zoltán, PAPP Gergely

All changes begin in the thoughts-this statement is undeniably established. Consequently, the right way of 
putting this question is to determine the required elements for a dynamic and sustainable change process, 
through which the e-acceptance can expand –and it actually does expand- coupled with a security-
conscious behaviour. The system of conditions for e-acceptance has to be analyzed from legal, technical 
and knowledge aspects. Hereby, our study attempts to present this system of conditions. Our goal is to 
analyse such elements like trust, education (via both formal and informal solutions), and the improvement 
of password usage trends, and we also endeavour to underpin their necessity. However, the highlighted 
subject of analysis is the matter of trust. Besides being a two-way process (alongside with client trust 
attention has to be payed to the trust of service providers), trust can be improved through two relevant 
elements: the aforementioned education and via creating alternative identification possibilities. Moreover, 
the levels of trust concerning e-acceptance is also a subject for analysis, from the simple inclination of 
orientation/instruction, all the way to the e-vote inclination. Concerning the legal, technical and knowledge 
aspects, a common feature is the existence of information security and the necessary general mindset, the 
chances to access and handle IT systems, so these subjects also have to be examined. Our assumption is that 
the essential elements of e-acceptance conditions are trust and a deliberate, multi-channelled educational 
activity. In the course of planning these elements, attention has to be given to the communication channel 
as well as the recipient of the message, in order to reach maximum efficacy. In this aspect, the trust-factor 
from the side of the user has to be taken care of with peculiar attentiveness, because the lack of trust can be 
such as significant obstacle for the spread of e-acceptance, as the lack of access to IT-tools. 

Keywords: e-acceptance, password usage, trust, education, password and information security conscious-
ness, Hungary, interoperability, password, information security, administration, information system
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RENDÉSZETI VEZETŐKÉPZŐ TANFOLYAMOK 

EREDMÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 

STRÉHLI-KLOTZ Georgina

Jelen tanulmány célja, hogy egy, a 2015-ös évben lezárásra kerülő kutatás eredményeit összegezve bemu-
tassa a rendészeti vezetőképzés eredményességét. A kutatás során arra keressük a választ, hogy a Rendé-
szeti vezetővé képző és a mestervezetővé képző tanfolyam mennyiben váltotta be a hozzá fűzött reménye-
ket, illetve a képzésen részt vett rendészeti vezetők mennyire voltak elégedettek. A kutatás három részből 
tevődik össze: a korábbi években végzettek által kitöltött minőségbiztosítási kérdőív elemzéséből, egy kér-
dőíves felmérésből és a személyes interjúk lebonyolításából. A felmérést közel 250 rendvédelmi dolgozó 
bevonásával végeztük. 
A rendvédelemben dolgozó hivatásos állományú, vezetői beosztást betöltők számára törvényi előírás ezen 
képzésen való részvétel. A középvezetői állomány részére a rendészeti vezetővé képző tanfolyam, a felső-
vezetők számára a mestervezetővé képző tanfolyam elvégzését írja elő a jogszabály. A képzéseket a Bel-
ügyminisztérium háttérintézménye bonyolítja, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság. Annak 
érdekben, hogy aktuális és releváns ismereteket adjunk át a vezetők számára, kurzusainkat folyamatosan 
felülvizsgáljuk és megpróbáljuk az igényekhez illeszteni. Ennek egyik eszköze a folyamatos visszajelzés 
kérése minőségbiztosítási értékelőlapok segítségével. Ezenfelül feladatunk meghatározott időközönként 
egy átfogó vizsgálat elvégzése. A legutóbbi kutatás lezárására 2015 március 31-én kerül sor. Tanulmányom 
célja ezen kutatás eredményeinek összegzése és a tanulságok levonása, mely a következő átalakított kép-
zési rendszerbe beépítésre kerülhet.  Az előadás fő fókusza a vezetőkkel készített interjúk tartalomelemzés 
eredményeinek részletes bemutatása és elemzése. 
A kutatás eredményes lebonyolítása lehetőséget ad arra, hogy mélyrehatóbb ismereteket szerezzünk a ren-
dészeti vezetőképző tanfolyamon részt vevő rendészeti vezetők tapasztalatairól, a képzés eredményességé-
ről, valamint a továbbfejlesztés lehetséges irányairól. A kutatásnak azért is van különös jelentősége, mivel 
a rendészeti életpálya első fázisa hamarosan hatályba lép, így a rendészeti kutatások fontos visszajelzések-
kel szolgálhatnak mind a döntéshozók, mind a vezetők számára. 

Kulcsszavak: vezetőképzés, szervezetfejlsztés, action learning, humánerőforrás menedzsment
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A FELSŐOKTATÁSI MODERNIZÁCIÓ NEMZETKÖZI TRENDJEI – A 

FELSŐOKTATÁSI KÖZPOLITIKA 50 ÁRNYALATA 

TÓZSA Réka

Az Európai Unió következő 7 évre szóló kutatás-fejlesztési és innovációs politikája különös figyelmet szen-
tel a felsőoktatásnak, mint olyan közpolitikai eszköznek, mely jelentősen képes hozzájárulni a nemzeti kor-
mányok, ezáltal az Európai Unió versenyképességének növeléséhez. A Horizon 2020 célkitűzései között 
szerepel a diplomával rendelkező fiatal felnőttek arányának 30%-ra emelése az uniós teljes lakosságához 
mérten, a felsőoktatásban résztvevők lemorzsolódási arányainak csökkentése és a fiatal kutatói utánpótlás 
nevelés ösztönzése. 
A nemzeti kormányok megtették vállalásaikat – így Magyarország is vállalta, hogy 2020-ra a 30 és 35 év 
közötti fiatalok körében 30,3%-ra emeli a diplomások létszámát és a GDP 1,8%-át fordítja a K+F kiadá-
sokra, első sorban a felsőoktatási szektoron belül. A nemzeti kormányok felsőoktatási modernizációs esz-
köztára sokféle árnyalatot mutat. Van azonban egy olyan elmélet, mely stratégiai környezettől függetlenül 
igaznak bizonyul minden nemzeti felsőoktatási rendszerre: a vas háromszög (iron triangle). Az elmélet 
lényege, hogy a felsőoktatási rendszerek megfelelő irányú fejlődése csak ezen a háromszögön belül lehet-
séges, melynek három csúcsa (1) a hozzáférés (2) a minőség és (3) a költség. Ez a három tényező fordítot-
tan csökkenő vagy növekvő kölcsönhatással bír egymásra. Az elmélet szerint a vas háromszöget megtörni 
lehetetlen, azaz mindhárom tényező kielégítő megvalósítsa szükséges a sikerhez, melyek egymástól nem 
függetleníthetőek. 
Jelen kutatást azt kívánja vizsgálni, hogy Magyarországon milyen mintát mutat a vas háromszög, s milyen 
stratégiát kíván alkalmazni a magyar kormány a 2020-as célok eléréséhez. A kutatás nemzetközi összeha-
sonlításban vizsgálja a konkuráló nemzeti felsőoktatási stratégiai megoldásokat. A kutatás első sorban az 
OECD által vizsgált - 3 híján - 50 állam oktatáspolitikai adataiból indul ki, de vizsgálja az amerikai konti-
nens kutatási eredményeit és a Világbank felméréseit. A kutatás szintén elemzi az Európai Uniós felsőok-
tatásra és kutatásra fordítható forrásainak összetételét és felhasználásának szabályait.
A kutatás trendeket vázol fel a felsőoktatás modernizációjára és nemzetközisítésére vonatkozóan, bemutat 
egyedi vagy kiugró eredménnyel büszkélkedő felsőoktatási közpolitikai megoldást (Írország, Ausztrália, 
Norvégia), illetve elhelyezi Magyarországot a trendvonalon.
A kutatás várható eredménye a vas háromszög magyar megoldásának bemutatása. A kutatás továbbá 
nemzetspecifikus megoldásokat javasol a H2020 célok eléréséhez és a vasháromszöggel való kompatibili-
tás megőrzéséhez. 

Kulcsszavak: felsőoktatási modernizáció, felsőoktatási közpolitika, nemzetközi összehasonlítás
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GENERALIZED REVISION CONTROL OF GEOSPATIAL FEATURES 

CSERÉP Máté

The evolution and spreading of data capturing methods ranging from simple GPS devices to large scale 
imaging equipment resulted in an exponential growth in the amount of spatial data maintained by 
organizations. Due to data being regularly modified manually or by the application of processing operations, 
usually multiple versions of the same data exist. Hence, to manage data efficiently a spatial revision control 
system is required which fits to the requirements raised by spatial systems, that is, handles binary data with 
limited storage requirements due to modification, and is also compatible with distributed data storage.
Revision control systems are widely used tools in software development primarily aimed on managing 
versions of software source code during implementation. Due to source code being written in plain text 
format, these systems are generally usable for any text document. While there are solutions available for 
text based storage of complex objects, and some revision control systems also offer limited support for 
binary content, these systems are not optimized for storing versions of binary data, as its format is too 
general for tracking changes within the binary code.
In Geographic Information Systems several file formats exist for storing geospatial information, most 
formats being binary. Treating spatial information as binary data produces several major drawbacks 
compared to textual revision control, like erasing all semantic information about the applied changes, 
including the executed spatial operations. Another notable issue is that even in cases when only a smaller 
fragment of the given geospatial dataset was modified, a single editing operation could result in the change 
of a larger fraction in the binary formatted data, needlessly increasing the required storage space.
Although the demand for revision control systems in GIS software capable to exploit the peculiarities of 
spatial operations arose as early as the beginning of the ‘90s, no sufficient solution was implemented to 
satisfy the previously defined requisitions of the storage space compactness and the persistence of semantic 
information. While some new solutions have emerged in the revision control of geospatial data including 
GitSpatial and GeoGig, these systems are rather concentrating on specific areas. No global solution has 
been suggested with respect to all kinds of spatial data and possible operations performed on the data.
In my research I propose a solution for operation based revision control on geospatial datasets, namely 
vector features and remotely sensed raster imagery. The method utilizes unified representation of geospatial 
data and a generalized processing mechanism, where operations are describable using metadata. Using 
the operation metadata as modification delta enables the storage efficient management of any GIS dataset. 
The proposed method is independent of storage solution, thus it is applicable for both files and databases, 
while also persisting the required semantic information about the changes. A prototype version of the 
concept has been successfully implemented as part of the AEGIS geospatial framework.

Keywords: revision control systems, geographic information systems, spatial data processing, remote 
sensing, distributed systems
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 INTERAKTÍV ONLINE LEKÉRDEZŐ FELÜLET FEJLESZTÉSE 

DEBRECEN VÁROS HELYTÖRTÉNETI KATALÓGUSÁNAK 

INTERNETES HASZNÁLATÁRA 

CSONT István

Előadásom során a Debrecen Város helytörténeti adatbázisát és az adatbázis online lekérdező felületét 
ismertetem, melynek fejlesztését egy egyetemi projekt keretén belül véghezvihettem. A probléma kiin-
dulópontja az, hogy az adatbázis korábbi verziója egy kompatibilitási hiba miatt használhatatlanná vált a 
Méliusz Juhász Péter Könyvtár számára, és ezért szükségessé vált az adatbázis szerkezetének felülvizsgála-
ta és egy új lekérdező felület elkészítése. 
Az adatbázis szerkezetét meghatározza az általa nyilvántartott dokumentumok köre. A helytörténeti adat-
bázis gyűjt mindennemű olyan dokumentumot, mely Debrecen városához köthető. Gondozását és építé-
sét Bényei Miklós végezte. Az adatbázis válogató jellegű, formailag egyrészt a helytörténeti dolgozatok-
ra, forráspublikációkra és az érdemi információkat tartalmazó visszaemlékezésekre, interjúkra terjed ki, 
másrészt a könyvekre, a gyűjteményes kötetekben (beleértve az évkönyveket, iskolai értesítőket, kalendá-
riumokat stb.) közzétett írásokra és a folyóiratcikkekre. Eltekint viszont az újságok (napi-, heti- és kéthe-
ti lapok) közleményeinek számbavételétől, kivéve azokat az orgánumokat, amelyek később folyóiratként 
jelentek meg. A helyi kiadványok és a máshol megjelent periodikumok mellett megtörtént a fontosabbnak 
vélt országos munkák (monográfiák, szintézisek stb.) feltárása is, ám ezek közül csak azok kerültek az adat-
bázisba, amelyekben terjedelmesebb, összefüggő részletek foglalkoznak a város múltjával.
A rám bízott feladat magában foglalta az internetes lekérdező felületnek, az adatbázis és a lekérdező felület 
kapcsolatának, továbbá az adminisztrátor oldalnak az elkészítését is. Utóbbi segítségével a helytörténeti 
gyűjtemény tovább bővíthető, illetve a meglévő rekordok módosíthatóak, eltávolíthatóak.
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A HACKTIVIZMUS VISSZHANGJAI TWITTEREN 

CSUBÁK Dániel, KISS Attila

Az informatikai biztonság területén számtalan fenyegetésnek vagyunk kitéve, mégis, a legtöbb irodalom 
egyetért abban, hogy ezen a téren a legveszélyesebb az emberi tényező – legyen szó akár hanyag, oda nem 
figyelő munkatársakról, vagy például social engineering-ről.
Az [1]-es cikk alapján, az Interneten történő aktivitás három nagy csoportba sorolható. Az első ilyen az 
aktivizmus, mely alatt a szerző az Internet normál keretek között történő használatát, böngészést, stb. érti. 
A második kategória a hacktivizmus, mely az aktivizmus és a hacker technikák használatának összeolvasz-
tása, ennek célja általában nem komoly kár okozása. A harmadik kategória a kiberterrorizmus, ami alatt 
a kibertér használatát és a terrorizmus cselekményét értjük. Célja leggyakrabban a károkozás, nem ritkán 
emberi életek veszélybe sodrása.
A fentiek ellenére azonban érezhető, hogy napjainkban, a gyakorlatban nehéz meghatározni egy éles ha-
tárt a kiberterrorizmus és a hacktivizmus között. A hacktivisták célja a szabad véleménykifejtés (gyakran a 
szólásszabadság, az Internet szabadságának biztosítása), mely általában valamilyen politikai felhangot is 
képvisel. [2] szerint a néhányan úgy gondoljak, hogy a két tevékenység együtt jár, valamilyen szinten közük 
van egymáshoz. Feltehetjük, hogy ennek okai kereshetőek az eszköztár valamilyen szintű hasonlóságában, 
illetve a fogalmi, gyakorlati határok homályos mivoltából fakadóan is. Az említett kérdés el nem döntött 
mivoltát jól mutatja két, a területen igen jeles személy véleménye a hacktivizmus egyik vitatott eszközé-
ről, a DDoS - azaz elosztott szolgáltatásmegtagadással járó - támadásokról. Az Anonymous által felvállalt 
DDoS támadások után John Parry Barlow, az EFF - egy digitális joggal foglalkozó nonprofit szervezet - 
egyik alapító tagja egy nyilatkozatot tett a témában, miszerint ő támogatja a szólásszabadságot, függetlenül 
attól, hogy az éppen kinek a véleményét támogatja, ezért nem ért egyet a DDoS támadások használatával 
[3]. Ezzel szemben Jay Leiderman, egy ismert, hacktivisták mellett álló védőügyvéd szerint bizonyos kö-
rülmények között, megfelelő limitációkkal, a DDoS-t tekinthetnénk az ellenálló véleménykifejtés legitim 
formájának [4].
Annak érdekében, hogy a fentebbi kérdést meg tudjuk vizsgálni, kérhetnénk jogászok segítséget, akik a 
különböző törvényi szabályozások tökéletes és teljes ismeretében adnának tanácsot nekünk, azonban jelen 
helyzetben, amikor a résztvevők céljai között a szólásszabadság védelme is megjelenik, fontos lehet, hogy 
mit gondol róluk az a közeg akikért önnön bevallásuk szerint cselekszenek, tehát az „Internet népe”. 
A szociális hálok, azok között is a Twitter elemzését rengeteg céllal felhasználják napjainkban. Ezek között 
megtalálhatóak különféle előrejelzési célú, kereskedelmi-, és marketingfolyamatokat támogató felhasz-
nálási módok. Az elemzések szintén sokfélék lehetnek, területileg és módszerileg is. Az elsőre jó példa a 
geolokációs adatok, illetve a tweetek szövegének elemzése, míg a másodikra pedig a különféle statisztikai, 
adatbányászati módszerek, illetve érzelemanalízis használata.
A legismertebb, legvitatottabb, es legösszetettebb ilyen szervezet napjainkban az Anonymous. A mozgalom 
tagjai számos hacktivista cselekményben érintettek, ezért cikkünk célja annak a kérdésnek a megválaszo-
lása, hogy mit gondol róluk a Twitteren összegyűlt közösség, milyen információk nyerhetőek a szervezetről 
a szociális háló adatainak elemzésével.
Módszereinket tekintve Twitterről gyűjtött adatokat használunk az elemzésekhez, melyeken először ma-
gának az elemzésnek a létjogosultságát igyekszünk majd igazolni, a továbbiakban pedig a kinyert adatok 
karakterisztikájának függvényében elemezzük azokat.

Kulcsszavak: informatikai biztonság, hacktivizmus, szociális hálók
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MOBILE APPLICATION MAINTENANCE TESTING REQUIREMENTS 

OR HOW TO AVOID THE MAINTENANCE DRIVEN MALICIOUS 

ATTACKS 

DOBOS Sándor

Based on the enterprise sized researchers (Gartner: Highlights Key Predictions for IT Organizations) 
the utilization of mobile devices are higher and higher year to year within the companies. According to 
Forresters (Forrester: Security Survey) business leaders are concerned of data loss, data leak from mobile 
devices, especially due to the new Bring Your Own Device (BYOD) social perspective.
Paper and research focuses on providing development guidance for secure applications, a way to test 
applications from black box perspective.
Several researchers and studies focusing on mobile security due to high concerns. The current solutions, 
including Mobile Device Management (MDM) focuses on compliance and not necessary protecting from 
0 day vulnerabilities. Trend is to define a pattern of mobile device usage and identify major differences to 
achieve behavior based driven security solution.
Carnegie Mellon University defined CMMI Development methods can provide aligned guidance for mobile 
application maintenance.
While internal and external application development use specified test methodology, also the application 
portals are using filters against the malicious applications, the actual software maintenance not necessarily 
tested at the host portal. Specification based technique would be required to examine the maintenance 
process of a specific applications. Solution can be a behavior based analysis system, which checks if the 
application is initiating any anomaly. This paper plans to define an overview of the required black-box 
testing focusing on the maintenance to avoid unwanted or malicious context intruding with maintenance 
stream. Graph based network (created from application initiated tasks and connections  bases of 
Vertices and Edges) can define the application behavior, anomaly can be identified when the application 
maintenance is different than the motif. The way to achieve to follow up on the development procedures 
and take it to a high level integrity according to the CMMI Development requirements.
If exhaustive testing performed on the maintenance elements that requires high resource and/or high time 
and not efficient. So this is not a grantee to identify any security related issues.
Black box testing (input/output testing) application considered as black box without knowing what is 
inside. The method defines the functional and non-functional testing
Based on the study of the writers Mutz, Vigna and Kemmerer of “An Experience Developing an IDS 
Stimulator for the Black-Box Testing of Network Intrusion Detection Systems” the Intrusion detection 
analysis techniques can be broadly classified into two classes: anomaly detection and misuse detection. 
Anomaly detection techniques rely on models of the “normal” behavior of a computer system. Behavior 
profiles may be built by performing statistical analysis on historical data or by using rule based approaches 
to specify behavior patterns.
Intrusion detection techniques could be generally classified into two classes: anomaly detection and 
misuse detection for maintenance.  However there are pros and cons of the IDS, pros as capable to identify 
previously not defined attacks however as a constraint the IDS need to be modeled or need to have some 
type of signatures. Anomaly detection type of testing is in-line with the black-box testing model, where the 
test reviews the behavior of the application maintenance.
Application behavior can be defined by graph network G(V,E). Vertices can be the access points for 
maintenance, application initiated sub tasks, and edges can be defined application or user imitated 
connections.
Taking application development by next level according to CMMI guidance (using the specific knowledge 
areas) to provide integrity of testing. Graph based motifs will identify the application behavior, especially 
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important at a stage of maintenance, as the application can change its behavior.
Paper focuses on a guidance for enterprise size companies to effectively manage application developments 
and efficiently check application maintenance, especially when it is BYOD type device within the enter-
prise.

Keywords: Apps Maintenance, Malicious Attacks, Motif, CMMI
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EGY FELADAT MEGKÖZELÍTÉSE TÖBB SZINTEN 

ERDŐSNÉ NÉMETH Ágnes

Az informatikai tehetséggondozás folyamatában az algoritmikus gondolkodás kialakítása és annak fej-
lesztése az egyik fő feladat. Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése egyszerű alapfeladatokon kezdődik: 
leszámlálás, keresés, kiválogatás. Ezután egyszerű gráfalgoritmusokkal, mohó eljárással, dinamikus prog-
ramozással folytatódik a tanulás folyamata, majd a már megtanultak kreatív kombinációjával lehet előbbre 
haladni. Az újabb és újabb módszerek megtanulását az motiválja, hogy az ismert módszerrel nem, vagy 
csak memóriatúllépéssel vagy rendkívül hosszú futásidővel oldható meg egy-egy feladat.
A korlátok felismeréséhez, megtapasztalásához és feloldásához akár közel azonos megfogalmazású felada-
tokat is használhatunk, amelyek megoldási módszerei nagymértékben különbözhetnek egymástól attól 
függően, hogy mekkora adattömegen fogalmazzuk meg a feladatot. A kezdők naiv algoritmussal dolgoznak 
és csak kis elemszámra tudják végiggondolni egy probléma megoldását, például szimulálják számkártyák-
kal vagy saját játékkal a műveletsort. A fejlődés folyamatában egyre több matematikai és algoritmikus esz-
köz kerül a diákok kezébe, s ezeket használva már sokkal nagyobb elemszámra is sikeresen megoldhatják 
ugyanazt a feladatot, bennmaradva az időben és memóriakorlátokat is figyelembe véve.
Kutatásomban egy informatikai tehetséggondozó rendszert építek fel, melynek egyik eleme, hogy jól ki-
dolgozott feladatsorokon keresztül a diákok megtapasztalják az egyes módszerek erejét és korlátait. Az IOI 
stílusú informatikai versenyekre készülés folyamatában ugyanannak a feladatnak a megoldása előkerül 
kezdő szinten, majd a diákok algoritmikus eszköztárának bővülésével a nemzeti szintű versenyeken más-
más korlátokkal, s végül nemzetközi szinten már több módszer kreatív kombinálása szükséges ahhoz, hogy 
az ott előírt korlátok mellett is sikeresen lefusson a megoldás.
Előadásomban egy feladat több szinten való előkerülését és egyre újabb módszerekkel való egyre hatéko-
nyabb megoldhatóságát szeretném bemutatni, kitérve ezek módszertani vonatkozásaira is, például a diá-
kok motívációjának erősítésére, a különböző korcsoportban levők egyszerre foglalkoztatására.
A szakirodalomban az egyes módszerekhez elszigetelten egyre nehezedő feladatsorok tartoznak. Megkö-
zelítésemben az az új, hogy ugyanazt a feladatot használom különböző szinteken, a módszerek hatékony-
ságának összehasonlítására és elemzésére, a továbblépés, újabb algoritmusok tanulásának igényének fel-
szítására.

Kulcsszavak: informatikai tehetséggondozás, algoritmus, időkorlát, memóriakorlát
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ÜTEMEZÉSI FALADATOK TUDOMÁNYOS ÁTJÁRÓK ÉS SZÁMÍTÁSI 

KÖZTESRÉTEGEK KÖZÖTT 

KARÓCZKAI Krisztián

Legyen szó akár tudományos kutatásokhoz kapcsolódó szimulációról, vagy kísérletek eredményeinek 
elemzéséről a kutatók ma már a tevékenységükhöz szükséges számítási műveleteket valamilyen tudomá-
nyos átjáró segítségével valósítják meg. Ezek az átjárók teszik a kutatók számára elérhetővé az olyan komp-
lex és bonyolult számítási rendszereket mint a fürtök, gridek, szuperszámítógépek, és számítási felhők. 
A számítási rendszerek elérésének bonyolultsága miatt a legtöbb esetben egy ilyen átjáró csak néhány szá-
mítási köztes réteget képes támogatni. Ezért kialakítottam egy olyan számítási erőforrás kezelő módszert, 
amellyel egységesen kezeli az eltérő számítási köztes rétegeket. A megoldásommal tetszőleges tudományos 
átjáró képes lehet igénybe venni több mint húsz elterjedt számítási köztes réteg erőforrásait. 
Ebben a rendszerben a végrehajtásra váró feladatok vezérléséhez létre kellett hoznom egy olyan sorkezelőt, 
amely a tudományos átjárók számára az eltérő számítási köztes rétegekben implementált eltérő ütemezők 
felett is képes biztosítani kiegyensúlyozott és hatékony működést. A várakozási sorok kezelést nehezítette, 
hogy egyszerre több számítási köztes réteg számára továbbítandó feladatot kell a megoldásomnak kezel-
nie. Az eltérő számítási rendszerek eltérő feldolgozási tulajdonsággal és ütemező algoritmussal dolgoznak.   
A sorkezelési módszer és az ütemezési algoritmus kialakítása előtt eltérő eloszlással érkező, és végrehajtó-
dó szimulációs feladatok segítségével feltérképeztem több elterjedt számítási köztes réteget. 
A kapott adatok alapján arra a következtetésre jutottam, hogy céljaim elérése érdekében érdemes lehet egy 
módosított G|Er|k sorkezelőt egy FCFS kiszolgáló algoritmussal ötvözni. 
Ebben a módszerben az egyes Erlang fázisok a számítási feladatok futási státuszaihoz kapcsolódnak. A 
kiszolgáló eszközök korlátja nem ez egyes Erlang fázisokhoz kell hogy kapcsolódjon, hanem dinamikusan 
változhat az eltérő fázisok között. Az így a kialakított feladat ütemezési modell képes reagálni az olyan 
helyzetekre is, mint amikor egy üres rendszerben sok feladat érkezik, vagy éppen egy leterhelt rendszerből 
sok feladat távozik.     
A végrehajtási módszerben a terhelés drasztikus növelésével az egyes fázisokban megvalósított független 
sorkezelők hatására a futási teljesítményt rontó holtidők keletkezhetnek. Ennek kezelésére a parametrikus 
futási feladatok esetében a korábbi futtatások tulajdonságain alapuló prioritásos rendszerrel tovább fokoz-
ható a módszer hatékonysága.
    
Kulcsszavak: ütemezés, elosztott számítási rendszerek
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LTE/LTE-ADVANCED-BEN ALKALMAZOTT CSATORNABECSLÉS 

ANALITIKUS VIZSGÁLATA 

KNAPP Ádám

A 3rd Generation Partnership Project (3GPP) által 2007-ben kiadott Long Term Evolution (LTE) negyedik 
generációs mobil hálózati szabvány az egyik leginkább terjedő félben lévő kereskedelmi celluláris rendszer. 
Sikerét annak köszönheti, hogy a korábbi szabványokhoz képest nagyobb átviteli sebességet és alacso-
nyabb késleltetést biztosít, mindezt úgy, hogy a még gyorsabban mozgó felhasználók számára is elérhe-
tővé teszi. Napjainkban a szolgáltatók már az LTE fejlettebb, LTE-Advanced (LTE-A) változatát építik ki, 
többek között hazánkban is. Az LTE-A lényegesen rugalmasabb spektrum használatot tesz lehetővé a vivő 
aggregáció, a cellák közötti interferencia koordináció, valamint a még fejlettebb antenna technikák segít-
ségével.
Az LTE/LTE-A downlink irányú (a bázisállomástól a felhasználói készülék felé) rádiós interfészének fizikai 
rétege az ortogonális frekvencia-osztásos multiplexelés (OFDM) technikára épül. Az OFDM előnye a ma-
gas adatátviteli sebesség, az egyszerű jelgenerálás és a több-utas jelterjedés okozta szimbólumok közötti 
interferencia elleni magas rezisztencia. Az OFDM jeleket különböző hordozófrekvenciákra modulálják, 
amiket alvivőknek vagy alcsatornáknak hívnak.
A megfelelő kommunikáció elengedhetetlen feltétele, hogy a rádiós csatorna által okozott torzítások a le-
hető leghatékonyabban legyenek kiküszöbölve. A gyakorlatban ezt rendszeres időközönként küldött refe-
rencia vagy pilot jelekkel szokás elérni. A referencia jel egy, a vevő által is ismert szimbólumot jelent, amit 
átküldve a rádiós csatornán, a fogadó oldal meg tudja becsülni a csatornában jelen lévő torzító hatásokat. 
Ezáltal kompenzálhatja a vett, információt hordozó jeleket a torzító hatások inverzével és így javíthatja a 
vételt. Ebből következik, hogy a csatornabecslés pontossága szoros kapcsolatban áll a kommunikáció mi-
nőségével.
LTE/LTE-A-ban is pilot szimbólumok biztosítják a vevő oldali csatornakiegyenlítést. A szabvány szerint 
ezek egyenletesen helyezkednek el az idő-frekvencia rácson (ahol időben az egyes szimbólumokat, frekven-
ciában az egyes alvivőket különböztetik meg). Az optimalizációs probléma abból következik, hogy a refe-
rencia jelek helyett hasznos információt lehetne átvinni megfelelően jó körülmények között, viszont rossz 
rádiós csatorna viszonyok mellett több is szükséges lehet az effektív kapacitás maximalizáláshoz. Ezért a 
vizsgálatok fókuszában egy n hosszú, QPSK (kvadratúra fázisbillentyűzés) modulált jelsorozat áll, ami m 
db referencia szimbólumot tartalmaz az LTE/LTE-A egy alcsatornájának szimbólumait reprezentálandó. 
Az alkalmazott analízis hozzáadott értéke abban rejli, hogy a korábbi, hasonló vizsgálatokkal ellentétben a 
csatornabecslés hibáját is figyelembe veszi. Ez azt jelenti, hogy a csatornában jelen lévő additív zaj torzítja 
a becslést, és ezzel a torzított jellel kompenzál a vevő. Ezáltal a kiegyenlített jelben is megjelenik a zaj, amit 
QPSK moduláció esetén a vett szimbólum fázisbeli forgatásával lehet modellezni. Ez a fázisbeli fordulás 
rontja a helyes szimbólum-detekciót, így a szimbólum hiba arány nő, ha jel-zaj viszony értéke csökken, 
azaz, ha a zaj dominánsabbá válik.  Az analitikus vizsgálatok eredményeként zárt alakú képletekkel lehet 
kifejezni a szimbólum hiba arányt adott elfordulás esetén, ami az effektív kapacitás (az elérhető ráta felső 
korlátja) kiszámításához használható. Mindez arra jó, hogy adott jel-zaj viszony érték mellett meg lehessen 
mondani, hány referencia jelet kell alkalmazni ahhoz, hogy a jobb csatornabecslés következtében maximá-
lis legyen az effektív kapacitás.

Kulcsszavak: LTE/LTE-Advanced, becslési hiba, pilot számosság optimalizálás, effektív kapacitás
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 GAIA MÓDSZERTAN HASZNÁLATÁNAK VIZSGÁLATA 

INTELLIGENS TERVEZŐESZKÖZ MEGOLDÁSBAN 

KOLOZSVÁRI Szilvia

Kutatásom tárgyát képezi egy olyan intelligens tervezőeszköz modelljének megalkotása, amely dinamiku-
san változó környezetben, agilis fejlesztési módszertanok használata mellett képes rugalmasan és haté-
konyan segíteni a rendszertervezők munkáját a logikai rendszertervezésben.  Az agilis szoftverfejlesztési 
módszertanok használata a gyakorlatban különösképpen a folyamatorientált rendszerek fejlesztésében 
elterjedt, mert a folyamatorientált környezet támogatja a legkézenfekvőbben a folyamatos szállítást (azaz 
a rendszer átadása nem egyben a projekt végén történik, hanem folyamatosan, elkészült funkcionális egy-
ségenként, akár folyamatlépésenként), és a folyamatos szállításból eredő iteratív, jobbítási szándékból fa-
kadó változtatási igények tolerálását. 
Az intelligens tervezőeszköz feladata folyamatorientált rendszerek logikai rendszertervei elkészítésének 
támogatása iteratív, inkrementális (azaz agilis) fejlesztési környezetben. 
Jelen tanulmány célja megvizsgálni, hogy ágens architektúrák alkalmazhatóak-e integrált, intelligens ter-
vezőeszköz megvalósítására, illetve az ágens architektúrák tervezésére szolgáló GAIA módszertannal meg-
alkotható-e a tervezőeszköz rendszer modellje. A tanulmányban bemutatom az elképzelt integrált, intelli-
gens tervezőeszközt, majd kitérek arra, hogy ágens architektúrával hogyan építhető fel. Megvizsgálom az 
ágens architektúrák tervezésére megalkotott GAIA módszertan alkalmazhatóságát, illetve összefoglalom a 
módszertan használatának előnyeit és hátrányait.  
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STIRLING SZÁMOK VIZSGÁLATA HPC KÖRNYEZETBEN 

KOVÁCS László, PINTÉR Ákos

A nagy számítási kapacitást igénylő matematikai jellegű feladatoknál a gondot sok esetben a kombina-
torikus robbanás jelensége okozza. A grid technika illetve a szuperszámítógépek megjelenésével, egy új 
rendkívül hatékony eszköz vált elérhetővé az ilyen jellegű problémák vizsgálatára. 
A Stirling számok a kombinatorikai számok témakörébe tartozik. A kombinatorikai számok egyenlő érté-
keire vonatkozó irodalomban az egyik legnevezetesebb egyenlet a binomiális együtthatók azonos értékeivel 
fogalakozik. 

Legyen k és l olyan rögzített egész szám, hogy , , és Tekintsük az 

egyenletet egész számok esetén. Néhány speciális ,  értékek mellett korábban már sike-
rült az összes ,  megoldást meghatározni. Azonban általában a fenti egyenlet a mai napig megoldatlan. 

Az egyenlet mintájára sokan foglalkoznak az  egyenlet vizsgálatával. Itt 

 az úgynevezett másodfajú Stirling szám, azaz n elem k nem üres osztályba történő 

partícióinak a száma. A fenti egyenlet esetén bizonyítható hogy,  ahol  csak az ,  paramé-
terektől függő konstans. 
Vizsgálatainkban erre az egyenletre vonatkozó egyenlő értékek vizsgálatával, illetve megkeresésével fog-
lalkoztunk, felhasználva az irodalomban már elérhető eredményeket, bizonyításokat, többek között a 

 is. 
A feladat megoldásaként elkészített új párhuzamos megoldáskereső algoritmus, mely megadott indulási 
paraméterek mellett a Stirling számok egyenlő értékeit keresi. A megoldás során az igazi kihívást a rövid 
futási idő, párhuzamosítás, a pontosság és a hordozhatóság biztosítása jelentette.
A rövid futási idő elérése érdekében a programot C++ nyelven írtuk meg. A megoldás hatékonyságát jól 
mutatja, hogy az elkészült algoritmus több mint kétszer olyan gyors (az a és b  paraméter kis értékeire meg-
vizsgálva) egy PC egy magján, egy szálon futtatva, mint annak Maple implementációja. Így ez jelentősen 
csökkentette a feladat megoldása során tapasztalható kombinatorikus robbanás hatását. 
Egy másik aspektusa a problémának az alkalmazott matematikai módszerek (például lánctörtbe fejtés) 
miatt a nagy precizitás biztosítása volt. Egy Maple implementáció esetén a 100 tizedes jegy pontos művelet 
végrehajtása sem okoz gondot, mivel a számokat a Maple karaktersorozatként kezeli. Ez sajnos nem igaz 
a C++ -ra, továbbá a beépített primitív típusok ilyen a nagyságrend esetén, relatíve hamar produkálnak 
kerekítési hibát. Ennek feloldására speciális függvénykönyvtárakat használtunk (GMP, MPFR), így a prog-
ram a kívánt precizitás mellett futtatható le. 
A párhuzamosítás oly módon lett elkészítve, hogy maga az algoritmus képes egy számítógépen adott meny-
nyiségű magon (akár az összesen is egyszerre) vagy akár egy elosztott környezeten is a párhuzamos futásra. 
A párhuzamosításnál az openMP könyvtárcsomagot használtuk. 
Sikerült a feladathoz viszonyítottan egy kis futási idővel rendelkező algoritmus elkészíteni mely alkalmas 
PC és szuperszámítástechnikai környezetben is a Stirling számok „nagyobb” értékeinek a vizsgálatára. Az 
algoritmus bemeneti paraméterként az eredeti egyenlet ,  paramétereitől függő ,  és a futási opció paramé-
tereket várja.  Az eddigi futtások segítségével a  paraméterhalmazt sikerült átvizsgálni. A kijött eredmények 
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alátámasztják a Error! Reference source not found. cikk eredményeit a  egyenlőtlenség-
gel kapcsolatban.
A futtatásokat az asztali gépen, Debreceni Egyetem Informatikai Kar Grid Engine ütemező által vezérelt 
elosztott környezetén, illetve a NIIF által üzemeltetett szuperszámítógépeken hajtottuk végre.
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OKTATÁST SEGÍTŐ TANÁRI WEBOLDALAK HARDVER, SZOFTVER 

ÉS HUMÁN ESZKÖZÖKKEL TÖRTÉNŐ HASZNÁLHATÓSÁGI 

TESZTELÉSÉNEK EREDMÉNYEI 

KVASZINGERNÉ PRANTNER Csilla

Témám az alkalmazott informatika (Applied Computer Science) és a didaktika (Didactics) határterületére 
tehető. Phd munkám során egy, a felsőoktatásban (kutatásokkal igazoltan) hiánypótló keretrendszer fel-
építési elvét dolgoztam ki. Az elvek alapján egy webes rendszert fejlesztettem, s jelen előadásomban ezen 
végzett használhatósági tesztek és vizsgálatok eredményeit szeretném ismertetni. 
A rendszer a felsőoktatásban dolgozó tanárok számára volna hasznos, mellyel saját maguk képesek lenné-
nek létrehozni, testre szabni és maguk erejéből frissíteni egy saját oktatói weboldalt, melynek kialakítása 
és koncepciója egyrészt webergonómiai kutatásokon, másrészt tanárok és diákok igényeinek felmérésén 
alapul. A rendszer koncepciójának kidolgozásánál többféle fejlesztési elvet és módszert vettem figyelembe 
úgy, mint: a Felhasználó-központú tervezés (User-Centered Design, UCD) elvét, az Ember-Számítógép In-
terakció (Human-Computer Interaction, HCI) elvét, Jakob Nielsen által megfogalmazott használhatósági 
faktorokat (Usability factors), a Marvromoustakos− Papanikolau féle E-learning Értékelési Minőségi mo-
dellt (E-learning Evaluation Quality Modell, EEQM) és az akadálymentességi (Accessibility) alapelveket. 
A fejlesztés folyamán ügyeltem arra, hogy a rendszer a W3C (World Wide Web Consorcium) nemzetközi 
szervezet legújabb webes szabványainak eleget tegyen. Ennek megfelelően a kódok HTML5-ös és CSS3-as 
szabvány szerint validak, továbbá a fejlesztés eleget tesz a WCAG 2.0-ás szabvány szerint megfogalmazott 
„A” szintű követelményeknek, melyeknek ma a legtöbb oktatói weboldal nem felel meg nemzetközi vi-
szonylatban sem (hogy milyen mértékben nem, erről jelenleg statisztikai kutatást folytatok).
Az előadáson tárgyalandó kutatási kérdésem az, hogy mennyire sikerült egy didaktikusan jó koncepciót és 
egy jól használható felületet létrehozni a tanárok és diákok számára, továbbá, hogy a kapott eredmények 
alapján milyen általános és örökérvényű szabályok mondhatóak ki a hasonló feladatokra tervezett rend-
szerekkel kapcsolatosan. A felület használhatóságának mérési módszereit a Human-Computer Interaction 
területen megjelent szakirodalomban és szakfolyóiratokban lévő cikkek alapján kívánom felépíteni és el-
végezni, ezek közül kettő kézikönyvet vennék alapul, amelyek igazán releváns irodalmak a témában. A 
vizsgálatok során eye tracker hardveres és egérmozgás rögzítő szoftveres eszközöket használok, továbbá 
egy olyan szoftvert mellyel a mért eredmények jól kiértékelhetőek és megjeleníthetőek. 

Kulcsszavak: eye tracking, webergonómia, usability test, oktatói portál, felsőoktatás
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BIZTONSÁGI ÖV DETEKTÁLÁSA MESTERSÉGES NEURÁLIS 

HÁLÓZATOK SEGÍTSÉGÉVEL 

NAGY Balázs

A gépi látás alkalmazása széles körben elterjedt a közlekedés felügyeleti rendszereknél, aminek köszön-
hetően a közlekedés hatékonyabbá és biztonságosabbá vált. A már sok helyen alkalmazott rendszerek al-
kalmasak a járművek sebességének meghatározására, klasszifikációjára, rendszámuk felismerésére és az 
esetleges szabálysértés megfelelő dokumentálására. A gépi látási technikák fejlődése néhány további, ma 
még nem alkalmazott eljárás elterjedését teszi lehetővé. Ezek közé tartozik a biztonsági öv használatának 
automatikus monitorozása. Az utóbbi években különböző kutatások folytak ebben a témában, ld. Guo et 
al. (2011), Yu et al. (2013) és Qin et al. (2014), de az általunk javasolt módszerek eddig még nem voltak 
megtalálhatóak a szakirodalomban. 
A bekötött biztonsági öv életeket menthet meg és fontos szerepet játszik balesetek esetén a sérülések meg-
előzésében, ezért a használatának ellenőrzése fontos, de nem könnyű feladat. Az elkészített képek minősé-
ge nagymértékben függ az időjárási körülményektől és a fényviszonyok alakulásától, sok esetben előfordul, 
hogy az emberi megfigyelő is nehézen tudja eldönteni a kép alapján, hogy az autó vezetője vagy utasa be 
van-e kötve?
A bemutatott két eljárásunk segíthet kiszűrni a biztonsági övet nem használó autóvezetőket és elsősorban 
változtatható jelzésképű táblákon keresztül figyelmeztetheti az adott autóst a jogkövető magatartásra. 
A javasolt eljárások a képeken detektált éleken a Hough transzformációt alkalmazzák párhuzamos élek ke-
reséséhez egy megfelelő tartományban. Majd egy mesterséges neurális hálózat bemenetként felhasználva 
a kiválasztott jellemzőket, döntést hoz a biztonsági öv használatáról.
A kísérleti eredmények alapján a módszer alkalmas lehet a valós életbeli alkalmazásra.
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AZ INFORMATIKA MÁS… 

SZALAYNÉ TAHY Zsuzsanna, CZIRKOS Zoltán

Az új köznevelési szabályozás alapján az informatika óraszámok csökkennek, eközben az informatika gaz-
dasági, társadalmi jelentősége egyre növekszik. Az ellentmondást az informatika tartalmak más tantárgy-
ba integrálásával kívánják áthidalni. Ráadásként, közvélekedés, hogy az informatikát nem kell tanulni.
A programozás alapjainak elsajátításához leginkább a matematikát tartják szükségesnek. Sokan úgy gon-
dolják, hogy a programozás a matematika része.
A matematikatudomány felhasználja az informatika eszközeit. Az informatikatudomány nem létezik ma-
tematika nélkül. Azonban kölcsönös egymásra hatásuk mellett a világról más modellt mutatunk a mate-
matika tanítása során, mint a programozás tanításakor. Mindkét modell fontos, mindkét modellt önma-
gában meg kell érteni. Külön, saját egységében kell értelmezni. A matematikaórán tanított programozás 
nem lehet hatékony, mert nem tudja figyelembe venni az informatikai modell sajátosságait. Ugyanígy, az 
informatikaórán a matematika tanítása (szimulációk, feladatok formájában) nem készít fel a matematika 
érettségire.
Kutatásunk során a középiskolai követelmények és a BME-VIK mérnökinformatikus szak A programozás 
alapjai I. tantárgy kapcsolatát vizsgáltuk. A NAT, a kerettanterv és az érettségi követelményeket; a közok-
tatás gyakorlatát hasonlítottuk össze a tantárgy követelményeivel, tananyagával, oktatási gyakorlatával. 
Kiválogattuk azon a fogalmakat, amelyeknek tanításában zavart okoz, ha összemosódik a matematikai és 
informatikai szemlélet. Tipikus problémák:
Egyes fogalmak különböző értelmezése abból származik, hogy a matematika deklaratív, az állítások tu-
dománya, az informatika imperatív, a kiszámítás tudománya. Sok esetben az ellentmondást az okozza, 
hogy a matematika elméleti, logikai alapon bizonyít, míg az informatika gyakorlatias, a kivitelezésen van 
a hangsúly.
A matematika és az informatika tudományának művelői ugyanazokat a kifejezéseket használják, de az 
adott kifejezéshez kapcsolt fogalmak eltérőek, vagy egyes helyzetekben más jelentőségűek. (Pl. „befogó-
tétel”, „keresés tétele”)
Nem elhanyagolható, hogy a matematikában értelmesek a „végtelen nagy” és „végtelen kicsi” kifejezések, 
míg az informatikában nem.
Cikkünkben az egyes fogalmak közoktatásban használt értelmezését tárgyaljuk, úgy értjük, ahogy az érett-
ségiző diák illetve első évfolyamos egyetemi hallgató találkozik vele. Úgy használjuk, ahogy érettségin vagy 
a különböző tantervekben elvárjuk. Konkrét példákon mutatjuk be a matematikai és informatikai modell 
egyesítésében rejlő ellentmondásokat. E példák megmutatják, hogy miért nem tudja a matematikatanár 
beépíteni a programozás tanítását a matematika tananyagba; magyarázatul szolgálnak, miért nem volt 
sikeres a 20 évvel ezelőtti magyar, illetve sok országban máig tapasztalható módszer, amely a matematika-
óra keretében tanította a programozást.
A matematika és az informatika közoktatásban megtanítandó fogalomrendszere és gondolkodási sémája 
szétvált, ebből következik, hogy a két tudomány alapjainak együtt oktatása mindkét kompetencia elsajá-
tításának rovására megy, vagy a hagyományok miatt erősebb matematika mellett az informatikai kompe-
tenciák nem fejleszthetők.

Kulcsszavak: programozás-oktatás didaktika köznevelés matematika informatika
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LMS RENDSZEREK HASZNÁLHATÓSÁGI VIZSGÁLATA 

SZIMKOVICS Tamás

Az oktatás számos területén használnak LMS rendszereket, mint a középfokú- és felsőoktatásnál, vállalati 
képzéseknél. Mivel az oktatás különböző területein használják, és különböző kritériumoknak kell eleget 
tenniük ezeknek a rendszereknek, így egyazon rendszer ritkán alkalmazható megfelelően az oktatás külön-
böző színterein. A munkánk során a közoktatásban felhasználható LMS rendszereket vizsgáljuk, mivel ez 
a terület kevésbé kidolgozott a másik kettővel szemben. Elektronikus oktatási rendszerek terén sok közül 
választhatunk, abban az esetben is, ha ragaszkodunk az ingyenesen használható szoftverekhez. A kivá-
lasztandó rendszereket számos mérhető kritérium szerint hasonlíthatjuk össze: rendszerigény, biztonság, 
támogatás, használhatóság, menedzsment, kollaborációs lehetőségek, beépített alkalmazások. Mi a felso-
roltak közül a használhatósági vizsgálatokat hangsúlyozzuk. A CMSmatrix weboldalán a használhatósággal 
kapcsolatban jelenleg 16 paraméter található. Vajon ezek a mutatók teljes mértékben tükrözik-e az elekt-
ronikus oktatási rendszerek használhatóságát? Minél több magas értéket látunk a paraméterek mellett, 
annál jobb az oktatási rendszer? A jelenleg elterjedt LMS rendszereket összehasonlító mátrixok értékei 
hűen tükrözik a felhasználók összbenyomását? Ezekből az eredményekből nem tudhatjuk meg például, 
hogy a diáknak mennyi időre van szüksége, az elektronikus oktatási rendszerek kezelésének elsajátítására. 
Elsősorban ezekre a kérdésekre szeretnénk választ kapni a kutatás során.
Munkánkban azokat az oktatási rendszereket vizsgáljuk, amelyeknek használata ingyenes. A használható-
ságon belül Jakob Nielsen által deklarált használhatósági paramétereket szeretnénk vizsgálni: megtanul-
hatóság, hatékonyság, megjegyezhetőség, hibák, elégedettség. A kapott eredményeket szeretnénk össze-
vetni más típusú vizsgálatokkal (CMSmatrix, Edutools).
Várhatóan, a lefolytatot vizsgálatok új eredményeket fognak hozni, amelyeket fel lehet használni az oktatá-
si rendszerek használhatóságának növelésére. A használhatósági paraméterek vizsgálata során szeretnénk 
alkalmazni: egérútvonal- és –kattintás vizsgálatot, valamint a kérdőívezés módszereit. A tesztcsoport ki-
alakításánál a középfokú oktatásban tanuló gyerekeket szeretnénk bevonni.

Kulcsszavak: LMS, usability, barátságos felhasználói felület
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MOBIL ESZKÖZÖK BIZTONSÁGA 

SZÜCS Katalin, KISS Attila

A mobil eszközök megjelenésük óta egyre növekvő népszerűségre tesznek szert. Ennek számos oka van: a 
használatukhoz szükséges infrastruktúra szinte bárhol elérhető, az eszközök ára csökken, az általuk nyúj-
tott szolgáltatások köre bővül és egyre nagyobb számban tesznek elérhetővé alkalmazásokat. Evvel egyide-
jűleg, míg a telefonok egyszerű eszközökből bonyolult és kifinomult minikomputerekké váltak, a biztonsági 
fenyegetések kockázata is egyre nőtt. Az Internet Filter Review statisztikái szerint a mobil malware-ek szá-
ma évente a duplájára nő és mára legalább 7.12 millió okostelefon fertőződött meg valamilyen kártevővel. 
Különös figyelem irányul az Android platformokra, 2011 vége óta ezek fertőzöttségi rátája a legmagasabb. 
A fertőző kártevők általában vírusok, trójai lovak, férgek, amik számos módon okozhatnak kellemetlen-
séget. Képesek lehetnek az eszközt részben vagy teljesen használhatatlanná tenni, bizalmas információt 
lopni, magasabb számlázást okozni... stb. Ezen kívül a felhasználói élményt nagy mértékben ronthatják 
a hálózati forgalomban anomáliaként megjelenő tevékenységek, mint a szolgáltatás megtagadással járó 
támadások vagy a telefonos marketingek.
Biztonságosabbá tehetjük az eszközöket, ha képesek vagyunk ezeket a tevékenységeket jelezni és a kár-
tevőket időben, a behatolás pillanatában detektálni, mielőtt kárt okozhatnának. Ez az oka annak, hogy 
egyre nagyobb figyelem fordult a mobil malware detektálás területe felé, ami több mobil behatolás detek-
táló rendszer (IDS) kifejlesztését eredményezte. Jellemzően ezek a rendszerek a személyi számítógépek 
védelmi rendszereinek változatai, ami nem csoda, hiszen a mobil eszközök biztonsági kihívásai a számí-
tógépekéhez egyre hasonlóbbá válnak. A behatolás detektálókat is hasonlóan szignatúra és anomália ala-
pú megoldások szerint osztályozhatjuk. Valamint a vizsgálatokat végezhetjük statikusan, a fordított fájlok 
elemzésével, dinamikusan, vagyis a futási idő során megfigyelt viselkedés értékelésével, vagy használha-
tunk hibrid módszert, ami ötvözi a statikus és a dinamikus vizsgálatot.
Kutatásom célja ezen eredmények részletes vizsgálata, a különböző módszerek tanulmányozása, különös 
tekintettel az olyan rendszerekre, amelyek viselkedés alapú megoldásokat alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy 
a detektáláshoz nem szükséges a támadási mintákat tartalmazó nagy adatbázis fenntartása, mint a szigna-
túra alapú megoldások esetében. Ehelyett az általános felhasználók viselkedésének ismeretét használják 
fel a különös események detektálására.

Kulcsszavak: Android Malware Detektálás, Viselkedési anomália vizsgálat, Adatbányászat
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 COVERAGE MÁTRIXOK KLASZTEREZŐ ELJÁRÁSAINAK 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

VANCSICS Béla

Az utóbbi időben az ipari és a tudományos élet szereplői egyre gyakrabban használják a különböző klaszte-
rező eljárásokat bizonyos következtetések levonására. Nincs ez máshogy a szoftverfejlesztésben és a szoft-
verminőség kérdéskörében sem. Az automatikus feature localization, a fault detection és a tesztpriorizálás 
is az a terület, amelyekben a gyakran alkalmazzák ezeket a módszereket. 
Kutatásom két fő célja a különböző megközelítést használó klaszterező algoritmusok kvantitatív összehason-
lítása  (amihez három metrikákat definiáltam, amelyek segítségével mérni lehet a hatékonyságukat és szám-
szerűsíteni lehet a közöttük levő különbségeket) és ezen módszerek coverage mátrixokon való kiértékelése. 
Napjaink egyik nagy informatikai kihívása a minél hatékonyabban, alacsonyabb költséggel karbantart-
ható, magas (forráskód)minőségű szoftverek készítése. Ahhoz azonban, hogy ilyen termékek készülje-
nek szükség van a forráskód, valamint a hozzá tartozó tesztesetek szerkezetére, struktúrájára, a közöttük 
levő kapcsolatokra vonatkozó megbízható információkra. Ennek egy hatékony eszköze a coverage mátrix, 
amely megadja, hogy egy adott teszteset végrehajtásakor mely program-elemek hívódnak meg (közvetve 
vagy követlenül).
A rendelkezésünkre álló lefedettség mátrix és az implementált algoritmusok segítségével automatikusan 
csoportosíthatjuk a program-elemeket, valamint a teszteseteket és ezáltal egy magasabb szintű képet kap-
hatunk az adott programról.
Kutatásomban nyolc, más-más koncepció szerint klaszterező eljárást vetettem össze (adott esetekben egy 
módszernél többféle nézőpontot is használta).
A hierarchikus, Hamming távolságot alkalmazó, lentről felfelé haladó („építő”) és a valamilyen – pl.: 
Jaccard – hasonlóság alapján particionáló (k-means) algoritmus mellett a közösségdetektáló, a modulari-
táson alapuló, valamint a hasítófüggvényeket alkalmazó módszerek is összevetésre kerültek.
Emellett a mátrix vertikális irányú klaszterezésére is két különálló „szemléletet” lehet használni. Ez egyik 
szerint a horizontálisan (azaz a sorokon) végrehajtott módszer hajtódik végre az oszlopokra is, míg a másik 
esetben a sorokra kapott eredményből kerül meghatározásra – a leggyakoribb címkék megkeresésével – az 
oszlopokra vonatkozó eredmény.
Az eredményeket – a jobb összehasonlíthatóság végett – valós rendszereken, valamint mesterségesen ge-
nerált inputokon is lemértem. A generált bemeneti adatok struktúrája olyan, hogy azok jól klaszterezhető-
ek legyen, szemben a különböző projekteken mért adatokkal, amik tipikusan – a szerkezetüknek köszön-
hetően – rosszul csoportosíthatóak.
Az így előálló adatok hasznos információval szolgálhatnak a fejlesztőknek, akik ezáltal könnyebben megért-
hetik a program(részek) működését, átfogóbb képet kaphatnak a szoftverről, azok komponenseiről és a köz-
tük levő kapcsolatokról. Ezen kívül a tesztelők az előállított eredmények alapján történő tesztpriorizálással 
időt és energiát takaríthatnak meg, rámutathatnak a gyengén tesztelt komponensekre, valamint az ered-
mények tükrében módosíthatják a teszteseteket.
Mindezek mellett a managerek döntését támogató komplex információk is kinyerhetővé válnak a szoftver-
ből, amelyek a vezetői döntéseket is befolyásolhatják (pl.: refaktorálás elrendelése).
A könnyebb átláthatóságot volt hivatott segíteni az a két vizualizációs technika amely gráfként és képként 
is megjeleníti az eredményeket. A gráfok esetében a csúcsok reprezentálják a klasztereket, a közöttük levő 
élek pedig a kapcsolatokat. A képek esetében pedig a klaszterezett mátrix egy fekete-fehér képpé való ala-
kításának az eredménye látható.
Ezen információk birtokában könnyebbé válik a szoftver működésének és felépítésének a megértése, vala-
mint a szemléltetése is.

Kulcsszavak: klaszterezés, coverage mátrix, tesztelés-támogatás, forráskódminőség



311Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

 MULTI-INTERFÉSZ ALAPÚ IPV6 MOBILITÁS KEZELÉSI 

ARCHITEKTÚRA A JÖVŐ INTERNETÉNEK ALKALMAZÁSAIHOZ 

VARGA Norbert

Napjainkban a hálózati erőforrásokat igénybe vevő okostelefonok, beágyazott és mobil eszközök (Inter-
net of Things – IoT) száma egyre nagyobb méreteket ölt. A legfrissebb becslések szerint a teljes mobil 
internet adatforgalom várhatóan több mint tízszeresére fog nőni a következő öt év folyamán. Ez olyan 
új kihívásokkal állítja szembe a tradicionális mobil internet architektúrákat és a hálózati operátorokat, 
melyekkel egyre nehezebben képesek megbirkózni. A folyamatosan növekvő teljesítményű mobil készü-
lékek rohamos terjedése, olyan adat igényes, újgenerációs alkalmazásoknak ad teret, melyek hatékony és 
folyamatos működéséhez a jelenlegi hálózatkezelési megoldások nem elegendőek. A Jövő Internet mobil 
architektúráinak már körvonalazódó általános koncepciója lehet a megoldás a fentebbi problémákra. A 
vízionált nagyszámú, heterogén, átlapolódó vezeték nélküli hozzáférési hálózatok és az elosztott, jól ská-
lázható rendszerek megteremtik a lehetőséget, hogy állandó, mindig mindenhol jelenlévő szolgáltatásokat 
biztosítsunk a hálózati erőforrás igényes szolgáltatások számára. Az újgenerációs alkalmazások táborában 
egyre nagyobb teret hódítanak a szélessávú multimédia szolgáltatások (videó, játék, zene), elektronikus és 
mobil egészségügyi (eHealth/mHealth) alkalmazások, valamint az intelligens és kooperatív közlekedési 
rendszereket (Cooperative Intelligent Transport System – C-ITS), „okos” városokat (Smart City) és ottho-
nokat (Smart Home) megvalósító architektúrák. Ezeknek az alkalmazásoknak olyan speciális QoS és QoE 
igényeik vannak, melynek biztosítása nagy kihívást jelent. Különös figyelemre szorulnak a valós-idejű és 
vészhelyzeti körülményekre kihegyezett alkalmazások (elsősorban mHealth, C-ITS területeken), melyek 
még speciálisabb igényekkel rendelkeznek (kevés csomagvesztés, gyors reakcióidő, tehát kis késleltetés és 
jitter stb.), hiszen meghatározott minőségi kritériumoknak eleget tevő szolgáltatásokat hivatottak megva-
lósítani. 
A hatékony és állandó szolgáltatásnyújtás érdekében olyan rendszert kell tervezni, mely elosztott, jól ská-
lázható, felderíti és kihasználja az aktuálisan rendelkezésre álló, eltérő rádiós technológiák által biztosított 
erőforrásokat, és a különböző tulajdonságú folyamoknak mindig optimális átvitelt biztosít, bármilyen mo-
bilitási esemény esetén. A heterogén hálózatokban rejlő előnyök akkor használhatóak ki, hogyha a külön-
böző típusú hozzáférési hálózatok között optimálisan kezeljük a mobilitást. Ezt úgy érhetjük el, ha az al-
kalmazások hálózati folyamait a megfelelő elérhető interfészhez rendeljük egy komplex döntési algoritmus 
által vezérelve. A döntési algoritmusnak részletesen fel kell térképeznie az aktuális alkalmazási és hálózati 
kontextust. Mindehhez megfelelő támogató keretrendszerre van szükség. 
A cikkben egy ilyen, a Jövő Internet architektúrákba illeszkedő, újgenerációs szolgáltatásokat támogató 
keretrendszert javaslunk, és elemezzük a tervezési és implementációs részleteket, valamint bemutatjuk 
a teljesítményelemzés eredményeit. A javasolt keretrendszer három fő részből áll: a Mobil IPv6 alapú, 
folyam szintű Mobilitás Kezelési Alrendszer, a Hálózati és Alkalmazási Kontextust Felderítő modul és az 
általa gyűjtött adatokat felhasználó Döntési és Triggerelési Alrendszer. Az egyes rendszerek az általunk 
tervezett rétegek-közötti (cross-layer) optimalizációs sémában működnek együtt. Ezen felül cikkünkben 
bemutatjuk a javasolt mobilitási architektúra működését egy valós idejű, multiszenzor alapú mobil mobil 
egészségügyi alkalmazáson keresztül. A javasolt keretrendszer implementációja és validációja valós kör-
nyezetben, Android platformon történt.

Kulcsszavak: mobil IPv6, folyam-szintű mobilitás kezelés, Android, Jövő Mobil Internet architektúra, 
döntési algoritmusok
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EFFICIENT SIMULATION OF QUANTUM-BASED SEARCHING 

BETWEEN NON-IDEAL CONDITIONS 

VARGA Tamás, BACSÁRDI László

Since the evolution of technology, the available amount of data is rapidly increasing. Recently, this mass 
of data is continuously supplied by various sensors, e.g., meteorological sensors or sensors placed in or 
around a vehicle. But these are only raw data without a specific information content. If we need to get in-
formation from data efficiently and rapidly, we need to use different information handling methods. There 
are several different algorithms for data handling, but there exist quantum-based solutions as well.
The quantum-based computing is based on the laws of quantum mechanics. We can define quantum bit 
and quantum register as basic brick stones. From the viewpoint of quantum algorithms, the not quantum-
based solutions are named as classical. This new field offers different communication protocols including 
quantum teleportation, superdense coding and quantum key distribution. Besides protocols, there are 
quantum-based algorithms as well. The quantum parallelism is one of the major powers behind the quan-
tum algorithms and it allows solving many complex problems in an efficient way, e.g., finding prime factors 
of large numbers or searching in unsorted database. 
The efficient search in unsorted database is extremely important for our everydays’ applications but it 
could be very time-consuming and computationally task particularly for large data sets. This process can 
be accelerated and be more efficient by the application of quantum search algorithms. The Grover’s algo-
rithm was published in middle of ‘90s. By using it, we can search in an unsorted database much more effi-
ciently than classical computers. However, we need quantum computers to run our algorithms. A universal 
quantum computer has not been built so far, but the preliminary results of different research groups are 
promising and it is worth to analyze the efficiency of quantum-based algorithms.
Due to the lack of a quantum computer, the simulation of quantum algorithms in classical computer is a 
challenging problem. To analyze the quantum search, we have developed a Java-based system to simulate 
different quantum algorithms which are based on elementary quantum gates. Our program is suitable to 
simulate Grover’s algorithm in classical computer. We can observe the simulation steps and analyze the 
effectiveness of a given algorithm. The number of required steps were counted and the optimal number of 
iterations were determined during the simulation. 
We wanted to examine this system in a realistic environment and we took into account the computation 
errors of the elementary quantum gates. The errors have two main reasons in a quantum system. They 
can be originated from a wrong working hardware (e.g., the gate mishandles its operation) or from the 
behavior of quantum world (e.g., the decoherence). In our work, we have focused on hardware errors and 
analyzed how these errors affect the efficiency of quantum search. Taking the cost of errors into account, 
recommendations were gave to handle different kinds of malfunction.

Keywords: Grover’s algorithm; quantum algorithm; search in unsorted database, quantum errors
 



313Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

SOFTWARE DEFINED NETWORKING – AZ ÚJRAGONDOLT 

HÁLÓZAT 

VÖRÖS Péter, KISS Attila

Az informatikában az utóbbi évek talán leggyakrabban használt kifejezései a cloud, és az „as a Service” 
vagyis a szolgáltatásorientált felfogás. Tárhelyszolgáltatások (Storage as a Service - STaaS), infrastruk-
túraszolgáltatások (IaaS), szoftverszolgáltatások (SaaS) hogy csak kevés példa szerepeljen a szinte végte-
len listából. Mindezek megvalósulásához elengedhetetlen lépés volt az adott terület egy magasabb szintű 
absztrakciós szintről való szemlélete, a szolgáltatás hardvertől való elszakadása. A hardvernek nincs más 
dolga mint egy bizonyos protokollon keresztül kommunikáció a menedzsmenttel illetve a kapott utasítások 
érvénybe léptetése, végrehajtása. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy egy menedzsment eszközzel párhuza-
mosan bármennyi hardvert kezelni lehessen, hiszen a teljes rendszer beállítása a egy menedzsment felüle-
ten történik, ami  szétküldi a megfelelő üzeneteket a kisebb hálózati komponenseknek. A meglévő eszköz-
készlet bővítése, illetve bizonyos elemek kiesése sem jelent ilyen esetben problémát. A vezérlő tudomást 
szerez a rendszer módosulásáról és ennek megfelelően automatikus lépéseket tesz a helyzet megoldására.
Furcsa, hogy míg az informatika minden területe jelentős mértékben fejlődik, a hálózati infrastruktúráról 
ez mégsem mondható el. Természetesen történt előrelépés, de ez messze nem olyan nagymértékű, nem 
olyan széleskörű mint más területeken. Nőtt például az adatátviteli sebesség, és a modern routerek funkci-
onalitása is gyarapszik, de ez még mindig nem tekinthető komoly eredménynek.
A Software Defined Networking (SDN) pontosan az imént felvázolt problémára kíván megoldást nyújta-
ni. A hálózati eszközökben mint a routerek, switchek a menedzsment elkülönítése a hardvertől, tehát az 
eszközkészlet egy magasabb szintről való vezérlése olyan lehetőségeket nyitna meg, mint a dinamikus út-
vonalválasztás, terhelésmentesítés, vagy a fejlettebb Quality of Service (QoS). Mivel a vezérlőtől elvárjuk, 
hogy ismerje a hálózat szerkezetét, automatikusan döntéseket tud hozni olyan kérdésekben, hogy ha va-
lamilyen online kommunikációban nem a sávszélesség a kritikus (mint általában a letöltéseknél) hanem a 
késés mennyisége (ilyen például a VoIP telefon), akkor ezt a kapcsolatot dinamikusan egy olyan útvonalra 
irányítja, hogy a kommunikáció a lehető legjobb minőségű legyen a végfelhasználók számára. A jelenlegi 
load balancing megoldások is kiválthatóak bizonyos esetekben. Mivel a vezérlő képessé tehető a szerver 
válaszidejének megállapítására, abból pedig lehet következtetéseket levonni a szerver terheltségi állapotát 
illetően, abban az esetben pedig ha problémát érzékel a forgalmat egy másik szerverre bízva a túlterhelés-
ből származó hibák elkerülhetővé válnak.
SDN segítségével komoly eredmények érhetőek el a támadások elleni védekezés területén is. Bizonyos táma-
dási minták magasabb szintről szemlélve könnyebben figyelhetőek meg, és könnyebb is védekezni ellenük. 
Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy rengeteg probléma forrása az emberi tényező, minél nehezebb, 
minél több eszközt kell külön beállítani annál nagyobb a hiba valószínűsége, és a biztonsági rés kockázata.
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 A GENERAL FRAMEWORK FOR ANALYSING THE GROWTH 

OF MULTI-SECTOR ECONOMIES THROUGH AGENT-BASED 

SIMULATION 

ZLATNICZKI Ádám

Mathematical modelling and methods permanently gain greater importance in better understanding the 
different aspects of the economy.  In particular such models are applied in the analysis of economic growth. 
The mainstream literature on economic growth uses sophisticated mathematical analysis and present very 
pleasing solutions. Such models should be parsimonious in principle though, that is they are also forced by 
the limitation of analytic solvability of models of large number of parameters and constraints.  Models with 
stochastic components are even less likely to have analytic solutions. Stochastic growth models are becom-
ing more and more popular though in social sciences because of their descriptive power. Fortunately the 
increasing computational power of today’s computers opens an alternative way of their study. We are able 
to run the simulation of even very complex and large scale models and investigate the behaviour of the 
modelled economic system. By using agent-based simulations the aforementioned problems can be dealt 
with – even stochastic growth models can be analysed this way. Agent-based simulations are becoming 
more widely used in social sciences, since the models do not necessarily consist of complicated systems 
of equations which describe the aggregated behaviour of many individuals, but rather of much simpler 
decision rules on the level of the individuals. Even though agent-based simulations solve many problems, 
their implementation and continuous improvement throughout a research may raise many difficulties. If a 
theory is tested and improved iteratively the simulation model and the software with it must be modified 
over and over – if the original plans were not flexible enough a point might be reached where the whole 
simulation software must be rewritten because of inner conflicts between the different ways of planning 
and implementation throughout the different iterations.
In this paper I propose a general framework that can be used to implement the agent-based simulation of 
stochastic growth models of economies with one or more sectors. The framework is planned according to 
the object oriented paradigm since that is the best suited for agent-based modelling. The main properties 
of the framework are high level abstraction, minimal number of assumptions and ease of extensibility. The 
framework has to be highly abstract to support the implementation of many very different models. It has 
to rely on as few assumptions as possible to allow more general models, and ssince the framework is very 
abstract it has to support its extension to allow the implementation of more complex models if needed. 
The framework utilises Monte Carlo methods to evaluate the stochastic nature of models. As an example 
we present an implementation of a two-sector economy with a shock. This system can be used to simulate 
how the steady state of the economy changes according to the change in risk aversion of the individuals 
affected by the shock.

Keywords: agent-based simulations, multi-sector economies, stochastic growth models, shocks
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IPARTERÜLETEK REVITALIZÁCIÓJA - ÉRTÉKTEREMTÉS ÉS 

DESIGN ÉRTÉKMEGŐRZÉSSEL 

ADORJÁN Anna

Tájépítészként és településtervezőként PHD kutatásomban az ipari területek hasznosításában rejlő lehetősé-
gekkel és azok nehézségeivel foglalkozom. A konferencián a téma tájépítészeti design vonatkozását tervezem 
bemutatni, a szellemi-esztétikai tartalom és hasznosság-kivitelezhetőség oldaláról egyaránt vizsgálva.
Az ipari hasznosítású területek egyedi adottságai egyszerre hordoznak előnyöket (városszerkezeti adott-
ság, funkcionális kapcsolatok, meglévő közművek és értékes épületállomány) és hátrányokat (talajszeny-
nyezettség, tulajdonviszonyok rendezetlensége, ismeretlen közműhálózat). Az újrahasznosítás feltétele a 
kárelhárítás, a környezetminőség javítása és az egyéb hátrányok megoldása. 
Ezek a beruházások sokszor a teljes költségkeret 50-70%-át is felemészthetik, és ezzel még csak egy telje-
sen közömbös, egyedi értéket nem hordozó, de legalább ártalmatlan területet hoztunk létre. 
A megújítás során fontos, hogy egyedi arculatát megőrizve kapjon a terület új funkciót, és ehhez az egykori 
ipari termelési igényeket kielégítő, a funkcióból adódó sajátos megjelenésű építmények érdekes, újszerű 
megoldásokat adhatnak.
Ezek a megtartott, vagy újraértelmezett elemek a designt teremthetnek és egybe költségcsökkentő ténye-
zők lehetnek - pl utcabútorként, reklámhordozóként, burkolatként felhasználva a régit, nem kell új anya-
got beépíteni. A hasznosság és takarékosság mellett a terület identitását őrző tárgyak és anyagok hozzájá-
rulnak az ipar-történeti értékek megőrzéséhez és újszerű, nem didaktikus bemutatására. Méretüknél fogva 
sokszor a terület, park, városrész jelképévé is válhatnak.
A kutatásom során olyan megvalósult külföldi revitalizációs projekteket vizsgálok és mutatok be, amelyek-
ben fontos elem volt a zöldfelületi jelleg, az ökológiai megújítás és amelyekben a design szerves részeként 
újultak meg az egykori ipari épületek, építmények, műtárgyak. 
A projektek mindegyikében – felismerve az ipari területek egyedi értékeit – olyan elemek őrződtek meg 
és váltak a terület identitásának részévé, amelyek megtartása csak helytörténeti és esztétikai szempontból 
indokolt. 
Ezeket az esettanulmányokat vetem össze magyarországi példákkal, elemezve hogy mennyire tekinthetők 
mértékadónak vagy előképnek a külföldi előzmények.
A kutatás célja az, hogy bebizonyítsa az ipari táj, az iparterület egyedi értékeinek, karakterelemeinek fon-
tosságát, felhasználhatóságát a jelen kor igényeinek megfelelő új funkció kialakításában.
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 A HAZÁNKBAN KIALAKULÓ SZÉLVIHAROK, MINT SZÉLSŐSÉGES 

IDŐJÁRÁSI JELENSÉGEK HATÁSAI AZ ÉPÜLETEKRE, A KÁROK 

MEGELŐZÉSÉNEK MŰSZAKI LEHETŐSÉGEI 

ANTAL Örs

A szélsőséges meteorológiai jelenségek közül a szélviharok és azok különböző kategóriába sorolt típusa-
ik mind globális és hazai szinten jelentős kockázatot jelentenek a lakosságra, a természeti értékekre, az 
épületekre, valamint az épített infrastruktúrákra egyaránt. A veszélyes, 70 km/h (19,44 m/s) sebességet 
meghaladó erősségű viharos szelek hazánkban is jelentős károkat okoztak a közelmúltban és – a meteo-
rológiai viszonyok változásaival összhangban – a jövőben is jelentős feladatok elé állítják a megelőzésben 
és védekezésben résztvevő szakembereket. Mindezt alátámasztja, hogy az elmúlt években az ország több 
megyéjére is kiterjedő szélsőséges időjárás eseményeket követően a meteorológiai kárbejelentések alapján 
a becsült kárösszegek több százmillió forintot tettek ki, a viharok által előidézett kártételek éves szinten pe-
dig növekvő tendenciákat mutatnak, olyannyira, hogy 2010-ben a legnagyobb mértékű természeti károkat 
a viharok okozták Magyarországon.
A meteorológiai folyamatok irányítására, valamint a szélsőségek kialakulásának tudatos befolyásolására 
általánosan alkalmazható eljárásról – egyelőre – nem tudunk említést tenni. Az űrtechnológia és meteo-
rológiai modellezés fejlődésével az előrejelzés egyre nagyobb biztonsággal, eredményesen megvalósítható, 
ugyanakkor a kármegelőzés első számú lehetősége az épületek, illetve épületszerkezetek viharterhekre tör-
ténő tervezése, illetve megerősítése. Mindez a jövőre prognosztizálható időjárási tendenciák vonatkozásá-
ban is elmondható. Az épületek szélteherre történő megfelelő méretezése és a viharbiztonsági szempontok 
alapján tervezett és kivitelezett építészeti megoldások nem csupán az anyagi károk elkerülése, hanem a 
lakók és az épületek közvetlen környezetében tartózkodó személyek életének és testi épségének megóvása 
miatt is fontos feladat.
Az előadás során a hazánkra, illetve a Kárpát-medencére jellemző széljárás és viharok tendenciáinak rövid 
áttekintését, valamint az országban kialakuló nagy erejű széllökések és pusztító viharok gyakori kiváltó 
jelenségeinek elemzését követően a szélteher, illetve a kialakuló viharok épületekre gyakorolt fizikai hatá-
sainak tükrében azon műszaki megoldások bemutatására kerül sor, amelyekkel hatékonyan csökkenthető 
a viharos szelek általi sebezhetőség. A kutatás során bemutatott, illetve javasolt technológiai eljárások és 
építészeti megoldások egyaránt alapulnak hazai és nemzetközi kutatásokon és a védelmi képesség foko-
zását célzó építészeti technológiai fejlesztések elemzésein. A kutatás során feltártam továbbá azon tipikus 
kivitelezési hiányosságokat, amelyek elősegítik a szél okozta kártételek kialakulását.
A pusztító viharok tapasztalatain alapulva az épületek viharkárok elleni védelmének műszaki lehetősége-
inek tárgyalásánál kiemelt figyelmet fordítottam a födémek és tetőszerkezeti elemek károsodásának meg-
előzésére, valamint a viharálló, mechanikai rögzítési módszerek lehetőségeire és helyes megválasztásá-
ra. Mindemellett elemeztem a külső burkolatrendszerek és homlokzatburkolatok, valamint a kémények 
szélterhekkel szembeni ellenálló képességének növelése alkalmas, a pusztító ciklonok és szélviharok által 
jelentős veszélyeztetettséggel bíró országokban alkalmazott technológiai eljárásokat is.

Kulcsszavak: szélteher, szívóhatás, légköri konvekció, viharállóság, viharkapocs, rögzítés
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MÁGNESES KEVERÉSSEL KÉSZÍTETT AL-NI EUTEKTIKUS 

ÖTVÖZET MIKROSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE SZÁMÍTÓGÉPI 

KÉPELEMZÉSSEL 

BORTNYIK Kornél, DUDÁS Dóra Daniella

A számítógépes képelemzés korszaka előtt, az anyagvizsgálathoz két szakterületre volt szükség: metallo-
gráfiára és anyagmérnöki tudományra. Napjainkban a számítógépes képelemzés térhódításával egy har-
madik tudományterület ismereteivel is rendelkeznie kell a képelemzést végző szakembernek, ez pedig az 
informatika. Azonban a képalkotó technológiák fejlődése lehetővé teszi, hogy egyszerre nagyon sok – több 
tízezer db – képet készítsünk a mintánkról, így a kézi (nem automatikus) számítógépi képelemzéssel na-
gyon hosszú ideig tartana az összes kép mérése, kiértékelése. A PhD témám célja, hogy erre a problémára 
megoldást találjak, és a minta vizsgálatához a vizsgáló személynek ne legyen szüksége mély informatikai 
szaktudásra. 
A jelenleg alkalmazott képelemző és képfeldolgozó algoritmusok használata mellett, a képelemzés és a 
kiértékelés folyamata nehezen automatizálható. Ilyen eljárások a szürkekép morfológiai átalakítások, a 
bináris morfológiai átalakítások, a LUT transzformációk. Az automatizálást lehetővé tevő új, vagy a metal-
lográfiai számítógépes képelemzésben eddig nem használt algoritmusok azonban segítséget jelentenek a 
probléma megoldásában. Ilyen eljárások például a Hough-transzformáció, és az aktív kontúr.  
Az anyagtudományi kutatások egyik jelentős modellanyaga az Al-Ni reguláris, rudas szerkezetű eutek-
tikuma. Ennek az anyagnak a segítségével modellezhető a külső erőterek (mágneses, elektrosztatikus, 
gravitációs) hatása az anyag kristályosodására. Az anyagról készült mikroszkópiai felvételeken a rudak 
elrendeződéséből mért jellemzőkön keresztül lehet következtetni a kristályosodást befolyásoló hatásokra. 
Ilyen jellemzők a rudak szomszédjainak száma, a szomszédok távolsága, az objektumok területe. A rudak 
elrendeződésében egy periodikus hiba figyelhető meg, amelynek a jellemzése a szakirodalomban még nem 
történt meg. E hibát jelző mérőszámok irányfüggőek, ezért csak speciális képelemző eljárással végezhető 
a mérés. A mintadarabok különböző térerősségű mágneses térben irányítottan kristályosítottuk. A rudak 
helyzetének és méretének jellemzői a minta keresztmetszeteiben változnak. Ebből adódóan a mintaszám 
jelentős, és a minta jellegéből adódóan nem hatékony a klasszikus képelemző eljárások alkalmazása ennek 
a mérésére. Ezért van szükség az új képelemző algoritmusok használatára. A minták felvételei Scanning 
Elektron Mikroszkóppal készültek. Az előadásomban ezt a képelemző eljárást, és a mérési eredményeket 
mutatom be.
A nyomásos öntéshez használt hipoeutektikus alumínium ötvözetek esetében is hasonló a probléma, csak 
abban az esetben a megoldandó feladat a dendritek alakjának leírásával egészül ki. Az öntöttvasak vizsgá-
lata az irodalomban széleskörűen megtalálható. A minősítésükhöz már léteznek mérési eljárások, azonban 
még ezek nem automatizáltak. A továbbiakban e két témában szeretném a kutatást folytatni. A dendrites 
szerkezet a mai képelemző eljárásokkal nehezen írható le, és nem megoldott az automatizálása sem. Az 
öntöttvasak képelemzésének automatizálása pedig hatékonyabb minősítési eljárást eredményezhet, ami 
az iparban jelentős haszonnal jár. 

Kulcsszavak: számítógépi képelemzés, sztereológia, Al-Ni, reguláris eutektikum, mikroszerkezet
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 ON THE RESPONSE OF DIGITALLY CONTROLLED SYSTEMS WITH 

DRY FRICTION 

BUDAI Csaba, KOVÁCS L. László

Industrial robotic applications often demand for high accuracy, strict repeatability, and, at the same time, 
fast operation. These systems are typically equipped with digital motion controllers which may limit their 
performance in the presence of friction. The higher the friction the lower the positioning accuracy becomes 
as the controller gains cannot freely be increased without losing stability. These gains are limited by the 
digital realization of the controller. Despite of these facts, robotic systems are often modelled by neglecting 
friction, and many times only continuous-time techniques are used to design their controllers. On the 
other hand, experiments show that the response of these systems can be non-intuitive and unexpected. 
The present paper shows that the envelope of the time history of these vibrations can have a special 
concave shape that is very different that of some basic continuous-time systems with viscous and/or dry 
friction. We investigate these vibrations in detail by considering a single degrees-of-freedom model. The 
paper presents the simplest possible mechanical model for the experimentally observed type of decaying 
vibrations, and an analytical study is conducted to determine the main characteristics of these vibrations 
at different parameter settings.

Keywords: position control, dry friction, concave shape envelope
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FEJLESZTÉSI IRÁNYOK AZ ALUMÍNIUM AUTÓGYÁRTÁSBAN 

BUDAI Dávid

Az alumínium karosszériagyártás nem csupán a jelenlegi szigorú károsanyag kibocsátási szabályozások és 
fogyasztáscsökkentési törekvések eredménye: már az előző évszázad közepétől kezdve megjelent az autó-
gyártásban, mint a jövő technológiája. Az alumínium – az acéltól eltérő tulajdonságainak köszönhetően 
– számos korlátot jelent a gyártástechnológiában, amelyek feloldása folyamatos feladatokat szolgáltat az 
autóipari kutatások számára. Az alumínium lemezek hasonlóan hajlíthatók és alakíthatók, mint az acél ele-
mek, amennyiben a falvastagságukat közel 40%-al megnöveltük. Pusztán az anyagok cseréjével közel 50% 
lenne a tömegcsökkenés, azonban az alumínium elemek geometriai méreteit meg kell növelni az acélhoz 
képest, így ez némileg növeli a tömeget. Az optimalizált alkatrészek alkalmazásával egy átlagos alumínium 
autó 30...40%-kal könnyebb egy ugyan olyan acél autóhoz képest. Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhető-
en az alumínium karosszéria előállítása ma már nem csak a prémium szegmensben, egyedi gyártás mel-
lett gazdaságos, hanem a középkategóriás autók nagysorozat gyártásánál is alkalmazható technológia lett. 
A leggazdaságosabb alumínium karosszéria kiválasztásánál a gyártás volumene meghatározó tényező. A 
nagysorozatgyártásnál az egységre vonatkoztatott anyag és szerelési költségek minimalizálásához jelen-
tős beruházás szükséges. Ezzel ellentétben a kissorozatú, vagy egyedi gyártásban minimális a beruházási 
költség, viszont az alkatrészek összeszerelése jelentősen megemeli a költségeket. A sikeres alkalmazás el-
lenére továbbra is gondot jelent az alumínium alakíthatóságának problémája. A szuperplasztikus alumíni-
um ötvözetek nagymértékű alakíthatósággal rendelkeznek, azonban a hagyományos ötvözetekhez képest 
számos hátrányuk van. Áruk jóval drágább, teljesen sajátos alakítási eljárásokat és szerszámokat igényel, 
valamint a tulajdonságaiból adódóan nem termelékeny a technológia. A jelenlegi kutatások az Al-Mg és 
Al-Mg-Si ötvözetek alakíthatóságának növelésével foglalkoznak. A következő évek, évtizedek feladata az, 
hogy növekedjen az alumínium karosszériát gyártó márkák száma, valamint, hogy a technológia az alsó 
kategóriában is megjelenjen. Jelentős áttörést hozott az alumínium autók gyártásában a klincskötés és a 
vágószegecskötés megjelenése a gyártósorokon. A gyártás olyan részein, ahol a klincskötés nem alkalmaz-
ható, ott a vágószegecs megfelelő kötést biztosít. A mechanikai kötéstechnológiák jóval kisebb energia-
igényűek, mint a hegesztett kötések, valamint nagymértékben automatizálhatók, továbbá, a vágószegecs 
alkalmazása esetén jobb a kötés fárasztó igénybevétellel szembeni ellenállása, mint ha ponthegesztéssel 
készült volna. Az alumínium alakíthatóságának növelése, valamint az alumínium karosszériagyártásnál 
alkalmazott kötéstechnológiák fejlesztése kiemelt irányok a jelenlegi kutatásokban, amelyek sikeres ipari 
bevezetése a gyártási költségek csökkentését eredményezné, amely véglegesen elindítaná az alumínium 
korszakot az autógyártás történetében. Az elmúlt évek kutatásai számos eredményt hoztak, amelyek össze-
foglalása és kiértékelése segít kijelölni az elkövetkező időszakok fejlesztési irányait.

Kulcsszavak: alumínium karosszéria, tömegcsökkentés, alumínium lemezalakítás, vágószegecs, autógyár-
tás
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TÁJÉPÍTÉSZETI ESZKÖZÖK ÉS LEHETŐSÉGEK A VÁROSI 

VÍZGAZDÁLKODÁSBAN BUDAPEST PÉLDÁJÁN 

CSIZMADIA Dóra

Napjainkban a Föld népességének több mint fele városlakó, a népesség 40%-a 1 millió főnél nagyobb város-
okban él. A rohamosan növekvő urbanizálódás tendenciája töretlen, így egyre meghatározóbbak lesznek 
a városiasodás által kiváltott társadalmi, ökológiai és funkcionális problémák. A társadalmi rendszereket 
talán legérzékenyebben érintő környezeti elem a víz.  Az utóbbi évtizedekben az egyre nagyobb költség- és 
energiaigényű árvízvédelmi mechanizmusok és a Föld sok részén egyre fenyegetőbb vízhiány rávilágított a 
környezeti adottságokhoz való adaptáció és a környezettudatos erőforrás- és energiafelhasználás fontossá-
gára. Magyarországon a csapadékvíz kezelés napjainkban is mérnöki megoldásokkal kezelt feladat, s a cél 
sajnos a lehulló csapadék mihamarabbi gyűjtése és elvezetése, mellyel a társadalom hatalmas ökológiai és 
gazdasági értéktől esik el. 
A városi kék és zöld infrastruktúra közös rendszerként való értelmezése hazánkban rengeteg kihasználat-
lan lehetőséget rejt magában. Nem csupán a vízmegtartásban képes hathatósan közreműködni, de emellett 
számos egyéb pozitív hatással is bír: a szikkasztó, vízmegtartó, víztisztító szerepű és transpiráló zöldfelüle-
tek javítják a városklímát, az ökológiai viszonyokat, természetes élőhelyként működnek, továbbá rekreáci-
ós lehetőséget nyújtanak a városlakók számára, s ezzel fontos szerepet játszanak a város élhetőségében, a 
városlakók közérzetének alakításában is.
A legtöbb fejlett gazdaság megfogalmazta már a zöldfelületeknek az integrált városi vízgazdálkodásban be-
töltött fontosságát, az Egyesült Államok, Németország és Nagy-Britannia a téma kutatásának úttörői közé 
tartoznak. Az Európai Unió Víz Keretirányelve minden tagállamra vonatkozóan tartalmaz a vízkezeléssel, 
a vízforrások állapotának felmérésével és monitorozásával kapcsolatos elvárásokat. Mivel Németország 
klimatikus- és domborzati adottságai hasonlóak leginkább Magyarországéhoz, az ott használt műszaki 
megoldások és szabványok fontos például szolgálhatnak a hazai szakemberek számára. 
A fővárosi kék és zöld infrastruktúra valamint a rozsdaövezetek karakteres metsződési pontjainak elem-
zése kirajzolja azokat a városfejlesztési akciózónákat, melyek hathatósan részt vállalhatnak az extrém csa-
padékesemények kezelésében és emellett a város ikonikus lakossági rekreációs felületeivé válhatnak. A 
beépített területek vízgazdálkodási lehetőségeit befolyásolják többek között az eltérő lejtésviszonyok és 
beépítettség aránya, mely elővetíti egy beépítési típusonként változó metodika kidolgozásának szüksé-
gességét. A zöldfelületeknek a városi vízgazdálkodásba integrálására komplex megoldást egy tájépítészeti 
szempontú integrált budapesti vízgazdálkodási javaslat kidolgozása jelenthet.
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A GÉPJÁRMŰVEK INTELLIGENS RENDSZEREINEK HATÁSA A 

GÉPJÁRMŰVEZETŐKRE 

FÁSKERTY Péter József

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a közúti közlekedésbiztonság. Egyik fő- és kikerülhetetlen té-
nyezője az ember. A gépjárműgyártó cégek számos biztonságot fokozó rendszert fejlesztenek ki, melyeket 
a modern gépjárművekbe építenek. Számos típusnál már alapfelszereltségként is elérhetőek. Ezeknek a 
célja, hogy az emberi hibákat megfelelő időben és módon korrigálják. A fejlesztéseknek a mindennapi 
használatban lévő létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen, azonban nem szabad elmenni amellett a tény 
mellet, hogy mint minden új találmánynak számos pozitív jellemzője mellett negatív hatása is van. Ezek-
re akkor derül fény, ha megfelelő körülmények között szimulálni, vizsgálni lehet ezeket a rendszereket, 
laboratóriumi-virtuális vagy akár valós környezetben egyaránt. Fontos, hogy ezek a kutatások megfelelő 
kontroll alatt legyenek végrehajtva és a végeredményeket mérhető formában lehessen értékelni, amiből 
olyan következtetések vonhatók le, amelyek segítik a fejlesztők további munkáját. A gépjárművezetőknek 
is alkalmazkodniuk kell az újdonságokhoz és meg kell tanulniuk használni azt, míg napi szinten rutinsze-
rűen alkalmazni tudják. Ha ezt sikerül elérni, akkor az alapvető figyelmetlenségi hibákból adódó balesetek 
száma jelentősen csökkenthető lenne, bár a zéró szintet ez esetben is nehéz elérni, sőt szinte elképzelhetet-
len. Köztudott, hogy a közlekedés egy veszélyes üzemnek számít. Kellő odafigyeléssel és technikák fejlesz-
tésével a közúti balesetek száma visszaszorítható, de figyelemmel kell lennie arra is, hogy az aki ezeket a 
rendszereket figyelembe veszi, mennyire tud alkalmazkodni. Tehát a központban mindig is az ember, mint 
jelentős tényező a közlekedésben, ott fog állni. Jelen cikkem és tanulmányom igyekszik rámutatni ezek-
nek a rendszereknek a negatív hatásaira, melyekről mérhető információkat szeretnék bemutatni az olvasó 
számára. Megemlítésre kerülnek azok a rendszerek, amelyek a leggyakoribb baleset típusokkal hozhatók 
összefüggésbe, két fő csoportot különítettem el, a sávtartással és a sebességgel foglalkoznak, tovább bontva 
ezek a sávváltásra-előzésre figyelmeztető-, holt tér érzékelő-, kanyarodást segítő, valamint az adaptív- és 
intelligens sebességet vizsgáló-, sebesség túllépésre figyelmeztető rendszerek. 

Kulcsszavak: reflex, hangjelzés, vezetői kontroll, reakcióidő
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A BIOMETRIKUS AZONOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ AVERZIÓK 

SZEKVENCIÁLIS VIZSGÁLATA 

FÖLDESI Krisztina 

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Igazgatóság hivatásos főtisztjeként, szakvonala volt a meg-
előző vagyonvédelem, ezen belül új „best practice” programok kidolgozása, a szituatív bűnmegelőzés szemlé-
letének gyakorlatba ültetése, a vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében a szakmai és civil szer-
vezetekkel való együttműködés fenntartása, valamint az illetékességi területen működő magánnyomozók, a 
személy- és vagyonvédelemmel foglalkozó vállalkozások ellenőrzésének koordinálása.
2012-től folytat kutatási tevékenységet és publikál témájában. (2013-as, OTDK-ra, másik kutatási témában 
írt tanulmányát első helyezéssel, arany fokozattal értékelték.) Rendszeresen tart előadásokat témájában, 
konferenciákon és szakmai fórumokon. Publikációi szakmai folyóiratokban, kiadványokban pl. Társadalom 
és honvédelem, Magyar Rendészet jelentek meg.
A biometria XXI. századi technikai vívmányinak elsőszámú felhasználási területe a rendészeti célú alkalma-
zás. Az Európai Unióban, a tagországok belső működésében célként megfogalmazott „biztonság, szabadság, 
jog” térségének megteremtéséhez elengedhetetlen, hogy az ott mozgó személyek személyazonossága minden 
kétséget kizáróan megállapítható legyen. A biometrikus azonosítók alkalmazásával gyors, hatékony, megbíz-
ható és hitelt érdemlő módon nyílik lehetőség a hivatalos szervek számára a személyazonosításra, amelyből e 
formában a szubjektivitásban rejlő hibalehetőség is kiiktatható.  A kérdés csupán az, hogy milyen módszerek, 
és milyen ellenőrzési mechanizmusok alkalmazásával lehet garantálni a személyazonosítás végrehajtását, 
illetve hogy ezeket a társadalom milyen mértékben tolerálja, fogadja el, támogatja. 
A konferencia előadás alapgondolata: A bűnügyi felderítés során számtalan újfajta fenyegetéssel, elkövetési 
magatartással szembesülünk, melyek meghaladják a hagyományos nyomozati technikák nyújtotta technikai 
lehetőségeket. Innovációra tehát mind a rendőri, mind a civil társadalom biztonságteremtő tevékenységében 
szükség van. Ebben a biometrikus azonosítási eljárások jelenthetik az egyik nagyon hatékony megoldást. 
Ugyanakkor megkerülhetetlen probléma a változások társadalomra gyakorolt hatásának vizsgálata is. Kuta-
tásomban azt vizsgáltam, milyen averziók élnek az emberekben ezen a területen, hogyan és milyen mérték-
ben befolyásolják a biometrikus azonosításhoz fűződő attitűdjüket. 
A témakutatás két részre tagolódik.  Egy már lefolytatott kutatást tartalmaz, amely 2014-ben, két helyszínen 
és közegben zajlott: a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság hivatásos állományában szolgálatot teljesítő rend-
őrök, illetve az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar biztonságtechnikus 
hallgatói körében. 
A második rész egy 2006-ban, a témában lefolytatott innovatív, hiánypótló kutatás pontos repetíciója, a közel 
tíz év technikai, társadalmi változásai tükrében a biometriához kapcsolódó attitűdök, averziók alakulásának, 
változásának vizsgálatára. A kutatási eredmények mind a rendvédelmi célú biometrián alapuló személyazo-
nosítás alkalmazásában, mind a civil szféra biometrikus azonosításhoz kapcsolódó attitűdjében változást ge-
nerálhatnak, előrelépést indíthatnak el.

Kulcsszavak: biometria, személyazonosítás, arcazonosítás, íriszkép, ujjnyom, ujjlenyomat, kézérhálózat, 
kézgeometria, biztonság, rendészeti célú biometrikus azonosítás

Felhasznált irodalom:

A kutatás alapját elsődlegesen az EU témában hozott keretjogszabályok, direktívák, Magyarország biz-
tonságpolitikai és a rendészeti, rendőri szakterület háttérjogszabályai, rezsimintézkedései adják. Bár a 
biometrikák tekintetében alapirodalom rendelkezésre áll, a rendészeti, rendőri szakma vonatkozásában 
kevés releváns szakirodalom található. 
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 BELSŐÉGÉSŰ MOTOR ÜZEMÁLLAPOTÁNAK JELLEMZÉSÉRE 

ALKALMAS POLÁRDIAGRAMOS MEGJELENÍTÉSI MÓDSZEREK 

GÁRDONYI Gábor, MANHERTZ Gábor, Dr. ANTAL Ákos, Dr. 

BERECZKY Ákos, Dr. SAMU Krisztián

Kutatásaink fő irányvonala belsőégésű motorokon mért rezgésjelek alapján az üzemállapot jellemzése, 
valamint az esetlegesen előforduló hibák detektálási lehetőségének felmérése, megvalósítása. A kapcsolódó 
szakirodalomban számos rezgésdiagnosztikai módszer lelhető fel, melyek alkalmasak különböző üzemállapotok, 
események jellemzésére, ám emellett további lehetőségeket is rejtenek magukban. A rögzített jeleket idő-, vagy 
szögtartományban vesszük fel, majd lehetőség van ezek alapján a regisztrátumok alapján a frekvenciatérbe, vagy 
egyéb tartományokba való áttérésre is. Ezáltal a diagnosztika célja szempontjából legszemléletesebb módon tudjuk 
a lekérdezett numerikus és/vagy grafikus eredményeket megjeleníteni. Jelen tanulmány jó példát mutat arra, 
hogy egy belsőégésű motor esetén hogyan lehet egy primitív gyorsulásérzékelőjével (kopogásszenzor) akár több 
jellemző paraméterét is jellemezni a vizsgált berendezésnek. A jelek feldolgozását felkutatott vagy sajátfejlesztésű 
rezgéselemzési eljárásokkal valósítjuk meg. Egy belsőégésű motor egyik fő paramétere a fordulatszám, melynek 
pontos ismerete más működési paraméterek meghatározásában is segítségünkre lehet. A fordulatszám pontos 
ismeretéhez a motor egy megfelelő forgó alkatrészének forgási sebességét kell valamilyen módon, minél pontosabban 
megmérni. Ez lehetséges a motor saját érzékelőinek jele alapján, de ezek a jelek gyakran nehezen hozzáférhetőek. 
Lehetséges kiegészítő szögjeladó felszerelése, azonban ez a motorblokk körül rendelkezésre álló korlátozott hely 
miatt ütközhet akadályba. Kidolgozásra került több olyan eljárás, melynek alapja a motor működési jellegéből 
következő, ciklikusan előforduló energiatermelő folyamatok időbeli lokalizálása, majd ezek alapján az aktuális 
szöghelyzet valamint szögsebesség becslése. A motor ütemeinek érzékelésére a mért rezgésgyorsulás-jel effektív 
érték, vagy statisztikai elváltozásának figyeltetése alkalmas módszereknek bizonyulnak. Forgógép diagnosztikában 
széleskörűen alkalmaznak polárdiagramokat az eredmények kirajzolására. A megjelenítés alapját adhatja a motor 
saját fordulatszámmérő jeladója, a kidolgozott eljárás által becsült fordulatszám, de a diagram akár fordulatszám jel 
nélkül is létrehozható. Kutatásaink során arra a jelenségre lettünk figyelmesek, mely szerint állandó fordulatszámon 
és terhelésen, ám változó légfeleslegtényezővel járatott motoron mért rezgésjelek polárdiagramon kirajzol-
va szemléletes eltérést mutatnak egymáshoz képest. Tanulmányunkban párhuzamba állítjuk a különfé-
le megjelenési módokat, valamint elemezzük azok eredményeit a fordulatszám, terhelés és a légfelesleg-
tényező függvényében. Célunk az időben mintavételezett, kiegészítő mérés nélkül felvett gyorsulásjelek 
polárdiagramos reprezentációjának javítása az adatsor újra-mintavételezésével, melyet a becsült fordulat-
szám alapján végzünk el.

Kulcsszavak: belsőégésű motor, fordulatszám, üzemállapot, jelfeldolgozás
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PRÓBATEST FEJLESZTÉSE KIS HŐBEVITELLEL KÉSZÜLT 

HEGESZTETT KÖTÉSEK HŐHATÁSÖVEZETÉNEK FIZIKAI 

SZIMULÁCIÓJÁHOZ 

GÁSPÁR Marcell

Az alapanyag eredeti szövetszerkezetét a hegesztés hőciklusa irreverzibilisen megváltoztatja, amelynek 
eredményeként az alapanyag tulajdonságaitól eltérő sajátosságokkal rendelkező hőhatásövezet alakul 
ki. Az ömlesztő hegesztéskor létrejövő hőhatásövezetet további részekre lehet bontani, mivel különböző 
szemcseszerkezettel és ebből adódóan eltérő mechanikai tulajdonságokkal rendelkező sávokból épül fel. 
Szerkezeti acélok esetén a hőhatásövezet szívósság szempontjából kritikus részei a durvaszemcsés és az 
interkritikus sávok. A hegesztett kötés későbbi tönkremenetele szempontjából kritikus hőhatásövezeti sá-
vok szívósságának vizsgálatához a hagyományos anyagvizsgálati módszerek csak korlátozott lehetőséget 
biztosítanak. A hőhatásövezet kritikus részeinek szívósságát hagyományos módón egyedül a „fél-V” és „K” 
varratok kvázi egyenesnek tekintett beolvadási vonalának oldalán lehet megvizsgálni (ún. Chabelka mód-
szer), azonban ekkor is nagy a bizonytalanság, hogy az ütőpróbatest bemetszése pont a vizsgálni kívánt 
sávon halad keresztül.
A fizikai szimuláció segítségével az alapanyagból kimunkált próbatesteken precízen előállíthatók a hőha-
tásövezet különböző részei a későbbi anyagvizsgálatok számára elegendő mérettartományban. A tényleges 
hegesztett kötésben előforduló néhány mm3 térfogatú, csökkent szívósságú kritikus hőhatásövezeti sávok, a 
fizikai szimulátor segítségével akár a cm3 térfogatot megközelítő mérettartományban, homogénen előállít-
hatók az alapanyagból kimunkált próbatesteken. A hőhatásövezet adott sávjára jellemző hőciklussal terhelt 
próbatestekből a szimulációt követően lehetőség nyílik szabványos Charpy-V bemetszésű ütőpróbatestek 
kialakítására, amelyekkel a kritikus hőhatásövezeti sávok ütőmunkája meghatározható. Ennek köszönhe-
tően a hegesztési paraméterek optimalizálhatók a hőhatásövezetben elérendő tulajdonságok biztosítása 
érdekében. 
A hőhatásövezet kiterjedése függ a hegesztő eljárástól, hegesztési paraméterektől, anyagminőségtől, kö-
téskialakítástól és a lemezvastagságtól. A hőforrás koncentráltságának növelésével a hevítés sebessége is 
megnő, amelynek köszönhetően csökken a megolvasztásig eltelt időtartam. Kis fajlagos hőbevitel alkalma-
zásakor a hegfürdő mérete mellett a hőhatásövezet kiterjedése is kisebb lesz, amelynek eredményeként a 
hőhatásövezet sávjainak mérete is csökken. 
A Gleeble 3500 fizikai szimulátor befogó szerkezetébe elhelyezett próbatesteken elérhető hevítési és hű-
tési sebesség azonban jelentősen függ a próbatest méretétől. A hagyományos vizsgálati összeállítás (külső 
hűtés alkalmazása nélkül) és próbatest kialakítás (10x10x70 mm hasáb) mellett az elérhető maximális 
hűtési sebesség 60 ºC/s, miközben kis hőbevitelű hegesztéseknél (pl. gyöksor hegesztése előmelegítés nél-
kül, lézersugaras hegesztés) a hűtési sebesség akár a 300 ºC/s értéket is elérheti. A kutatómunka során 
a kis hőbevitelű hegesztés esetén kialakuló hőhatásövezet szívósságának vizsgálatához olyan próbatestet 
fejlesztettem ki, amelynek segítségével a nagy hűlési sebességhez tartozó hőciklusokra jellemző kritikus 
hőhatásövezeti sávok is előállíthatók a berendezésen. A fizikai szimulációs kísérleteket a járműiparban 
alkalmazott nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok egyik legnagyobb szilárdsági kategóriáján, az 
S960QL jelölésű acélon végeztem.

Kulcsszavak: hegesztés, fizikai szimuláció, Gleeble, hőhatásövezet, ütővizsgálat
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BRIGHTNESS PERCEPTION OF SAMPLES DEPENDING ON SIZE 

AND SHAPE ON ACHROMATIC BACKGROUNDS 

GOMBOS Katalin

Objects presented on a computer screen, can be perceived differently as were originally configured. 
I investigate the brightness of discs with different size and with different shape. After my results I found 
that object size had an influence on brightness perception, but colour of samples can modify it. At samples 
of different shape firstly I set the samples of equal areas, secondly I set them of equal circumferences. The  
colour of samples can influence the brightness, in addition the luminance of backround has an affect as 
well.  
During the experiences two samples were presented simultaneously on computer screen with a brightness 
scale on the left side, where subjects had to scale the judged brightness of both sample. Test samples 
were presented in grey, red, green and blue colours on black and white backgrounds. Discs presented in 
different sizes: smaller disc viewed under 0,5º viewing angle, larger discs under 1°, 2°, 3° and 5° viewing 
angles. Discs presented in different shapes there were two main experiences: in the first series disc and star 
shaped objects were of the same area and disc appeared under 5º viewing angle.  In the second series disc 
and star shaped objects had the same circumference, namely 16 cm.
30 subjects participated in trials, with normal colour vision and they use computer regularly. 
Results show that disc samples with different sizes seem different brightness as well, Disc and star objects 
with equal area has no influence on brightness, but disc and star samples with equal circumference seem 
differently. 
Averaged luminance values signed by subjects on the scale were evaluated by statistical probes, with two 
samples T-probe or Welch-probe on 90% probability level. 
My results show that shape has no effect on brightness perception, disc sample was judged at the same 
brightness as the star sample next to it.
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BALESETI ADATOK VIZSGÁLATA A VÁROSI ÚTHÁLÓZAT-

TOPOLÓGIA FÜGGVÉNYÉBEN 

HEGYI Pál

A városi úthálózatok topológiai vizsgálata viszonylag új kutatási terület Magyarországon. A nemzetközi 
szakirodalomban – elsősorban az Egyesült Államokban – számos módszert dolgoztak ki az úthálózat-
topológia jellemzőinek meghatározására. Az egyik módszer az úthálózatok csomópontjainak vizsgálata, 
melyben a csomópont-típusok arányával és a zsákutcák számával jellemzik a hálózat átjárhatóságát. Fő 
mérőszámaik a hálózat sűrűség, csomópont/élek aránya, csomópont-típusok aránya, átlagos csomópont-
távolság, zsákutcák száma. Ezek az indikátorok térinformatikai szoftverek segítségével meghatározhatók. 
Ugyancsak a térinformatika felhasználásával definiálható a hálózat egyes útszakaszainak a kontinuitása, 
konnektivitása és mélysége. Kontinuitás alatt azt értjük, hogy hány élből áll egy azonos jellemzőkkel ren-
delkező útszakasz. A konnektivitás pedig megadja a kiválasztott úthoz csatlakozó utak számát, míg a mély-
ség egy kiválasztott úttól – főút vagy gyűjtőút – való „távolságot” jelenti. E módszer kidolgozása az ameri-
kai Stephen Marshall nevéhez fűződik. Mindkét vizsgálati módszer esetében az eredmények összehason-
líthatók a terület-felhasználással, az adott útszakasz jellemzőivel (szélesség, beépítettség, stb.), valamint 
a baleseti és forgalmi adatokkal. Ezek az adatok külön-külön és együttesen is vizsgálhatók az úthálózat-
topológiával kapcsolatban. Jelenlegi kutatásom során az úthálózat topológia jellemzőit, illetve a baleseti 
adatokat vetettem össze. A balesetek közül a városi úthálózaton a leggyakoribb balesettípus a 100 000 és 
300 000 közötti lakos számú városokban az 501-es kóddal jelzett „Keresztirányból érkező, egyenesen ha-
ladó járművek ütközése” baleset. A 2011-2013 évi baleseti adatok szerint az ilyen típusú balesetek aránya 
a 100 000 és 300 000 lélekszám közötti hazai nagyvárosainkban 10 % körüli a városi úthálózatokon. Az 
elemzés során csak a személyi sérüléses baleseteket vizsgáltam a Web-bal program adatbázisa alapján. Ha-
sonló arányt mutat ugyanez az adatbázis a kerékpáros balesetek figyelembe vétele nélkül is. A kutatásom 
célja azt vizsgálni, hogy az útszakasz hogyan befolyásolja a kereszteződés felismerhetőségét, illetve melyek 
azok a helyek, ahol az 501-es kódú balesetek gyakran fordulnak elő. A gépjármű vezetője hogyan értékeli az 
elé táruló látványt, mennyire befolyásolja a vezetése során? Ehhez a vizsgálathoz a szabadon hozzáférhető 
openstreetmap (OSM) térképeit, valamint a web-bal adatbázisát használom fel. Az egyes utakat jellemzőik 
alapján – a nemzetközi szakirodalomban használt módon – háromszög diagramban ábrázolom. A diagra-
mokban a pontok helyzete a körzet, illetve az útszakasz jellemzőitől függ.

Kulcsszavak: úthálózat-topológia, térinformatika, baleseti adatok, csomópont felismerhetősége
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REPEDÉST TARTALMAZÓ RÉTEGELT KOMPOZIT LEMEZ 

KIHAJLÁSVIZSGÁLATA VÉGESELEMES MÓDSZERREL 

JUHÁSZ Zoltán, SZEKRÉNYES András

Napjainkban, az ipar széles körben alkalmaz szálerősítésű kompozitokat hajók, repülők, autók és egyéb 
eszközök gyártása során.
A heterogén viselkedési jelleg miatt ezen anyagok tönkremeneteli vizsgálata kiemelt fontosságú. A rétegelt 
szerkezetek leggyakoribb tönkremeneteli formája a rétegszétválás, ami megváltoztatja a szerkezet visel-
kedését. A delaminációt tartalmazó lemez viselkedése stabilitásvesztés esetén eltér az ép lemezétől, mivel 
a repedés kinyílhat, így a lemez képes lokális, globális valamint vegyes (lokális+globális) horpadásra is. 
Jelen munka a lemez teljes szélessége mentén végigfutó delaminációt tartalmazó lemez egytengelyű nyo-
mással szembeni stabilitását vizsgálja (lásd 1. Ábra). A saját alak meghatározására egy újszerű módszer 
került kidolgozásra, mely először a globális kritikus alakot és a hozzátartozó sajátalakot számítja. Ennél 
a modellnél a delaminált szakaszon közös a transzverzális elmozdulásmező, így a delamináció mentén a 
két lemezfél nem tud egymásba metszeni, ami fizikailag nem lehetséges sajátalakokat eredményezne. A 
végeselemes modellhez szemi-diszkretizált elemtípust fejlesztettünk ki továbbá a repedéscsúcs modellezé-
séhez speciális átmeneti elemeket alkalmaztunk. Ezután a lokális alsó és felső rész stabilitásanalízise egy 
mindkét végén befogott lemezt modellező végeselemes modellel valósult meg. Az újdonság a lokális rész 
vizsgálatában, hogy a globális alakhoz tartozó hossz és szélesség menti belső erőeloszlások is figyelembe 
lettek véve, amik befolyásolják a lokális rész horpadással szembeni ellenállását, valamint alakját (lásd 2. 
Ábra). A hossz menti eloszlás a geometriai merevségi mátrixokon keresztül lett figyelembe véve. A széles-
ség menti eloszlás miatt pedig a megoldás a harmonikus egyensúly módszerével lett képezve. Az így kapott 
lokális és globális módusokat egy elmozdulás-vezérelt modell alapján szuperponáltuk egymásra, melynek 
eredményeképpen a modell képes a delamináció helyének és méretének függvényében adott axiális komp-
resszió hatására kialakuló sajátalak meghatározására.

1. ábra Egy tengelyű nyomásnak kitett egyszerűen alátámasztott delaminált rétegelt lemez
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2. ábra A lokális analízis modellje (a). Példa a globális modellből származó hossz menti belső erőeloszlásra (b).
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FOLYAMAT OPTIMALIZÁLÁS  PARAMÉTERES HIBAMÓD-ÉS 

HATÁSELEMZÉSSEL 

KOCSI Balázs, Dr. BUDAI István

A folyamatok átfutási idejét, költségét és a kimenetel minőségét a tervezési fázis során határozzuk meg. A 
változó igényeket az iparnak ki kell elégíteni, melyhez a folyamatokat hozzá kell igazítani. Beszélhetünk 
szintentartó fejlesztésről, melynek célja, hogy a vállalat ne maradjon le a versenytársaktól, valamint tuda-
tos fejlesztésről, amikor a versenyelőny megszerzése a cél. 
A szintentartó fejlesztés egyik, széles körben használt eszköze a folyamat FMEA (folyamat hibamód-és hatás-
elemzés), melyet az autóiparban, a repülőgépiparban vagy az elektronikai iparban, de akár szolgáltató szerve-
zeteknél is a hibamódok súlyosságának (S) előfordulásának (O) és detektálhatóságának (D) meghatározására 
használnak. Az egyes hibák kockázati értékének meghatározására szolgál az RPN szám mely az (S) (O) (D) 
tényezők szorzásával adható meg. . A tradicionális módszer (FMEA) hátrányaként állapítható meg, hogy a 
tényezők értékeit szubjektív módon határozza meg, ezért a rangsor felállítása nem a legmegfelelőbb. Továbbá 
a módszer használata rutinszerűvé válhat, mely a fejlesztés hatékonyságát csökkenti. Több szerzői is próbál-
kozott már a módszer továbbfejlesztésével például: Glichrist, aki a kockázati szám meghatározására az alábbi 
képletet határozta meg:  garanciális költséggel (W) a hiba bekövetkezéséből származó költséggel (A) és a hiba 
vevői észlelésének valószínűségével (Ps,Pm) számol. A számítás hátránya, hogy egy vevőre egy hibaköltséget 
tudunk meghatározni, valamint a hibamódoknál a különböző hiba okokkal nem számol.
Munkám célja a módszer olyan irányú tovább fejlesztése, hogy alkalmas legyen objektíven, az elemzésnél 
mérésen alapuló paraméterek rendszerében detektálni a potenciális hibákat és azok okait, kiszűrve az emberi 
adottságokból fakadó hátrányokat. Valamint a hiba okok objektív detektálhatóságán túl, a tevékenységekhez 
tartozó paraméterek mérésével és megfigyelésével a folyamatot optimális lefutási érték közelében tartani.
Eddigi eredményeim során igazoltam, hogy minden folyamat és tevékenység kimenete, a bemenettől és a 
transzformációhoz tartozó tényezők értékéről függ. Első lépésben meghatároztuk a befolyásoló tényezőket, és 
megadtuk azok optimális értékét, valamint az értéktől való még elfogadható eltérést. Amennyiben a  tényező 
vizsgálatainak eredményeinél találunk az intervallumon kívüli értéket, akkor találtunk egy hiba okot, ezek után 
ezen intervallumra meghatározzuk a tényező költség függvényét, mely megmutatja, hogy a tényező optimálistól 
való eltérése mennyi plusz erőforrás felhasználást igényel, valamint ha túl nagy az eltérés akkor a folyamatban 
hiba következhet be és mekkora ennek a hiba kijavításnak az erőforrás igénye. Szimmetrikus intervallum ese-
tében, a függvény . melyben k=állandó, x=célérték, T=eltérés. Ha a tényező tulajdonságánál a „nagyobb érték 
a jobb”, (pl.: szakítószilárdság) akkor a függvény  , melyek megegyeznek a Taguchi-féle veszteség függvénnyel. 
Megfigyeléssel vagy statisztikai módszerrel megmérjük az értékek bekövetkezési valószínűségét, annál a para-
méternél melynél az elfogadható intervallumon kívüli értéket találtunk, a költség függvénye illetve a bekövet-
kezési valószínűségek alapján Monte-Carlo szimulációt futtatunk, mellyel meg tudjuk adni, hogy 10,000 db 
folyamat lefutásnál mekkora az erőforrás igénye a hiba kijavításnak, feltételezve azt, hogy a hiba javítható. A 
szimuláció eredménye alapján rangsorolni tudjuk a hibákat és hatékony javítás érhető el.
A továbbfejlesztett módszer megoldást kínál a potenciális hibák meghatározására, a hiba okok kijavítására, 
valamint lehetőséget teremt, hogy a meglévő folyamataink teljesítményét az optimális szinten tartsuk ezáltal 
eleget téve a vevői elvárásoknak.
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 THEORETICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF 

PRESSURE RISE GENERATED BY DUST EXPLOSION 

MIKÁCZÓ Viktória, Dr. SZEPESI L. Gábor

More than 70% of powders applied in some segments of industry are explosive. When these fine particle 
materials occur a proper concentration in air, and ignition source is given in the area, they could be explode. 
This may cause personal injuries and significant financial harms.
Knowing qualities of these explosive powders allows preventing accidents and moderate losses. Some 
equipment can be used for this: rupture panels and moreover vent ducts. The formers open in full area 
when explosion pressure reaches a specified value; and lesser vents unburnt gases and flues to a safe area 
to secure personal health and enclosures.
Pressure rise during explosion can be used to determine specified areas and geometries of explosion vent 
and vent ducts. These are different by standards in several countries (e. g. MSZ EN 14491 in Hungary, NFPA 
68 in the USA and VDI 3673 in Germany the widest current). Because of venting devices are usually set only 
after planting enclosures, shapes of vent ducts are depend on built-in the environment. But some of these given 
forms are forbidden by directives. Usual summary of dust and gas explosions and recommendations for further 
shapes can be found in John Barton: Dust Explosion Prevention and Protection: A practical Guide. National 
references for this topic generally have not wide range. In University of Miskolc take place some research and 
thus born several article and writing. Some researchers who are on the topic: Géza Bozóki, Gábor L. Szepesi, 
Zoltán Siménfalvi and Viktória Mikáczó.
In laboratory of Department of Chemical Machinery (University of Miskolc) can be found some tools (for example 
a standard spherical explosion chamber) which are suitable for investigate dust and gas explosion processes. Ge-
neral articles of the same type of explosion chamber written by Xingqing Yan, Jianliang Yu and Wei Gao.
There are some preceding publications and conference participations in this topic by authors, like MicroCAD In-
ternational Scientific Conference (2013, 2014.), OTDK (2013, 2015.), an article in journal GÉP (2014.), ISCAME 
Conference (2014.) and Tavaszi Szél Conference (2014.)
After knowing the basics of this topic, the effective problem can be studied: vent duct which is fitted to the 
enclosure, how effect to the maximum explosion pressure. Different shapes of these vent ducts can influence to 
recoil forces and upgrading pressure waves during venting processes.
First step is to investigate pressure-rise curves during the explosion process without any vent duct. When these 
are specified, pressure-curve changes can be studied with some types of vent ducts are fitted. From results recoil 
forces and stresses can conclude which affect to enclosures.
Because of investigations demand many series of explosion experiments and these are expensive, needed to 
find an alternative solution to replace them with a cheaper one. This solution can be compressed air, because it 
can suddenly expand, cheap and quasi freely available.
In the laboratory of Department of Chemical Machinery had been assembled an experimental measurement 
which consists of two pressure tanks and some fittings. These tanks are connecting to each other with a throttle. 
One of the tanks is filled with compressed air, and the other one is opened to the environment. When the throttle 
is opened, sudden pressure rise indicated in the opened tank, which can simulate explosion. After defining 
pressure-rise curves, these can compare with other experimental data with the same equipment, but added vent 
duct with some kind of shapes. Differences mean the effects of vent ducts.
To confirm experimental data, mathematical (hydrodynamic) model can be constructed and solved of the 
experimental assembly.
To observe hydrodynamic behavior of this fluid, necessary to do some computational simulations. If these 
results are approximate experimental and mathematical models, simulations can be accepted, and can be used 
for further investigations.

Keywords: dust explosion, experiment, numerical simulations



333Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

 CÉLFORGALMI MÁTRIX ELŐÁLLÍTÁSA E-TICKETING 

ADATOKBÓL 

NAGY Viktor

Az elmúlt évtizedekben folyamatosan növekedett a különböző informatikai eszközök által generált adatok 
mennyisége. Ez a tendencia a jövőre nézve sem mutat változást, a digitális világ mérete kétévente megdup-
lázódik. Az egyre bővülő adathalmazokban (big data) hatalmas mennyiségű, feldolgozásra váró, hasznos 
információ rejlik.
Napjaink közlekedési szokásaira jellemző az egyéni, személygépjárművel megvalósuló helyváltoztatás. A 
növekedő energiafogyasztás, a levegő és zajszennyezés, valamint az egyre sűrűbben kialakuló torlódások 
rányomják bélyegüket a városi élet minőségére. A közforgalmú közlekedés támogatása elengedhetetlen a 
„modal split” további eltolódásának elkerülése érdekében. A közlekedési mód használhatósága javítha-
tó a folyamatos térhódításnak örvendő elektronikus menetjegyek által generált adatok „bányászatának” 
segítségével. Az ezredforduló környékén megjelenő okoskártyák elterjedésének köszönhetően rengeteg 
információ áll rendelkezésünkre, melyekkel a szolgáltatási színvonal emelhető. Az elektronikus menetje-
gyek díjfizetésben történő használata növeli a mód vonzóságát, az adatbányászattal megtámogatva pedig 
az eddigieknél eredményesebben igazodhat az igényekhez. Az okoskártya adatok között gyakran csak a fel-
szállási információk találhatók meg, így a leszállási, átszállási megállókat és az utazási mintákat különböző 
algoritmusok segítségével határozhatjuk meg.
A célforgalmi mátrix elengedhetetlen egy közlekedési vállalat számára. Az előállítása érdekében megvaló-
suló, klasszikusnak számító adatgyűjtési, kikérdezési módszerek tetemes időt és munkaerőt emésztenek 
fel. További hátrányuk, hogy egy adott időpont utazási igényeit lehet csak meghatározni vele, mely nem 
lehet mindig naprakész, az eljárást – költségvonzata miatt – ritkán ismételik meg. Automatikus jegyszedő 
rendszerek segítségével a szükséges információk mindig aktuálisak maradnak. A folyamatos adatszolgál-
tatás lehetővé teszi a dinamikusan változó célforgalmi mátrix előállítását. 
A kártyaadatok felhasználási lehetőségei túlmutatnak a mátrix előállításon. Az utazási volumen és utazó-
közönség összetételének ismeretében célzott reklámhirdetések alakíthatók ki, ezáltal további bevétel ki-
egészítéshez juthat a közlekedési vállalat. A kikérdezésekhez és számlálásokhoz képest az igények nyomon 
követhetők egy beavatkozás esetén, így az ahhoz való alkalmazkodás is hamarabb történhet. Az igényekhez 
alkalmazkodás nemcsak az utazóközönség elégedettségét növeli, hanem a szolgáltató költségeit is csökken-
ti. A fölösleges férőhely kilométerek visszaszorításával és az egyidejű igénynövekedéssel a gazdaságosság 
növelhető, a szubvenció mértéke csökkenthető. Az utazási szokások ismeretében, azt különböző cégekkel 
megosztva, tovább növelhető a bevétel. Ez a jövedelem fakadhat hirdetésekből, de akár piaci összefogásból 
is, ahol a vállalatok kedvezményekkel, hűségpontokkal ösztönözhetik vásárlásra, utazásra a kártya hasz-
nálóját.
A szakmai irodalomban található hasonló irányú kutatások, sok esetben fel-leszálló utazási adatokból ál-
lítanak elő mátrixot, illetve nem a „honnan-hova” kérdéskörre keresik a választ. A megegyező kutatások 
eredményei nem kielégítőek, nem elég pontosak, illetve az eredmények validálása hiányzik. Az előadás 
összefoglalja a tudományterület mai állását, értékeli a jelenlegi módszereket majd továbbhaladási lehető-
ségeket mutat be. A vizsgálat, utazási szokásokkal kapcsolatos alapfeltevéseken nyugszik, melyek haszná-
latával működőképes algoritmus dolgozható ki, és így csupán felszállási adatokból leszállási információk 
határozhatóak meg, továbbhaladva pedig célforgalmi mátrix állítható elő.
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A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEZETEK 

INFORMÁCIÓBIZTONSÁGÁNAK KIALAKÍTÁSÁNAK NÉHÁNY 

KÉRDÉSE 

NYIKES Zoltán

A szerző 2008 óta publikál és 2013 óta előadásokat tart informatikai és információbiztonsági témákban. 
A főiskolai szakdolgozatát „A mérésügyi szakági logisztikai – irányítási problémáinak optimalizálása kor-
szerű informatikai alkalmazások segítségével” címen, az egyetemi diplomadolgozatát „Az információbiz-
tonság megteremtésének vizsgálata egy fiktív katonai szervezet esetében, különös tekintettel a minősített 
adat védelme vonatkozásában” címen írta. Többször tartott előadást a Nemzetközi Katonai Információbiz-
tonsági Konferencián, egy alkalommal Kommunikáció 2014, valamint a 2014. novemberben megrendezett 
International Engineering Symposium at Bánki, és a „Fourth International Scientific Videoconference of 
Scientists and PhD. students or candidates Trends and Innovations in E- business, Education and Security” 
c. konferencián, mely események konferencia köteteiben több cikk is a szerző által került publikálásra. 
A kutatási témájának relevanciája:
A NATO és EU tagságunk kezdete óta elvárás volt Magyarországtól, hogy a katonai szövetség és az Unió 
minősített adataira és azok kezelésére vonatkozó szabályokat itthon is érvényesítse a NATO és EU minősí-
tett adatok vonatkozásában. A nemzeti minősített adataink védelme ezzel szemben nem volt ilyen fokozott. 
Ennek vetett véget a 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről.
Mivel ez a törvény vonatkozik a jelenlegi közigazgatás és hozzá kapcsolódó gazdasági tevékenységet foly-
tató szervezetek összességére, belátható hogy hatalmas a törvény által lefedett intézmények mennyisége. 
A kutatás relevanciáját tekintve jelen pillanatban azért aktuális, mivel a fent említett törvény 90/2010. 
Korm. rendeletében meghatározza, – többszöri módosítást követően – hogy a nemzeti minősített adatok 
védelmének a törvény által meghatározott szintjét 2015. december 31-ig kell minden intézménynek elér-
nie, aki a törvény hatálya alá tartozik.
Előadás:
A kutatás több feltevéséből a konferencia előadás alapgondolatául a következő hipotézist hívja az előadó: 
A közfeladatokat ellátó szervezetek közül a Honvédelmi Minisztérium és alárendeltségében a Magyar Hon-
védség az a szervezet, ahol már az 1999-es NATO csatlakozás óta a törvényben előírt szabályokat alkal-
mazni kell, igaz akkor még csak a NATO minősített adatokkal kapcsolatban. Ezáltal rengeteg tapasztalat 
és „know how” információ halmozódott fel amelyek, mint „best practice” felhasználása és adaptálása a 
közfeladatot ellátó szervezetek esetében a magas fokú törvényi megfelelés és nem utolsó sorban a nem-
zeti minősített adatok védelme valósítható meg erőforrás-hatékonyan. Az előadásban egy fiktív katonai 
szervezet információbiztonság megteremtési folyamatának és fenntartásának feladatain keresztül kerül 
elemzésre egy minősített elektronikus adatfeldolgozó munkaállomás üzemeltetésének menedzselése és a 
kutatás alapján feltételezhető megoldás részletezése. Ezzel rámutatva a közfeladatokat ellátó szervezetek 
információbiztonság kialakításának néhány kérdésére és jövőbeni lehetőségeire.
Források:
A kutatásban elsődlegesen a NATO és EU direktívák, nemzetközi és magyar szabványok vizsgálata a mérv-
adó mivel a témát tekintve ezen aspektusból kevés releváns publikáció jelent meg ez idáig. Ennek oka a 
téma nagyfokú újdonsága, melyet jól példáz a nemzeti szinten öt éves szabályozási környezet.
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IMPACT OF EU AND NATIONAL FUNDED BICYCLE NETWORK 

DEVELOPMENT PROJECTS ON THE MODAL-SPLIT AND QUALITY 

OF LIFE IN CITIES 

SZAKONYI Petra

The negative consequences of the decreasing share of sustainable transportation in the modal split and 
the increasing use of individual motorized transport can be read not only in scientific publications, but 
can be also felt in our everyday life. Increasing CO2 emission, permanent traffic jams, more and more 
road accidents, noise emission, parking problems, reduction of public spaces, etc. are nowadays everyday 
problems.
The mobility of cities appears time to time in the EU’s transport policy. The ‚White book’, published in 
September 2001, outlined the guidelines of transportation development and regulation as well as the 
transport policy principles of the EU. In 2006, the ‚White book’ was revised and in September 30, 2009 
the urban mobility action plan of the EU was published. In this document, the Committee of the EU 
recommended concrete actions in order to facilitate urban mobility, make it more eco-friendly and well 
organized. Among the concrete measures of the EU’s urban mobility action plan cyclists appeared as one 
of the main target. In order to reach the above mentioned goals, the development of the bicycle network 
and services seemed very effective tools.
In order to guarantee the implementation of the goals related to the development of bicycle transportation, 
the EU made financial resources available for the EU Member States, also for Hungary. To win and to 
take advantage of the available funds, tenders had to be made by the Hungarian cities. Proposals for 
the development of bicycle transport were announced within the framework of the National Regional 
Operational Programs.
In Hungary the development of motorization is medium (350 cars/1000 inhabitants), but the decline of 
sustainable transport modes and the strong growth in the number of private cars can be observed in each 
cities. In Hungary, only 3-4 % of daily trips made by bicycle. The EU survey shows that 14-17 percent of 
trips by bike could have positive effect on the environment, which might be a realistic goal. 
The city of Győr beside Budapest is engaged in the development of bicycle transportation. The municipality 
of Győr participated in 5 bicycle transportation related projects between 2007 and 2015 which included a 
strategy development survey, 4 bicycle infrastructure development projects and 2 bicycle transportation 
service projects and some satisfaction surveys. 
The implemented projects and other national and international experiences show how the development of 
bicycle transport can declined the individual motorized transport and its negative consequences.
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MECHANICAL INVESTIGATION OF SAFETY, TEMPERED GLASS 

SZŰCS Ildikó, Dr. SIMÉNFALVI Zoltán

Glass because of its special optical properties is a widely used material in industrial plants despite of its 
rigid behaviour. Several installations in chemical industry contain glass elements and do not require curved 
shape due to the operating conditions e.g. atmospheric pressure. However these systems which build up 
from planar metal and glass plates can be damaged by unexpected events like dust and gas explosions 
which can cause huge damage by the generated pressure increase. This increased pressure reduced by 
reason of safety devices (for example bursting panel, explosion door). The reduced pressure must be held 
by the structure. Safe operation can be guaranteed if exact strength of elements are known and appropriate 
actions e.g. installation of safety devices are performed. To define the maximum pressure load we can use 
different methods: analytical calculations, finite element methods if the mechanical properties e.g. the 
Young modulus, the yield point and the Poisson’s ratio are given, and experimental results. Based on these 
three methods and using the relevant literature own results of metal plates were published and presented 
on conferences as well. In the present research we deal with the question of glass plates.
The mentioned structures consist of mostly rectangular plates which are fixed to each other or to a strong 
frame. There are several descriptions about the behaviour of plates with different loading cases and 
boundary conditions. However published measurement results for the presented case can be found only for 
metal and aluminium plates (Ramberg, McPherson, Levy: Normal-Pressure Tests of Rectangular Plates). 
Similar measurements were performed in the laboratory of the Department of Chemical Machinery in the 
University of Miskolc. These results are in good agreement with standard calculations which are based 
on different plate theories. The recent problem is that measurements with glass plates were performed 
with different load cases as it would occur during an explosion which would cause lateral pressure on the 
surface of the plate.
Tempered glass plates have a special stress distribution along its thickness which enables the plate to 
resist larger load. In the case of glass it is a difficult problem to define the exact yield point. However by 
repeated and step by step increased pressure load the yield point of the glass can be determined from the 
residual strain which is shown by the measured displacement. By damaging the glass plate the maximum 
pressure can be determined. After the measurements analytical calculations or finite element analysis 
helps to define the maximum strength. Several relation and experimental equation can be established by 
repeating the presented process which can make the construction of such structures easier. 

Keywords: tempered glass, explosion, planar plates, pressure loading
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SZILENTBLOKK REZGÉSEINEK TERMOMECHANIKAI 

VIZSGÁLATA 

SZÜLE Veronika 

Gumiból és gumiszerű anyagokból készült alkatrészek gyakran nagy alakváltozásoknak vannak kitéve. 
Amennyiben ezen alakváltozások ciklikusan ismétlődnek, az anyag viszkózus viselkedésének hatására az 
alkatrész számottevően felmelegedhet. E jelenség megfigyelhető szilentblokkok esetében is, amelyben a 
gumi-alkatrész nemlineárisan rugalmas kapcsolatot biztosít a szilentblokk két fémeleme között, miközben 
a terhelést átveszi, ugyanakkor a káros vibrációkat kiszűri. 
Ebben a cikkben a gumi alakváltozásának mechanikai, és termodinamikai szempontokból történő vizsgá-
latára kerül sor, megfelelő anyagtörvény figyelembevétele mellett, valamint ezek alkalmazása egy konkrét 
számpéldán kerül bemutatásra. 
A leggyakrabban használt szerkezeti anyagok általában nagy szilárdságú és merevségű fémek. Számos 
eset létezik azonban, amikor egyéb fontos tulajdonságok kerülnek előtérbe, úgy, mint nagy alakváltozások 
mellett is rugalmas viselkedés, nagy viszkozitás azaz jó rezgéscsillapító hatás, amely tulajdonságokkal a 
fémek nem, a gumi viszont rendelkezik. Elasztikus viselkedésének köszönhetően, a gumi megfelelő körül-
mények között képes rugalmas kapcsolatot létrehozni merev és rideg szerkezeti elemek között, ugyanakkor 
nagy teherbíró képességgel rendelkezik. A gumiból készült alkatrészek egyik jellemző tulajdonsága a többi 
anyaghoz viszonyítva, hogy már kis erővel is nagymértékben deformálhatók, azaz nagy alakváltozásoknak 
vannak kitéve. 
A gumi az ún. hiperelasztikus polimerek közé sorolható, amelyekre anyagi és geometriai nemlineáris vi-
selkedés jellemző. Ez azt jelenti, hogy az elmozdulások és alakváltozások, valamint az alakváltozások és 
belső erők közötti kapcsolat csak lineárisnál magasabb fokú függvényekkel adható meg. A geometriai 
nemlinearitás matematikailag jól kezelhető, ellenben az anyagi nemlinearitás csak közelítő módon írható 
le. Számos, gumira vonatkozó anyagtörvény található a szakirodalomban, de egyikről sem állítható, hogy 
az tökéletes. 
Továbbá gumialkatrészeknél megfigyelhető, hogy az alakváltozásokat követően hőmérsékletük számottevő 
mértékben megnő. Emiatt a hőmérséklet - és elmozdulás-mezők csatoltak, így speciális megoldó algorit-
musokra van szükség. Megállapítható, hogy anyagjellemzői már viszonylag kis hőmérsékletváltozás hatá-
sára megváltoznak, benne kémiai átalakulások mennek végbe, amelynek következményeként kifáradási 
jelenségek is felléphetnek, valamint lecsökkenhet a belőle készített alkatrészek tervezett élettartama. 
A fent leírtak figyelembevételéhez szükséges kiterjeszteni az elméleti háttérként szolgáló fizikai törvénye-
ket, mechanikai és termodinamikai összefüggéseket (az impulzus - és perdület–tételt, ill. a termodinamika 
I. és II. főtételét) a gumi- és gumiszerű anyagok nagy alakváltozásainak esetére, valamint alkalmazni a 
Neo-Hooke anyagtörvényt az adott pontosság eléréséhez. Ezen összefüggések tisztázása azért nélkülözhe-
tetlen, mert a gumira vonatkozó anyagtörvények nem sérthetik a fenti fizikai alaptörvényeket. 
A fent leírt, csatolt termomechanikai feladat bemutatására egy számpéldán kerül sor.
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HŐÁTADÁSI JELENSÉGEK VIZSGÁLATA MIKROMÉRETŰ 

CSATORNÁKAT TARTALMAZÓ INTEGRÁLT HŰTŐESZKÖZÖKBEN 

TAKÁCS Gábor

Integrált áramkörök további integrációjának legnagyobb akadálya a félvezető eszközök túlmelegedése, 
amelyet az egyre növekvő disszipációsűrűség okoz. A hőtermelés az eszköz teljesítményfelvételével ará-
nyos, így ez utóbbi csökkentése érdekében történt CMOS technológiai fejlesztéseknek (FinFET, Tri-Gate, 
SOI, low-K, stb.) köszönhetően a modern integrált áramkörökben évről-évre sikerül a Moore törvénynek 
megfelelően az egységnyi felületre integrált alkatrészek (kapuk, tranzisztorok) számát folyamatosan növel-
ni a disszipáció jelentős növekedése nélkül. Azonban a More-than-Moore integráció (3D tokozás, System-
in-Package, System-on-Package rendszerek, stb.) esetén az egységnyi felületre vett disszipáció akár több-
szöröse is lehet az egy chipen lévő hőtermelésnek.
A 3D integráció következtében az egyes chipek és a környezet közötti hővezetési utak jelentősen hosz-
szabbak lehetnek, így az integrált áramkörök hőmérséklete jelentősen megnövekedhet. Ennek magyaráza-
ta az, hogy a megnövekedett félvezető-tok, valamint félvezető-környezet között lévő hőellenállások miatt 
a chipek felületen kialakuló hőmérsékletértékek még ugyanakkora felületi disszipáció esetén is jelentő-
sen emelkedhetnek. Ezen hatások figyelembevétele rendkívül fontos már a tervezés korai szakaszaiban, 
ezért is kiemelkedően sürgetővé vált a SoP (System-on-Package) konstrukciók felépítését és az integrált 
mikrohűtőeszközök hatását is figyelembevevő kompakt modell kidolgozása. 
Az előzőekben bemutatott okok is jelzik, hogy 3D integráció esetén különös figyelmet kell fordítani a ter-
mikus-menedzsment kérdésekre.
SoP eszközök esetén a köztes hordozónak (interposer material) már nem csak az integrált áramkör és a 
nyomtatott huzalozású hordozó közötti elektromos összeköttetés megteremtése a feladata, hanem egyéb 
diszkrét eszközök (nagy értékű ellenállások és kapacitások, valamint eltemetett induktivitások) is elhelye-
zésre kerülhetnek benne. Mindezek mellett akár egy mikroméretű csatornákat tartalmazó hűtőeszköz is 
integrálható benne, különös tekintettel arra, hogy ezek az interposer hordozók egyre inkább olyan anyag-
ból készülnek, melyek hőtágulási együtthatója egyezik a szilíciuméval (pl.: LTCC vagy szilícium). Ezekben 
a mikroméretű csatornákban hűtőközeget keringetve a félvezető-átmenet és a tok közötti hőellenállást (az 
áramoltatott közegtől és az áramlás jellegétől függően) jelentősen lecsökkenthetjük.
A hőút hosszának csökkentésének a legjobb módja az, hogy mikroméretű csatornákat alakítunk ki a chipek 
hátoldalának teljes felületén. A csatornákat különböző rajzolattal, geometriával és különböző technológiá-
val (RIE, wet-etching) lehet kialakítani. 
Jelen cikkünkben egy rövid tanulmány olvasható a kutatómunka során megvalósított, a félvezető hátolda-
lába integrált mikroméretű csatornákat tartalmazó hűtőeszközről. A publikációnk célja, hogy meghatároz-
zuk felépítésétől, a csatornák geometriai kialakításától, az áramoltatott közeg anyagi tulajdonságaitól és az 
áramlás jellemzőitől (pl.: áramlási sebesség, áramlás jellege, stb.) függő parciális hőellenállás analitikus 
modelljét. Mindezeken túlmenően pedig ezen eredményekből egy olyan általános modellt szeretnénk fel-
állítani, amely egy integrált áramkör tervező CAD rendszerben is implementálható. A kutató munka célja 
integrált rendszerek valós idejű multi-domain modellezését és vizsgálatát (elektromos/funkcionális műkö-
dés, termikus viszonyok) lehetővé tevő modellek létrehozása.

Kulcsszavak: termikus, hűtés, mikrofluidika, SoP, integrált
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AZ INTELLIGENS VASÚTI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE 

TOKODI Dániel

2014-től publikál és tart előadásokat kutatási témájában. Ezen túlmenően OTDK munkáját és diploma-
munkáját is vasúti témában írta. Az elmúlt évben előadást tartott az International Engineering Symposium 
at Bánki és a XXX. Kandó Konferencia alkalmával. A két esemény konferencia kötetében több cikkben is 
szerzőként jelent meg. Ezenkívül cikke jelent meg a Vezetékek Világa és az INNORAIL folyóiratokban.
 „Hazánkban az épületautomatizálásban, az energetikában, a telekommunikációban – és más területeken 
is – már régóta megjelentek a SMART technológiák. Ez a tendencia igen markánsan fejlődik az egyes disz-
ciplínákat tekintve, így a vasúti alkalmazásokban is. Számos párhuzam vonható a felsorolt területeken al-
kalmazott megoldások és a vasút tekintetében. A SMART elemekből álló modern megoldások segítségével 
létrehozott hálózat fejlesztése és üzemeltetése költséghatékony és hozzájárul az utasok magasabb szintű 
kiszolgálásához, a szolgáltatás minőség növeléséhez, továbbá biztosítja a kritikus infrastruktúra védelem 
érdekében kialakított stratégiát a vasúti hálózatokban.”
2010-ben fogalmazódott meg ama direktíva, amely „Az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti köz-
lekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatko-
zó keretről” címmel jelent meg. Mindez kihatással van a teljes európai közlekedési rendszerre így a vasútra 
is. Az európai iránymutatáson alapul a 2013-as októberi Nemzeti Közlekedési Stratégia, melynek részeként 
szerepel a közösségi közlekedés azon belül is maga a vasúti infrastruktúra üzemeltetése és a vasúti árfuva-
rozás és személyszállítás is.
Az „intelligens közlekedési rendszerek” esetében arról van tehát szó, hogy az interdiszciplináris szakterü-
letek kutatási eredményinek alkalmazásával, azaz mondjuk, az infokommunikációs technológiák haszná-
lata útján a különféle közlekedési struktúrák integrált működésének kifejlesztését célozzák meg. Az ilyen 
rendszerek főbb célkitűzései a minél környezetbarátabb közlekedési módok, a megfelelő hatékonyságú 
közlekedés megvalósítása és a közlekedésbiztonság kiterjesztése.
A kutatás több feltevéséből a konferencia előadás alapgondolatául a következő hipotézist hívja az előadó: 
A vasúti kritikus infrastruktúra adaptivitásának növelésével kitettsége csökkenthető. Az előadásban egy le-
hetséges szcenárió bemutatás során kerül elemzésre a vasúti infrastruktúra kitettsége és a kutatás alapján 
feltételezhető megoldás részletezése. Ezzel rámutatva az intelligens vasúti közlekedési rendszer megvaló-
sításának néhány kérdésére és jövőbeni lehetőségeire.

Kulcsszavak: intelligens vasút, ITS – Intelligent Transport Systems
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 SPORTSZEMÜVEGEK HATÁSA A SZÍNLÁTÁSRA 

URBIN Ágnes, Dr. WENZEL Klára

A bemutatott mérés során színes lencséjű sportszemüvegek hatását vizsgáltuk. A pontos kérdés az volt, 
hogy a ezek viselésekor változik-e a vizsgált személyek színdiszkriminációs képessége, vagy szemüvegtől 
függetlenül ugyanolyan pontossággal tudják megkülönböztetni a színeket. A mérések a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemen a Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék Színlátás 
Laboratóriumában folytak.
A szín fogalma a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság, a CIE által kiadott 3 definíció szerint értelmez-
hető. Fizikai szempontból a szín meghatározott, 380 nm és 780 nm közötti hullámhosszúságú sugárzás. Az 
emberi szem csapjai ebben a tartományban képesek érzékelni. A szín fogalmát ezen definíció alapján egy 
ingerként értelmezzük. Fiziológiai szempontból a szín a látás érzékszervében jön létre a beeső fénysugarak, 
a fizikai inger által. Ez az ingerület, vagy érzet. Pszichológiai szempontból a szín a látószervben létrejött és 
az idegpályákon továbbított ingerületek által az agykéregben a látóközpontban létrejött észlelet.
A mérések során három szemüveget vizsgáltunk: egy narancssárga és egy lila lencséjű sí szemüveget, va-
lamint egy citromsárga lencséjű biciklis szemüveget. A lencsék spektrális transzmissziói alapján megálla-
pítható, hogy míg a lila lencse a teljes látható tartományon a beeső fény legalább 30%-át átereszti, a sárga 
lencsék vágószűrőként értelmezhetők és egy adott hullámhossz alatt nem engednek át fényt.
A mérést végző személyek az anomaloszkópos vizsgálat alapján mind épszínlátók, így az ingerek hatására 
létrejövő érzet és észlelet a szakirodalomban Stockmann és Sharpe által publikált receptor érzékenyégi 
görbék alapján modellezhető.
A mérőszemélyek feladata a Cambridge Research Systems által fejlesztett Cambridge Colour Test elvég-
zése volt különböző szemüvegekben, valamint referenciaként szemüveg nélkül. A vizsgálat során egy CRT 
monitoron megjelenő színes ponthalmazban szintén pontokból kirajzolt Landolt C ábráról kell megállapí-
tani, hogy merre nyitott. A háttér és a Landolt C színei közötti különbség addig csökken, amíg a mérősze-
mély a válaszai alapján még meg tudja őket különböztetni egymástól, tehát amíg még pontosan meg tudja 
mondani, merre áll a C betű. A teszt CIE Lu’v’ színrendszerben meghatározott pontokból 8, egymáshoz 
képest 45°-kal elforgatott vektor mentén határozza meg a legkisebb színkülönbséget, majd ezek alapján a 
legkisebb négyzetek módszerével egy ellipszist határoz meg. A teszt eredménye tehát beállított pontonként 
egy-egy színdiszkriminációs ellipszis. Ideális színlátás esetén ez az ellipszis minden pontban egy szinte 
végtelen kis sugarú kör lenne. A mérés során minden szemüveggel 3 pont körül (három különböző színtar-
tományban) végeztük el a tesztet, így szemüvegenként 3-3 színdiszkriminációs ellipszis készült.
A mérések eredményeit varianciaanalízis (ANOVA) alapján értékeltük. A vizsgálat kimutatta, hogy míg a 
lila lencséknél az ellipszisek keveset és arányosan nőttek, a sárga lencséknél az ellipszisek vörös-zöld irány-
ban nem nőttek, viszont drasztikusan megnyúltak a kék színpont felé.
A mérést végző személyek a szemüvegekben elvégezték a vörös-zöld színtévesztés kimutatására szolgáló 
Ishihara Tesztet is. A szemüvegek hatására nem romlottak az eredményeik, ez igazolja azt, hogy az ellipszi-
sek vörös-zöld irányban nem nőttek.
Az ellipszisek szignifikáns megnyúlása a sárga lencsék vágószűrő jellegével magyarázható. A lencsék adott 
hullámhosszak alatt nem engednek át fényt, ezáltal a kék érzékelő csapok spektrális érzékenységi tartomá-
nyába eső sugárzást nagy vagy teljes mértékben kiszűrik. Így nem tud létrejönni a teljes színadaptáció és a 
mérést végző személyek nem vagy alig tudják megkülönböztetni a kék árnyalatokat.
A közúti forgalomban nem használnak kék színjelzéseket, de a hajózásban, a vasúti forgalomban és a repü-
lésben a kék színjelzéseknek jelentős szerepe van. Tehát az ezen területeken dolgozóknak az adott sárga és 
narancssárga sportszemüveg használata nem ajánlott.
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VÁKUUM-HŐSZIGETELÉSEK ALKALMAZÁSA 

VARGA Zoltán

A passzív hőszigetelések alkalmazásával mind az új, mind a meglévő épületek esetén a légzárás jelentő-
sen növelhető, melyek által képes a fűtési és hűtési energia igényt lecsökkenteni. A passzív hőszigetelések 
rétegvastagsága azonban a szigorodó épületenergetikai előírások következtében drasztikusan növekszik, 
melyeket nem lehet a végtelenségig növelni, hiszen előbb – utóbb technológiai gondok merülhetnek fel. 
Esztétikailag sem előnyös a túlságosan hivalkodó, robosztus felület. Minél vastagabb egy szerkezet, annál 
nagyobb a súlya, illetve a páraellenállása is. A hőszigetelések fejlesztése során olyan irányvonalat szüksé-
ges meghatározni, ahol az optimumot megfelelően vékony szigetelő szerkezetekkel lehet elérni. 
Erre a célra alkalmasnak találom a Vákuum hőszigetelő paneleket (VIP), melyek rendkívül alacsony hőve-
zetési tényezővel rendelkeznek, ezáltal egészen minimális vastagságokkal is hatékony passzív hőszigetelés 
érhető el velük. 
A VIP egy préselt nanokristályos szilícium-dioxid alapú üvegszálas maganyagból és az azt körülvevő lami-
nált alumínium fólia burkolatból áll. A préselés során a nanogolyók közötti pórusok olyan kicsikké válnak, 
hogy a levegőmolekulák mozgását jelentősen gátolják. Az üvegszálat azért alkalmazzák a VIP esetében, 
mert kiválóan formázható, kis sűrűségű, kiváló hő és hangszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, kémiai-
lag és termikusan stabil anyag.
A laminált alumínium fólia anyaga belülről kifelé: 80 µm kis sűrűségű fémes polietilén fólia (mLLDPE), 15 
µm poliamin (PA), 7 µm alumínium fólia (Al), 12 µm polietilén tereftalát (PET), 340-350 µm üvegszövet 
(FGC), melyek egymásra vannak laminálva poliuretán (PU) ragasztóval. A kristályok közötti teret végül 
vákuumozzák, a belső nyomása 0,05 bar, az atmoszférikus 1 bar nyomással szemben. A szilíciumhomok 
kristályok igen kicsiny érintkező felületei és a kristályok felületének hősugárzási visszatükrözése miatt, az 
anyag hőszigetelő képessége négyszer jobb az Expandált polisztirolhabnál (EPS), s a levegő evakuálásával 
kialakuló vákuum adja a további hatszoros előnyt az EPS-hez viszonyítva. A két hatás együttese eredmé-
nyezi a tízszer jobb hőszigetelő értéket. 
Ezen termékekkel kapcsolatosan jelenleg is kutatások zajlanak Németországban, Franciaországban, Svéd-
országban, továbbá Kínában is, azonban Magyarországon jelentősebb eredmények a vákuum-hőszigete-
lések területén még nem születtek. Az eddigi külföldi eredményeket a kutatásomban megpróbálom ösz-
szefoglalni, kiértékelni, a konzekvenciákat levonni, mely megalapozhatja a jövőbeni kutatási, fejlesztési 
irányokat.
Az anyag összetételének jellemzéseit, telepítési eljárásait, valamint a jövőbeli kilátásokat megvizsgálva, a 
kémiai stabilitás; a roncsolásos kísérletek; a tűzvédelem; a hőtechnikai tulajdonságok; a hőhíd-hatások; 
a mechanikai rögzítés; a párás közeg, illetve belső oldali használat; továbbá a bekerülési költségek prob-
lémáit vázolom fel. Ezeken a területeken érzem a legnagyobb kihívást a kutatási területemen és ezekkel 
kapcsolatosan szeretném a környezeti tényezőket és a holisztikus hatásokat elemezni, majd a doktori érte-
kezésemet elkészíteni. 

Kulcsszavak: VIP, nano, vákuum, hőszigetelés, passzív
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ASZFALTOK CSAVARGÓJA – A „KORTÁRS WESTERN” KÉRDÉSEI 

BENKE Attila

Az úgynevezett „kortárs western” (angolszász szakirodalomban: contemporary western) speciális státusz-
szal bír a filmtörténtben. A tematikailag legszigorúbban körülhatárolt filmes műfajt, a western műfaji ha-
tárait sérti meg, lépi át. Minthogy alapvetően a western a tizenkilencedik század második felében, a polgár-
háború végétől (1865) az 1890-es évekig (a határvidék eltűnéséig), az amerikai Délnyugaton (Mississippi 
és a Rio Grande közti területen) játszódik. Legfeljebb az 1830-40-es évek telepesi küzdelmei vagy az 1910-
es mexikói forradalom idején játszódó filmek tágítják a műfaj határait, de a Vadnyugat időbeli közelsége 
miatt még az 1860-as évek előtt és az 1890-es évek után játszódó művek is könnyedén beilleszthetők a szűk 
értelemben vett westernfilmek közé.
Persze, mint Robert B. Ray elemezte Certain Tendency of the American Cinema című könyvében, tulajdon-
képpen minden klasszikus amerikai műfaj a westernből indul ki, így a musical, a románc, a gengszterfilm 
vagy a sci-fi is „álcázott westernfilmek”. Sőt, mi több, az 1930-as években formálódó, majd az 1970-es évek-
től népszerűvé váló rendőrfilmek (Gólyok vagy szavazatok, Piszkoy Harry, Fekete eső) mintegy a hollywoo-
di mainstreamből lassan kiszoruló vadnyugati filmek örököseivé válnak. Tehát gyakorlatilag számtalan, 
tág értelemben vett westernváltozattal találkozhatunk a filmtörténetben. Azonban az ötvenes-hatvanas 
évektől mindinkább feltűnnek kifejezetten olyan filmek, melyekben szinte minden westernmotívum sze-
repel a magányos hőstől és a préri(szerű) tájtól a városba belovagló fegyverforgatón és a westernszerű 
kisközösségeken át a vadon és civilizáció szembenállásáig és konfliktusuk lerendezéséig, melynek módja 
a ritualizált és heroikus párbaj. Ennek ellenére nem a tizenkilencedik, hanem a huszadik század közepén-
végén (vagy esetleg már a huszonegyedik században) játszódnak.
Számos rendőrfilm (mint a Coogan blöffje vagy a Magnum ereje) vagy úgynevezett „vigilante film” (mint a 
Bosszúvágy vagy a Walking Tall) mellett olyan művek tartoznak ide, mint a Bad Day at Black Rock (1955), 
Az utolsó cowboy (1962), a Hud (1963), a The Chase (1966), a Billy Jack (1971), a Junior Bonner (1972), a 
The Honkers (1974), a The Electric Horseman (1979), a Bronco Billy (1980), a Mad Max 2 (1982), az All the 
Pretty Horses (1998), a Melquiades Estrada három temetése (2005), Az út (2009), az Éli könyve (2010), 
a Red Hill (2010) vagy az Erőnek erejével (2013), melyek egyaránt kortárs közegben játszódó westernek.
Kérdés, hogy miért és mire használják ezek a filmek a western eszközkészletét? Az utolsó cowboy vagy a 
Billy Jack miért nem a Vadnyugat hőskorában miért kortárs (illetve korabeli – 1960-as és 1970-es évekbe-
li) közegben játszódnak? Illetve, ha a western közeget vált, legyen bár szó pusztán időbeli (Hud, The Chase, 
Junior Bonner, Melquiades Estrada három temetése) vagy időbeli és térbeli (Mad Max 2, Az út, Red Hill) 
transzformációról, akkor ennek milyen következményei vannak a műfaji szabályokat tekintve? A közeg-
váltáson túl érintetlenül hagyják-e az adott filmek a zsáner alapsémáit és a műfajhoz tapadó ideológiákat 
(Turner-tézis, identitás / család / csoport / nemzet reprezentációja, Hollywood cselekvéselvű ideológiája), 
vagy pont ellenkezőleg, radikális változásokon megy keresztül a western ezekben a művekben? Előadá-
somban ezekre a kérdésekre keresem a választ. Prezentációm pedig remélhetőleg érzékletesen demonst-
rálja kutatásom eredményét, miszerint az eddigi szakirodalmi állításokkal szemben a műfajtörténet nem 
lineáris, hanem két, egymással párhuzamos tendencia határozza meg, azaz tulajdonképpen két műfajtörté-
net vázolható fel a filmek csoportosítása révén. Egy tradicionális, konzervatív és egy alternatív, progresszív 
műfajtörténet vonul végig a tömegfilmben.

Kulcsszavak: westernfilm, kortárs közeg, műfaj, ideológia, szubverzív
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PALACE OF CULTURE IN SIGHET (1912–1913) 

BODÓ Renáta

Before  the turn of the century the overall appearance of Sighetu Marmației scarcely presented any signs of 
urbanization. This is well illustrated by the fact that at the end of the 18th Century there were only 11 stone 
houses in Sighet. Even toward the end of the 19th Century the market place was “decorated” by wooden 
barracks which from the aesthetic point of view largely damaged the general image of the town.
A major turning point in the history of the town was the Austro-Hungarian Compromise of 1867 and, 
especially, the year 1869 which marked the designation of Sighetu Marmației as county seat.
Furthermore, the appearance of the railway and the huge increase in population rendered the life of the town 
much more dynamic. The capitalist development, the changed circumstances also affected the needs of the 
inhabitants in almost all walks of life, including architecture.
The newly acquired status of the town made it necessary for its people to establish the political and economic 
functional sceneries and to create a high-level infrastructure. For the most part, renowned architects of 
the capital such as Gerster Kálmán, Wagner Gyula, Alpár Ignác, Baumgarten Sándor or Sándy Gyula were 
assigned with designing the buildings and facilities of the town.
The name of the latter architect is linked to the design of the town’s first modern building, namely, the Palace 
of Culture, which was built in 1913 at the 1907-born initiative of the Cultural Society of Sighetu Marmației 
with the purpose of serving, among other functions, as the seat of the aforementioned Society.
This edifice, a product of the socalled “brick tapestry”-phase of the architect can also be considered as a cross-
section of more of Sandy’s previously designed buildings. Its L-type layout can be recognized in numerous 
buildings designed by Sándy (The Consumers’ Cooperative Store of Hungarian Public Officials in Budapest, 
The Agricultural Savings Bank of Târgu-Mureș).
In the creation of the façade he was probably inspired by Lechner Ödön and Foerk Ernő.
Unlike his previously applied individual Gothicizing style, the façade is covered here with plaster instead of 
bricks; brick is used only at the edges of the window cases, windowsills and partly, in the window aprons. The 
façade displays a clean, simple design, the majority of the earlier decorations are not to be found here, the 
formerly applied ornaments are replaced by geometrical brick decorations, respectively, wall recesses.
This solution can be noticed also in case of the Skating Halls of Košice, respectively, Buda.
Another characteristic of this architectural phase of Sándy is the transition from the horizontal to the 
vertical direction. Verticality is expressed, among others, in the window framings and a more frequent use 
of pilasters. With the exception of the skating hall, all of the buildings designed by Sándy are characterized 
by windows with brick edging. Stone is only used for the ground floor windows of the Palace of Culture in 
Sighetu Marmației.
For the decoration of the Palace of Culture he uses wall recesses, aprons sporting downward pointing triangles 
as well as short vertical brick tapestry. These ornamental solutions were also used by Sándy in case of the 
Grunewald house, respectively, the Heinrich-depot in Oradea. Their inspiration may have been the window 
aprons of the Post Palace of Zagreb.
The dimensions of the bastion-like round towers included in each corner of the Cultural Palace reveals the 
Northern-German influence but considering the battlements as well, these round towers also remind us of 
the Neuschwanstein Castle Sándy admired and often talked about.
The interior space is fully adapted to the requirements of the era, according to which the Palace of Culture 
must incorporate the following functions: museum, library, palace of music, art gallery, adult education cen-
ter, the scene of recitals and knowledge-spreading lectures, scientific theatre, ethnographical and applied 
arts museum, the seat of the economic union, music school, charity office, the temple and strong fortress of 
the Hungarian National Culture, the pulsating center of the national spirit. Interestingly enough, the mono-
space two-story staircase with its vertical closing galleries reminds us of the interiors of protestant churches 
designed by Sándy. 

The constructions erected in Sighetu Marmației at the turn of the century are unique in the his-



346 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

tory of this town and even to this day these buildings define the general appearance of the town.

Keywords: Dualism, Sándy Gyula, Palace of Culture, Gothicizing style, Cultural Society of Sighetu Marmației 
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 A „SZENT” ZENE SZOLGÁLATÁBAN – ADALÉKOK A 

CECILIANIZMUS MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETÉHEZ 

BUKÁNÉ KASKÖTŐ Marietta

A 19-20. század fordulóján virágzó egyházzenei reformtörekvés, a cecilianizmus, Európa számos országá-
hoz hasonlóan Magyarország katolikus egyházzenei életére is hatást gyakorolt. A mozgalom létrejöttének 
kiváltó oka Európa szerte a liturgikus kontextushoz méltatlan, világi dallamok – nem ritkán operett-slá-
gerek, chansonok – liturgikus gyakorlatba történő beemelése volt. A ceciliánusok elsődleges célkitűzései 
között szerepelt az „igazi” musica sacra, a gregorián ének hajdani liturgikus pozíciójának visszaállítása, 
valamint a hangszeres kompozíciók 16. századi, Palestrina által képviselt vokális polifónia alkotásaival 
történő felváltása. 
A cecilianizmus történetének lokális feldolgozására az elmúlt egy évtizeden belül több külföldi ország-
ban – Lengyelország, Szlovénia, Írország, USA – is történtek eredményes kísérletek, ám ezekhez hasonló 
összefoglaló munka Magyarországon ez idáig nem született. Kutatásaim célja a cecilianizmus magyaror-
szági történetének komplex módon – forráskutatás, sajtótörténeti és egyháztörténeti vizsgálatok, zenei 
stíluselemzés – történő feldolgozása, a mozgalom megjelenésétől, 1897-től 1950-ig, a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem egyházzene tanszékének felszámolásáig. A kijelölt időszakon belül mindenekelőtt az 
egyházzene megreformálására irányuló törekvés történeti hátterét kívánom megvilágítani a bajorországi 
Cecília-mozgalommal való párhuzamba állításon keresztül. Ez irányú munkálataimat nagyban elősegítette 
a 2013 tavaszán, a TÁMOP-projekt keretében megvalósult kéthetes müncheni, illetve a 2013/14 telén a 
KAAD ösztöndíjasaként lezajlott müncheni, regensburgi és liechtensteini kutatóutam. Ez idő alatt többek 
között a Bayerische Staatsbibliothekban, és a regensburgi Bischöfliche Zentralbibliothekban kutattam. 
A korabeli bajor sajtóorgánumok (Fliegende Blätter für katholischen Kirchenmusik / Musica Sacra) és 
kottamellékleteik vizsgálata alátámasztotta feltevésemet, miszerint a bajor Cecília-mozgalom igen nagy 
mértékben fejtette ki hatását a magyar egyházi zene megújítására tett kísérletekre. Ezt igazolja az a tény, 
mely szerint a magyarországi cecilianizmus több jelentős alakja is konkrét kapcsolatban állt a bajor moz-
galom valamely képviselőjével. Kiemelendő így például Nitsch József (1829-1906) székesegyházi karnagy, 
Glatt Ignác (1855-1918) kanonok és Kersch Ferenc (1853-1910) egyházkarnagy is, akik levelezésben álltak 
a mozgalom központjával, Regensburggal.
A magyarországi cecilianizmus történetében az első igazi áttörést Bogisich Mihály (1839-1919), belvárosi 
káplán, később püspök, a budai Egyházi Zeneegyesület titkára hozta meg: 1897. szeptember 2-án az ő 
kezdeményezésére alakult meg az Országos Magyar Cecília Egyesület, a Franz Xaver Witt által 1868-ban 
alapított Allgemeiner Deutscher Cäcilienverien mintájára. A mozgalom képviselői által megfogalmazott 
esztétikai ideál szellemében sorra születtek az új egyházzenei kompozíciók, ám ezek többsége korántsem 
bírt igazi művészi értékkel, sőt valójában a Palestrina-stílus ideájától is távol álltak. Ily módon egyfajta 
önellentmondás alakult ki a cecilianizmus esztétikai ideálja és gyakorlati megvalósulása között. Előadá-
somban az 1853-1950-ig terjedő időszak magyar ceciliánus szerzőinek – így például Zsasskovszky Ferenc, 
Bogisich Mihály, Bárdos Lajos, Deák-Bárdos György – generációs és ideológiai szembenállásáról szeret-
nék képet adni, miközben betekintést nyerhetünk a korabeli eszmerendszer által jóváhagyott egyházzenei 
kompozíciók világába.
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FOLKLORISING THE ‘FOLKSONG’? BÉLA BARTÓK AND 

MIKROKOSMOS NO. 127 ‘NEW HUNGARIAN FOLKSONG’ (‘ERDŐ, 

ERDŐ DE MAGOS A TETEJE…’) 

NAKAHARA Yusuke

Béla Bartók is considered to be one of the most influential Hungarians in the 20th century, as a composer 
as well as a folklorist. He initially began his ethnomusicological research with Hungarian folk music; 
however, he soon extended his scope to the neighbouring nations, especially Slovakian and Rumanian, 
and later, North-African Arab, Bulgarian, Turkish, and so on. Thanks to this wide range of his musical in-
terest—unparalleled at the era of nationalism—he succeeded in establishing his unique idiom. As he wrote 
to Octavian Beu, a Rumanian publicist, he does not deny any influence—as far as it came from ‘clean, fresh, 
and healthy’ sources. Nevertheless, having strong identity as Hungarian, he treated Hungarian folksong 
somewhat differently from other nations’ musical heritage. It can clearly be seen that a monumental 
collection of pedagogical piano pieces, Mikrokosmos, contains four folksong arrangements, all of which 
are Hungarian, and when he transcribed seven Mikrokosmos pieces for two pianos, he chose one of them, 
No. 127 ‘New Hungarian Folksong’, based on a now well-known Hungarian folksong (‘Erdő, erdő, de ma-
gos a teteje…’). The piece achieved a great success when it was premiered at the Music Academy; according 
to Alexander Jemnitz, it had to be repeated for the sake of audience. 
Yet, there are several facts about this piece, which seem to have slipped the researchers’ attention. First, the 
folksong used by Bartók is extraordinary; the folksong belongs to the new style but its scale is completely 
pentatonic, which is rather typical to the old style. Second, Bartók did not use the ‘original’ folksong 
but combined several sources and brought out his own variant: precisely, he chose the melody from a 
pentatonic folksong (‘Én belülem de jó csillag lött vóna…’) and the text from another folksong; in addition 
to this, he replaced its second half by a stanza from a folk poetry of the 19th century.
The use of a new-style pentatonic folksong could be related to Bartók’s scholarly interest that he wanted 
to demonstrate his discovery to the wide audience; however, it cannot be excluded that it may be derived 
from his concept of ‘hybridity’, countering the Nazis’ (and some of Hungarian intellectuals’) racial policy of 
‘pure-blood’. The choice of text might also be in line with his purpose of Mikrokosmos that the text should be 
understandable and attractive for children. Still, considering the historical background—Nazi Germany’s 
gaining power and its expansion from 1936 on—Bartók’s choice offers an intriguing interpretation, which 
must be directed to his compatriots, and which gives an answer to the question why Bartók and his wife, 
Ditta Pásztory-Bartók, repeatedly played in the following concerts.
The popularity of ‘New Hungarian Folksong’ caused, however, a peculiar phenomenon. The variant created 
by Bartók, which naturally never existed in its form, has commonly been considered to be an ‘authentic’ 
folksong, similarly to ‘Evening in Transylvania’, the fifth piece of Ten Easy Piano Pieces. Some folksong 
collections worsened the situation, since the editors uncritically included Bartók’s variant in them—the 
recent ethnomusicologists, such as János Bereczky, are conscious of it, though. It is interesting, however, 
that a folksong collected in 1970 in Varsolc, Transylvania, shows certain similarity to Bartók’s variant, 
despite considerable musical and textual differences, yet it still shows certain similarities to it. According 
to István Almási, who published the folksong in a collection titled Szilágysági magyar népzene, it recently 
started to spread among the young generation, and the informant learned it from her friend, who brought 
it from Szilágyerked, another town in Transylvania. What could be the relationship between it and the 
Mikrokosmos piece? Could it be the folklorised version of the piece from Mikrokosmos? Could it testify the 
process of collective transformation that Bartók argued as a vital factor of the folklore?

Keywords: Béla Bartók, Mikrokosmos, Hungarian folksong, pedagogy
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 INDIGENOUS RESEARCH DILEMMA 

TAKÁCS Attila

Being socialized by Indian representations in film made by Hollywood is a basis of stereotyping, but when 
we encounter films made my Native filmmakers we have to face certain research dilemmas as: Are we en-
titled to do Indigenous research as Whites? Do we control our research as the dominant group, using the 
mainstream research paradigms? Is it possible to conduct Indigenous research as members of the outsider 
groups? Or do we somehow decolonize our research? 
Jelena Porsanger in An Essay About Indigenous Methodology discusses the approach that I can adapt for 
myself as a researcher. She writes: “This requires a shift in the research paradigm: the use of indigenous 
approaches and the development of indigenous methodologies that are suitable for both indigenous and 
non-indigenous researchers”.
At the same time Castellano (Mohawk) claims: “There are only two things you have to remember about be-
ing Indian. One is everything is alive and the second that we are all related”. (29) I must clearly identify my 
dual position to have a better understanding of Native issues, and I must always test my knowledge within 
the context by avoiding overgeneralization and false equivalence between cultures. I myself approach re-
search like Castellano (Mohawk), who writes: “I acknowledge that my understanding has been shaped by 
intercultural experience and my communication by the semantics of the English language. I have told my 
story with as much honesty as I can muster, but it only represents only one view of reality, a perspective 
that needs to be evaluated in the context of other stories by other members of the community”. (32)
I think what is very important is the shift between Indigenous and non-Indigenous researchers because 
“Indians should define their own perspectives on Indian history and culture” (Porsanger 110).  Another 
approach that for me is extremely relevant is that there must be an overlap between Indigenous research 
and theories and Western philosophy. As Marlene Brant Castellano (Mohawk) states in Updating Ab-
original Traditions of Knowledge, “the knowledge valued in aboriginal societies derivers from multiple 
sources, including traditional teachings, empirical observation, and revelation. These categories overlap 
and interact with one another, but they are useful for examining the contours of aboriginal knowledge”. 
(23) I try to expand this definition since overlap for me occurs not only in the particular culture, but I also 
see overlapping as a process in which we can adopt certain theories and research methodologies from our 
cultures, and we can see whether they work in the Indigenous atmosphere or not. It must not be a violent 
adaptation; we just have to observe whether they can complement each other or not.  

Keywords: decolonizing, Indigenous research, Inuit filmmaking, insider-outsider
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A ZENEPEDAGÓGIAI HATÉKONYSÁG ASPEKTUSAI A 16-17. 

SZÁZADBAN 

TOKODI Gábor

A pedagógiai tudományok egyik központi kutatási területe a tanári hatékonyság vizsgálata. A tanítás/tanu-
lás során kialakuló látható vagy rejtettebb kölcsönhatások bonyolult szövedékének vizsgálata, összegzése 
és interpretációja változatos és kreatív lehetőségeket tartogat a kutatók számára. Ezeknek a módszerta-
na általában feltételezi a résztvevők közvetlen vizsgálhatóságát kérdőívek, tesztek vagy egyéb felmérések 
többnyire statisztikai alapon történő analízisével. Mit tehet azonban az a kutató, aki a 16-17. századi zene-
pedagógia tanári hatékonyságára, eredményességére, hatásmechanizmusaira kíváncsi? Jelen kutatásunk a 
korszak egyik legnépszerűbb hangszerével, a lanttal kapcsolatos egykori pedagógiai szövegek alapján keres 
válaszokat olyan modern kérdésekre, hogy milyen volt a jó zenetanár, mik voltak a hatékony zenetanulás 
feltételei vagy milyen hatást gyakorolhatott az aktív zenélés a tanuló szellemi fejlődésében és életének 
egyéb területein. Vizsgálataink legfőbb forrásai Fuenllana (1554), Galilei (1586) és Burwell (1660) lant-
könyvei, de a kisebb terjedelmű korabeli olasz, spanyol, angol és német lantkönyvekben és kéziratokban is 
érdekes részinformációkra bukkanhatunk. 
A területet érintő korábbi kutatások leginkább zenetudományi és zeneszociológiai oldalról elemzték eze-
ket a forrásokat (Fabris 1997, MacFeely 1999, Király 2004, Minanino 2008 és mások). Az utóbbi években 
azonban a nagyobb könyvtárak online felületeiről egyre könnyebben hozzáférhető korabeli nyomtatvá-
nyok és írásos emlékek közvetlen betekintést engednek ezekbe az anyagokba, ami a munkám során széles 
perspektívát nyitott a terület neveléstudományi kontextusba ágyazásához. Bár a kutatás jellegéből adódó-
an más jellegű és mennyiségű adatokkal kellett dolgozni, mint amiket a modern kutatásmódszertan felso-
rol (például nincsenek tesztelhető diákok, leosztályozott dolgozatok vagy továbbtanulási arányszámok), a 
korabeli instrukciós anyagokban mégis határozottan tetten érhetőek azok a mai, modernnek tekintett pe-
dagógiai elemek, amelyek sikeressé tehették az egykori tanár munkáját is, vagy amelyek hiánya veszélyez-
tette a zenetanulási folyamat sikerességét. Mindezek pedig felvetik a kérdést, hogy vajon mennyit fejlődtek 
(vagy fejlődtek-e egyáltalán) a zenetanítás tárgyi környezettől függetleníthető alapelemei.
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NYELVTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
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MAGYARORSZÁGI POLITIKAI MÉMEK A KOGNITÍV 

NYELVÉSZETBEN 

AMBRUS Tünde Laura

Dolgozatomban bemutatásra kerül a hagyományos mémelmélet bemutatása, amelyek Richard Dawkins és 
Susan Blackmore munkáiból ismeretesek, majd ezen elmélet újraértelmezése a digitális, interneten terjedő 
mémekre vonatkozóan. 
Történeti háttérként, egyfajta előzményként összehasonlítottam a digitális mémeket az antiproverbiumokkal 
(közmondásparódiákkal), amely fogalom magyar vonatkozásban T. Litovkina Anna munkáiból ismeretes, 
illetve megvizsgáltam néhány karikatúrát a magyar és nemzetközi sajtóból. Ezek fókusza minden esetben a 
magyar politikai szereplők ábrázolása volt, különös tekintettel Orbán Viktorra, Gyurcsány Ferencre és Baj-
nai Gordonra. Ezen vizsgálatok azt mutatják, hogy terjedésüket, működésüket, funkciójukat tekintve ezek 
a műfajok hasonlóak, utóbbiak pedig lehetővé teszik a mémek könnyebb megértését, vizsgálatát, lévén ez 
egy új, napjainkban népszerű műfaj.
Ezek fényében gyűjtöttem a fent említett személyekkel kapcsolatos mémeket, majd vizsgáltam őket meta-
foraelméleti szempontból. 
Ennek szemléltetésére álljon itt a következő példa, kiemelve a dolgozatból:

A képen Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök látható. Mint az korábban 
az antiproverbiumok kapcsán említésre került, a politikával kapcsolatos mémek létrehozását nagyban be-
folyásolják az aktuálpolitikai események. Ebben az esetben ez a következő: „A paksi atomerőmű bővítése 
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök által 2014. január 14-én aláírt együtt-
működési megállapodás Oroszország és Magyarország között az atomenergia békés célú felhasználásáról, 
mely magában foglalja két új atomerőmű blokk megépítését Pakson. 2014. február 18-án az MTA-n rende-
zett »Villamosenergia-ellátás Magyarországon a XXI. században« című konferencián Sólyom László volt 
köztársasági elnök komoly kritikával illette a kormányt az új paksi atomerőművi blokkok titkos körülmé-
nyek között, sebtében, szakmai és civil egyeztetések nélkül megkötött szerződésével kapcsolatban, és azt a 
hatalomgyakorlás hitelességi válságával címkézte.” (W1)
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Ez utóbbi álláspontot több internet felhasználó is osztotta, ennek a véleménynek a kifejezése a fenti mém.  
Ezt tekinthetjük a mém értelmezéséhez szükséges egyik keretnek. 
Vegyük szemügyre a szöveget: Orosz pénzből magyar atom, sugárzó a hangulatom.” Az antiproverbiumokkal 
összefüggésben megállapítható, hogy a rímnek (is) köszönhetően válhatott ez a mém népszerűvé (a szólá-
sok és közmondások között is gyakori a rím, ezt a jellegzetességet a parafrázisok is továbbviszik).   
A mondat értelmezésében részt vevő kognitív folyamatok közül az egyik egy RÉSZ AZ EGÉSZ HELYETT 
metonímia, az atom fogalom áll az atomreaktor helyett, a másik a sugárzó a hangulatom metafora. Köve-
cses a boldogság forrástartományai kapcsán a következőket írja: „Mivel a fényt a sötétséggel ellentétben 
pozitívan értékeljük, a FÉNY-metafora is a boldogság pozitív elemeit emeli ki (kivirul, felvidul, ragyog). 
A boldog embert továbbá megnövekedett energiaszint jellemzi: a fény forrásának a belső hőenergia tűnik 
(ragyog, sugárzik, stb.) A BOLDOGSÁG FÉNY: pl. Sugárzik az örömtől.” (Kövecses 2005: 97).  A szöveg 
megértéséhez ebben az esetben nem elegendő addig eljutnunk, hogy a második tagmondat azt jelenti, hogy 
boldog vagyok. Elsősorban a sugárzó fogalom poliszémiája miatt. Azt a keretet, amelyben a sugárzást az 
atommaghasadás következményeként értelmezzük, az első tagmondatbeli atom fogalom indukálja. To-
vábbá a teljes megértéshez, amelyben befogadóként képesek vagyunk érzékelni a kritikát és az iróniát, az 
állítva tagadást, vissza kell kapcsolódnunk a keletkezési körülményhez, mely szerint a mém létrehozását és 
megosztását különböző internetes oldalakon a felháborodottság érzése váltotta ki.
A dolgozat további részében tárgyalásra kerül az a felvetés, miszerint működhet-e a mém kognitív kate-
góriaként, melynek részét képezi egy Orbán-mémkategória, egy Gyurcsány-mémkategória, és így tovább, 
melyek elemei az egyes konkrét mémek; milyen eltérések lehetnek a hagyományos kognitív kategóriákhoz 
képest, például működhet-e a mém kognitív kategóriaként, ha az egyes kategóriaelemeknek nagyon gyors 
a fluktuációja. 
Egyfajta típusmémként vizsgáltam továbbá az Orbán Viktort Adolf Hitler-rel és más tekintélyelvű vezetők-
kel párhuzamba állító mémeket, különös tekintettel ezek kognitív nyelvészeti és metaforaelméleti tartal-
mára, George Lakoff elmélete alapján a szigorú apamodell metafora lehetőségének felvetésével.  

Kulcsszavak: mém, metaforaelmélet, kognitív kategória, politika

Felhasznált irodalom:

Kövecses Zoltán (2005): A metafora. Typotex, Budapest.
W1: wikipedia.com
A kép a Google képkeresőből származik
 



354 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

AZ EGYSZERI SZÓALKOTÁSOK JELLEMZŐI ÉS FUNKCIÓI AZ 

ONLINE HÍRPORTÁLOKON 

DARÓCZI Ildikó

Az egyszeri szóalkotásokat általában az új szavak keletkezésének egy állomásaként mutatják be, me-
lyek később lexikalizálódhatnak, és így a mentális lexikon részévé válhatnak. Előadásomban azokkal az 
okkazionalizmusokkal szeretnék foglalkozni, melyek valószínűleg nem válnak majd a szókincs részévé. A 
vizsgálat egy kvalitatív korpuszelemzés, melynek korpuszát az online hírportálok adják. A kutatás kont-
rasztív, az angol-német és magyar leglátogatottabb hírportálok segítségével készül. A kreatív szóképzése-
ket a reklámnyelvre jellemző szóalkotási módnak tartják, ezért érdemes megvizsgálni, mennyire jellemző 
egy más szövegfajtára, például az online hírekre, hogy egyszeri szóalkotásokat fordulnak elő benne. A kuta-
tás fő kérdésfelvetése, hogy milyen tulajdonságaik és funkcióik vannak ezeknek az okkazionalizmusoknak? 
A szakirodalom szerint az egyszeri szóalkotások legfontosabb jellemzője az, hogy jelentésük a kontextustól 
függ, nem lexikalizálódhatnak, spontán jönnek létre, egyszer fordulnak elő, vagy csak kis ideig vannak a 
köztudatban, és morfológiailag vagy más nyelvi szinten eltérnek a lexikális szavaktól. Érdemes megvizs-
gálni, hogy melyek azok a tulajdonságok, amelyek különösen jellemzik a korpuszt? Melyik az a kritérium, 
amelynek megléte feltétlenül szükséges ahhoz, hogy egy szóalkotást okkazionalizmusnak nevezzünk? 
Az eddigi kutatások alapján az egyszeri szóalkotások fő funkciója a lexikális lyukak megnevezése, ezenkívül 
lehet stilisztikai funkciójuk és szövegfunkciójuk is, tehát lehetnek deiktikus kifejezések is. Feltételezhetően 
az online hírportálokon előforduló okkazionalizmusokat nem elsősorban a lexikális lyukak megnevezése 
miatt alkotják, ezért lenne célravezető megvizsgálni ezeknek a szavaknak a stilisztikai funkcióját, szöveg-
funkcióját és esetlegesen egyéb funkcióit. 
További elemzési szempont, hogy milyen szóképzési módszerek fordulnak elő a korpuszban szereplő egy-
szeri szóalkotásoknál? Milyen módon segítik elő a szó megértését, szerepel-e például definíció, magya-
rázat, vagy szinonima a szó említésénél? Korpuszspecifikus vizsgálati szempont az is, hogy jellemzően a 
hír melyik részében fordul elő az egyszeri szóalkotás, a címben, a leadben vagy a szövegtörzsben? A kont-
rasztív szempont fő kérdése, hogy azonosak-e a tendenciák a három nyelvben, vagy megfigyelhetőek-e 
szignifikáns különbségek az elemzési szempontok valamelyikénél az angol, német és magyar nyelvű kor-
puszadatok között? 
Az egyszeri szóalkotások kutatása a nyelvészet egy méltánytalanul elhanyagolt területe, ezért lenne célra-
vezető a későbbiekben különféle korpuszok egyszeri szóalkotásait megvizsgálni, melyek egybevetésével az 
okkazionalizmusok sokfélesége is bemutathatóvá válna, és a fogalom differencializációjának szükséges-
sége is bizonyítható lenne. Így fogalmi különbséget tehetnénk például az irodalmi művekben előforduló 
hapax legomenonok és a marketingben használt egyszeri szóalkotások között. 
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A POLISZÉM-HÁLÓZAT FUNKCIÓJA AZ ÉRZELEMFOGALMAK 

RENDSZERÉBEN 

DRÁVUCZ Fanni

Az érzelemfogalmak közötti kapcsolatok megismerés és ismeretszerkezetük feltárása a kognitív szemanti-
ka és a kognitív pszichológia közös kutatási területeként értelmezhető. Napjainkban a kognitív nyelvészet 
kiemelt kutatási területeként van jelen a poliszémia illetve a hozzá kapcsolódó hálózatmodellek leírása. 
Kutatásom az Ekman-féle alapérzelmekhez (basic emotions) köthető ismeretszerkezet kognitív szeman-
tikai leírását tűzte ki célul, különös tekintettel a fogalomcsoport elemzése során feltételezhető poliszém-
hálózat funkciójának bemutatására. A fogalmakhoz köthető ismeretszerkezet elemzése A magyar nyelv 
értelmező kéziszótárában található szócikkekből indul ki, amely egy összehasonlítást készít elő A magyar 
nemzeti szövegtár személyes alkorpuszán a magyarországi régióban végzett lekérdezések eredményeivel. 
Az elemzés célja, egy egységes és átfogó kategóriarendszer bemutatása, amely előkészíti az alapérzelmek 
kontextusban adaptált ismeretszerkezetének a rendszerezését, és lehetővé teszi a hozzájuk kapcsolódó 
poliszém-hálózat leírását. A kutatás a poliszémia fogalmát holisztikus kognitív nyelvészeti keretben kö-
zelíti meg, mely szerint a poliszémia a prototípuselvű kategorizáció, a családi hasonlóság és a konstruálás 
dinamikus funkcionálása révén a nyelv belső jellemzője (Tolcsvai Nagy 2012, 2013, Cruse-Croft 2004, 
Geeraerts 1997).
Az alapérzelmek vizsgálatával régóta foglalkozik a pszichológia tudománya, jelen kutatás Paul Ekman 
eredményeire alapoz, aki kultúraközi kutatásai során megállapította, hogy alapérzelmekként azonosítha-
tó az öröm, harag, undor, szomorúság, félelem és a meglepődés. Az érzelem mint felettes kategória úgy 
jellemezhető, mint egy eseményre adott válasz, amely létrejötte során az egyén folyamatos helyzetértéke-
lést végez (Ekman 2007), így elősegítve a válaszhoz szükséges döntés meghozatalát. A megnyilatkozások 
konstruálása során, emotív érintettségünk nem jelenti azt, hogy bármelyik érzelemfogalom lexikális egy-
ségként jelen lesz a szituációban, de ettől függetlenül az állapothoz tartozó ismeretszerkezet kontextusbeli 
megjelenésére lehetőség nyílik.
Jelen tanulmányban az alapérzelmek közül a félelem és meglepődés fogalmakhoz tartozó ismeretszerke-
zet elemzését mutatom be. A vizsgálat módszertana a szótárban rögzített ismeretanyag és a korpuszbe-
li szövegek konkordancia összehasonlítása, majd az érzelem fogalom ismeretszerkezeteként kirajzolódó 
poliszém-hálózat rögzítése. A szótárban rögzített ismeretanyag rendszerezése a kognitív pszichológiából 
és a keretszemantikából ismert forgatókönyv-szerkezet (Fillmore 1982, Neisser 1984, Eysenck-Keane 
2003) alkalmazásával történik. Ez a megközelítés megkönnyíti a konkordanciával való összevetést, mivel 
így leírhatóak az egyes érzelemfogalmak kontextusbeli előfordulásai kapcsán az ismeretszerkezet elemei, 
illetve több forgatókönyvre különíthető el az adott érzelemfogalomhoz tartozó ismeretszerkezet. Ezzel a 
módszertannal vizsgálhatóvá válik, hogy az elkülönülő szótári jelentésekhez különböző forgatókönyvek 
rendelődnek-e egy  adott fogalom esetében. Ez alapján feltételezhető több jelentés létezése, amelyek között 
szemantikai kapcsolat áll fenn, mely poliszém-hálózatként értelmezhető a közös fogalomhoz tartozó alap-
jelentés ismeretében.
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AZ INTRATEXTUALITÁS TÍPUSAI PARTI NAGY LAJOS LÍRÁJÁBAN 

KAZAMÉR Éva

Parti Nagy Lajos a magyarországi posztmodern lírának [, a nyelvi fordulat utáni időszaknak az] egyik jelleg-
zetes alkotója, aki főképp költeményeinek szabad és fantáziadús, a konvenciókat felrúgó, új nyelvi alakokat 
létrehozó, ezáltal új stílust is teremtő nyelvhasználatával hívta fel magára a figyelmet. Versei nyelvhaszná-
latában – az olyan szövegalakító eljárások mellett, mint például a fragmentáltság, a fonológiai széttördelés, 
a transzformáció, a grammatikai átértékelődések, a szemantikai eltolódások vagy az intertextualitás (vö. 
Domonkosi, 2008: 7) – stílusteremtő sajátosságként jelölhető meg az intratextualitás jelensége is, azaz a 
„korlátozott intertextualitás” (Dällenbach, 1996: 51), amely egyazon alkotó szövegei közötti kapcsolatként 
írható le. Szabó Zoltán szerint az intertextualitás a posztmodern irodalom legfeltűnőbb stílusjegye, jelleg-
zetes eljárás: korábban keletkezett művekből való átvétel.
Előadásomban Parti Nagy Lajos költészete intratextuális kapcsolatainak főbb típusait mutatom be. 
A posztmodern alkotó lírájában az önidézésnek, a variánsnak valamennyi kategóriája megjelenik. Az 
intratextualitás általam vizsgált első típusába tartoznak azok a korábbi kötetekből átemelt teljes művek, 
amelyek kivétel nélkül prózai lábjegyzetként kerültek át Parti Nagy valamely későbbi kötetébe, ezért új-
bóli megjelenésük izgalmas intertextuális terek létrejöttét motiválja az egyes művek, illetve verseskötetek 
között. Az intratextuális kapcsolatok második típusát hozzák létre azok a korábbi művekből átvett szö-
vegrészletek, amelyek legtöbbször montázsszerűen illeszkednek az intertextusba. Több esetben motivikus 
ismétlődések teremtenek összefüggést Parti Nagy alkotásai között, az intratextuális kapcsolatoknak ez a 
csoportja alkotja az önidézések harmadik típusát. Végül a szövegek közötti kapcsolatok negyedik típusa-
ként bizonyos művek egyetlen versesköteten belüli összekapcsolódásának jellemzőit ismertetem. 
Ezenkívül vizsgálom az intratextualitásnak a költő stílusteremtésében betöltött szerepét, és igyekszem fel-
tárni működését a szövegértelmezés folyamatában. Az előadásomban vizsgált intratextuális idézések a stí-
lusteremtés hatékony eszközei, hiszen az architextus ismeretében minden esetben árnyalják az adott mű 
mondanivalóját, az olvasó jelentéstulajdonítását.
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THE SYSTEM OF THE NAMES OF MONTHS IN THE NORTHERN 

KHANTY 

KÓKAI Krisztina

The aim of my recent work is to describe the main characteristics of the names of months within an 
endangered Finno-Ugric language, the Khantys’ dialects, and hereby to point out their linguistic and 
cultural wealth. Names of months in Siberian languges have been handled by Fenno-Ugrists already in the 
19th century, the first Linguist, who wrote about this topic was Anton Schiefner (1856). Since then other 
papers can be issued both on Khantys’ (among others Vértes Edit, Rusvai Julianna) and on other Uralic 
languges (among others Erdődi József, Florian Sobanski, Mizser Lajos, Gerson Klumpp, Kustaa Vilkuna, 
Uno Harva, Erkki Itkonen) naming systems. I have been studied already the names of months within the 
Mansi dialects, and one paper on the system of the Northern Mansi dialects published in Folia Uralica 
Debreceniensia (2014). My future plan is to investigate the names of months also in Eastern and in Sout-
hern dialects of Khanty. Then I would like to study the system of the other Finno-Ugric people in Siberia 
to reveal the correlations within their naming systems.
Nature people’ time reckoning differ esentially from the one, which used in European culture influenced 
by Christianity. In most of the systems of month names lexemes have been used originating from Latin 
language. In Khanty, however, a different kind of system have been used for a long time. The elements of 
this system are descriptive expressions connected with nature, changes in nature and the way of life, in 
case of the Khantys’ e.g. fishing and reindeer herding.
According to the data in Northern Khanty dialects the most relevant semantic groups are connected with 
seasons and natural phenomena (like ice and snow). Because of geographical location, resemblance in the 
way of living or areal influence a lot of paralellisms assumed to be found in wocabularies. Expressions are 
very similar within Northern Khanty dialects, on the other hand within Northern Khanty and Northern 
Mansi dialects. Presumably these semantic groups have occured not only in the dialects of the two Obi-
Ugrian languages but these can be regarded as universal semantic groups. Paralellisms also can be 
found within Finno-Ugric languages in Siberia. Differences could be evolved because of the living or the 
geographical distinctions. 
I have been studied four Nothern – recently still living – dialects, the dialect of Obdorsk, Berjozov, 
(confluence of) Sosva and Kazym. I have been processed the late sources of Khanti dictionaries, so I have 
succeed in studying new dialects compared to previous researches. Main sources of the collected material are 
from the following dictionaries: August Ahlqvist (1880): Ueber die Sprache der Nord-Ostjaken, Wolfgang 
Steinitz (1966): Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache, Кононова С. 
П. (2002) Русско-хантыйский тематический словарь (казымский диалект) and С. И. Вальгамова–Н. 
Б. Кошкарева–С. В. Онина–А. А. Шиянова (2011): Диалектологический словарь хантыйского языка. 
Moreover some other papers have been used to the study, mainly: (the above mentioned) Anton Schiefner 
(1856): Das dreizehnmonatlichen Jahr und die Monatsnamen der Sibirichen Völker, Vértes Edit (1961): 
Die Namen der Monate bei den Surgut-Ostjaken, Erdődi József (1974): Zur Frage der Zeitreichnung bei 
den Uralischen Völkern: Die Monatsnamen and Rusvai Julianna (2002): Adalékok az osztják hónapne-
vekhez. 

Keywords: Khanty, Ostyak, names of months, time reckoning
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NEMEK KÖZTI KÜLÖNBSÉGEK A HORVÁTORSZÁGI MAGYAR 

FIATALOK FACEBOOK POSZTJAINAK TÜKRÉBEN 

MOLNÁR LJUBIĆ Mónika

A doktori kutatásom témája a horvátországi magyar fiatalok nyelvhasználata, ezen belül is elsősorban a 
Facebook közösségi oldal színtere, a posztok és kommentárok. Itt a nyelvi kódváltással is kívánok foglal-
kozni, valamint ennek esetleges identitásra való hatásával. Jelen dolgozatban e csoporttal foglalkoztam, a 
fiatalok üzenőfali bejegyzéseit vizsgáltam meg abból a szempontból, hogy vajon van-e különbség a posz-
tolt tartalmak között nemek tekintetében. A Facebook és a hozzá hasonló közösségi oldalak napjainkban 
az önkifejezés egyik fő színterévé léptek elő. Ugyan elsősorban a fiatalok körében a legnépszerűbb, egyre 
többen regisztrálnak arra az oldalra, mely jelmondata szerint „segít kapcsolatot tartani és élményeket meg-
osztani”.
A 2011-es népszámlálási adatok szerint Horvátországban mindössze 14.048-an vallották magukat magyar 
nemzetiségűnek. Közöttük is csak 10.231-en nevezték meg anyanyelvüknek a magyart.  Az elmúlt évtizedek 
adatait tekintve rohamos fogyásról beszélhetünk, ha csak a nemzetiségi szempontot vesszük figyelembe, 
akkor is tíz év alatt kb. 2500 főnyi fogyásról beszélünk, ami ilyen kicsi szám esetén a Kárpát-medence egyik 
leggyorsabban fogyó közösségévé teszi őket. 
A horvátországi magyar fiatalok körében is csakúgy, mint másutt, nagy népszerűségnek örvend a szóban 
forgó közösségi oldal. Azonban ez a színtér számukra azon túl, hogy az önkifejezés egyik eszköze, a nyilvá-
nos tér a nyelvhasználatot is befolyásolja a kódválasztáson keresztül.  
A vizsgálatban arra kerestem a választ, hogy milyen eszközöket használnak a fiatalok az önkifejezésre a 
Facebookon, hipotézisként pedig azt határoztam meg, hogy a posztolt tartalmak és ezek mennyisége ösz-
szefüggésben áll a nemekkel. A Facebook valószínűleg leggyakrabban használt megnyilatkozási lehetősége 
az ún. üzenőfal, ahol valós időben lehet közzé tenni üzeneteket, emotikonokat, képeket, videókat stb. Az 
internetes kommunikáció témakörében elsősorban Veszelszki Ágnes tanulmányaira támaszkodtam. 
A mintában a saját ismerőseim posztjait vizsgáltam, olyan fiatalokét, akik horvátországi magyarok és ma-
gyar anyanyelvűek. Egy héten keresztül gyűjtöttem az üzenőfali posztokat, amelyeket azután kategóriákba 
rendeztem, a szöveges posztok vagy szöveget tartalmazó képek esetén a kódválasztást vizsgáltam, majd 
pedig elemzéssel kerestem választ arra, hogy vajon vannak-e az egyes nemekre jellemző kategóriák és a 
kódválasztás esetén is lehet-e ilyen összefüggésre következtetni. A kétnyelvűség és a kódváltás témaköré-
ben elsősorban Bartha Csilla és Borbély Anna munkáira, gender témában pedig Huszár Ágnes és Susan Gal 
írásaira támaszkodtam.

Kulcsszavak: fiatalok, Facebook, nyelvhasználat, kisebbség, gender
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BEREGSZÁSZ FÖLDRAJZI NEVEI 

NAGY Natália 

A földrajzi nevek fontos helyet foglalnak el a nyelvben, mivel őrzik sajátosságát, szabályait. Ebben a ro-
hamosan változó, s néha hagyományoktól idegenkedő világban a dialektológusok legfontosabb feladata a 
gyűjtés, mely a következő kutató-nemzedékkel szembeni lelkiismereti ügy. 
A kutatás célja Beregszász és környéke földrajzi neveinek összegyűjtése és rendszerezése. E terület neveinek 
tanulmányozása során a következő feladatok megoldását tartottuk szükségesnek:

• Beregszász és környéke magyar nemzetiségűek által használt föld-
rajzi neveinek összegyűjtése és rendszerezése;

• az összegyűjtött névanyag ukrán és orosz változatainak feltárása; 
• felkutatni, milyen formai változásokon mentek keresz-

tül a toponímák a szomszédos nyelvek hatására;
• a nevekkel jelölt terület lehető legpontosabb behatárolása;
• az összegyűjtött anyag tematikai-tárgyköri csoportosítása;
• a toponímákat alkotó szavak etimológiai elemzése;
• a szavak új jelentéseinek feltárása;
• a jövevényszavak csoportosítása;
• nyelvtani szempontból való vizsgálat;

A kutatás módszerei. Főleg a leíró és történeti-összehasonlító módszert alkalmaztuk. Az utóbbit, az idegen 
szavak eredtének feltárása során hasznosítottuk. 
A kutatás forrásai. A kutatás alapját képezik a terepen, s az archívumi dokumentumok között megtalált toponímák. 
Felhasználtunk több történeti térképet Beregszász és környékéről, dialektológiai, speciális szótárakat.
Összesen 528 toponímát lokalizáltunk, s kategorizáltunk eredetük, szerkezetük szerint, s a nevek kialakulásának 
motivációja szempontjából.
Az általunk összegyűjtött toponímiai anyag elemzésekor a következő sajátosságokat fedezhettük fel. A történelmi 
korok hatása különösen a belterületi földrajzi nevek változásaiban tükröződik. Jellemző ez a tér- és az utcanevek- 
re. Pl.: II. Rákóczi Ferenc tér – Vásártér – Vorosilov marsall tér – Az októberi forradalom 40. évfordulója tér, s 
napjainkban visszanyerte történelmi elnevezését, ismét II. Rákóczi Ferenc tér. 
A település határán előforduló nevek jó része olyan nyelvi alakulat, amelynek keletkezésekor a szemlélet a szóban 
forgó helyre nézve ma is érvényes. A megnevezés terepjellegből, vagy valamilyen földrajzi adottságból indult ki: 
Kisrét, Kismező, Kerek-hegy stb.
Az ősi korok maradványait lehet egyes nevekben felfedezni. Az emberek által lakott részek emlékét őrzik a -falva: 
Dávidfalva -háza: Mácsháza utótagú helynevek.
A névanyag etimológiai vizsgálata során megállapítottuk, hogy a földrajzi nevek alkotóelemei többnyire más ere-
detűek. A belső keletkezésű szavak alkotják a névállomány 68%-át, míg az idegen eredetű szavak 32%-t 
A következő szempont, mely szerint kategorizáltuk a neveket, struktúrai–morfológiai szempont. Az összegyűjtött 
névanyag túlnyomó többségét alkotják a két- és háromtagú összetett szavak és szókapcsolatok. 
A nevek kialakulásának motivációja alapján is megvizsgáltuk az általunk összegyűjtött földrajzi neveket. A 
toponímák 75 %-t alkotják a dűlőnevek. 
Környezetünk lassan, de folytonosan változik. A folyók otthagyják megunt, régi medrüket, a puszta területek falu 
vagy városrészek lesznek. Minden helynevünk, mint minden emberi alkotás, mulandónak születik, de élőn, vagy 
történeti forrásban, bebalzsamozva őrzi névadó keresztszülőinek, néha keletkezési körülményeinek, vagy más 
mozzanatok emlékét.
Tehát, ha értő, látó szemmel nézünk körül környezetünkben, sokat tanulhatunk, s sok érdekességet fedezhetünk 
fel. Fontos feladat ezen érdekességek, törvényszerűségek tanulmányozása, hiszen történelmi múltunkra való uta-
lásokat is tartalmazó földrajzi neveink egyébként a feledés homályába vesznének.

Kulcsszavak: toponíma, klasszifikáció, lokalizálás, motiváció, eredet, szerkezet
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 A PRAGMATIKA ÖNMEGHATÁROZÁSÁRÓL ÉS HOVATARTOZÁSÁ-

RÓL FILOZÓFIAI NÉZŐPONTBÓL 

ORSZÁGH Judit

A modern pragmatika tudománya talán az egyik legkevésbé behatárolható kutatási tárggyal rendelkezik a 
nyelvészeti tudományok között. Paradox módon ezzel a tulajdonságával elvileg hatalmas lehetőséget rejt a 
nyelv átfogóbb kutatására. Míg az egyes hagyományos szaktudományos kutatások a nyelvet mindig vala-
milyen behatárolt kutatási terület keretei között látják (legyen szó szűkebb tárgynyelvészeti kutatásokról, 
például a grammatikában, vagy tágabbról például a szociolingvisztikában, vagy pszicholingvisztikában), 
a modern pragmatikai kutatások, elsősorban is az ún. funkcionális kognitív pragmatikai szemléletre gon-
dolva, mintha bizonyos értelemben kilépnének a tárgytudományos nyelvészeti vizsgálatok köréből. Ha ez 
valóban így van, akkor az a pragmatika, amely önmagát kognitívnak deklarálja jelentős előrelépést tesz, 
illetve tehet a kognitív nyelvészet egy igen meghatározó hangjának azon elképzelésével szemben, hogy a 
nyelvészeti kutatásokban valójában nincs szükség meta-nyelvészeti vizsgálódásokra. De valóban így van-e? 
Milyen nyelvészeti kutatásnak tekinthetjük tehát végül is a pragmatikát?
Előadásomban a pragmatika önmeghatározásával és hovatartozásával fogok foglalkozni két főbb témán 
keresztül. 
Az első részben a pragmatika ontológiájával fogok foglalkozni fenomenológiai nézőpontból. Ez a vizsgálat 
Max Scheler metafizika értelmezésén keresztül igyekszik bemutatni a szaktudományok és a metafizika 
kapcsolatát.
Az első rész eredményeire alapozva rátérek a második rész fő témájára: Tátrai Szilárd által kidolgozott 
funkcionális kognitív pragmatika alapfeltevéseit fogom megvizsgálni: a társadalmi, a kulturális és kognitív 
feltételeknek való együttes megfelelés kívánalmát, mely a pragmatikai kutatások lehetőségi körét jelen-
tősen kibővítette a közelmúltban. Vizsgálódásunk kiindulópontja is ehhez a három dimenzióhoz kapcso-
lódik, mely egyben a pragmatika által látott nyelvi tevékenység legalapvetőbb jellemzésére is utal. E sze-
rint a pragmatika „a nyelvi tevékenység társadalmi, kulturális és kognitív feltételeivel egyaránt foglalkozó 
tudomány, amely a nyelvi tevékenységeket a társadalmi, kulturális és kognitív szempontok együttes, sőt 
egymást feltételező alkalmazásával közelíti meg.” A meghatározás elsődleges jelentősége, hogy a korábbi 
pragmatikai felfogásokkal szemben nem pusztán a nyelv társadalmiságát hangsúlyozza, hanem komple-
xebb nézőponttal rendelkezik, azaz a nyelv kulturális és az ember kognitív képességeit is figyelembe kíván-
ja venni. Az ember ezen összetett képességeit azonban különféleképpen lehet értelmezni alapvetően attól 
függően, hogy magát a kogníciót milyen szemléletű antropológiával hozzuk összefüggésbe. 
A két rész természetesen összefügg: a funkcionális kognitív pragmatika nyelvi tevékenységre vonatkozó 
pragmatikai dimenziókat és annak antropológiai beágyazottságát fogom részletesebben megvizsgálni ab-
ból a célból, hogy választ találjak a pragmatika tárgynyelvészeti vagy meta-nyelvészeti hovatartozására.
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A POLARITÁST VÁLTOTT KIFEJEZÉSEK KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI 

A MAGYAR NYELVŰ SZÖVEGEK SZENTIMENTELEMZÉSÉBEN 

SZABÓ Martina Katalin

A szentimentelemzés olyan nyelvtechnológiai feladat, amely az értékelő tartalmak feldolgozását célozza 
a nyelvi produktumokban, automatikus megoldások segítségével (vö. Szabó−Vincze 2015). A feldolgozás 
kulcsfeladata az, hogy meg kell határozni ezeknek az értékeknek a polaritását, azaz pozitív vagy negatív 
voltát. 
A szentimentelemzésben már-már vezérelvnek tekinthető az a megállapítás, hogy az értékelő szemantikai 
tartalmak legfontosabb indikátorai az ún. szentimentkifejezések, vagyis azok a nyelvi elemek, amelyek je-
lentésük részeként pozitív vagy negatív értékelő tartalmat hordoznak, függetlenül a domén-, illetve kontex-
tuális sajátságoktól. Ezzel összefüggésben bevett gyakorlatnak számít, hogy a szentimentelemzés feladatát 
e kifejezések szótárba rendezett listáival igyekeznek ‒ legalább részben ‒ megoldani. 
A szótáralapú automatikus elemzés egyik részproblémája az ún. polaritásváltás, amelynek során: a) a le-
xikai szinten negatív jelentéstartalommal rendelkező kifejezés pozitív irányú polaritásváltozáson esik át 
(pl. brutális alaplap), b) a lexikai szinten negatív vagy pozitív jelentéstartalommal rendelkező kifejezés 
lexikális jelentését elveszítve egy másik kifejezés polaritásának a fokozójává (másképpen: intenzifikálóivá) 
válik (pl. borzasztóan jó; jó bonyolult) (vö. Tolcsvai Nagy 1988; Laczkó 2007; Andor 2011; Kugler 2014; 
Szabó 2015a). 
Bár a polaritásváltás jelenségével – a fentebb említetteknek megfelelően – számos szerző foglalkozik az 
elméleti nyelvészet síkján, az alkalmazás, így a szentimentelemzés területén nem találni az ezeknek az 
eredményeknek a felhasználását célzó törekvéseket. 
Korábbi vizsgálati eredményeim (vö. Szabó 2015a, 2015b) arra mutattak, hogy nem detektálható olyan 
általánosítható szemantikai vagy frekvencia-beli eltérés, amely támogathatná az automatikus elemzés 
eredményeisségét a vizsgált kifejezések aktuális polaritásának felismerésében. Ugyanakkor, a jelenség 
doménfüggő sajátságnak mutatkozott, valamint intenzifikálói funkcióban sajátos kollokációs mintát raj-
zolt. 
A fentebbi tapasztalatok alapján a jelen kutatásban a következőkre vállalkozom: Egyrészt, nagyobb mé-
retű szöveganyag segítségével behatóbb vizsgálat tárgyává teszem a polaritásváltás doménfüggő sajátsá-
gait. Másrészt, részleteiben feltárom a polaritást váltott intenzifikálók lehetséges kollokációs mintázatait. 
Végül, e két feladatrész tapasztalatait alapul véve megmutatom, mennyiben javíthat a szótáralapú auto-
matikus elemzés eredményességén, ha a doménfüggő sajátságokat figyelembe vesszük, illetve, ha a po-
laritást váltott intenzifikálók kollokációs mintázatai alapján szemantikai kompozíciós szabályokat veze-
tünk be az elemző rendszerbe. Korábbi dolgozatomban amellett érveltem, hogy a polaritásváltás elméleti 
problémája a lexikai pragmatika keretében helytállóan kezelhető. A jelen előadásban kísérletet teszek egy 
olyan elemző rendszer bemutatására, amely az elméleti kezelésmódot az alkalmazás, így a számítógépes 
szentimentelemzés síkjára ülteti át. 
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A תָּבַׁש SZÓ FONETIKAI VÁLTOZÁSAI EGYES 

BIBLIAFORDÍTÁSOKBAN 

SZALKAY Attila

Jelen előadás a héber תָּבַׁש [ʃaˈbat] szó fonetikai változásait mutatja be egyes európai nyelvekben. Az ószö-
vetségi héberből és arámból átvett szavaknál megfigyelhetjük, hogy azok a koiné, tehát a bibliai görög 
hatását is magukon hordozzák. Ez a linearitás könnyen szemléltethető a תָּבַׁש szón kívül, a ַחיִׁשָמ (Μεσσίας) 
a héber הושיעה נא és az arám הושע נא (ὡσαννά), illetve további szavakon is, ami érthető, hiszen az Újszövet-
séget görögül írták. Ezzel szemben szláv közvetítéssel a magyarba kerül szombat (vö. orosz суббота, hor-
vát subota, szerb субота) szavunkon a középkorban beszélt görög nyelv hatása is észrevehető. A magyar 
szombat és a német Samstag a mai formáját úgy nyerte el, hogy a következő változásokon ment át. A תָּבַׁש 
amelynek az ejtése az arámiban [ʃab:əta:] az ógörögbe σάββατα [sab:ata] alakban került át, tehát a szókez-
dő posztalveoláris réshang, az [ʃ] alveolárissá, tehát [s] hanggá vált, valamint a schwa [ə] hang visszanyerte 
körvonalazottságát, és ismét [a] lett belőle. Később a középkori (bizánci) görög *σάµβατον [sambaton] 
szóban pedig megjelent az µ a β előtt. Előadásomban azt a kérdést szeretném megvizsgálni, hogy milyen 
okai lehettek az µ megjelenésének a β előtt. Az egyik ok az lehetett, hogy a középkori görögben szerették 
volna megkülönböztetni a [b] bilabiális zárhangot a [v] labiodentális réshangtól, ezért megalkották az µβ 
kettős betűt, amely – hasonlóan a (nem szókezdő) modern görög µπ kettős betűhöz – [b] hangot jelöl. 
Erre azért lehetett szükség, mert a β ejtése egyre inkább [v] hangnak felelt meg. Ennek alátámasztására a 
mai görög nyelvből hozhatunk példát a modern görögben a σάββατο ejtése [sav:ato]. Ebben az esetben a 
*σάµβατονban µ lehetett akár néma is, amelyet bilabiális réshang a [b] „helyes” ejtése miatt használtak. Az 
µ megjelenésének másik oka lehetett az is, hogy az első szótag mély hangrendű magánhangzóját nazalizál-
ták és később egyfajta ejtéskönnyítésként artikuláltabban, ténylegesen kiejtették az [m] hangzót. Ebben az 
esetben ezt a hangalakot vette át a magyar és a német is. 
Az ófelnémet sambaztag és a modern felnémet Samstag is tükrözi a középkori görög írásmódot, illetve 
kiejtést. A kérdésre a választ, hogy miért jelent meg a תָּבַׁש [ʃaˈbat] szóra visszavezethető szavakban az [m] 
mássalhangzó, a görögben kell keresnünk. A *σάµβατον alak kialakulására viszont legalább két okot talál-
hatunk, amelyeket érdemes megvizsgálnunk.
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HELYNÉV-SZOCIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A ROMÁNIAI 

KISBÁBONYBAN 

SZILÁGYI VARGA Zsuzsa

A magyar helynévkutatás esetében névszociológiai irányvonalról még nemigen beszélhetünk. A hazai ber-
kekben ugyanis a társadalom és név, ember és névhasználat kapcsolatának vizsgálatára vonatkozó igény 
csak az utóbbi néhány évben, az élőnyelvi gyűjtések fellendülésével kezdett el körvonalazódni. Kutatóink 
közül elsőként Zsolnai József tett erre kísérletet, aki az élőnyelvi gyűjtésén, nyolcvanegy adatközlő meg-
kérdezésén keresztül Ásotthalom névismeretét próbálta felmérni (Zsolnai 1967). Az ő terminusait és az 
általa felvetett kérdéseket, problémákat jómagam is fontos kiindulópontnak tekintem a kutatásaim során. 
Ilyen például az aktív és passzív névismeret, az alap és periférikus névkincs, az új és régi nevek haszná-
lati különbségei, valamint a különböző korúak, neműek névkincsének eltérései. A téma sokszínűségére 
mutat, hogy a sort olyan kérdésekkel lehet még bővíteni, mint: a névpolitika, névtervezés, névváltoztatás, 
névkontaktológia, a kisebbségi névhasználat – hiszen esetünkben romániai településekről és romániai ma-
gyar adatközlőkről van szó –, valamint a névdivat és névattitűd, névhasználat és felekezet, névhasználat és 
foglalkozás viszonya, és a különböző társadalmi rétegbe tartozó egyének névhasználata.
Kutatásomat 2013 decemberében, a romániai Érmihályfalván (Valea lui Mihai) kezdtem el. Ez, a kap-
csolódó szakirodalom és az írott források, a monográfiák és a korábbi gyűjtések tanulmányozása után, a 
település tősgyökeres lakosainak a kikérdezéséből, valamint az adatok adatbázisba történő beviteléből és 
rendszerezéséből állt. Bár az érmihályfalvi munka még korántsem nevezhető befejezettnek, hiszen jelen-
leg is tart, a kutatás szempontjából hasznosnak ígérkezett egy másik település bevonása is. A választásom 
a szintén Romániában lévő Kisbábonyra (Băbești) esett. Úgy tűnt, hogy az itt folytatott gyűjtés névszo-
ciológiai szempontból izgalmas következtetésekhez vezethet, mivel a település lakossága meglehetősen 
homogén képet mutat. Egyetlen család kivételével, mindenki magyar és református, ugyanakkor szinte 
mindenki mezőgazdasággal foglalkozik. A fiatal generáció nem tanul tovább, a kötelező osztályok elvégzése 
után a faluban maradnak, s a szüleiktől tanult munkát, a mezőgazdálkodást folytatják tovább. Idősektől a 
fiatalokig, felnőttektől a kicsi gyermekekig mindenki kint dolgozik a mezőn, s ennél fogva mindenki ismeri 
a vizsgálat középpontjában álló denotátumokat, a helyeket és a hozzájuk tartozó jelölőket, a helyneveket. A 
lehető legteljesebb névállomány összeállítása után, tehát a fiatalabb generációs csoportok helynévismere-
tének és névattitűdjének feltérképezését tartottam a legfontosabbnak, ugyanakkor annak a megállapítását, 
hogy a férfi és a női adatközlők névismerete milyen számbeli különbségeket mutat, illetve, hogy jelen eset-
ben van-e egyáltalán különbség a férfi és a női névkincs között. Ez utóbbi kérdés arra a szakirodalmi szte-
reotípiára akar válaszolni, mely alapján a férfi adatközlőket jobbnak tartjuk a nőiekkel szemben az ilyen és 
ehhez hasonló élőnyelvi gyűjtések során. Úgy gondolom, hogy más perspektívából kellene megközelíteni a 
kérdést. Például az adatközlők foglalkozásából és szabadidős tevékenységeikből kiindulva, amiknek – vé-
leményem és egyéni tapasztalatom szerint – relevánsabb szerepe van az előbbinél.

Kulcsszavak: helynév, névismeret, névkincs, névattitűd
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A TANULÓI ÜLÉSREND MODIFIKÁCIÓJÁNAK ÉS AZ 

ABBÓL EREDŐ PSZICHOLINGVISZTIKAI TÉNYEZŐKNEK 

HATÁSA AZ IDEGEN-NYELVI KOMMUNIKÁCIÓRA ÉS 

DOLGOZATEREDMÉNYEKRE 

TALABÉR János

A tanulói ülésrend modifikációjának és az abból eredő pszicholingvisztikai tényezőknek hatása az idegen-
nyelvi kommunikációra és dolgozateredményekre
Bevezetés 
A jelen tanulmány célja, hogy megvizsgálja, mennyire van hatással a tanulói ülésrend és annak megváltoz-
tatása az idegen-nyelvi kommunikációra, és az írásbeli dolgozateredményre a középiskolákban. Tanulmá-
nyunkat saját iskolánkban végeztük el, és egyéb – supra-lingvisztikai faktorokat is vizsgáltunk, beleértve 
objektív és szubjektív pszicholingvisztikai tényezőket is. 
Résztvevők és Módszer 
A jelenlegi pilot tanulmányunkba 20 középiskolás tanulót vontunk be, akik egy közösséget alkotnak angol 
tagozatos órán. A csoport jellegzetessége, hogy heti 2 órára találkoznak és két különböző osztályból vannak 
összeválogatva 10-10 (50%-50%) arányban, a csoportokat nevezhetjük A halmaznak és B halmaznak, akik 
az A+ nagyhalmaz és B+ nagyhalmaz részei. A nemek aránya: 6 fiú és 14 lány, eloszlásuk arányos: 3-3, 7-7, 
ezért az eloszlás nem szignifikáns. Módszer: alap ülésrend: szabadon választott. Majd minden órán meg-
változtattuk az ülésrendet: először nemek alapján, aztán a térbeli elhelyezkedés alapján választottuk szét 
a tanulókat. 
Eredmények
A nullhipotézisek igazolódni látszanak: a nemek arányában a lányok átlagosan 3,9 érdemjegyű, amíg a fiúk 
3,4 érdemjegyű dolgozatokat írtak. Ez alapján a lányok tanulási, motivációs, és produktív teljesítménye is 
szignifikánsan jobb. A „barátok” szétszedése a dolgozatok eredményének romlásához vezet (4,2 -> 3,8). A 
lányok közül 12 tanulót (85,7%) befolyásolt az, hogy a terem melyik pontján ül, a táblához illetve a peda-
gógushoz közelebb rosszabb eredményt hoztak (4,0->3,5). Két tanulót nem befolyásolt sem a térbeli, sem 
bármilyen modifikáció (14,3%). A fiúk esetében két esetben (33,3%) jelentős romlás következett be, ha a ta-
nulók a terem ellentétes pontján ültek. A szóbeli interakciókat nézve a „barátnők” egymással zökkenőmen-
tesen kommunikálnak, amíg a távolabbi (csak diáktársi) kapcsolat esetében a kommunikáció is lassúbb, a 
korábban vizsgált megakadások (funkcionális diszfáziák) gyakrabban fordultak elő (35-40%) (amíg egyéb 
iránt 20% szokott lenni).  Különleges eltérés nem mutatkozott az A+ és B+ nagy csoportokból érkező ta-
nulók között. (Azaz egy osztálynak is lehet tekinteni őket). Az egymásnak való segítés lehetőségét kizártuk. 
Következtetések
A vizsgálatból kiderül, hogy a tanulók teszteredményei és a verbális kommunikáció nagymértékben függ 
pszicholingvisztikai tényezőktől is. Ezeket a tényezőket szignifikánsan befolyásolja a tanulói ülésrend, a 
padok elhelyezkedése, a tanulók iskolán belüli és kívüli egymáshoz való viszonya is. Egy adott vegyes osz-
tályból származó csoportnál azonban a különböző osztályok keveredése nem befolyásolja a teljesítményt,  
nyelvi csoportot „egy egész”-ként értékelhetjük, ezen belül a tanulók egymáshoz való viszonyát is,  és ha 
pszichológiai tényezőket ezen a halmazon belül vizsgálhatjuk valid eredményhez vezet (A->A+, B->B+). 

Felhasznált irodalom:

Brière, E. (1966) Quality versus quantity in second language composition. Language Learning 16: 141-151. 
Clark, H. and E. Clark (1997) Psychology and Language. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich. 
Hécean, H. (1996) Acquired aphasia in children and the ontogenesis of hemispheric functional specialization. 



369Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

Brain and Language 3: 114-134. 
Henzl, V. (1973) Linguistic register of foreign language instruction. Language Learning 23: 207-222. 
Krashen, Second Language Acquisition and Second Language Learning, 1981
Krashen, S. (1976b) Cerebral asymmetry. in H. Whitaker and A. Whitaker (Eds.), Studies in Neurolinguistics, 
volume two. New York: Academic Press, pp. 157-191. 
Merkle (1998). How many bytes in human memory? in Foresight Update. New York. 
Pléh, Cs. (2010) A többnyelvűség pszicholingvisztikai kérdései. in Debreceni Szemle 28:(3) 169 p. Paper 
184. 
Postovsky, V. (1987) Why not start speaking later? In M. Burt, H. Dulay, and M. Finocchiaro (Eds.), 
Viewpoints on English as a Second Language. New York: Regents, pp. 17-26. 
Ravem, R. (1978) Language acquisition in a second language environment. IRAL 6: 175-185. 
Ritchie, W. (1998) (Ed.) Principles of Second Language Learning. New York: Academic Press.
Talaber J. (2011) The Neurobiological Factors in Second Language Learning and Acquisition, GRIN Verlag, 
Németország
Tucker, G. R. (1977) Can a second language be taught? In H. D. Brown, C. Yorio, and R. Crymes (Eds.), 
On TESOL ‘77: Teaching and Learning English as a Second Language: Trends in Research and Practice. 
Washington: TESOL, pp. 14-30. 
Whitaker, H. (1971) On the Representation of Language in the Human Mind. Edmonton: Linguistic Rese-
arch Inc.
 



370 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

BESZÉLEK, HOGY BESZÉLJEK! AFÁZIATERÁPIÁS ELJÁRÁS 

(„CONSTRAINT-INDUCED APHASIA THERAPY” MAGYAR NYELVŰ 

EREDMÉNYEI) 

TÓTH Alinka, IVASKÓ Lívia, JAKAB Katalin, VÉCSEI László

Magyar Stroke Társaság statisztikája alapján évente hozzávetőlegesen 40.000 új stroke megbetegedés tör-
ténik, s a betegek 25-30 %-a érintett lesz a beszéd és/vagy nyelvi rendszer szempontjából. Ennek alapján 
kimondhatjuk, hogy az afáziarehabilitáció társadalmi szükségessége létfontosságú.
Az előadás célja, hogy bemutassuk egy nemzetközileg elismert módszer általunk magyar nyelvre átdolgo-
zott, adaptált változatát. Az eredeti metódus elméleti kereteit megtartva azt feltételezzük, hogy a terápia 
intenzív jellege, a nyelvi szabályok absztrakciója, valamint az agyi plaszticitás lehetővé teszi a stroke bete-
gek nyelvi képességeinek javulását, mind akut, mind krónikus afázia esetében.
A „constraint-induced aphasia therapy” (Pulvermüller és mtsai, 2001, 2008) módszer elméleti kereteit 
megtartva elkészítettük ezen módszer magyar nyelvre kidolgozott változatait. A módszert 2012 októbere óta 
alkalmazzuk stroke betegeknél a Szegedi Tudományegyetem Neurológiai Klinikájának Neurorehabilitációs 
Osztályán. 
Jelenleg a betegek nyelvi teljesítményétől függően két nehézségi szintű terápiás egység áll rendelkezésre: 
a kezdő szint súlyos, globális afáziás betegek számára, valamint középső szint, mely főként agrammatikus 
afáziás személyek nyelvi fejlesztésére szolgál. A terápia során a kezdő szinten 320 pár, a középső szinten 
540 pár kártyával dolgozunk, melyek a magyar nyelv fonológiai, szintaktikai és szemantikai sajátosságait 
figyelembe vevő nyelvi elemek kombinációit foglalják magukba. A betegekkel csoportos formában foglal-
koztunk: 3 afáziás beteg 10 egymást követő napon vett részt a terápiában, napi 4 órában. Ezidáig összesen 
28 afáziás, stroke-on átesett beteget kezeltünk, tíz betegnek akut afáziája (6 hónapnál nem régebbi stroke), 
18 betegnek pedig krónikus afáziája volt. A betegek átlagéletkora 62,25 év, 22-77 év közötti megoszlásban. 
A betegek neuropsychológiai tesztek alapján sem depresszióban, sem dementiában nem szenvedtek. 
A betegek nyelvi teljesítményét a terápia előtt és után is felmértük standardizált, valamint ezeket kiegészí-
tő, saját fejlesztésű tesztekkel. Hazánkban elérhető releváns nyelvi tesztek a Western Afázia Teszt magyar 
változata (Osmanné, 1991), Token teszt (DeRenzi, 1962), valamint a Boston Megnevezési Teszt (Goodglass 
és mtsai, 1983). A standard teszteket kiegészítettük a betegek irányított spontán beszédét, produktív mon-
datalkotási képességét mérő Képtörténetek teszttel (Tóth, Ivaskó, 2011), valamint a terápiás anyagból álta-
lunk válogatott kártyák használatával, továbbá a hozzátartozók által kitöltött, a beteg kommunikációs ké-
pességeinek mennyiségi és minőségi mutatóira (Pulvermüller, Berthier, 2001) vonatkozó kérdőív magyar 
változatának eredményeivel is.
Összehasonlítva a terápia előtt és után felvett tesztek eredményeit, megállapítható, hogy - az épen maradt 
pragmatikai, valamint exekutív funkciókra is építve -, a betegek nyelvi teljesítménye javult, főként a külön-
böző, fent említett tesztek megnevezési feladataiban, valamint a produktív mondatalkotási feladatokban és 
a spontán beszédben. Mindezt alátámasztja a hozzátartozók által kitöltött kérdőívek eredménye is. A fog-
lalkozások során az indirekt módon megerősített nyelvi szabályszerűségek analógiás, produktív használata 
teszi lehetővé, hogy a betegek a hétköznapi kommunikációs helyzetekben is egyre sikeresebbek lehessenek 
a terápiát követően. 
A terápia csoportos, intenzív jellege lehetővé teszi, hogy a magyar nyelv sajátosságait figyelembe vevő, az 
egészségügyi ellátórendszerhez jól alkalmazkodó, rövid, költséghatékony módszer mind akut, mind kró-
nikus szakban alkalmazható legyen stroke-on átesett afáziás betegeknél, annak érdekében, hogy nyelvi 
rehabilitációjuk, s ezáltal társadalmi visszaintegrálásuk minél sikeresebb lehessen.
A terápiás módszer adaptálása a Nyelvtudományi Doktori Iskola Fejlődéses és Neuropragmatikai Kutató-
csoportja, valamint a szegedi Neurorehabilitációs Osztály együttműködésének eredményeként valósulha-
tott meg.
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A NYELVTANI NEM KATEGÓRIÁJA OKOZTA FORDÍTÁSI 

STRATÉGIÁK VIZSGÁLATA 

TÓTH Gabriella

A fordítás folyamata során felmerülő nehézségek jelentős része a nyelvek grammatikai rendszerbeli kü-
lönbözőségéből, a forrásnyelv és a célnyelv eltérő grammatikai szerkezetéből fakad. Az úgynevezett hiány-
zó kategóriák – az egyik nyelv rendszerében jelen lévő, a másik nyelvéből hiányzó nyelvtani kategóriák 
– különös figyelmet érdemelnek a fordítás szempontjából, mivel ezek idézik elő a kötelező grammatikai 
átváltási műveletek jelentős részét. A magyar és az indoeurópai nyelvek többségének viszonylatában, így 
a magyar-angol nyelvpár tekintetében is ilyen kategória a nyelvtani nem: míg a magyar nyelv rendszeré-
ből hiányzik, addig az angoléban fontos szemantikai tartalmakat hordozó konnexiós elemként van jelen. 
E látszólag jelentéktelen grammatikai rendszerbeli eltérés következtében angolról magyarra fordítás so-
rán elkerülhetetlen grammatikai generalizálódás megy végbe, azaz, az angol hím- és nőnemű névmások a 
magyarban automatikusan ő-re váltanak, ezáltal kétértelművé téve a személyekre történő utalást, s arra 
kényszerítve a fordítót, hogy a személyes névmás használatát elkerülve más fordítási megoldásokhoz folya-
modjon. Fordított irányban, magyarról angolra fordítás során viszont pont az ellenkezője történik: gram-
matikai konkretizálódás megy végbe, így az angol célnyelvi szövegben minden egyes, személyre történő 
utalásnál jelölnünk kell a biológiai nemet, akkor is, ha a magyar szövegből ez épp nem derül ki, vagy a 
szöveg szerzője szándékosan tartja azt homályban, eljátszva a magyar nyelv ritka grammatikai rendszere 
adta lehetőségekkel.
 Jelen tanulmány célja: áttekinteni a nyelvtani nem, mint a magyarból hiányzó grammatikai kategória 
által előidézett fordítástechnikai műveletek sajátosságait, valamint bemutatni, milyen változásokat idéz 
elő e kategória hiánya a célnyelvi szövegben, milyen fordítási stratégiák alkalmazandók e hiány pótlására, 
s milyen változásokat eredményez mindez a célnyelvi szöveg információtartalmában és kohéziós szerke-
zetében. Az előadás első része elméleti áttekintés a nyelvtani nem fordítási kérdéseiről, a második rész pe-
dig egy empirikus kutatás eredményeit mutatja be. A kutatás első része az angol-magyar fordítási irányra 
jellemző jelenségeket összegzi két angol regény, William Somerset Maugham Színház és Theodor Dreiser 
Amerikai tragédia című művének magyar fordításán, bemutatva, milyen stratégiákat alkalmaznak a for-
dítók az angol névmási nem magyarra fordításakor, s hogyan hatnak választásaik a célnyelvi szövegre. A 
kutatás második része a magyar-angol fordítási irányra jellemző legproblematikusabb jelenségre fókuszál, 
vagyis azt mutatja be Szécsi Noémi Finnugor Vámpír című regényének angol fordításán, hogyan fordítható 
egy, a biológiai nemet feltétlenül jelölő nyelvre egy olyan magyar regény, amelyben a főhős neme az eredeti 
műből végig nem derül ki.
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BIBLIAI SZEREPLŐK NEVEINEK JELENTŐSÉGE ÉS FUNKCIÓJA A 

SZÉPIRODALOMBAN 

VÁCZINÉ Takács Edit

Az előadás célja Karinthy Frigyes novelláinak és regényeinek névanyagára támaszkodva bemutatni, hogy 
a Bibliában szereplők neveinek megjelenítése egy-egy szépirodalmi műben milyen szerepet tölthet be a 
művészi koncepcióban, a jellemábrázolásban, a hangulatteremtésben vagy akár a korábrázolásban. Saját 
kutatási eredményeimre alapozva foglalkozom az írói névadás tanulmányozásához elengedhetetlen mód-
szertani kérdéssel: mi a vizsgálandó névanyag? (Vácziné 2012)
A Biblia tematikus szempontból ősszöveg, pretextus az irodalom számára, a kereszténység szent szövege-
ként az európai kultúra meghatározó alapszövegévé vált. Alapfeltevésem, hogy szimbólumainak, motívu-
mainak, történeteinek, és természetesen szereplőinek ismerete nélkül az európai irodalom alkotásainak 
jelentős része nem értelmezhető.
A tulajdonnevek igen erős nyelven kívüli, társadalmi – kulturális meghatározottsággal rendelkeznek 
(Tolcsvai 2008, Farkas 2004). A tulajdonnevek egyedítő voltuknál fogva képesek felidézni azt a környe-
zetet, amelyben megismertük őket, ezáltal természetesen adódó eszközei az intertextualitásnak: felidéző 
erejük révén egyszerre vannak jelen a szövegen belül és az egyes szövegek között (Nicolaisen 1986).
Mindezekre építve azt is vizsgálom, hogy az író mely esetekben és mennyire tudatosan él a tulajdonnevek 
atmoszférateremtő hatásával, illetve azzal, hogy kifejezetten a nevekre támaszkodva, irányítottan és célzot-
tan előhívja, felidézze kultúrtörténeti ismereteinket. Példákkal illusztrálom, hogy az egyes bibliai szereplők 
neveinek megjelenése milyen háttérismereteket, kulturális vonatkozásokat képes bevonzani, s mennyiben 
különbözik a hatásmechanizmus, ha a tulajdonnév konkrét szereplő neveként vagy csupán szimbólumként 
szerepel.
Kitérek arra is, hogy milyen módon szervezik a nevek a regények, novellák szövegét, továbbá, hogy a ne-
vekhez kapcsolódó komplex asszociációk hogyan hatnak a befogadóra. Hipotézisem szerint e művek értel-
mezése erősen függ a benne lévő nevek ismeretétől, viszont az egyes név megjelenítésének szerepét min-
den esetben önállóan meg kell vizsgálnunk ahhoz, hogy az író célját és ezáltal az alkotás mélyebb rétegeit 
megismerjük.
Munkámban későbbi írói névadással foglalkozó munkák számára szeretnék a névadási sajátosságokat elő-
térbe helyező és azokat figyelembevevő módszertani mintát nyújtani.
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THE EFFECT OF IRON ON OSTEOBLASTIC, CHONDROGENIC AND 

ADIPOGENIC DIFFERENTIATION OF  MESENCHYMAL STEM 

CELLS 

BALOGH Enikő, TÓTH Andrea, BALLA György, BALLA József, 

JENEY Viktória

Mesenchymal stem cells (MSCs) are multipotent cells that can  differentiate into osteoblasts, chondrocytes 
and adipocytes. Previously we shown that iron is a strong inhibitor of vascular smooth muscle cell osteoblastic 
differentiation, an underlying mechanism of vascular calcification. Moreover our work revelaed that iron 
impairs osteoblast  function. In this work we asked whether iron inhibits osteoblastic differentiation of 
MSCs. MSCs derived form bronchoalveolar lavage were cultered in DMEM supplemented with 10% FBS. 
Osteogenic differentiation was  triggered by supplementation of the basal media with Ca2+ 0,6-1.8 mmol/L) 
and inorganic phosphate (Pi, Na2HPO4-NaH2PO4, 2.0- 3.5 mmol/L). We showed that Ca2+and Pi induce 
a dose-dependent increase in mineralization, that was assessed by Alizarin red staining. Mineralization 
was accompanied by increased Pi uptake and increased expression of the mineralizing matrix protein, 
osteocalcin. To assess whether iron inhibits osteogenic differentiation of MSCs we induced the cells in the 
presence of iron (FeSO4, 1-50 µmol/L). We observed that iron at the dose of 25 µmol/L caused an almost 
complete inhibition of osteogenic differentiation of MSCs. Iron inhibited extracellular matrix formation 
and reduced Ca content of the matrix, inhibited Pi uptake and osteocalcin expression. Moreover, we 
found that iron caused a marked decrease in the expression of the bone- specific transcription factor 
core-binding factor-1 (Cbfa-1), a key regulator of osteogenic differentiation and osteoblast function. To 
reveal the underlying mechanism, we assessed whether ferritin can mimic the inhibitory effect of iron. 
We induced osteogenic differentiation of MSCs in the presence of apo- or holoferritin (1-2 mg/ml). We 
found that both ferritins potently inhibited extracellular matrix formation, decreased the Ca content of 
the extracellular matrix, attenuated Pi uptake and osteocalcin expression and decreased the expression of 
the bone specific transctiption factor Cbfa-1. We induce chondrogenic and adipogenic differentiation of 
MSCs in the presence of iron. We found that iron caused a marked decrease in the expression of the sex 
determining region Y (SOX-9), an early key marker of the chondrogenic differentiation. Furthermore, in 
connection with adipogenic differentiation we observed that iron didn’t inhibit the lipid droplets of the 
cells and we didn’t found any effect in the expression of fatty acid binding protein (FABP). In conclusion, 
we report the first time a novel inhibitory role of iron in osteo-chondrogenic differentiation, but  doesn’t 
influence in adipogenic differtentiation.

Támogató projekt: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0045
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EFFECTS OF EMBRYO TRANSFER TO THE SPATIOTEMPORAL 

LIPID DISTRIBUTION OF THE EMBRYO-MATERNAL NETWORK 

DURING EARLY STAGE EMBRYOGENESIS 

BÁNFAI Krisztina, PÁPAI Zoltán, SCHMIDT János, MÁRK László

Human infertility is a global problem with significant social and economic impact. Successful pregnancy 
is a complex process that comprises unique events, including fertilization, implantation, decidualization, 
placentation and finally birth. Nowadays, the assisted reproduction technologies (ART) have provided re-
markable impact for successful pregnancy after in-vitro fertilization. However, these methods are associ-
ated with relatively low clinical pregnancy rate of approx. 30% per transfer.
The receptive phase of uterus is marked by structural and functional maturation of the endometrium. This 
is a limited time span, where the blastocyst competency is superimposed on the receptive endometrium. 
It is well-known, that the lipid metabolism and signaling of early stage pregnancy have vital importance to 
the successful embryogenesis. However, the embryo-maternal molecular communication is not well un-
derstood, nor it is understood whether the low take home baby rate of IVF is the result of some abnormal 
lipid networking.
The objective of the study was to discover the lipid distributions during the early stage development of 
normal (non-transferred) and transferred embryos.
In this multidisciplinary study, multimodal imaging techniques were used, such as matrix-assisted laser 
desorption ionization time-of-flight imaging mass spectrometry, fluorescent confocal microscopy and his-
tochemistry for in-vitro molecular analyses of the cryosections of CD-1 mice uteri. The lipids were identified 
by liquid chromatography coupled ultra high-resolution tandem mass spectrometry. The uterus samples 
(technical triplicates from each group) were collected from estrous cycle of pseudopregnant and pregnant 
animals (normal and transferred embryos) at embryonic day of 4.5, 6.5, 8.5, 10.5, 12.5, respectively.
Our findings showed significant changes of phospholipid spatiotemporal distribution between the sample 
cohorts, the phosphatidylcholines and phosphatidylethanolamines as well as the sphingomyelins altered 
by estrous cycle and age of pregnancy. Surprisingly, remarkable molecular differences (phospholipids, 
ceramide, diacylglycerol) were detected between the identical stage of transferred and normal (non-trans-
ferred) embryos.
Our results suggest that the embryo transfer induces an abnormal phospholipid distribution during early 
stage embryogenesis. These findings could be the key to increase the successful embryo implantation and 
take home baby rate in IVF. Further studies are required to discover the embryonic lipid changes during 
up- and downregulation of the key enzymes of phospholipid pathways (e.g. phosphatidylethanolamine N-
methyltransferase, choline kinase alpha, phosphocholine cytidylyltransferase).

Keywords: endometrium, lipid distribution, imaging mass spectrometry, in vitro fertilization, embryo 
transfer
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A SONIC HEDGEHOG NÖVEKEDÉSI FAKTOR BÉLIDEGRENDSZER 

FEJLŐDÉSÉRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

EMBRIÓMANIPULÁCIÓS MÓDSZEREKKEL 

Dr. BARAD Csilla Mária

Az embrionális fejlődés során a velőcső nyaki szakaszának magasságából kilépő dúcléc eredetű őssej-
tek a béltraktus falába vándorolnak, ahol a mesenchymális mikrokörnyezet hatására a myentericus és 
submucosalis plexusokból álló bélidegrendszert hozzák létre. Ha az embryonális fejlődés során a dúcléc 
eredetű sejtek vándorlása zavart szenved, akkor az aganglionózissal jellemzett Hirschprung-kór nevű szü-
letési rendellenesség jön létre. Ez a veleszületett, elsősorban a vastagbél idegrendszerét érintő elváltozás, 
emberben 1:5000 arányba fordul elő.
Korábbi munkáink során a csirke embrió vastagbél-idegrendszerének fejlődését követtük nyomon. A 
csirke embrió alkalmas modell a bélidegrendszer tanulmányozására, hiszen régóta ismert tény, hogy a 
humán embrióhoz hasonlóan az embrionális élet során a madarak béltraktusában is két plexus fejlő-
dik, míg ezzel szemben az egér submucosális plexusa csak a születés után alakul ki. Kísérleteinkben 5-9 
napos csirke embriók bélidegrendszerének immuncitokémiai karakterizálását végeztük. Vizsgáltuk a 
ganglionlécsejtek bélfalban történő vándorlását és glia, valamint neuron irányú differenciálódását. Kettős 
immunfluoreszcenciával kimutattuk, hogy a korábban ismert HNK-1 marker mellett, a p75 (neurotrophin 
receptor) specifikus ellenanyag is alkalmas a ganglionléc sejtek azonosítására. Ezen kísérleteink végezté-
vel arra a következtetésre jutottunk, hogy a ganglionlécsejtek differenciálódásának pontos jellemzésével 
a madár embrióból is nyerhetünk érvényes adatokat a humán bélidegrendszer fejlődésére vonatkozólag. 
Korábbi adatokból tudjuk, hogy a béltraktus epitheliuma Sonic hedgehog (Shh) növekedési faktort termel, 
amely Ptch-1 receptoron keresztül a bélcső mesenchymális sejtjeinek radiális szimmetria mentén történő 
differenciálódását határozza meg. Transzgénikus egérembriók, in vitro tenyészetek és humán genetikai 
vizsgálatok eredményei felvetik annak lehetőségét, hogy a Shh a bélidegrendszer fejlődésében is szerepet 
játszik. 
Jelen munkánk során a Shh vastagbél-idegrendszer fejlődésére kifejtett hatását madárembrión végzett 
embriómanipulációs módszerekkel tanulmányoztuk. Ehhez olyan madarakat fertőző Rous-sarcoma ví-
rusból módosított, replikáció-kompetens vírusokból (RCAS) készített, csirke Shh gént hordozó virális 
vektorokat használtunk, amellyel csirke embriókban Shh-t kifejező funkció-nyerő mutáció idézhető elő. 
Az Shh-RCAS vírus 6 napos embrió vastagbelébe történő beinjektálás után a retrovírus beépül az osztódó 
sejtek genomjába és kifejezi a transzgént. Az injektálást követően az Shh-RCAS-al kezelt bélszakaszokat 
8 napos embriók chorioallantois membránjára transzplantáltuk és az embriókat kikelés előtti napokig 
inkubáltuk. Az izolált graftok immuncitokémiai karakterizálása során megfigyeltük, hogy a fokozott Shh 
expresszió hatására a fejlődő bélcső radiális szimmetria mentén történő fejlődése megváltozott, a bélideg-
rendszert alkotó ganglionok száma és mérete jóval kisebb lett és elszórtan fordultak elő a hipertrophizált 
bélcső falában. Hasonló technikával történő cyclopamine (Shh jelátvitelt gátló növényi alkaloida) injektá-
lás hatására a kezelt bélszakasz plexus submucosában hiperganglionózis figyelhető meg. 
Eredményeink azt mutatják, hogy a Shh jelátvitel zavara a vastagbél idegrendszerének rendellenes fejlődé-
sét eredményezi, amelynek fenotípusa hasonlít a humán Hirschsprung-kór ganglionmentes szakaszokból 
és ectopikus ganglionokból álló bélidegrendszerére.
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UP-REGULATION OF TRANSIENT RECEPTOR POTENTIAL 

VANILLOID 1 (TRPV1) AND ANKYRIN 1 (TRPA1) ION CHANNELS 

IN THE EUTOPIC AND ECTOPIC ENDOMETRIUM OF PATIENTS 

WITH ENDOMETRIOSIS 

BOHONYI Noémi

Problem Statement: TRPV1 and TRPA1 receptors are non-selective cation channels predominantly local-
ized on peptidergic sensory nerves integrating a variety of nociceptive stimuli and mediating neurogenic 
inflammation. Although recent results indicate its localization on several non-neural cell types, its physi-
ological and pathophysiological roles are unclear. TRPV1 has been described in the human endometrium, 
but its hormone-dependent alterations and function has not been elucidated. However, TRPA1 expression 
has not been investigated. Since both channels are activated by a lot of inflammatory mediators and might 
play a role in pain initiation and maintenance, we analysed their expression in the human endometrium, as 
well as its alterations in common painful inflammatory gynaecologycal disorders, such as deep infiltrating 
endometriosis (DIE) and endometrioma at mRNA and protein levels.
Methods: A total number of 35 patients undergoing laparoscopic surgeries due to 1) DIE (n=15), 2) en-
dometrioma (n=7), 3), uterine fibroid-induced dysmenorrhea (n=7), or 4) endometrial pipelle biopsies 
(healthy controls, n=6) were enrolled in this study. None of these women in reproductive age received 
hormonal therapy. TRPV1, TRPA1 mRNA expression of the samples was determined with quantitative 
real-time PCR in comparison with the housekeeping gene Ribosomal Protein L9 (RPL9). Immunostaining 
was performed on formalin-fixed paraffin-embedded sections to investigate TRPA1 and TRPV1 protein 
localization and distribution.
Results: Both TRPV1 and TRPA1 were detected at the mRNA level in the healthy endometrium showing 
its non-neural expression. Immunostaining for these channels showed scattered cytoplasmatic positiv-
ity for stromal and epithelial cells, in turn no cycle-dependent changes were observed. Both TRPV1 and 
TRPA1 mRNA significantly, 1.5-2.5-fold and 5-7-fold increased in DIE lesions, as well as in endometrioma 
samples, respectively. In DIE samples epithelium and stroma were densely immunostained for both re-
ceptors, while plasmocytes presented stronger reactivity for TRPV1. These cells, alongside with endothelia 
and granulocytes had moderate staining for TRPA1. Colon epithelium appeared to be weakly
positive. Endometrioma samples stained intensely for TRPA1 in epithelia, stroma and fibroblasts. The 
epithelium and plasmocytes were positive for TRPV1. TRPV1, but not TRPA1 mRNA expression increased 
significantly (by 1.5-2.5 folds) in the eutopic control endometrium of women suffering of endometriosis.
Conclusion: We provide here the first evidence on TRPA1 expression in healthy eutopic endometrium 
both at mRNA and protein levels. In addition, TRPV1 and TRPA1 expressions significantly up-regulated 
in DIE and endometrioma lesions in parallel with an increase of TRPV1, but not TRPA1 transcripts at the 
autocontrol endometrium samples. These finding were confirmed by immunohistochemistry describing 
important non-neuronal distribution for these channels. Determining the functional significance of these 
results needs further investigation.
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A GYERMEKKORI TOMPALÁTÁS KORSZERŰ SZŰRÉSE – EGY 

KLINIKAI VIZSGÁLAT ELSŐ EREDMÉNYEI 

Dr. BUDAI Anna

Bevezetés. Magyarországon az amblyopia (tompalátás) előfordulása 6-12%-ra tehető. Ez a gyakori szem-
betegség megfelelő szűréssel még kisgyermekkorban felismerhető és kezelhető. A fel nem ismert, illetve 
nem kezelt gyermekek irreverzibilis látáskárosodást szenvedhetnek; a tompalátó szem akár teljesen vak is 
lehet. A térlátás hiányából következtethetünk az amblyopia meglétére, vagy a potenciálisan amblyopiához 
vezető szemészeti rendellenességekre. Korai szűréssel és időben elkezdett kezeléssel az amblyopia vissza-
fordítható, a szem látása megóvható. A térlátás megbízható szűrésére jelenleg nincs a klinikai gyakorlatban 
használatos modern és megbízható módszer. Klinikai kutatásunk egyik célja egy, eddig csak laboratóriu-
mokban használt dinamikus random pont E sztereoteszt bevezetése a gyakorlatba, illetve ezen módszer 
validálása. Másik célunk pedig tesztünk összehasonlítása az arany standardként elfogadott sztereolátást 
vizsgáló Lang teszttel.
Alanyok és módszerek. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szemészeti Klinikájával együttmű-
ködve kezdtük meg munkánkat 2014. decemberében. A gyermekszemészeti szakrendelésen megjelent 
egészséges és tompalátó gyermekeket – szemészeti szakvizsgálat után – az általunk fejlesztett dinamikus 
random pont sztereoteszt E-vel (DRDS-E) is megvizsgáltuk. A tableten vetített stimulust a gyermekek 20 
cm távolságból, vörös-zöld szűrőszemüvegen keresztül nézték, összesen 18, véletlenszerű orientációjú E 
betűt. Ezek között megtalálható volt korrelogram, statikus, majd pedig dinamikus stimulus, különböző 
pontsűrűséggel és diszparitással. Ezen kívül minden gyermeknél elvégeztük a Lang tesztet, és egy tableten 
vetített látásélesség-vizsgálatot.
Eredmények. Az újonnan indult kutatásban eddig 27 gyermek vett részt ( egészségesek és tompalátók ve-
gyesen, 4-13 évesek). Az ép látású gyermekek átlagosan 16, míg a tompalátók csak 3 „E” betűt láttak a 18 
darab háromdimenziós betűből. A DRDS-E teszten összesen 17 gyermek nem ment át, közülük 15 diag-
nosztizált tompalátó, egyiküknek mindkét szemébe műlencsét ültettek, egy gyermek diagnózisa pedig még 
bizonytalan. A 17 gyermekből 7 olyan volt, akik a Lang tesztet látták, de a DRDS-E-n megbuktak.
Diszkusszió. A jelenlegi kis számú adatból messzemenő következtetéseket nem vonhatunk le, azonban 
eddigi eredményeink alapján úgy tűnik, hogy a DRDS-E vizsgálat alkalmas a tompalátás vizsgálatára, és 
sokkal érzékenyebb, mint az eddig a gyakorlatban használt arany standard Lang teszt. További céljaink 
között szerepel a vizsgálat-sorozat folytatása és egy részletes protokoll kidolgozása.
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PATKÁNY CINGULÁRIS KÉRGÉBE ADOTT IL-1Β MIKROINJEKCIÓ 

HOMEOSZTATIKUS HATÁSAINAK VIZSGÁLATA 

CSETÉNYI Bettina, HORMAY Edina, NAGY Bernadett, SZABÓ 

István, KARÁDI Zoltán

A táplálkozási és anyagcsere betegségek (diabates mellitus, metabolikus szindróma, stb.) napjaink nép-
betegségeinek számítanak, melyek nagy részében csupán tüneti kezelést alkalmaznak. Laboratóriumunk 
kutatásai arra a hipotézisre alapulnak, hogy ezen kórképek oka nagyrészt a központi idegrendszeri szabá-
lyozás zavaraiban keresendő, célunk ezen folyamatok minél részletesebb megismerése.
Az interleukin-1β (IL-1β) az immun- és gyulladásos folyamatokban fontos szerepet játszó citokinek kiemelt 
jelentőségű tagja. Számos biológiai hatással rendelkezik, melyek közül kísérleteink szempontjából fontos 
kiemelni a táplálkozás és anyagcsere központi szabályozásában betöltött szerepét. Jól ismert az irodalom-
ban táplálék- és vízfelvételt csökkentő (Kent és mtsai, 1994; Plata-Salaman, 1994), valamint hyperthermiát 
kiváltó (Dascombe és mtsai, 1989; Plata-Salaman és mtsai, 1996) hatása. Ezeket kutatócsoportunk ko-
rábbi, más agyterületeken végzett mikroinjekciós kísérletei is alátámasztották (Karádi és mtsai, 2005; 
Lukáts és mtsai, 2005; Takács és mtsai, 2010). Az IL-1β homeosztatikus szabályozó működéseket részben 
prosztaglandin mediálta mechanizmusokkal modulálja (Plata-Salaman, 1988; Oomura és mtsai, 1988).
A cinguláris kéreg főként emocionális és kognitív folyamatokban betöltött szerepéről ismert, azonban a lim-
bikus rendszer részeként részt vesz a táplálkozás és anyagcsere központi szabályozásában is (Rolls, 2005, 
2012; Martin és mtsai, 2010). Szoros kölcsönkapcsolatban áll az előagyi limbikus kör több olyan régiójával, 
ahol korábban kutatócsoportunk már kimutatta IL-1β mediálta mechanizmusok részvételét homeosztati-
kus folyamatokban (Lukáts és mtsai, 2005; Takács és mtsai, 2010). Egysejtelvezetéses elektrofiziológiai 
kísérleteinkben IL-1β adására válaszoló idegsejteket sikerült kimutatnunk.
Jelen kísérleteinkben a cinguláris kéregbe történő bilaterális IL-1β mikroinjekció homeosztatikus hatásait 
vizsgáltuk. Ehhez sztereotaxiás műtét során vezető kanülöket pozícionáltunk az agyfelszínen, melyeken 
keresztül az anyagbeadást mikroinfúziós pumpa segítségével végeztük. A mikroinjekciót követően mér-
tük a rövid- (2 órás), közép- (12 órás) és hosszú távú (24 órás) táplálék- és vízfelvételt. A testhőmérsék-
let mérését az anyagbeadás előtt, majd 2 órával azt követően végeztük. Ezen kísérleteknél előkezelésként 
paracetamolt (PAR) alkalmaztunk a COX IL-1β hatásmechanizmusában játszott szerepét tisztázandó. A 
PAR nem-szteroid gyulladáscsökkentő, s gátolja a prosztaglandinok szintézisében fontos ciklooxigenáz 
enzimet (COX). A patkányok vércukorszintjét glukóz tolerancia teszt során vizsgáltuk. 
A cinguláris kéregbe injektált IL-1β szignifikáns testhőmérséklet-emelkedést váltott ki (p<0,05; ANOVA). 
A PAR előkezelés ezt a hipertermiát okozó hatást meggátolta. A citokin kezelt állatok táplálék- és vízfelvé-
telében, valamint vércukorszintjében nem következett be szignifikáns változás. 
Leleteink az első cinguláris kérgi eredmények az irodalomban az IL-1β táplálkozás és anyagcsere szabályo-
zásában játszott szerepére vonatkozóan, mellyel igazoltuk, hogy ezen limbikus előagyi régió IL-1β mediálta 
folyamatai a homeosztázis szabályozásában alapvető jelentőségűek.

Kulcsszavak: cinguláris kéreg, interleukin-1β, testhőmérséklet, táplálkozás

Támogatás: Ajinomoto 51064/2009, TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002, TÁMOP-
4.2.2/B-10/1-2010-0029 és PTE ÁOK-KA 2013/34039/1
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MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ÉS AZ 

EGÉSZSÉGÜGY MINŐSÉGFEJLESZTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE 

DÉNES Rita Veronika

Doktori dolgozatomban a magyar egészségügy minőségfejlesztésének lehetséges irányait és módszereit 
vizsgálom. Az elmúlt évtizedekben a magyar egészségügyre egyre nagyobb nyomás nehezedett, aminek 
oka egyrészről az egyre szűkösebb közkiadások és támogatások, másrészről pedig az, hogy az egészségügyi 
szolgáltatóknak egyre több feladatot és igényt kell kielégíteniük. A gyenge demográfiai adatok, főként a 
rossz egészségi állapot, számos nehézséget és nagy terhet jelent az egészségügy számára. Ugyanakkor kér-
désként vetődik fel, hogy helyt álló-e az a feltételezés, hogy a magyarok demográfiai adatai gyengék.
Hipotézisként fogalmaztam meg, hogy a magyar lakosság rossz demográfiai adatokkal rendelkezik (Euró-
pai Uniós viszonylatban). Célom ennek bizonyítása és a jelenlegi magyarországi demográfiai helyzet be-
mutatása.
A témaválasztást a doktori témámon keresztül személyes érdeklődésem is indokolja. Az egészségügy terü-
letén bármiféle minőségfejlesztési program kidolgozásának alapvető feltétele a lakosság demográfiai hely-
zetének ismerete.
A hipotézis helytállóságának igazolását strukturális demográfiai számadatok elemzésével végeztem, ami-
hez a felhasznált hazai és külföldi információkat a Központi Statisztikai Hivatal, az Eurostat Table, az 
OECD statikus táblák, és WHO legfrisebb felméréseiből származtak. Összegyűjtöttem és ismertettem Ma-
gyarország demográfiai adatainak változását az elmúlt 50-60 évben. A használt mutatók a következőek: 
mortalitási és morbiditási adatok, az egészségi állapot leírására szolgáló születéskor várható élettartam és 
születéskor várható egészséges élettartam. Ezen paraméterek áttekintése mellett szükségesnek tartottam, 
a magyar adatok összehasonlítását az Európai Uniós adatbázisokkal és a kelet-közép-európai országok 
adataival, amelyek hasonló múlttal, természeti-, gazdasági adottságokkal és jellemzőkkel rendelkeznek. 
Továbbá a legfrisebb információk által releváns portfóliót készítettem Magyarország jelenlegi demográ-
fiai helyzetéről, amihez hazai és nemzetközi szakirodalmakat vettem alapul (European Demographic 
Data Sheet 2012; K. LINZ, S. STULA: Demographic change in Europe; ÁDÁNYI R.: A prevenció 
helyzete Magyarországon és viszonya a lakosság egészségi állapotából adódó prioritásokhoz, 1998)
A kutatásom során a következő eredmények születtek:

• Magyarország első helyen áll a daganatos betegségek, az emésztőrendszer betegedé-
sei és az öngyilkosság következtében meghaltak számát tekintve (az Európai Unió orszá-
gai között) és több más betegség okozta halálozásban is a legelsők között szerepel.

• Az európai átlaghoz mérten alacsony a születéskor várható élettartam: a férfiak 5,8-, a 
nők pedig 4,3 évvel maradnak el, és ez az egészséges életévek esetén sincs másképp.

• Növekszik a magas vérnyomás és szövődményei okozta betegségektől szenvedők száma.
• Az elmúlt tíz év alatt a felnőttek körében több, mint háromszorosá-

ra növekedett a mozgásszervi megbetegedések száma.
• A lakosság 65 év alatti korcsoportjában hazánkban mér-

ték a legmagasabb értéket a cukorbetegeknél.
• Az elmúlt évtizedekben a daganatos betegek száma jelentősen emelkedett.

A feltett hipotézis bizonyítást nyert, a magyar demográfiai adatok az Európai Unió országaihoz képest 
gyengék.
Nem kérdés, hogy Magyarország demográfiai mutatói „javításra” szorulnak, amiben jelentős szerepe van 
az egészségügynek is. Izgalmas kutatási témának tartom a továbbiakban a problémákat mérséklő és a meg-
oldásra törekvő lehetőségek vizsgálatát. A korlátozott egészségügyi finanszírozási feltételek és támogatá-
sok miatt véleményem szerint jelentős lehetőségek rejlenek az egészségügy minőségfejlesztésében (rendel-
kezésre álló pénzügyi, technikai, humán erőforrás hatékony felhasználása, felmerülő problémák feloldása 
és a pazarlás bármiféle formájának megszüntetése).
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Kulcsszavak: demográfiai adatok, egészségi állapot, morbiditási és mortalitási adatok, születéskor várható 
élettartam, minőségfejlesztés az egészségügyben
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A SPORTTÁPLÁLKOZÁS GYAKORLATI TAPASZTALATAI A 

LABDARUGÓK KÖRÉBEN 

DOBÁK Zita, KOVÁCS Péter, NYAKAS Csaba

Bevezetés: 

Az élsportolók számára a maximális teljesítőképesség eléréséhez a megfelelő táplálkozásnak, célzott ét-
rend-kiegészítésnek és folyadékpótlásnak kitüntetett szerepe van. A negatív energia-mérleg, kevés szén-
hidrátbevitel, nem megfelelő vitamin- és ásványi anyag ellátottság pedig zavarhatja a sportteljesítményt, 
ezért szükséges dietetikus által összeállított egyéni mintaétrend alkalmazása (1-6). Célunk a válogatott 
labdarúgó játékosok táplálkozási szokásainak átfogó körű vizsgálata.
Anyag és módszerek: A vizsgálatban összesen 27 fő, 18 év feletti labdarúgó játékos vett részt. A nem repre-
zentatív kutatásba bevont személyek minősített élsportolók voltak, a részvétel név nélküli, teljesen önkén-
tes volt. A sportolók három napos, edzési ciklusok szerinti étrendi naplóját NutriComp® szoftver segítsé-
gével rögzítettük, valamint testösszetétel (InBody 230® készülék) vizsgálatot végeztünk. Az adatelemzést 
SPSS programcsomag segítségével, 95%-os konfidencia-intervallumok összehasonlításával és kétmintás 
t-próbával végeztük.

Eredmények: 

A vizsgált labdarúgók átlagosan 26 évesek, 183 cm magasságúak, 77,8 kg testtömeggel rendelkeznek, akik-
nek a testzsír-százaléka átlagosan 11,1±0,04 (legalacsonyabb 5,5 %, legnagyobb 20,7 %). Az edzésnapon át-
lagosan bevitt energia 38,5 ̶ 40 kcal/ttkg/nap. A meccsnapon a táplálékkal bevitt energia 40 ̶ 42 kcal/ttkg/
nap (45%-a szénhidrát-, 35%-a zsír-, 19%-a fehérje- és 1%-a alkoholbevitel) volt. A háromnapos étrendi 
naplóból kiderült, hogy az átlagos energia-bevitelek szignifikánsan (p<0,05) eltérnek a javasolt legkisebb 
50 kcal/ttkg/nap energia-beviteli ajánlásoktól, hasonlóképpen a fehérjebevitel és ajánlott értékek között is 
eltérés mutatkozott. A sportteljesítmény szempontjából kiemelkedő jelentőségű vitamin- és ásványi anya-
gok mennyisége a felnőtt lakosság számára ajánlott értéket (RDA) sem érte el (pl. az átlagosan bevitt kal-
cium 741 mg/nap, vas 13,7 mg/nap, D-vitamin 3,5 µg/nap).

Következtetések: 

A negatív tendenciájú sporttáplálkozási tapasztalatok felhívják a figyelmet egy tudatosabb, edzésperiódu-
soknak megfelelő és szakember által összeállított sporttáplálkozási program alkalmazására. A makro- és 
mikrotápanyagok bevitelével kapcsolatos eltérések kiküszöbölése nem csupán az egyéni és célzott étrend-
kiegészítés fontosságára hívják fel a figyelmet, hanem a teljesítményrontó életmódbeli tényezők szerepére 
is felhívják a szakértők figyelmét.

Kulcsszavak: labdarúgó, táplálkozás, tápanyag, energia-mérleg
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AZ ANTIOXIDÁNS VÉDELMI RENDSZER VIZSGÁLATA 

INTRAUTERIN NÖVEKEDÉSI RETARDÁCIÓVAL SZÜLETETT 

ÚJSZÜLÖTTEKBEN 

DUGMONITS Krisztina Nikoletta, FERENCZ Ágnes, ZAHORÁN 

Szabolcs, HERMESZ Edit

Bevezetés:

A fokozott reaktív oxigéngyökök (ROS) termelődéséhez számos külső és belső tényező hozzájárulhat. En-
nek a fokozott termelődésnek a hosszú távú fennállása oxidatív stresszhez vezethet. Az aerob szervezetek-
ben az evolúció során kialakult az antioxidáns rendszer, mely három szinten biztosítja a sejtalkotó mole-
kulák védelmét a szabadgyökökkel szemben. Terhesség során a megnövekedett oxigénigény miatt a ROS 
képződés fokozódik, melynek számos következménye lehet a magzat fejlődésére. Ezeknek a hatásoknak 
leginkább kitettek az intrauterin növekedésbeli elmaradással (IUGR) született újszülöttek, különöskép-
pen, akik koraszülöttként jöttek a világra. Az IUGR a második leggyakoribb kórkép a koraszülés után. 
Azokat az újszülötteket tekintjük fejlődésbeli elmaradottnak, akik gyengébben fejlettek, mint az azonos 
gesztációs héten született társaik 90 százaléka. 

Célkitűzés:

Munkánk során arra kerestük a választ, hogy van e különbség az érett és koraszülött IUGR újszülöttek an-
tioxidáns státusza között molekuláris biológiai vizsgálatok során. 
Anyagok és módszerek: A klasszikus biokémiai módszerek mellett, mint például enzimaktivitás mérés, 
molekuláris biológia módszereket, mint qPCR, immunhisztokémiai festések, fluoreszcens mikroszkópiát 
alkalmaztunk az IUGR újszülöttek antioxidáns státuszának vizsgálatához. 

Eredmények és értékelésük:

A köldökzsinór erek megfelelő állapota kritikus fontosságú az intrauterin fejlődés szempontjából. Ezek 
az erek biztosítják a magzat megfelelő oxigén és táplálék ellátását. Munkánk során a koraszülött és érett 
IUGR újszülöttek oxidatív státuszát követtük nyomon különböző antioxidáns markerek expressziójának 
vizsgálatával. Az általunk vizsgált legtöbb marker expressziója csökkent mértékű volt a születési hétre való 
tekintet nélkül. Azonban az endotéliális nitrogén monoxid szintáz és a hemoxigenázok mRNS szintje szig-
nifikánsan magasabb volt koraszülött IUGR újszülöttek esetében, mint érett társaiknál. A megemelkedett 
expresszió következtében fokozódik a nitrogén- és szén-monoxid szint. Ennek a két Janus-arcú molekulá-
nak a túltermelése lehet életmentő, de akár toxikus is a magzat fejlődési állapotának függvényében. 

Kulcsszavak: Anitoxidáns védelmi rendszer, IUGR, oxidatív stressz, szabadgyök
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HUMÁN INDUKÁLT PLURIPOTENS ŐSSEJTEK 

TRANSZPLANTÁCIÓJÁVAL ELŐIDÉZETT FUNKCIONÁLIS 

JAVULÁS GERINCVELŐ SÉRÜLÉST KÖVETŐEN 

FEKÉCS Zoltán

A gerincvelő kontúziós sérülése jelentős károsodást eredményez a szürke- és a fehérállományban, szenzo-
ros és a motoros funkciókieséssel társulva.  Kísérleteinkben arra a kérdésre kerestünk választ, hogy diffe-
renciálatlan humán indukált pluripotens őssejtek (hiPS) sérült gerincvelőbe történő transzplantálásával 
elérhető-e jelentős mértékű funkcionális javulás.
A kontúziós sérülést Fischer 344 nőstény patkányokon hoztuk létre a Th11 gerincvelői szegmentumban 
mély ketamin-xylazin altatásban, egy Infinity Horizon impactor (Model IH-0400, PSI LLC) segítségével. 
Egy héttel a sértést követően intraspinálisan (3x105 sejt) vagy intravénásan (1x106 sejt) transzplantáltuk 
az őssejteket. Kontrol állatok fiziológiás sóoldatot kaptak mindkét esetben. A sérült állatok mozgás analí-
ziséhez a Basso, Bresnahan, Beattie (BBB) tesztet és egy részletes videó alapú kinematikus elemző rend-
szert használtunk. Az állatokon a posztoperatív harmadik héttől kezdve a kilencedik hétig minden héten 
elvégeztük a funkcionális teszteket. Az állatokat egy plexi futópadon futtattuk alkalmanként 3-4-szer, mi-
közben mozgásukat egyszerre két nagy felbontású (1280x720 pixel) és nagy sebességű (100 képkocka/s) 
kamerával rögzítettük, majd VirtualDub szoftver segítségével a megfelelő videókat kiválasztottuk a további 
elemzésekhez. A lépésciklus álló és lengő fázisra osztható, mi vizsgálatainkat az állófázis kezdetének, végé-
nek, valamint a lengő fázis közepének adott időpillanatában ImageJ szoftverrel részletes analízist végez-
tünk. Összesen 9 különböző mozgás paramétert vizsgáltunk meg minden állatnál (tarsus, metatarsus és 
tibia talajjal bezárt szöge, ujjterpesztés, talpfelület laterális rotációja, térd- és bokaflexió mértéke, lépés-
hossz, az álló és lengő fázis megoszlása egy lépésen belül). A sértett gerincvelőben megvizsgáltuk a sérült 
pályák regenerációját, ehhez retrográd módon transzportálódó Fast Blue kristályokat helyeztünk a sértés-
től caudálisan a gerincvelőbe. Meghatároztuk a kialakult üreg méretét, valamint a megmaradt szürke és 
fehérállomány arányát.
A hu-iPS sejtek mind lokálisan, mind intravénásan alkalmazva funkcionális javulást idéztek elő. A kontúziós 
üreg a sérülés epicentrumában szignifikánsan kisebb volt a transzplantált állatokban, mint a kontrollok-
ban. A retrográd jelölés eredményei szerint a transzplantált állatokban szignifikánsan több propriospinális 
kapcsolat alakult ki a sértéstől caudálisan. Eredményeink arra engednek következtetni, hogy a humán iPS 
sejtek mind morfológiai, mind funkcionális javulást idéztek elő, elsősorban a szekunder szövetkárosodás 
kivédésével. 

Kulcsszavak: gerincvelő, funkcionális teszt, transzplantáció, humán iPS
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MALDI-TOF TÖMEGSPEKTROMETRIÁS MÉRÉSEK 

OPTIMALIZÁLÁSA, KLINIKAI MINTÁKBÓL IZOLÁLT 

STAPHYLOCOCCUS LUGDUNENSIS TÖRZSEK AZONOSÍTÁSÁBAN 

FRANYÓ Dorottya, ZUDORNÉ Dr. DOMBRÁDI Zsuzsanna Rita

A mikrobiológiai diagnosztikai laboratóriumokban a rutin identifikálás során a baktériumok azonosítása 
főként konvencionális biokémiai reakciókon alapul, és hosszabb inkubációs időket igényel. Ezzel szemben 
a MALDI-TOF (mátrix által segített lézer deszorpción és ionizáción alapuló repülési idő mérés) egy olyan 
új proteomikai módszer, amellyel a kórokozók faji szintű identifikálása néhány percen belül lehetséges. A 
patogének minél nagyobb találati valószínűséggel (score-érték) való azonosításában a minta előkészítési 
körülmények kiemelt szerepet játszanak. A konferencia előadásom során az eddigi, idáig nem publikált 
eredmények kerülnek bemutatásra.
A Staphylococcus lugdunensis a koaguláz negatív Staphylococcusok közé tartozik ennek ellenére, ugyan-
olyan súlyos fertőzéseket okoz, mint a Staphylococcus aureus pl.: bőr és lágyrész fertőzéseket, endocarditist 
és nekrotizáló pneumoniát, ezért fontos a törzsek faji szintű azonosítása. A tanulmány célja, hogy a hagyo-
mányos bakteriológiai módszerekkel tévesen S. aureus törzsnek identifikálható S. lugdunensis törzseket 
a tömegspektrométerrel minnél nagyobb score-értékkel azonosítsam, ezáltal pedig bebizonyítsam, hogy 
a készülék használata nagyban elősegíti a biztosabb bakteriális identifikálást. Vizsgálni akartam a minta 
előkészítés körülményeit, hogy befolyásolják-e a kapott tömegspektrumot. Végül meghatároztam a törzsek 
antibiotikum érzékenységét.
A Debreceni Egyetem Bakteriológiai Diagnosztikai laboratóriumában 2014. február 1. és november 30. 
között izolált 21db S. lugdunensis törzset -20°C-on tároltuk, folyékony glicerines BHI tápoldatban. Első lé-
pésként a törzseket felnöveltem véres agar táptalajon. A törzseken ezek után elvégeztem a clumping factor 
tesztet (Prolex Staph Kit) majd az exokoaguláz kimutatására a csőkoaguláz próbát (Plasma Coagulase 
EDTA, Mast Diagnostics). Mintáimat MALDI-TOF Biotyper (Microflex LT) készülékkel is megvizsgáltam. 
Az azonosítás a műszerben tárolt 4613 törzs spektrumának összehasonlításával történik, 3-3 mérést vé-
geztem alfa-ciano-4-hidroxi-fahéjsav mátrixszal, illetve a mérést elvégeztem 1 µl hangyasav hozzáadásával 
is. Az antibiotikum érzékenységi vizsgálatokat az EUCAST érvényben lévő nemzetközi ajánlásai alapján 
végeztük. A vizsgálat során a Kirby-Bauer-féle korong diffúziós módszert használtam. 
Az alfa-ciano-4-hidroxi-fahéjsavval végzett direkt transzfer során a MALDI-TOF által meghatározott talá-
lati értékek 41,2%-a érte el a biztos genus és lehetséges species szintű azonosítást, 34,9%-a a biztos genus 
szintűt, míg a mérések 23,8 %-a nem érte el a genus szintű azonosítást sem. Az elvégzett hangyasavas 
extrakcióval megismételve a méréseket, a találati értékek 96,7%-a a biztos genus és lehetséges species 
szintű tartományba esett. Az eredményeim alapján egyértelműen látszik, hogy a minták extrakciós körül-
ményeinek megválasztása kiemelt fontosságú, ugyanis nagyban befolyásolja a tömegspektrométer által 
meghatározott találati értékeket. A MALDI-TOF alkalmazásával megszűnt a Staphylococcus lugdunensis 
téves identifikálásának lehetősége. Az elvégzett antibiotikum vizsgálatok alapján a törzsek érzékenynek 
bizonyultak a legtöbb antibiotikummal szemben, mely egybevág az irodalmi adatokkal 28% volt rezisz-
tens penicillinre, ampicillinre és amoxicillinre, 14% erythromycinre, clindamycinre, clarithromycinre és 
azithromycinre is. Hagyományos módszerekkel azonosítva a S. aureus és a S.lugdunensis faj makroszkó-
pos morfológiája nagyon könnyen összetéveszthető, ezért is fontos, hogy a speciesek azonosítása során 
használjuk a MALDI-TOF tömegspektrométert.

Kulcsszavak: MALDI-TOF, Staphylococcus aureus, Staphylococcus lugdunensis
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 GLUKÓZ TOLERANCIA VÁLTOZÁSOK LABORATÓRIUMI 

PATKÁNYBAN CINGULÁRIS KÉRGI STREPTOZOTOCIN 

MIKROINJEKCIÓT KÖVETŐEN 

HORMAY Edina, CSETÉNYI Bettina, SZABÓ István, NAGY 

Bernadett, KARÁDI Zoltán

Kutatócsoportunk korábban már igazolta ún. glukóz-monitorozó (GM) neuronok jelenlétét a cinguláris 
kéregben (cctx). További kísérleteink során pedig megvizsgáltuk a cctx idegsejtjeinek endogén és exogén 
kémiai ingerlésre adott válaszait.
Jelen kísérleteink kitűzött célja korábbi kutatásaink kiterjesztése, azaz a cinguláris kérgi GM neuronok 
streptozotocin (STZ) kiváltotta szelektív pusztulása által okozott szénhidrát anyagcsere változások tanulmá-
nyozása.
A táplálkozási és anyagcsere megbetegedések egyre nagyobb számban fordulnak elő az egész világon. A kóros 
elhízás, továbbá a különböző anyagcserezavarok, mint például a diabetes mellitus vagy az ún. metabolikus 
szindróma hátterében zajló folyamatok részletesebb megismerése alapvető jelentőségű az eredményes terá-
piás stratégiák kidolgozásához. 
Napjainkban már felvetődött, hogy ezen kórképekben megváltozik a homeosztatikus funkciók központi sza-
bályozása, illetve számos adat utal arra, hogy a különböző tünetek a reguláció zavarainak nyomán jelennek 
meg [Karádi és mtsai, 2004; Nagy, B. et al., 2012a; 2012b; 2014]. 
A glukóz táplálkozásban betöltött meghatározó szerepe már régóta ismeretes [Mayer et al., 1955]. A hasnyál-
mirigyben található inzulin-termelő β-sejtek glukokináz aktivitása a perifériás cukor-érzékelés egyik alapvető 
komponense [Dunn-Meynell et al., 2002], de a glukóz-érzékelés nemcsak a viscerák egy részében, hanem a 
perifériás és a központi idegrendszerben is végbemegy [Oomura et al., 1984; Karádi et al., 1992; 1995; 2004] 
ahol elsőként Oomura (1964) mutatott ki GM neuronokat. Ezen sejtek képesek érzékelni az extracelluláris 
tér glukóz koncentrációjának változásait és arra aktivitásuk módosításával válaszolnak [Anand et al., 1964; 
Oomura et al., 1964; 1969; 1980].
STZ bilaterális cinguláris kérgi mikroinjekcióját követően glukóz tolerancia tesztet (GTT) végeztünk hím 
Wistar patkányokban, 20 perccel (akut GTT), majd 4 héttel (szubakut GTT) az anyagbeadás után.
A STZ a D-glukózhoz hasonló szerkezetű citotoxikus molekula, mely  a GM idegsejtekbe a kettes típusú glukóz 
transzporteren (GLUT2) keresztül jut be [Ganda et al., 1976; Szkudelski et al., 2001]. Ez a típusú transzporter 
az agyban csak a GM sejtekre jellemző, így ezen neuronok specifikusan károsíthatóak [Karádi et al., 1998].
Az akut GTT során a STZ kezelt állatok vércukor görbéje a kontrollokénál magasabb értéken, később tetőzött, 
továbbá a 2 csoport között a szubakut vizsgálatoknál is szignifikáns különbség volt tapasztalható. A GTT kez-
detén és végén nem volt szignifikáns csoporteltérés.
Eredményeink alapján feltételezhető, hogy a központi idegrendszer kóros működései is szerepet játszhatnak 
a táplálkozással kapcsolatos megbetegedések kialakulásában, illetve a cctx glukóz-monitorozó neuronjai a 
szénhidrát anyagcsere befolyásolásával is részt vehetnek a táplálkozás, és a homeosztázis adaptív reguláció-
jában.
Vizsgálataink alapján reméljük, hogy szervezetünk homeosztázisának fenntartásában résztvevő központi 
idegrendszeri struktúrák, így a cctx részletesebb megismerése lehetővé teszi az eddigieknél hatékonyabb 
terápiás módszerek kidolgozását és új gyógyszer-targetek azonosítását.

Kulcsszavak: cinguláris kéreg, glukóz-monitorozó neuron, streptozotocin, glukóz tolerancia teszt

Támogatás: Ajinomoto 51064/2009, TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002, TÁMOP-
4.2.2/B-10/1-2010-0029 és PTE AOK-KA 2013/34039/1.
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 VIZELET FEHÉRJÉK SZEPSZISBEN 

Dr. KUSTÁN Péter

Bevezetés: 

A modern antibiotikus terápia ellenére a súlyos szepszis napjainkban is az intenzív osztályok egyik leg-
nagyobb kihívása, vezető halálozási mutatókkal (20-70%). A korai diagnózis elengedhetetlen a kedvező 
kimenetel szempontjából, a diagnózisalkotáshoz a betegek állapotának monitorozása, ill. mikrobiológiai és 
labordiagnosztikai vizsgálatok szükségesek. Az irodalom több száz szepszis biomarkert említ, a vizeletben 
is mérhető markerek száma azonban elenyésző, annak ellenére, hogy a vizelet fehérjevizsgálatok a gyul-
ladásos folyamaton túl, a vesekárosodásról is információval szolgálhatnak. Kutatásunk célja volt egyrészt 
különböző vizeletfehérjék szintjének meghatározása szeptikus betegeknél, másrészt vizsgáltuk, vajon ren-
delkeznek-e plusz információs értékkel a súlyos szisztémás gyulladásos folyamatban.

Anyag és módszer: 

Jelen vizsgálatunkhoz a PTE KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet intenzív osztályán súlyos 
szepszissel kezelt betegektől (n=33, 12 túlélő, 21 nem túlélő) vettünk vér- és vizelet mintákat. Kontroll-
ként nemben, korban illesztett, akut betegségben nem szenvedő egyének (n=29) mintái szolgáltak. Vizs-
gálatunkhoz etikai engedéllyel rendelkeztünk. A vizelet összfehérjét (u-TP), mikroalbumint (u-ALB) és 
kreatinint (u-CREAT) automata, rutin módszerekkel mértük. Vizelet orosomucoid (u-ORM) mérésekhez 
egy kvantitatív Western blot technikát dolgoztunk ki, erősített kemilumineszcens detektálással. A meg-
határozott vizeletfehérje koncentrációkat vizelet kreatininre vonatkoztatva mg/mmol – ban fejeztük ki. 
Kiegészítésként mind a beteg, mind a kontroll csoportban szérum paraméterek párhuzamos mérése is 
történt (hs-CRP, PCT, kreatinin). A statisztikai analízishez SPSS 22 szoftvert használtunk. 

Eredmények: 

A kontroll csoporthoz képest, szepszisben szignifikánsan emelkedett vizelet fehérjeürítést detektáltunk 
(p<0,001). Az összes, mért vizeletfehérje érték jóval magasabb volt a szeptikus betegeknél, összfehérje 
esetén 8-szoros, albumin esetében 10-szeres, orosomucoidnál 55-szörös különbségeket figyeltünk meg. Az 
extrém fokú u-ORM emelkedés ellenére statisztikailag igazolható összefüggést sem a vesefunkció változása 
(GFR, kreatinin, óradiurézis) és a vizelet ORM szintek között, sem a szérum gyulladásos paraméterek (hs-
CRP, PCT) és az u-ORM között nem találtunk.

Következtetés:

Vizsgálatunk során szepszisben emelkedett vizeletfehérje exkréciót figyeltünk meg. Különösen a vizelet 
ORM szintje jelzi korán és egyértelműen a súlyos szeptikus állapotot, ezért a rutin diagnosztika számára 
elérhető, automata u-ORM mérési mód fejlesztésén, validálásán dolgozunk. Az esetszám növelése és to-
vábbi kutatások dönthetik el, hogy a vizelet orosomucoid a szepszisterápia effektivitásának és a betegség 
kimenetelének kórjóslására alkalmas-e. A jövőben vizelet cystatin C és NGAL mérését tervezzük, melyek 
az akut vesekárosodás megítélésében nyújthatnak segítséget.

Kulcsszavak: szepszis, vizelet, mikroalbumin, orosomucoid
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INVESTIGATING GALECTIN-9 MOLECULE EXPRESSION BY 

PERIPHERAL AND DECIDUAL MONONUCLEAR CELLS IN 

PREGNANT MICE 

LAJKÓ Adrienn 

Introduction: 

During pregnancy immuntolerance by the mother against the fetus is essential for successful implantation 
and placentation. The failure of this system can cause reproductive pathologies. During our research we 
wanted to investigate the expression and function of the Galectin-9 (Gal-9) molecule in healthy pregnancy. 
Due to previous studies we can hypothesize that Gal-9, which is a member of carbohydrate binding prote-
in family is capable to regulate the Th1 immunity and include tolerance by binding to its TIM-3 receptor.  
Our previous research showed that TIM-3 is expressed on a variety of immune cells both in the peripheral 
blood, and in the decidua. 

Aim: 

Our aim was to investigate the phenotype of different immune cells and they Galectin-9 expression in the 
peripheral blood and at the fetomaternal interface.
Materials and methods: For our study BALB-c pregnant mice at the 14th day of pregnancy were used. 
Mononuclear cells were isolated from the spleen and from the decidua for flow cytometric analysis. For 
the intra- and the extracellular staining fluorochrome labeled monoclonal antibodies were used. Gal-9 
expression by different cell populations was analyzed by flow cytometry. Immunohistochemistry was 
performed to detect the expression of the Gal-9 molecule in mice placentae.

Results: 

We analyzed the Gal-9 expression by the peripheral blood mononuclear cells and by the decidual cells. 
Several differences were found. Regulatory T cells showed a significant increase in the decidua compared to 
the periphery, but there was no significant difference in the Gal-9 expression by these cells. By performing 
phenotypic analysis we could detect other quantitative differences in the level of splenic and decidual 
mononuclear cells. The level of g/d T, NK and NKT cells was higher in the decidua compared to the 
periphery and the CD4+, CD8+ T and Treg cells frequency was decreased. Gal-9 molecule expression was 
detected by immunohistochemistry in the spongiotrophoblast layer of the mice placentae. 

Discussion: 

We hypothesize that the expression of Galectin-9 by the trophoblast and by the decidual mononuclear cells 
and of TIM-3 on decidual responder cells may contribute to the regulation of Th1 immunity and tolerance 
induction. Functional tests are planned to investigate the ultimate outcome of these interaction. All of the 
data obtained by animal experiments will be extrapolated to human studies.
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PIBF VARIÁNSOK EXPRESSZIÓJÁNAK JELLEMZÉSE MEC-1 

SEJTEKBEN 

SCHILLI Gabriella Krisztina

Bevezetés: A terhesség során a magzati antigének immunológiai felismerése olyan komplex interakciókat 
indít el, melyek elterelik, vagy direkt/indirekt módon gátolják a magzat számára káros anyai immunvá-
laszt. Ezek közül kiemelt fontosságú a progeszteron-függő immun- moduláció, melyet egy mediátor-fe-
hérje, a Progeszteron Indukálta Blokkoló Faktor (PIBF) közvetít. A PIBF-et eredetileg egy 34kDa tömegű, 
szekretálódó fehérjeként azonosítottuk, azonban azóta számos daganatos és gyorsan szaporodó normál 
sejtben is kimutattuk különböző molekulatömegű variánsait. Igazoltuk, hogy az 1-18 exont tartalmazó „A” 
variánsból aktiváció indukálta alternatív splicingot követően további variánsok keletkeznek, legújabb ku-
tatási eredményeink pedig arra utalnak, hogy a PIBF biológiai szerepe jelentősen eltérhet bizonyos sej-
tekben pl.: tumor sejtekben a PIBF növeli az inváziót, míg normál sejtekben csökkenti. Bár a PIBF immu-
nológiai szerepe ma már jól jellemzett, ez idáig nem sok adat áll a rendelkezésünkre azzal kapcsolatban, 
hogy a PIBF-nek (vagy egyes izoformáinak) intracelluláris megjelenése/felszaporodása szerepet játszik-e 
az onkogenezis folyamatában vagy a daganatsejtek felszaporodásában? Ezeknek megértését elősegítheti a 
különböző variánsok sejten belüli expressziójának, eloszlásának és feladatának megismerése.
Célkitűzés: Munkánk célja a tumorsejtekben expresszálódó PIBF variánsok mRNS és fehérje szintű feltér-
képezése és egy olyan PIBF-specifikus antitest keresése volt, amely alkalmas lehet a különböző variánsok 
sejten belüli elhelyezkedésének jellemzésére és specifikus elválasztására. Az így elválasztott és tisztított 
fehérje már alkalmas lehet a későbbiekben szerkezeti és funkcionális vizsgálatokra. 
Módszerek: Kísérleteinket MEC-1 B-sejtes krónikus limfoid leukémia sejtvonalon végeztük. Reverz transz-
kripció polimeráz láncreakcióval mRNS szinten mutattuk ki az egyes PIBF variánsok expresszióját. A lízis 
optimalizálását követően poli-és monoklonális antitestek felhasználásával, Western Blot módszerrel vizs-
gáltuk az egyes PIBF izoformákat fehérje szinten. A PIBF intracelluláris elhelyezkedését immuncitokémia 
segítségével jellemeztük. 
Eredmények: A vizsgált leukémiás sejtvonalban a PIBF expressziója mRNS és fehérje szinten is kimutat-
ható volt. mRNS szinten összesen két variáns jelent meg: ezek kb. 2500bp és 2200bp hosszúak voltak. 
Az előbbi egy 90kDa-os fehérjét kódol amely 7 kDa-al kevesebb, mint a neki megfelelő, fehérje szinten 
kimutatott „A” variáns. Az mRNS és a fehérje szinten kapott eredményeket összehasonlítva azt találtuk, 
hogy az utóbbi esetben lényegesen több variáns jelent meg, amelynek oka valószínűleg a fehérje sejten be-
lüli poszttranszlációs módosulása (pl. proteolitikus hasadása) lehet. Az immuncitokémiai vizsgálatokban 
a 97kDa-os PIBF-et felismerő antitest centroszómális, a kisebb variánsokat is kimutatók citoplazmáris 
festődést mutattak. A kísérletek alapján sikerült kiválasztanunk egy olyan monoklonális antitestet, amely 
alkalmasnak tűnik egy affinitás-kromatográfiás oszlop elkészítésére, így az „A” variáns tisztítására és to-
vábbi vizsgálatára.
Következtetés: Eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy a vizsgált daganatsejtben elsősorban a PIBF 
„A” variáns expresszálódik, a fehérjeszintézist követően a molekula további poszttranszlációs módosuláso-
kat (pl.: proteolitikus hasadás, o-glikoziláció) szenved. A keletkezett variánsok különböző biológiai hatást 
fejthetnek ki: így a teljes láncú izoforma a centroszómához kötődve részt vehet a sejtosztódás szabályo-
zásában, míg a kisebb izoformák szekretálódhatnak, így felelősek lehetnek a lokáis immunszuppresszió 
kialakításában. 

Kulcsszavak: PIBF, daganat, fehérje, poszttranszlációs módosulás, MEC-1
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ELÜLSŐ SZEMLENCSETOK EPITÉL SEJTPUSZTULÁS VIZSGÁLATA 

SÜKÖSD Andrea Krisztina, RAPP Judit, FELLER Diána, KEREK 

Andrea, GÁSPÁR Beáta, PALOTÁS Csilla, KOVÁCS Orsolya, 

ÁBRAHÁM Hajnalka, PONGRÁCZ E. Judit, BIRÓ Zsolt

Célkitűzés: Katarakta gyakori, a kor előrehaladtával egyre növekvő incidenciát mutató szemészeti el-
változás. Napjainkban két műtéti technika ismer a legelterjedtebb, a hagyományos manuális, illetve az 
újabb femtoszekund lézeres katarakta sebészet. Tanulmányunk célja a két műtéti eljárás (manuális illetve 
femtoszekund lézeres capsulorhexis) elülső lencsetok epitél sejtjeire gyakorolt hatásának összehasonlítá-
sa, melynek során az epitél sejtek pusztulására illetve a sejtek túlélésére jellemző paramétereket vizsgáltuk.
Anyagok és Módszerek: Fény- és elektronmikroszkóppal a sejtek pusztulására jellemző morfológiai jelleg-
zetességeket detektáltuk. Immunfluoreszcens eljárással a pro-apoptotikus p53 fehérje jelenlétét, RT-PCR-
ral pro- és antiapoptotikus fehérjéket kódoló gének (p53, Bcl-2) expressziójának mértékét vizsgáltuk az 
eltávolított lencsetokon a manuális és femtoszekund lézeres kapszulotómia után. 
Eredmények: Fénymikroszkópos vizsgálataink során a manuális capsulorhexis módszerével eltávolított el-
ülső lencsetokok struktúrája jelentősen eltért a normáltól, sötétebb, degeneráció jeleit mutató sejteket tar-
talmazott. Femtoszekund lézeres beavatkozás a struktúrában minimális elváltozásokat okozott, az epitél 
sejtek morfológiája a normál szövetre jellemzőhöz  hasonlított. Az ultrastruktúra vizsgálata során a manu-
álisan eltávolított elülső lencsetokokban zsugorodott, folytonos membránnal körülvett sejtmagot, sötét ci-
toplazmát, esetenként felpuffadt sejteket, az intercelluláris kapcsolatok károsodására utaló jeleket láttunk. 
A femtoszekund lézeres beavatkozás után a sejtek ultrastruktúrája a normál epitél sejtek morfológiájához 
hasonlított. A detektált morfológiai elváltozások alapján feltételeztük, hogy a degeneratív elváltozások hát-
terében apoptózis állhat. Immunhisztokémiai viszgálataink azt mutatták, hogy az  epitél sejtekben na-
gyobb mértékű p53 expresszió volt megfigyelhető a manuális módszerrel eltávolított mintákban, mint a 
femtoszekund lézeres beavatkozás során. RT-PCR végzett szintű vizsgálataink is ezt támasztották alá. Az 
anti-apoptotikus hatású Bcl-2 fehérjét kódoló gén expressziója mindkét műtéti beavatkozás után alacsony 
volt. A pro-apoptotikus p53 mRNS szintje a manuális módszer esetén szignifikánsan magasabb volt, mint 
a lézeres beavatkozás során.
Konklúzió: Az eredményeink alátámasztják, hogy konvencionális elülső lencsetok eltávolítás esetén az 
epitél sejtek pusztulása nagyobb mértékű, mint femtoszekund lézeres capsulorhexis során.
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A MEDIALIS ORBITOFRONTALIS KÉRGI GLUKÓZ-MONITOROZÓ 

IDEGSEJTEK KOMPLEX FUNKCIONÁLIS SAJÁTOSSÁGAI 

Dr. SZABÓ István, HORMAY Edina, CSETÉNYI Bettina, NAGY 

Bernadett, KARÁDI Zoltán

A neurofiziológiai kutatások egyik fontos területe a táplálkozás és anyagcsere központi szabályozásának vizsgá-
lata, mivel a kapcsolódó betegségek, mint pl. az elhízás, a kóros soványság, a diabetes mellitus vagy a metabolikus 
szindróma, világszerte egyre növekvő terhet rónak a modern társadalmakra. Nemcsak az ezen megbetegedések 
hátterében álló kóros elváltozások, de még az egészséges szervezet központi idegrendszeri szabályozó folyamatai 
sem ismertek jelenleg kellő mértékben.
Kutatásaim során arra keresem a választ, hogy az előagyi limbikus hálózat részét képező medialis orbitofrontalis 
kéreg (mOBF) glukóz-monitorozó (GM) idegsejtjei milyen endogén és exogén kémiai anyagokra érzékenyek, mi-
lyen módon vesznek részt a szénhidrát anyagcsere ellenőrzésében, és ezáltal milyen szerepet tölthetnek be a fent 
említett regulációs működések irányításában.
Az orbitofrontalis kéreg sokrétű bemenetei révén képes hangolni a percepciót és a motoros kimenetet a szervezet 
motivációs állapotának függvényében (Mogensen et al., 1993). Főemlősökben ezen agyterület caudolateralis ré-
szében helyezkedik el a másodlagos íz-kéreg (Rolls et al., 1990; Karadi et al., 2005).
A D-glukóz kulcsfontosságú szerepű az energiaforgalomban, a szénhidrát-anyagcserében és a táplálékfelvétel re-
gulációjában is. Elektrofiziológiai kutatások bizonyították, hogy a központi idegrendszerben is találhatók olyan 
neuronok, amelyek megváltoztatják tüzelési frekvenciájukat glukóz lokális vagy szisztémás adásakor (Anand 
et al., 1964; Oomura et al., 1964; Oomura et al., 1969), ezeket glukóz-monitorozó idegsejteknek nevezzük. A 
streptozotocin (STZ) D-glukózhoz hasonló szerkezetű molekula, mely képes e kemoszenzoros sejteket szelektíven 
elpusztítani, így alkalmas a GM hálózat funkcionális tanulmányozására (Karadi et al., 2004; Karadi et al., 2005).
Kísérleteinkben altatott hím patkányokban a mOBF extracelluláris egysejttevékenységét vezettük el wolfram szálas 
multibarrel üveg mikroelektróda segítségével, melynek mikrokapilláris csöveiből különböző kémiai anyagokat (D-glu-
kóz, noradrenalin /NA/, dopamin /DA/, GABA és acetilkolin /Ach/) mikroelektoforetikusan beadva vizsgáltuk azok 
egysejtműködésre gyakorolt hatását. Az idegsejtek exogén kémiai érzékenységének tanulmányozására a patkány szájá-
ba behelyezett polietilén csövön keresztül juttattuk az öt alapíz oldatait és narancslét az állatok szájüregébe.
Az anyagcsere működés ellenőrzésére glukóz tolerancia teszt (GTT) elvégzéséhez rozsdamentes vezető kanülöket 
ültettünk be hím Wistar patkányokba, közvetlenül a mOBF fölé. A felépülési időszak után mikroinfúziós pumpa 
segítségével történt a STZ bilaterális mikroinjekciója. Az i.p. cukorterhelést 20 perccel később (akut GTT), illetve 
4 hét múlva (szubakut GTT) 20%-os D-glukóz oldattal végeztük, és 2 órán keresztül mértük a vércukorszinteket.
A mOBF-ben a vizsgált sejtek 20%-a bizonyult GM neuronnak. Az Ach-ra volt a legnagyobb az idegsejtek válasz-
készsége (80%), NA-ra negyedük változtatta meg aktivitását, DA-ra kb. 40%-uk reagált. A GABA gátló hatása az 
esetek több mint a felében volt kiváltható (56%).
Az íz-ingerlések során a mOBF-ben a savanyú, az umami, a keserű ízre és a narancslére a vizsgált sejtek 60%-a 
reagált, míg a sós ízre a harmaduk, az édesre a negyedük változtatta meg a tüzelési frekvenciáját.
A STZ mikroinjekciós állatok vércukor paramétereinek változási dinamikája eltért a kontroll csoportétól.
Eredményeink alapján feltételezhető, hogy a mOBF alapvető jelentőségű a táplálkozás és anyagcsere központi 
szabályozásának adaptív mechanizmusaiban. E folyamatokban az itt található GM neuronok kulcsszerepet játsz-
hatnak az endogén és exogén környezetből származó kémiai és egyéb jelek integrációjával.

Kulcsszavak: medialis orbitofrontalis kéreg, glukóz-monitorozó rendszer, neurokémiai ingerlés, íz-érzékelés, glu-
kóz-tolerancia teszt

Támogatás: Ajinomoto 51064/2009, TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002, TÁMOP-
4.2.2/B-10/1-2010-0029, PTE ÁOK KA 2013/34039/1.
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 PRIMER TUMOR ÉS METASZTÁZIS EREDETŰ MELANOMA 

SEJTVONAL PÁROK GÉNEXPRESSZIÓS VÁLTOZÁSAI PLX4720 

BRAF KINÁZ INHIBITOR HATÁSÁRA 

SZÁSZ István

A melanoma malignum a melanocitákból kiinduló invazív, aggresszív áttétképző daganat. Annak ellenére, 
hogy incidenciájának növekedése a letális daganatok között a második, olyan potenciális terápia, mely 
az előrehaladott stádiumú betegek túlélését jelentősen meghosszabbíthatja még nem áll rendelkezésre. 
A melanomák közel 70%-a hordozza a BRAF sejtosztódásban szerepet játszó fehérje mutáns változatát, 
melynek hatásos gátlószere az FDA által 2011-ben elfogadott vemurafenib (PLX4032). Hatékonyságát 
azonban jelentősen csökkenti a gyógyszeres kezeléssel szemben viszonylag gyorsan kialakuló rezisztencia. 
Ezért alapvető jelentőségűek azok a vizsgálatok, melyek a rezisztencia kialakulásának hátterében álló mo-
lekuláris mechanizmusok feltárását célozzák meg.
Vizsgálataink során célunk volt a vemurafenib alapjául szolgáló vegyület (PLX4720) sejtnövekedést be-
folyásoló hatásának vizsgálata két BRAF mutációt hordozó primer-metasztázis eredetű melanoma sejtvo-
nal páron (WM983A - WM983B és WM278 - WM1617) WST-1 sejtproliferációs assayvel. Először a szen-
zitív sejtvonalakból folyamatos nagy dózisú PLX4720 kezeléssel rezisztens sejtvonalakat hoztunk létre: 
WM983AREZ- WM983BREZ és WM278REZ- WM1617REZ. Az eredeti és rezisztens sejtvonalak gén kópiaszám 
eltéréseit Affymetrix CytoScan 750K, a globális génexpressziós eltéréseket Affymetrix Human Gene 1.0 ST 
microarray-ekkel határoztuk meg, az eredményeket FISH-el és qRT-PCR-al validáltuk. Matrigel inváziós 
kamrában az eredeti és rezisztens sejtvonalak inváziós tulajdonságait hasonlítottuk össze.
Eredményeink szerint a PLX4720 növekedést gátló hatása mind a négy BRAF mutáns sejtvonalnál meg-
figyelhető. A rezisztens sejtvonalak mindegyike megváltozott fenotípussal jellemezhető. Szignifikáns 
génkópiaszám eltérést egy, a 8-as kromoszómán található kis variábilis régió kivételével nem tudtunk 
kimutatni. Ezzel szemben a génexpressziós vizsgálataink során 2246 gén szignifikáns expressziós válto-
zását figyeltük meg a WM983AREZ- WM983BREZ sejtvonalakban (a WM278REZ - WM1617REZ sejtvonalak 
expressziós vizsgálata folyamatban van). A csökkent működésű gének többsége melanoszomális, sejt ad-
hézióban szerepet játszó vagy tumorszupresszor gén volt, míg az emelkedett expressziójú gének elsősorban 
a mátrix metalloproteinázok, ABC transzporterek és növekedési faktor receptorok közé tartoztak. A jelát-
viteli útvonal analízise az EGFR, AMPK, valamint a prosztaglandin, zsírsav és koleszterin anyagcserében 
szerepet játszó jelátviteli útvonalak eltéréseit mutatta ki. A WM278REZ sejtvonal invazív tulajdonsága az 
anyai sejtvonalhoz képest megnőtt, ami tovább erősödött amennyiben kemoattraktánsként az inhibitort 
használtuk. A BRAF inhibitor megvonását követően a sejtproliferáció mértéke a rezisztens törzsekben 
csökkent. 
Összefoglalva, fenti megfigyeléseink megerősítik azt a hipotézist, mely szerint a rezisztens sejtek függővé 
válnak a BRAF inhibitor kezelést követően. A microarray vizsgálatok során szignifikáns eltérést mutató 
gének és jelátviteli útvonalak meghatározó szerepet játszhatnak a rezisztencia kialakulásában, így ezeknek 
a molekuláris célpontoknak a megismerése hozzájárulhatnak a hatékonyabb terápiás stratégiák kialakítá-
sához is. 

Kulcsszavak: melanoma, BRAF, vemurafenib, PLX4720, rezisztencia
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A MÉHNYAKRÁK KIALAKULÁSÁT ÉS A MÉHNYAKRÁK 

SZŰRÉSTŐL VALÓ TÁVOLMARADÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

SZÉCSI Emese

A 2003-ban elindított szervezett szűrés ellenére a méhnyakrák okozta halálozás ma is magas Magyar-
országon, ami a jelenlegi szűrési rendszer elégtelenségét egyértelműen demonstrálja. Kutatásunkban azt 
elemeztük, hogy a szűrővizsgálatokkal szembeni attitűd és a roma etnicitás milyen kapcsolatban van a 
méhnyakrák kialakulás kockázatával, a szűrés célcsoportjába tartozó nők szocio-demográfiai státusza mel-
lett.
A vizsgálat 2012. november 1-jén indult Eger, Gyöngyös és Hatvan város nőgyógyászati központjában, illet-
ve a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján. Minden konizációra elő-
jegyezett nővel kérdőívet vettünk fel a szűrővizsgálatokkal szembeni attitűdről (SzA), a szocio-demográfiai 
státuszról, a beteg kérdezőbiztos szerinti etnikai hovatartozásáról és a szűrővizsgálatokon való megjelenés 
gyakoriságáról. A konizátum szövettani értékelésének eredménye alapján a malignus elváltozást muta-
tó és attól mentes csoportba soroltuk a vizsgált nőket. Logisztikus regressziós modellekben teszteltük a 
malignus elváltozások kapcsolatát a potenciális kockázati tényezőkkel. Adatbázisunk 462,17-71 éves nő vá-
laszait tartalmazta. Egyváltozós elemzésekben a pozitív családi anamnézis (EH=3,06; p<0,001), az alacso-
nyabb iskolai végzettség (EHfelsőfokú/alapfokú=0,24; (p<0,001), a roma etnicitás (EH=3,62; p<0,001) 
és a negatív SzA (EHmegalázónak találja a vizsgálatot=3,59; p<0,001; EHszűrés alkalmával kiszolgálta-
tottnak érzi magát=2,19; p<0,001; EHfél a szűrés soráni fertőzéstől=2,51; p<0,001; EHkellemetlennek és 
fájdalmasnak éli meg a szűrést=2,37; p<0,001; EHfél a nőgyógyászati kenetvételtől=3,18; p<0,001; EH 
nőgyógyászati vizsgálat után volt hüvelyfertőzése= 4,75; p<0,001; EHszívesebben menne szűrésre, hogyha 
védőnő végezné=2,29; p=0,001; EHszégyenlősség miatt nem megy el szűrésre=3,14;p=0,001; EHhosszú 
várakozási idő riasztja el a szűréstől=2,08; p=0,002) esetén volt magasabb a malignus elváltozás kialaku-
lásának kockázata viszont protektív hatása látható az évenkénti szűrővizsgálati részvételnek (EH=0,31; 
p<0,001). Többváltozós modellek alapján sem az etnikai hovatartozás (EH=1,70; p=0,111), sem a negatív 
SzA (EHmegalázónak találja a vizsgálatot=1,29; p=0,533; EHszűrés alkalmával kiszolgáltatottnak érzi ma-
gát=1,37; p=0,283; EHfél a szűrés soráni fertőzéstől=1,30; p=0,438; EHkellemetlennek és fájdalmasnak 
éli meg a szűrést=1,38; p=0,270; EHfél a nőgyógyászati kenetvételtől=0,83; p=0,680; EHnőgyógyászati 
vizsgálat után volt hüvelyfertőzése= 2,16; p=0,120; EHszívesebben menne szűrésre, hogyha védőnő végez-
né=0,80; p=0,556; EHszégyenlősség miatt nem megy el szűrésre=1,47;p=0,410; EHhosszú várakozási idő 
riasztja el a szűréstől=0,67; p=0,266) nem mutatott szignifikáns kapcsolatot a malignus folyamat kialaku-
lásával, befolyásoló tényezőnek csak a szűrésen való részvétel gyakorisága (EH=0,45; p=0,002) és a kép-
zettség (EHérettségi/alapfokú=0,26; p=0,004) bizonyul. A többváltozós modellek azt mutatják továbbá, 
hogy az évenkénti szűrésre járást a családi állapot (EHözvegy/élettárs=0,16;p=0,02) és a negatív SZA (EH 
szégyenlősség miatt nem megy el szűrésre=0,23; p=0,01; EH hosszú várakozási idő riasztja el a nőgyógy-
ászati szűréstől=0,22; p=0) befolyásolják. A szűréssel szembeni negatív attitűd kialakulása jellemzőbb a 
roma etnicitású, a kettőnél több gyermeket szült és az alacsony iskolai végzettségű nőknél.
Összefoglalva, a negatív SzA és ennek kialakulását befolyásoló tényezők a szűrésen való részvételi gyakori-
ság befolyásolásán keresztül hatnak a méhnyakrák kialakulás kockázatára.

Kulcsszavak: méhnyakrák, szűrés
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HUMÁN OROSOMUCOID A KLINIKAI LABORATÓRIUMI 

DIAGNOSZTIKÁBAN 

Dr. SZIRMAY Balázs, Dr. KUSTÁN Péter, Dr. LUDÁNY Andrea

Bevezetés: Az orosomucoid (α-1 acid glikoprotein, AGP) a rutin laboratóriumi diagnosztikában ismert po-
zitív akut fázis szérumfehérje. Kémiailag a lipocalin protein család tagja, savrezisztens. Molekulatömege 
43 kDa, melynek 45 %-át a rendkívül változékony szénhidrát komponens teszi ki. Plazma koncentrációja 
megemelkedik akut és krónikus gyulladásos folyamatok során, valamint malignus tumorok jelenlétében. 
Ismert immunválaszt szabályozó funkciója és antimikrobiális hatása. Jelentős ligandkötő kapacitásának 
köszönhetően fontos transzport protein és képes befolyásolni bizonyos gyógyszerek plazma szintjét. Egész-
séges egyének vizeletében és könnyében is kimutatható, azonban kórtani és labordiagnosztikai hasznosu-
lása ezen mintáknál alig ismert. Jelen előadás célja az AGP főbb jellemzőinek ismertetésén túl, hogy be-
számoljunk a vizelet és könnyvizsgálatok információs értékének meghatározásáról különböző gyulladásos 
állapotokban. 
Anyag és módszer: A vizsgálati anyagunkat képező vér és vizeletminták egyrészt a PTE KK II. sz. Belgyógyá-
szati Klinika gasztroenterológiai szakrendelésén megjelent Crohn betegektől, másrészt az Aneszteziológiai 
és Intenzív Terápiás Intézet szeptikus betegeitől származtak. A Crohn betegektől könnymintát is nyertünk. 
A kontroll csoportot egyetemi hallgatók és laboratóriumi munkatársak alkották. Az egyes mintákat egyé-
nenként azonos időpontban nyertük. A szérum AGP-t automata immunturbidimetriával direkt mértük. 
A vizelet és könnyminták AGP tartalmának méréséhez azonos fehérje mennyiségeket analizálva Western 
blot technikát dolgoztunk ki. A beteg és kontroll minták mellett minden esetben belső standardot szerepel-
tettünk. A kemilumineszcenciás detektálással (ECL) kapott jeleket mennyiségileg értékeltük.
Eredmények: Jelezve a gyulladást, mind a szeptikus, mind a Crohn betegek esetén emelkedett szérum AGP 
koncentrációt tapasztaltunk. A szeptikus betegek vizelet orosomucoid/kreatinin értékei kiugró emelkedést 
mutattak összefüggésben a betegség súlyosságával. A medián értéket ötszázszor magasabbnak találtuk 
összehasonlítva a kontroll csoporttal (p<0,001). Aktív Crohn betegek vizeletmintáiban az összfehérjére 
vonatkoztatott AGP értékek emelkedése átlagosan 4-5-szörösnek bizonyult, míg az inaktív betegek ese-
tén 2-3-szorosnak. A könnymintáknál viszont az inaktív betegcsoportban tapasztaltunk nagyobb mérvű 
(7-8-szoros) AGP emelkedést a kontrollokhoz képest.
Következtetés: Tapasztalataink szerint a vizelet (és könny) orosomucoid egyértelmű információs értékkel 
rendelkezik az általunk vizsgált kórállapotokban. Az orosomucoid vizeletbeli (és könnybeli) emelkedése 
érzékenyebbnek bizonyul a széruménál. Sorozatvizsgálatra alkalmas automatizált AGP analízis megvaló-
sulása esetén a mérés egyszerűbbé válhat, segítséget nyújtva a klinikusoknak a mindennapi gyakorlatban.

Kulcsszavak: orosomucoid, gyulladás, vizelet, szepszis, Crohn betegség
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A MOZGÁSTRÉNING JELENTŐSÉGE AZ IDŐSKORI KOGNITÍV 

ZAVAROK PREVENCIÓJÁBAN 

TÉGLÁS Tímea, TÓTH Kata, Lynn van OLST, Eddy van der ZEE, Paul 

GM LUITEN, NYAKAS Csaba

Bevezetés és Célkitűzés. Az időskori kognitív zavarok egészségügyi és szociális jelentősége növekszik az 
átlagéletkor fokozatos kitolódásával. A kóros agyi öregedés, az Alzheimer-kór prevenciójában a rendszeres 
mozgás az első helyen szerepel. A patomechanizmust illetően ismert, hogy a kolinerg agy működése köz-
ponti jelentőségű. Működésének kulcsa, a kolinerg neurotranszmisszió a memória és a kognitív funkciók 
alapjául szolgál. Időskorban a kolinerg rendszer működésének csökkenésekor az acetilkolin szint redu-
kálódása figyelhető meg. Kutatásaink célja az volt, hogy a csökkenő acetilkolin szintet mozgásterápiával 
fokozzuk. 
Patkánykísérletekben vizsgáltuk a kolinerg neuronok öregedését és a késői öregkor patológiai elváltozása-
it, köztük a zavart axonális transzport morfológiai mutatóját inaktív és krónikus testedzésnek kitett álla-
tokon.
Módszerek. 12, 24 és 32 hónapos patkányokat megelőzően 6 hónapon keresztül edzettünk futópadon (heti 
3 alkalommal, 12m/perc sebességgel).
Magatartás tesztek: Az állatok figyelmi reakcióját az új tárgy felismerés módszerével, horizontális és verti-
kális aktivitásukat open-field teszttel tanulmányoztuk. 
Immunohisztokémiai vizsgálatok: Feláldozásuk után az agyból mértük a kolinerg neuronokból eredő 
axonok arborizációs mértékét a hippocampusban a kolin-acetiltranszferáz enzim (ChAT) immuncitokémiai 
festése útján Quantimet (Leica) és manuális módszerekkel.  Továbbá az idős állatokon tanulmányoztuk 
néhány agyterületben kolinerg neuronjaiban a ChAT enzim axonális transzportját reprezentáló rost aber-
rációk mértékét (Quantimet módszer). 
Eredmények. (1) A 12 és 24 hónapos állatok esetében a megelőző mozgástréning jelentősen befolyásolta 
a figyelmet az inaktív csoporthoz képest. Az aktív 24 és 32 hónapos állatokban szignifikánsan csökkent a 
mortalitás mértéke. Ugyanezen csoport 32 hónapos állatai esetében nagymértékben nőtt a horizontális 
aktivitás, mintegy nem mutatkozott az életkor előrehaladásával párhuzamos jelentős aktivitás csökkenés. 
(2) A 24 és 32 hónapos idős állatokban, a 12 hónapos felnőtt állatokhoz képest csökkent a ChAT intenzitása 
az axonokban a Quantimet mérések során. A megelőző 6 hónapos tréningek ezt a csökkenést nem módo-
sították lényeges mértékben. A patológiás axon aberrációk viszont, melyek a 24 hónapos korban még alig 
jelentkeztek, a 32 hónapos aggkori patkányokon jelentős mértékben csökkentek már a 6 hónapos megelő-
ző mozgás-kezelés után. 
Következtetések. Mivel ismert, hogy hathatós gyógyszeres terápia egyelőre nem létezik az Alzheimer-kór 
kezelésére, a prevenció felé célszerű fordulni. Fontos, hogy kidolgozzuk a preventív kezelésben a mozgás-
terápia optimális paramétereit és megismerjük ennek a kezelésnek a hatásmechanizmusát, amely felhasz-
nálható többek között a kiegészítő gyógyszeres terápia céljaira is.
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HÁROM DIMENZIÓS SZÖVETTENYÉSZTÉSI ELJÁRÁS 

FEJLESZTÉSE KERINGŐ TUMORSEJTEK VIZSGÁLATÁHOZ 

TEMESFŐI Viktória, KURDI Csilla

A malignus betegségek eredményes terápiájához kiemelten fontos a tumorok, mikrometasztázisok korai 
felismerése és a daganat biológiai viselkedése alapján összeállított adekvát kezelés. A tumorok áttétképzé-
sének kiemelt lépése a tumorsejtek megjelenése a vér- és nyirokkeringésben. A tumoros masszából kiváló 
sejtek alapvető tulajdonságai, felszíni markerei alapján következtethetünk a kiindulási daganat malignitási 
fokára, a daganatos folyamat előrehaladottságára a szervezetben. A klinikai alkalmazhatóság útjában a 
keringő tumorsejtekről alkotott molekuláris és immunológiai ismeretek hiánya és az izolálható sejtek 
igen alacsony száma áll (megközelítőleg 5 sejt/7,5 ml vér). Annak érdekében, hogy megismerjük a keringő 
tumorsejtek metasztatikus aktivitását és viselkedését az áttét helyét képező távoli szervekben, több infor-
mációt kell nyernünk az áttétképzés során lezajló genetikai, epigenetikai és immun fenotípus változások-
ról. 
A kutatási terület fejlődésének köszönhetően egyre több tény támasztja alá, hogy a tumorokat körülvevő 
mikrokörnyezet aktív résztvevő a daganatokat érintő változásokban. A tumorsejtek és az őket körülvevő 
sztróma – asszociált sejtek, extracelluláris mátrix elemek, szolubilis faktorok – szoros kölcsönhatásban áll-
nak egymással. Ezek alapján az áttétképzés in vitro vizsgálata során is fontos szerepet kap az in vivo szöveti 
környezet megfelelő modellezése.
Irodalmi adatokra támaszkodva célul tűztük ki emlőrákkal diagnosztizált betegek perifériás véréből kinyer-
hető keringő tumorsejtekből sejtkultúra létrehozását és vizsgálatát 2 majd 3 dimenziós geometriájú szö-
vettenyészetekben. Az izolált és tenyésztésbe vont sejtek fenotípusát sejtfelszíni markerek, a citoszkeleton 
és az életképesség vizsgálatával kívánjuk monitorozni. Hosszú távú célunk összefüggést keresni a keringő 
daganatsejtek száma, a betegség stádiuma, valamint az alkalmazott terápia hatékonysága között. 
A betegekből származó minták vizsgálatának előkísérleteként 3 dimenziós fibrin mátrix kialakításába és 
előzetes tesztelésébe kezdtünk tumoros és nem tumoros sejtkultúrákkal. Fibrin hálót humán plazmából 
állítottunk elő kalcium tartalmú puffer jelenlétében, thrombin hozzáadásával. A létrejövő mátrix szerkeze-
tét a sejttenyésztéshez megfelelő körülmények előállítása érdekében optimalizáltuk. Fluoreszcens festéssel 
(DAPI, Calcein, Hoechst) és mikroszkópos módszerekkel vizualizáltuk a fibrin hálóba ültetett sejtek – 3T3 
fibroblaszt sejtek, MDCK vese és MCF-7 emlő tumor sejtek – migrációját és elhelyezkedését a hálózatban. 
Az ilyen módon nyert előzetes ismeretek a fibrin hálózat struktúrájáról, pórusméretéről és a különböző sej-
tek mátrixban mutatott viselkedéséről nagy segítséget nyújtanak a keringő tumorsejtek későbbi tenyész-
tésbe vonásához annak érdekében, hogy megfelelő rendszert építhessünk ki az áttétképzés modellezésére.

Kulcsszavak: keringő tumorsejtek, mikrokörnyezet, fibrin mátrix, 3D sejtkultúra
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AZ OXIDÁLT HEMOGLOBIN FORMÁK SZEREPE AZ 

INTRAVENTRICULÁRIS VÉRZÉST KÖVETŐ NEURO-

INFLAMMÁCIÓBAN 

TOLNAI Emese

Bevezetés: Kis súlyú koraszülteknél az agyi érrendszer éretlensége gyakran vezet intraventriculáris vér-
zéshez (IVH), mely súlyos idegrendszeri károsodásokat okozhat. Jelenleg nincs elérhető terápia, ami al-
kalmas lenne az IVH-t követő gyulladásos folyamatok megakadályozására. A megfelelő terápia kialakí-
tásához fontos, hogy az IVH-t követő gyulladás kezdeti molekuláris mechanizmusait azonosítani tudjuk. 
Kísérleteinkben az oxidált hemoglobin (Hb) formák pro-inflammatórikus hatását vizsgáljuk, feltételezzük, 
hogy az IVH-t követő gyulladásos folyamatokban a Hb oxidációja kóroki szereppel bír.  A 24-34. terhessé-
gi korú koraszülöttekben az agykamrákat vékony, éretlen erek veszik körül. IVH során számos etiológiai 
faktor együttes fennállása (hypoxia, emelkedett jobb pitvari nyomás) következtében az agyi vénás nyo-
más megemelkedik és a kapilláris-venula junkciónál vérzés keletkezik, ami ventriculáris ödémához és vér 
megjelenéséhez vezet a cerebrospinalis folyadékban (CSF). Az ezt követő hemolysis magas koncentrációjú 
extracelluláris Hb megjelenéséhez vezet az intraventriculáris térben. A Hb az extracelluláris térben köny-
nyen oxidálódik, melynek során metHb illetve ferrylHb képződik. A ferrylHb nem egy homogén kémiai 
struktúra, hanem különféle oxidációs termékek elegye, melyben megtalálhatók porfirin és globin gyökök, 
kovalens kötéssel keresztkötött globin-globin multimerek, valamint globin-porfirin adduktok. 
Anyagok és Módszerek: Jelen munka során eddig 90, a DE Gyermekklinikáján IVH-t követően gyűj-
tött CSF analízisét végeztük el. A Hb, metHb szinteket spektrofotometrálással, a teljes heme tartalmát 
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine reagenssel (TMB) és a keresztkötött globin-globin multimereket Western 
Blot technikával mutattuk ki. Az endothel sejteket (HUVEC) humán köldökzsinór vénából izoláltuk. A 
HUVEC kezelés hatására indukálódó VCAM-1, ICAM-1 E-selectin, interleukin1β és a TNFα mRNS szintjét 
kvantitatív RT-PCR módszerrel határoztuk meg.  
Eredmények: Kimutattuk, hogy IVH-t követően a CSF-ben a Hb oxidációja bekövetkezik, melynek során 
globin-globin keresztkötött multimerek képződnek. Meghatároztuk IVH illetve kontrol csoporttól vett CSF 
teljes hem tartalmát is. Az IVH csoporttól vett CSF teljes hem tartalma a 121.4±69.9 mmol/L, míg a kontrol 
csoportból származó CSF-ban hem nem volt kimutatható. A CSF abszorpciós spektrumának analízisé-
vel meghatároztuk a minták Hb és metHb tartalmát. Az átlagos metHb koncentráció az IVH csoportban 
20.47±14.7 mmol/L, míg a kontrol csoportban 0.37±0.64 mmol/L. A CSF szabad hem koncentrációja az 
IVH csoportban 73.3±41.6 mmol/L, míg a kontrol csoportban nincs kimutatható mennyiségben szabad 
hem. 
Összefoglalás: Az eredményeink azt mutatják, hogy a hemoglobin oxidációja és degradációja megfigyelhe-
tő az intraventricáláris vérzést követően. Meghatároztuk a különböző oxidáltsági állapotú hemoglobinok 
koncentrációját a CSF-ben. A ferrylHb tartalmú CSF-el kezelt endothel sejtekben az adhéziós molekulák, 
interleukin1β és a TNFα expressziója fokozódott.
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DETERMINATION OF THE ESSENTIAL NUMBER OF 

MOTONEURONS REQUIRED TO PRODUCE FUNCTIONALLY 

USEFUL HINDLIMB LOCOMOTION 

TÖRÖK Dénes

An avulsion injury of one or more spinal ventral roots induces a critical loss of motoneurons followed by ir-
reversible locomotor function impairment ranging from inadequate limb movement to complete paralysis 
of th limb. Recent surgical techniques result in the improvement of limb function, however, the question 
remains how many motoneurons are needed to survive and grow new axons to achieve sufficient muscle 
reinnervation. The aim of this study was to determine the minimum motoneuron numbers, required to 
reinnervate the denervated skeletal muscles of the limb and produce a functionally satisfactory locomotor 
pattern. In order to determine the threshold of satisfactory functional reinnervation we have developed 
and employed a sensitive movement recording and analysing system as none of the commercially available 
methods/equipments was able to provide a quantifiable and in-depth analysis about the motor pattern of 
the whole hind limb. Therefore we combined the use of video-based footprint and hind limb motion analy-
ses to achieve a new and reliable assessment. Sprague-Dawley rats that underwent a lumbar 4-5 (L4-5) 
ventral root avulsion had their L4 ventral root reimplanted and received different doses of riluzole (0.4, 
0.8 and 1,6 mg/kg every second day for two weeks postoperatively) treatment in order to rescue incremen-
tal numbers of the damaged motoneuron pool. Control animals received no treatment. For the kinematic 
analysis we used a long plexiglass runway with a plexiglass mirror fixed under the floor plate. The rats were 
trained preoperatively to walk unforced from one end towards their home cage situated at the other end.  
The locomotor pattern of the rats was recorded with high resolution (1080x720 pixels) and high speed 
(100 frames/s) digital cameras from both lateral and caudal aspects simultaneously. Four lateral and five 
rear-view parameters of the hind limb movement pattern were evaluated by measuring specific joint an-
gles, footprints and gait parameters in single video frames. Four months after the operation we carried 
out Fast Blue retrograde tracing in order to label and count the reinnervating motoneurons. A correlation 
between the numbers of the reinnervating motoneurons and the functional improvement was made. Our 
results confirmed that the video-based locomotor analysis system provides detailed and useful informa-
tion on the pattern and time course of the reinnervation process. Therefore a strong relationship between 
functional restoration of the original movement pattern and morphological reinnervation was proven. 

Keywords: spinal cord, avulsion, regeneration, motion analysis
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PSZICHOLÓGIAI ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ
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MŰVÉSZI REKLÁMOK DIMENZIÓINAK ÉS HATÁSOSSÁGÁNAK 

VIZSGÁLATA 

BARKÓ Mária, BALÁZS Katalin

Háttér és célok: Egyre fontosabb szerephez jutnak az alternatív reklámstratégiák az marketingüzenetek 
eljuttatásában a fogyasztóhoz. Az egyik ilyen technika a művészi megközelítés és művészi kifejezőeszközök 
reklámokban történő alkalmazása. Tanulmányunk célja a művészi reklámok természetének és hatásossá-
gának vizsgálata volt. A vonatkozó szakirodalom feltárásán túl empirikusan vizsgáltuk a művészi reklámok 
hatékonyságát, valamint azt, hogy mely elemek játszanak szerepet a művészi reklámok hatásosságában.
Módszer: Fókuszcsoportos interjúk és kérdőíves elővizsgálatok alapozták meg a kérdőíves fővizsgálatot. Az 
elővizsgálatok célja a fogyasztók által művészinek tekintett reklámingerek és a művészi reklám fogyasztói 
megítélésével kapcsolatos adatok gyűjtése; a releváns konstruktumok köznyelvi megnevezésének vizsgála-
ta; illetve az ingerszelekció volt. A fővizsgálat online, kérdőíves formában zajlott. A vizsgálati személyeknek 
(N=167) 19 reklámot kellett értékelniük. Több módszerrel is mértük a hatásosságot: tetszés, figyelemfel-
keltő képesség, szubjektíven megítélt hatásosság, valamint felidézési teljesítmény szabadfelidézéses hely-
zetben. A reklámokat a következő konstruktumok szempontjából értékeltettük: érthetőség, esztétikusság, 
újszerűség, kreativitás, a reklám művészi voltának mértéke. Ezen felül mértük még a vizsgálati személyek 
meggyőzési tudatosságát.
Eredmények: Az empirikus adatok alapján a művészi reklámok meghatározó hatásdimenziói az újszerű-
ség, esztétikusság, ugyanakkor az érthetőségnek is van szerepe a művészi reklámok hatásosságában. Ezek-
hez képest a kreativitás nem segíti tovább a művészi megítélés előrejelzését. A reklámok művészi jellege, 
illetve a hatásdimenziók (újszerűség, esztétikusság, érthetőség) nagyban meghatározzák a hatás mérésére 
szolgáló tetszés, figyelemfelkeltő képesség és hatásosság megítélését, de a reklámok felidézését nem. A 
művészi reklámok egyes hatáselemei eltérő súllyal jutottak érvényre az egyes hatásosságot mérő skálákon 
és a felidézési teljesítmény mérése során. Továbbá az adatok alapján a hatásosságot a személy meggyőzési 
tudatosságának mértéke nem befolyásolja jelentősen. 
Konklúzió: Az empirikus adatok támogatják a művészi megjelenítési mód alkalmazását a reklámokban. Az 
eredmények egyúttal arra is ráirányítják a figyelmet, hogy a reklámvizsgálatok során érdemes odafigyelni a 
fogyasztók által használt nyelvezetre, mert az képes befolyásolni a mért változók közötti kapcsolatot. 

Kulcsszavak: művészi reklám, reklámhatásosság, újszerűség, esztétikusság, kreativitás, meggyőzési tuda-
tosság
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NŐI VEZETŐK TÁMOGATÁSA COACHINGGAL - „GYERMEKKOR 

NÉLKÜLI” ÉLTANULÓK A MUNKA 

BÁTHORY NÉMETH Andrea

Napjainkban már rendszeresen találkozhatunk a business coaching folyamat elnevezéssel, amely az üzleti 
életben a felső- és a középvezetők személyre szabott vezetői fejlesztését jelenti.  A folyamat alanya olyan 
üzleti coaching folyamatban vesz részt, amely révén azokat a munkahelyi problémákat, vezetői kompeten-
cia hiányokat tárja fel a vezető a business coach segítségével, amelyek az ügyfélnek gondokat, nehézsége-
ket okoznak a napi vezetői tevékenység folyamán. Bemutatásra kerül maga a business coaching folyamat, 
megkülönböztetve a hasonló támogató tevékenységektől. Több éves business coach munkám során meg-
figyelhetem, hogy egyre több olyan problémával keresnek business coachot, amelyek mögött munkahelyi 
vezetői kompetencia hiányok jelennek meg. Különösen feltűnt az a jelenség, hogy kiváló képességű női 
vezetők olyan elakadásokkal, gondokkal keresnek coachot, amelyek mögött sok esetben a gyerekkori szo-
cializációs problémákat lehet felfedezni. Munkám során általában átfogó képet kapok az ügyfél tanulási 
szokásairól illetve a diákévek alatti szocializációs szokásairól is. A hölgy vezetőkkel folytatott coaching 
munkám folyamán meglepő tapasztalataim vannak arra vonatkozólag, hogy a tanulmányok szempontjából 
kiváló, sikeres iskolai teljesítményű nők a munka világába érve vezetőként elakadásokkal, problémákkal, 
nagyfokú kudarcérzésekkel szembesülnek.
 A doktori disszertációmban arra keresem a választ, hogy létezik e összefüggés a nők jó vagy nagyszerű 
iskolai teljesítménye és a későbbi, munkahelyi, vezetői  kudarca között. Eddig szerzett tapasztalataim sze-
rint ezek a nők gyermekkorukban alig szocializálódtak, szabadidős tevékenységekben alig vettek részt, 
délutánjaik nagy részét a másnapi órákra történő tanulás, készülés tette ki és/vagy élsportolók voltak. Így 
nem vettek részt a közösségformáló kötetlen gyermeki tevékenységekben, nem szakítottak időt arra sem, 
hogy az iskolai, szabadidős rendezvényeken részt vegyenek, azaz „alig voltak gyerekek, ” csak tanultak, s 
kitartó szorgalommal érték el sikeres tanulmányi eredményeiket. 
A munkahelyre megérkezve a magukkal hozott jó bizonyítvány révén hamar kiválasztódnak vezetővé, s itt 
kezdenek a problémák előjönni. A gyermekkori szocializáció hiánya erőteljesen érvényesül a vezetői kom-
petenciák hiányában. Nem tudnak együttműködni, rossz a feladat-átadó/ delegáló képességük, türelmetle-
nek a beosztottakkal szemben, általános bizalmatlanságuk miatt nem mernek és nem is tudnak delegálni. 
Mindezt tetézi a gyerekkorból hozott megfeleléskényszer, miszerint csak jól lehet teljesíteni, „négyest nem 
kaphatok”. Azt vizsgálom, hogy melyek azok a tipikus női szerepek, amelyek az iskoláskori rossz beidegző-
dések folyamán ezekhez a vezetői kudarcokhoz vezetnek.
A téma feldolgozása során három nagy diszciplínát használok fel. Ez a hármas terület az iskoláskori pe-
dagógia, a szervezet és vezetés tudomány vezetői kompetenciák köre, és maga az andragógia tudománya, 
amelyben megjelenik a coaching, mint a felnőttkori tanulás egyik speciális, modern formája. . A coaching 
folyamatban résztvevő egy felnőtt tanulási folyamat alanya a nem formális tanulási folyamaton keresztül. 
Részletesen bemutatásra kerül az andragógia és a coaching kapcsolata, egyezősége, összefüggései, keresve 
azokat a közös felületeket, amelyek bizonyítják, hogy a coaching valóban aktívan megjelenő részterülete 
az andragógia tudományának.
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TANÓRAKUTATÁS, ÚJ MÓDSZER VAGY MÁS MEGLÁTÁS? 

CZÓK Brigitta

Kutatásomat 2014 októberében kezdtem el az EKF Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola 
és Pedagógiai Intézet tanítói között, ahol először a tanórakutatás alkalmazására való felkészítés történt 
meg, majd megindult maga a tanórakutatás. Eddigi megfigyeléseimről a VIII. Miskolci Taní-tani Konfe-
rencián adtam számot.
Napjainkban a tanári munka komplex jelenség és az újdonságokból fakadó bizonytalanságok hatásai nem 
maradnak az osztálytermen kívül és a tanulói eredményességen is meglátszanak. A tanulók sikerében a 
pedagógus is osztozik, és jelentős háttérmunkával megteremti annak légkörét és lehetőségét. A háttér-
munka egyik lehetséges eleme a tanárok közti együttműködés és tudásátadás. Az eredetileg több mint száz 
éve Japánban működő metódusra csak a 1990-es években figyeltek fel a kutatók (Stevenson-Stigler,1992), 
de mára nemzetközileg elterjedt módszer. A magyar pedagógiai közösséget Gordon Győri János (2007) 
tájékoztatta a tanórakutatásról, mint a tanárok csoportos együttműködését igénylő munkafejlesztési mód-
szerről. A széleskörű alkalmazás hatására 2005-ben Hongkongban megalakult a Nemzetközi Lesson Study 
Társaság (WALS). Magyarországon azonban mind ez idáig nem voltak a tanórakutatás alkalmazásával 
kapcsolatos vizsgálatok, minthogy ezt még soha nem próbálták ki hazai környezetben.
Kutatásom során olyan tanítók kulcskompetenciáinak empirikus vizsgálatát végzem el, akik a tanóraku-
tatás módszerét alkalmazzák az egri kísérletben, illetőleg Japánban. A kutatás 4 fő kérdés köré épül, hogy 
az eredetileg japán tanítási módszert lehet-e alkalmazni a magyar közoktatásban, illetve a tanítók milyen 
készségeinek és pedagógiai ismereteinek fejlődését segíti elő a metódus. Harmadrészt milyen különbsége-
ket/hasonlóságokat mutat a magyar és japán tanárok tanítási attitűdje között; és milyen összefüggés mu-
tatható ki a magyarországi kísérletben lefolytatott tanórakutatásban – a tanítók által választott – kutatási 
téma, és a tanítók interkulturális kompetenciája között?
Az egri gyakorlóiskolában zajló kutatásban résztvevő megfigyelőként végzem feltáró munkámat; a felkészí-
tésekről feljegyzéseket készítettem, a munkafolyamatról pedig hanganyagokat, illetve egyes mozzanatok-
ról videofelvételt készítek. A kutatásban részt vevő valamennyi tanítónál órákat látogatok, amelyet köve-
tően félig strukturált interjúkat készítek velük, majd fókuszcsoportos beszélgetéseket folyatunk. A tanítók 
korábbi hospitálás naplóit, óraterveit és portfólióit is elemzem, hogy feltárhassam, miként jelennek meg 
bennük a tanítók interkulturális nézetei. Mindezekről, illetve a tanórakutatás folyamatát követő változá-
sokról tematikus interjúkat készítek és antropológiai terepnaplót is vezetek. Mivel egy tanórakutatási tevé-
kenységciklus lefolytatása körülbelül fél éves periódus, távlati céljaim között szerepel egy másik önkéntes 
tanári munkaközösség tanórakutatási tevékenységének vizsgálata is hazai környezetben, valamint egy ere-
deti japán tanórakutatás megfigyelése.
A tanórakutatás a tanári identitást és önreflexiót megerősíti, erős, alulról szerveződő szakmai közösséget 
hoz létre, és lerombolja a „tanár, mint adminisztratív munkát végző hivatalnok” sztereotípiáját. Ezenkívül 
a tanórakutatás során megtartandó kutatási bemutatóórára különböző iskolákból meghívott pedagógusok 
meglátásai megmutatják egy adott térség iskoláinak közös pontjait és problémáit, amivel később megol-
dási javaslatok, kézikönyvek dolgozhatóak ki regionális vagy országos szinten, illetve segítheti az oktatási 
főáramba tartozó intézmények és az alternatív iskolák közötti nagyobb fokú együttműködést is.
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A TESTTÖMEG-INDEX ALAKULÁSA ÉS A GASZTRÁLIS NEOFÓBIA 

CSÍKOS Tímea

A táplálkozási szokások az elmúlt idők során hatalmas változásokon mentek keresztül. Az anyák munkába 
állása a félkész ételek megjelenésén túl az evésregulációra is hatással voltak (externális evők). A sokszor 
ellentmondásos ajánlások keltette elbizonytalanodások, étkezési szekták kialakulásához vezettek. A média 
térhódításával a helyzet csak fokozódott. A double-bind kommunikációnak köszönhetően az evésszabályo-
zás patológiás állapotba került. A kettősséget mi sem bizonyítja jobban, mint az elhízottak és éhezők szám-
arányának fokozatos növekedése, illetve az evészavarok mind rövidebb időközönként történő megjelenése.
A lakosság tápláltsági állapotának hosszabb időn keresztül történő nyomon követése betekintést enged az 
adott régió szocio-ökonómiai státuszába és korrekciós-prevenciós lépések megtételét teszi lehetővé, vagyis 
biztosítja egy egészségesebb generáció felnövekedését. 
A gasztrális neofóbia olyan evészavar, mely az új ételek és ízek elutasításán alapszik (Forgács, 2013). Gyer-
mekek körében a leggyakoribb, de a populáció többi tagjánál is előfordul. A zöldségfélékre és a gyümöl-
csökre irányuló averzió következménye a magas élvezeti értékű ételek fogyasztása (Dennison et al, 1998), 
mely az elhízási mutatók növekedésén túl a 2-es típusú diabetesz megjelenését eredményezi.
Kutatásunk célja egy szabadkai minta tápláltsági állapotának felmérése és a gasztrális neofóbia szintjé-
nek kimutatása. Ebben az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint közzétett testtömeg-index (Body 
Mass Index = BMI) kategóriákon túl, Pliner és Hobden (1992) által létrehozott Étel Neofóbia Skála (Food 
Neophobia Scale = FNS) volt segítségünkre.
Az eredmények a táplálkozási elhajlások mindkét pólusának magas számarányáról, illetve a gasztrális 
neofóbia meglétéről tanúskodnak. Addig, amíg a BMI a teljes mintában jól alkalmazható, az FNS-ről kide-
rült, hogy csak felnőttek körében nyújt értékelhető eredményeket. A kérdőív gyermekek körében fogalmi 
gátak megléte miatt nem, vagy csak részben használható, ami egy új skála létrehozását szorgalmazza.    

Kulcsszavak: elhízás, alultápláltság, gasztrális neofóbia, BMI, FNS
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ZIMBARDO IDŐPERSPEKTÍVA KÉRDŐÍV (ZTPI) VALIDÁLÁSÁNAK 

VIZSGÁLATA 

DOMBI Edina

Zimbardo és Boyd (1999) elméletében olyan koncepcióval áll elő, mely szerint az embereknek saját ma-
gukról, a világról és másokkal való kapcsolataikról kialakított képüket egy idő alapú kognitív folyamat 
befolyásolja. Azáltal, hogy időben különböző mentális modellekkel rendelkezünk, alakítjuk ki az egyes 
időperspektívákat, amelyek akár tudattalanul is hatással lehetnek döntéseinkre és viselkedésünkre. Jelen 
cselekvéseinkre olykor az eddig megélt élmények, tapasztalatok, máskor pedig a jövőbeli elvárásaink és 
terveink gyakorolnak befolyást. Az időperspektíva egy olyan tudattalan kognitív folyamat, amely meghatá-
rozza az emberek gondolkodását, viselkedését, akár szubjektív jóllétüket és egészségi állapotuk megítélését 
is. Előadásomban azokat a tényezőket ismertetem, amelyek alapvetően befolyásolják az emberek időpers-
pektíváját: például a személy neme, életkora, iskolázottsága és származása.
Zimbardo Időperspektíva Kérdőívét számos országban adaptálták és validálták már. Hazai mintán történő 
vizsgálatunk elsődleges célja az volt, hogy egy olyan kérdőívet kapjunk, amely megfelelő pszichometriai 
paraméterekkel rendelkezik, továbbá annak vizsgálata, hogy egyes demográfiai tényezők és az időpers-
pektívák kapcsolata a nemzetközi kutatásokhoz hasonló mintázatot mutat-e. Egy demográfiai kérdőív se-
gítségével vizsgáltuk a nemi különbségeket, a szocioökonómiai státusz és az iskolai végzettség szerepét az 
időorientáció alakulásában. A kérdőívet online kitölthető formában tettük hozzáférhetővé egyetemi levele-
zőlistákon és közösségi oldalakon, így általános iskolától idős korig széles mintát vizsgálhattunk, több mint 
1500 személy részvételével. A kérdőív faktorstruktúrájának vizsgálatához feltáró faktoranalízist (EFA) al-
kalmaztunk. Ennek az eljárásnak a célja, hogy a tesztet alkotó elemek mögött meghúzódó látens faktoro-
kat feltárjuk, vagyis azokat a változókat, amelyek egymással szoros kapcsolatban állnak. A ZTPI kérdőív 
öt elkülönülő dimenziója: a negatív múlt orientáció, a pozitív múlt, a hedonista jelen, a fatalista jelen és a 
jövőorientáció. Megerősítő faktoranalízist (CFA) végeztünk AMOS 22.0 program segítségével, amelyben 
összehasonlítottuk azokat a modelleket, amelyeket a feltáró faktoranalízis révén alakítottunk ki, azt vizs-
gálva, hogy mely modellben a legerősebb a faktorok belső konzisztenciája. Végezetül pedig a kérdőív és 
a demográfiai tényezők kapcsolatát vizsgáltuk egyéb statisztikai módszerek alkalmazásával: t-próbával, 
korrelációszámítással és varianciaanalízissel.

Kulcsszavak: időperspektíva, ZTPI, validálás, faktorelemzés
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ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ ÉS NEM VÉGZŐ SZEMÉLYEK 

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA AZ ÉNHATÉKONYSÁG ÉS AZ 

ÖNÉRTÉKELÉS MENTÉN 

DORNER László 

Háttér: Az önkéntesség egy társas térben megvalósuló, tervezett, tudatos választáson alapuló tevékenység, 
melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó 
érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az utóbbi évtizedekben számos 
olyan tényezőt azonosítottak a kutatók, melyek fontos szerepet játszanak az önkéntesség elkezdésében és 
tartóssá válásában. Ezek közül kiemelhetőek a motivációk (Omoto és Snyder, 1990), attitűdök (Sundeen. 
1992), szocioökonómiai változók (Janoski és mtsai, 1998) és a személyiségvonások (Burke és Hall, 1986).
Kutatás célja: Kutatásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy a formális (hivatalos kere-
tek között végzett) önkéntesség és a különböző pszichológiai változók (énhatékonyság, önértékelés) 
között hazai mintán milyen összefüggéseket láthatunk. Feltételezem, hogy a korábbi, főként kül-
földi kutatásokban megjelenő mintázat (pl. Johnson, 1998) miszerint az önkéntes személyek maga-
sabb énhatékonyság érzéssel jellemezhetőek, illetve magasabb önértékelésről adnak számot, mint 
az önkéntes tevékenységet nem végző személyek, hazánkban is hasonló jellegzetességet mutat.
Módszerek: Kutatásomban az Általános Énhatékonyság Skála (GAS, Schwarzer és Jerusalem, 
1995) Kopp Mária által magyarra adaptált, 10 itemből álló verzióját, továbbá a Rosen-
berg-féle Önértékelés Skála (1965) magyar adaptációját használtam. Kutatásomban a fontos 
szocioökonómiai változók (pl. nem, életkor, vallásosság) tekintetében kiegyensúlyozott almintákat 
igyekeztem létrehozni, az ebből adódó torzítások minél hatékonyabb kiküszöbölésére.
Minta: Önkéntes tevékenységet végző és nem végző személyek alkotják a mintát, összesen 250 fő vesz 
részt a vizsgálatban, amely hazánk különböző területein élő önkéntesek és nem önkéntesek bizonyos 
pszichológiai jellegzetességeinek önjellemzéses vizsgálatával történő összehasonlítását tűzte ki célul.
Eredmények: A kutatás jelenleg is folyamatban van, annak eredményei a Tavaszi Szél Konferencián kerül-
nek bemutatásra. Az eredmények kiértékelése SPSS statisztikai szoftver segítségével történik.

Kulcsszavak: önkéntesség, énhatékonyság, élettel való elégedettség 
 



409Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

A TÖRTÉNELMI KRITIKAI GONDOLKODÁS KOGNITÍV 

ELEMEINEK AZONOSÍTÁSA EDU 2.0 TANULÁSI KÖRNYEZETBEN 

ÉRSEK Attila

A kutatás a gyakorlati tanári munka támogatására kíván olyan fejlesztést biztosítani, amely két területet 
kíván egyesíteni: elektronikus tanulási környezetben a kritikai gondolkodás tesztelésének, fejlesztésének 
lehetőségeit keresi a történelem tantárgyban. 
A kritikai gondolkodás fejlesztése az amerikai társadalomtudományi nevelés egyik fő feladata, hazánk-
ban az utóbbi évtizedig csak néhány munka foglalkozott ezzel. A nemzetközi szakirodalomban megjelenő 
kritikai gondolkodás széles körű feltárását vállalta Molnár (2002) magyar nyelven, angolul szakirodal-
mi áttekintést Lai (2011) készített. Újabb eredményeket jelent a Pearson-féle RED kritikai gondolkodás 
modell felhasználása napjainkban (2015). Bárdossy (2007) alapján keresem annak lehetőségét, hogy az 
RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) modell miképpen használható a témám kapcsán. 
A tanítási-tanulási folyamat rendszerszemléletei közül néhány példa segítségével elhelyezem a témám a 
pedagógiai rendszerben. Báthory 1997-es modellje iránymutató számomra. A bemeneti tényezők esetében 
a pedagógiai tervezőmunkát meghatározó dokumentumok tartalmi áttekintése, ismerete fontos a peda-
gógusnak. Itt a 4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv dokumentumelemzését elvégezve kívánom a témát 
érthetővé tenni néhány példa segítségével. Az Edu 2.0-ás alkalmazás használata a tanítási-tanulási folya-
mat közben a tanulók személyiségének fejlődésében, önfejlesztésében (ismeret, képesség stb.) mutatkoz-
hat meg. 
A személyiségfejlesztéshez kapcsolódik a személyiség funkcionális modellje, amit Nagy (2000) dolgozott 
ki. Csányi Vilmos és Kampis György kutatásaira alapozva gondolta tovább a komponensrendszer-elmé-
letet. Eszerint az ember, mint személyiség és a csoport, mint a személyiséget létrehozó szocializációs és 
perszonalizációs rendszer is komponensrendszer. A rendszereknek van formája, kölcsönhatása és belső 
működése. A rendszer módosulhat. Ennek a „módosulásnak” az elérése az egyik fő cél a pedagógiában. A 
kritikai gondolkodással kapcsolatban ezek pontos meghatározása, a fogalmi meghatározások összevetése 
segíti majd a kutatásom. 
A kutatásom hipotézisei közül egyre fókuszálok: A történelemi ismereteket adaptívnak tekintő 11. osztályos 
gimnazisták szövegértelmezése hatékony. Az önértelmező komponensrendszerek hatékonyabb tudásszer-
zési mechanizmusai fejlettebb kritikai gondolkodást eredményeznek. Kutatom az információfeldolgozás 
hatékonyságának elemeit. 
A tanulók számára készítendő feladatoknak a mérésmetodikai alapelvekhez, feladattipológiához, 
itemszerkesztési elvárásokhoz igazodnia kell. Az előadás keretei között néhány példát mutatok e területen, 
s a feladatok feldolgozásának empirikus adataiból levonható következtetéseket is ismertetem.
A kutatás megvalósítása fejlődést biztosít a kritikai gondolkodás kognitív elemeinek fejlesztésében törté-
nelem tantárgyi keretbe ágyazva az IKT eszközök pedagógiai célú használata segítségével. Nem az alkal-
mazott eszköz (Edu 2.0) a lényeges számomra az előadás keretei között, hanem a témám esetében a kriti-
kai gondolkodás fejlesztésének lehetősége. A történelem témakörben alkalmazható kritikai gondolkodás 
taxonómiáját összeállítottam, az eredmények beépülése a tanítási-tanulási folyamatba növelheti a diákok 
tanórai és tanórán kívüli motivációját, az eredményesebb kognitív tevékenységet.

Kulcsszavak: kritikai gondolkodás, EDU 2.0, történelem, kompetencia
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AZ ERKÖLCS ÉS AZ ERKÖLCSI TANULÁS KOGNITÍV - 

KONSTRUKTIVISTA MEGKÖZELÍTÉSŰ MODELLJE A 

NEVELÉSTUDOMÁNYBAN 

FENYŐDI Andrea

A közoktatásban mindig is nagy szerepet kapott az erkölcsi nevelés. 2013. szeptemberétől az általános is-
kolákban bevezetésre került az erkölcstan tantárgy.  A neveléstudományban ez új kihívást és új terepet is 
kínál az erkölcsi fejlődés és fejlesztés vizsgálatában.
A tudatos erkölcsi nevelés koncepciójának alapja magának az erkölcs fogalmának tisztázása és az erköl-
csi fejlődésről, az erkölcs tanulásának módjairól szóló elméletek elemzése. Az erkölcs kérdéseit, definí-
cióját, elméleteit az etika és a filozófia művelői vizsgálták évszázadokon keresztül. Fontos szempont volt 
ebben az erkölcs tanulásáról, az egyén erkölcsi fejlődéséről valamint az erkölcs szerepéről az egyén éle-
tében szóló elképzelések megfogalmazása (Hume, Rousseau). A huszadik században ezek témák már a 
pszichológia köreibe is átkerültek, és kutatások folytak, elméletek születtek az erkölcsi fejlődés szakaszai-
ról (Piaget, Kohlberg) illetve az erkölcsi fejlődés kognitív (Kohlberg, Colby), érzelmi, empátiás (Hoffman, 
Zahn-Waxler, Eisenberg, Greene, Haidt) és szociális megalapozottságáról, valamint a generatív nyelvészet 
eredményei alapján az erkölcsi gondolkodás mechanizmusairól is modelleket alkottak (Hauser, Mikhail). 
Az evolúciós pszichológia az ember erkölcsének evolúciós meghatározottságát vizsgálja (Trivers, Krebs, 
Bereczkei). A konstruktivizmus mint megismerés- és tanulásfelfogás (Glasersfeld) alapján az erkölcsöt az 
elme által alkotott tudásszerveződésnek tekinthetjük (Nahalka), amelyet biológiai alapokból kiindulva és 
környezeti hatásra az egyén saját maga konstruál.
Doktori kutatásomban az erkölcsi fejlődés, az erkölcsi tudás alakulásának vizsgálatát tűztem ki célul. Nem 
kerülhető meg azonban az erkölcs újradefiniálása és a tanulási modell felállítása. Az erkölcs értelmezését 
a mai napig elsődlegesen az etikai és társadalomtudományi fogalmak határozzák meg, gyakran erősen 
objektivista szemlélettel. Az oktatás-nevelés folyamatára is hat ez a szemlélet. Ugyanakkor fontos lenne 
figyelembe venni az új kutatási irányokat, eredményeket és az ezekben felmerülő kérdéseket is. Milyen 
tudásnak értelmezzük az erkölcsi tudást? Deklaratív szabályrendszer, ítéletrendszer vagy procedurális tu-
dást, képességet is feltételezzünk? Milyen szerepe lehet az empátiának és az érzelmeknek? Milyen terüle-
teken lehetnek biológiai – evolúciós meghatározottságok? Hogyan képes a gyermek a környezetében meg-
figyelt helyzetekből morális értelmezéseket, ítéleteket levonni? Milyen más képességekkel függ össze az 
erkölcs fejlődése? Milyen módon befolyásolja az erkölcsi tudás az egyén viselkedését? Mennyiben implicit 
ez a tudás? Mennyiben ismeri az egyén a saját erkölcsi ítéleteit, azaz milyen metatudása van erről? 
Előadásomban ennek az elméleti kutatási szakasznak jelen eredményeit mutatom be. Célom az erkölcs 
fogalmának kognitív-konstruktivista újraértelmezése. Felhasználom a klasszikus erkölcsfejlődési elméle-
teket és az újabb kutatási irányzatok elméleti alapvetéseit, és felvázolok egy alapozó modellt az erkölcsi 
tudásról. Ennek tartalma alapvetően befolyásolja a további kutatási kérdéseket és az alkalmazott módsze-
reket.
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HOZZÁTARTOZÓI CSOPORT KIALAKÍTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE 

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEKET GONDOZÓ CSALÁDOK 

KÖRÉBEN 

GÁLOVÁ Zsóka, HARMATINÉ Dr. OLAJOS Tímea

Témaválasztás indoklása: Előző munkahelyemen, a DMJV VSZSZ Újkerti Gondozó Szolgálat Ifjúság Utcai 
Fogyatékosokat Ellátó Intézményében, ahol most mint önkéntes tevékenykedem, fontosnak tartjuk a fo-
gyatékossággal élő gyermeket/fiatalt nevelő gondozók mentálhigiénés és pszichológiai támogatását. 
Elméleti háttér: Egy baba születése nagy mértékben megváltoztatja családjának életét, azonban egy sérült 
gyermek az egész család életére ránehezedhet (Hajduska, 2008). Azoknál a családoknál, ahol fogyatékos-
sággal élő, vagy krónikusan beteg gyermek születik, a nehézségek gyakran a mindennapi élet megszerve-
zéséből, illetve a társadalmi előítéletekkel való megküzdésből erednek (Nisell és munkatársai, 2003). A 
hozzátartozók sokszor tapasztalják, hogy egyedül maradnak a gondozói terhekkel. A fogyatékossággal élő 
családtag ellátása gyakran kedvezőtlenül hat a gondozók identitására, a családi identitást háttérbe szorítja 
a gondozói identitás (Gálová, 2013). Mindez beszűkíti életterüket, és súlyos fizikai, szellemi, érzelmi ter-
hekkel járhat. Caplan (1976, id. Bodonyi és mtsai, 2006) a családtagok mentális egészségének szempontjá-
ból különböző funkcióit különíti el.
Módszertan: Az adatok felvétele kérdőíves formában történt. A kutatásunkban  egy kérdőívet állítottunk 
össze a fogyatékos személyek nappali ellátását igénybe vevő hozzátartozóik számára, ezen kívül a Megküz-
dési Módok Kérdőívet vettük fel. A kutatásban az Újkerti Gondozó Szolgálat mind a 4 telephelye részt vett, 
melyből 2 telephelyen kiskorú fogyatékosokat látnak el, 2 telephelyen viszont felnőttekkel foglalkoznak. 
A kérdőívet nagy számban az édesanyák töltötték ki. A mintában 50 fő szerepel, de törekszünk a minél 
nagyobb minta elérésére.  
Konklúzió: A támogató csoport sokat segít a hozzátartozóknak a fizikai, pszichés sérülés kialakulásának 
csökkentésében. A társas támasz kedvezőbb bio-pszicho-szociális helyzetet erdményez a gondozó hozzá-
tartozók számára. Azok a hozzátartozók, akik megtapasztalják,  hogy nincsenek egyedül sokrétű prob-
lémáikkal, jobban érzik magukat, kiegyensúlyozottabbak. A “nem vagyok egyedül” érzés kialakulásának  
elősegítése  központi törekvése  a támogató csoportoknak. Fontos szempont minden foglalkozás alatt a 
remény fenntartása, a bevált stratégiák megosztása a hasonló problémával küzdőkkel, a pozitív szemlélet 
kialakítása. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szülők, a hozzátartozók érezzék, hogy más megérti őket, hogy 
átlendítsék a nehéz napokon, helyzeteken és hogy valóban nincsenek egyedül. 

Kulcsszavak: család, gyerek, szülői csoportok, fogyatékosság, krízis
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 AZ IMPLICIT TANULÁS KONSZOLIDÁCIÓJÁNAK FEJLŐDÉSE 

GYERMEKKORTÓL FELNŐTTKORIG 

JUHÁSZ Dóra, JANACSEK Karolina, NÉMETH Dezső

Az implicit (nem tudatos) tanulás kulcs szerepet játszik a készségek, az automatikus viselkedések és a 
szokás jellegű viselkedések elsajátításában. Az implicit tanulás fejlődésével számos kutatás foglalkozott, 
azonban kevés figyelmet fordítottak ezen alapvető tanulási mechanizmus konszolidációjára. Az implici-
ten elsajátított tudás konszolidációjával kapcsolatos eredmények alapján úgy tűnik, hogy a fiatal felnőttek 
mutatnak jobb teljesítményt, míg az idősebb korosztály felejtést mutat a konszolidációs idő elteltével a 
második adatfelvételkor. Az implicit tanulás gyerekkori fejlődésére eddig nem irányult figyelem, így jelen 
kutatás hiánypótló lehet ebben a témakörben is. Kutatásunk célja tehát az, hogy probabilisztikus szekven-
cia tanulási feladattal megvizsgáljuk, hogy a különböző életkorokban (8-30 év) az implicit tanulás által 
megszerzett tudást milyen mértékben tartjuk meg és alkalmazzuk. A vizsgálatban 120 fő vesz részt, 6 élet-
kori korcsoportra osztva. Az előadás bemutatja és részletesen elemzi az életkori hasonlóságokat és különb-
ségeket az implicit tudás konszolidációjával kapcsolatosan és felvázolja ezen hasonlóságok, különbségek 
lehetséges okait, hátterét.

Kulcsszavak: konszolidáció, szekvenciatanulás, implicit tanulás, fejlődés
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A CSOPORT- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGUSSZEREP 

ÉS A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA ÖSSZEFÜGGÉSEI A TANÁRI 

PÁLYAPROFILBAN 

KATONA Istvánné, SUBRT Péter

A tervezett tanulmány terjedelme 0,5 – 1 ív (6 – 12 oldal). A tanulmány társszerzővel készül, a szerzők 
Katona Istvánné és Subrt Péter I. éves doktorandusz hallgatók. Témavezetőink Dr. Ludányi Ágnes és Dr. 
Hadnagy József. A tanulmány jellege: szintetizáló elemzés. 
Tanulmányunkban egy konkrét pedagógiai problémából indulunk ki. A pedagógiai gyakorlatban a peda-
gógusok többsége a kompetencia alapú oktatás alatt kevés figyelmet fordít a csoportok, közösségek fej-
lesztésére. Feltételezzük, hogy ha a pedagógusok a személyiségfejlesztésről rendszerszemléletű modell-
ben gondolkodnának, lehetőségük nyílna a személyiség komplex megismerésére, tantárgyfüggő és/vagy 
tantárgyfüggetlen keretek közötti fejlesztésére. Munkánkban a komponensrendszer-elmélet alapján mű-
ködő személyiségelméletet kívánjuk bemutatni, amely kiválóan használható a személyiség összetevőinek 
megismerésére, a személyiségfejlődés segítésére, és jól illeszkedik a neveléstudomány fogalmi rendszerébe.
Röviden bemutatjuk a személyiség hierarchikusan egymásra épülő fejlettségi szintjeit, a személyiséget al-
kotó kompetenciákat, különös tekintettel a témához tartozó szociális kompetenciára, valamint a szakmai 
(pedagógus) kompetenciára. Majd a szociális kompetencia fejlődésének segítéséhez kapcsolódó ” tanulói 
csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése” tanári kulcskompetencia hierarchikus kompo-
nensrendszerként való elemzésével folytatjuk tanulmányunkat. Keressük az említett tanári kompetencia 
és a szociális kompetencia komponenseinek összefüggéseit, illeszkedési pontjait, hogy feltárjuk a csopor-
tok és közösségek fejlesztéséhez szükséges kompetencia kapcsolatokat. A két kompetencia fogalomrend-
szerét a továbbiakban a „csoportfejlesztés és közösségi értékek” kompetenciaterületről kiindulva fogjuk 
közelíteni egymáshoz. Majd rátérünk a csoport- és közösségfejlesztő pedagógusszerep bemutatására. Ezzel 
kapcsolatban említést teszünk a szociális kompetencia komponenseinek formálásához kapcsolódó peda-
gógiai problémákról és a bemutatott személyiségmodell alapján vázoljuk a szocializációt segítő pedagógiai 
feladatokat, lehetőségeket. 
Tervünk az, hogy kutatásunkban a kvalitatív és kvantitatív kutatás módszertani eszközöket az integratív 
modell alapján fogjuk használni. Feltételezzük, hogy ezzel olyan vizsgálati eszközöket fogunk adaptálni il-
letve kifejleszteni, amelyek hozzájárulnak a szociális kompetencia fejlődését segítő tanári kompetencia és a 
diákok szociális kompetenciájának fejlettsége közötti összefüggések árnyaltabb feltárásához, elemzéséhez 
és a fejlesztési lehetőségek bemutatásához.
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DOLGOZNI - ITT ÉS MOST! 

AVAGY MINDFULNESS MÓDSZEREK A VEZETÉS- ÉS 

SZERVEZETFEJLESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN 

KIS-TAMÁS Loránd

A köztudatban a „tudatos jelenlét”, a meditáció gyakorlata, és az „itt és most” szemlélete gyakorta kötődik 
a keleti hagyományokhoz, a szerzetesekhez és az ezoterikusokhoz. Azonban az elmúlt években egyre több 
közismert és sikeres, nyugati, nagyvállalati vezetőről és pénzügyi szakemberről derül ki, hogy sikerüket 
a rendszeres meditációnak tulajdonítják. Olyan sikercégek, mint a Twitter, Goldman Sachs, Facebook, 
Google szintén alkalmazzák vezetőik és munkatársaik teljesítményének és jóllétének fokozására.
A mindfulness alapú képzések a szervezetfejlesztő és tréningcégek közkedvelt módszerévé kezd válni, szer-
te a világban.  
Az elképesztő sebességgel növekvő internetes rákeresések mennyisége, és a témában írt tudományos ku-
tatások sokasága azt jelezi, hogy a mindfulness trenddé és divattá válik, nemcsak a laikus érdeklődők és a 
kutatók körében, de a pénzügyi világban és a vezetéstudományban is.
Elődadásomban körbejárom, hogy vajon minek köszönhető ez a nagy népszerűség: 

• Talán a minket napról-napra elárasztó és egyre növekvő infor-
mációáradatban tudunk így rendet teremteni? 

• Vagy az úgynevezett multitasking üzemmód mellékhatásainak „gyógykezelését” látjuk benne? 
• Esetleg döntéseink fókuszáltabb előkésztéséhez alkalmaznánk a tudatos jelenlétet? 
• Segít-e hatékonyan a munkahelyi stressz és kiégés kezelésében?
• Egy hajszolt világban (pl. üzleti nagyvállalatok, bankok, brókercégek, gyárak) se-

gít-e a tudatos jelenlét emberibb környezetet és sikeres megküzdést létrehozni? 
Doktori kutatásom témája is a pénzügyi szektorban dolgozók kiégésének kezelése mindfulness alapú tech-
nikákkal. E kutatás hátterében egy korábbi, nagyszabású brókerkutatásunk áll, amelynek eredményeiből 
hű képet kaphattunk e terület működéséről és kiégési tüneteiről. Az elmúlt években több nagyvállalatnál 
is foglalkoztunk stressz- és kiégés-kezeléssel, egészség- és lendületmegőrzéssel, reziliencia fejlesztésével.  
Jelen előadásomban az elmúlt időszak nemzetközi kutatásait, kutatói csoportunk projektjeinek tapasztala-
tait és saját fejlesztői tapasztalataimat hívom segítségül annak bemutatására, hogy a fenti kérdések hogyan 
függnek össze a mindfulness alapú vezetés- és szervezetfejlesztéssel.
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MUNKAVÁLLALÓI ELKÖTELEZETTSÉG: A NEMZETKÖZI 

TRENDEK NYOMÁBAN 

KOVÁCS Szilvia

Az előadás témájában korábbi publikációmhoz kapcsolódik, mely a tanszékünk kutatócsoportja által szer-
kesztett tanulmánykötet fejezeteként jelent meg (Faragó, 2013). A fejezet azt mutatja be, hogy miként lehet 
a munkavállalói elkötelezettséget a szervezet-munkavállaló együttműködésében a lehető legkorábban, már 
a toborzás-kiválasztás szakaszában megalapozni vagy épp rombolni az alkalmazott szervezeti folyamatok-
kal. Doktori tanulmányaim mellett kilencedik éve dolgozom HR területen, elsősorban hiányszakmákra 
irányuló toborzás-kiválasztásban, valamint tehetségek és vezetők kompetencia felmérésében szereztem 
többéves gyakorlatot. 
Előadásomban a munkavállalói elkötelezettség vizsgálatának evolúcióját mutatom be nemzetközi szerve-
zetpszichológiai kutatások összegzése mentén, különös tekintettel a napjainkban uralkodó elméleti kon-
cepciókra, trendekre nézve. Az előadás témaválasztása kettős célt szolgál: egyrészt az aktuális főbb elmé-
letek bemutatásával kívánja ösztönözni hazai, empirikus kutatások megszületését. Faragó Klára 2013-as 
irodalmi áttekintőjének adatai szerint ugyanis 2003 és 2013 között mindössze kettő empirikus tanulmány 
került publikálásra a munkahelyi elkötelezettség témakörében Magyarországon. Másrészt ezen a téren a 
gyakorlati szakemberek megelőzték az akadémikus kutatókat, felismerve, hogy tudásalapú társadalmunk-
ban fontos tényező az értékes munkavállaló elkötelezettsége (Shuck, 2011). Ezáltal az előadás másik célja, 
hogy átlátható tudományos kontextust adjon az eddigiekben elsősorban gyakorlatból táplálkozó vizsgá-
latoknak. Cascio és Aguinis (2008) tartalomelemzés módszerét használva, szakirodalmi áttekintésükben 
5780 olyan munka- és szervezetpszichológiai cikket elemeztek, melyek 1963 és 2007 között jelentek meg. 
Eredményeik alapján a munkahelyi elégedettség – attitűdök – elkötelezettség témája iránti érdeklődés 
nem csökkent ebben az időszakban, bár valójában 2010-re került sor arra az áttörésre, hogy a tudományos 
kutatók is publikálják paradigmáikat (Albrecht, 2010; Shuck, 2011).
Az előadásban a 2000-től napjainkig tartó időszak kutatási eredményei alapján tartalomelemzés módsze-
rével elemezve összegzem a munkavállalói elégedettség főbb kutatási trendjeit és témáit, azok változásait a 
mérvadó European Journal of Work and Organisational Psychology publikációi mentén.
Részletes bemutatásra kerülnek azok a tudományos koncepciók és elméletek, amelyek főbb megközelítését 
adják az elkötelezettség-kutatásoknak, például Kahn (1990) szükséglet-kielégítési, Maslach (2001) kiégés-
antitézis, Harter (2002) elégedettség-elkötelezettség és Saks (2006) multi-dimenzionális megközelítése, 
és ezek továbbfejlesztett változatai.
Zárásképpen az eddigi kutatásokban meg nem válaszolt kérdéseket, illetve lehetséges jövőbeli kutatási 
irányokat mutatok be. 

Kulcsszavak: munkavállalói elkötelezettség, társas csereelmélet, pszichológiai szerződés, kiégés, elége-
dettség.
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A DIGITÁLIS TÖRTÉNETMESÉLÉS MÓDSZERTANI 

FELHASZNÁLHATÓSÁGA – NEMZETKÖZI  ÉS HAZAI ÁTTEKINTÉS 

LANSZKI Anita

A digitális történetmeséléssel gyakorló gimnáziumi és főiskolai tanárként ismerkedtem meg és a módszer 
tanítási-tanulási folyamatban megmutatkozó sikere további kutatásra sarkallt. Leendő doktori disszertáci-
ómban a serdülőkori énképre kifejtett hatását kívánom majd empirikus kutatás segítségével feltárni, azon-
ban jelen konferencián – mivel a kutatási fázis elején járok – csupán arra vállalkoznék, hogy a módszert 
bemutassam és reflektáljak néhány már megvalósult külföldi és magyar projektre.
A közoktatásban sokat emlegetett paradigmaváltás központi kérdései között szerepel, miként lehet tartal-
mak közvetítésére használni az elektronikus tanulási környezetekben immár jelen lévő IKT technológiá(ka)
t és a digitális kompetenciával felruházott tanár hogyan, milyen tantervi, módszertani keretek között tudja 
új, facilitátori szerepkörét gyakorolni a tanítási-tanulási folyamatban.
A digitális történetmesélés egy olyan kooperatív, projektalapú, kreatív tanítási-tanulási módszer, melyben 
a digitális technológia a tanulói önkifejezés és tartalomszervezés médiumává válik. 
Az Egyesült Államokban 1994-ben kifejlesztett, speciális digitális filmkészítési technika lényege, hogy 
alkótója személyes történetét állóképekkel illusztrálva és saját hangján narrálva egyedi hangvételű, (ön)
reflektív és megvitatásra váró narratívát hoz létre. Digitális történet készítése során az alkotó az anyaggyűj-
tés, az elbeszélés megalkotása, a digitális részmozzanatok (hangrögzítés, vágás, szerkesztés) végrehajtása 
által a filmkészítési folyamat egészét egy kézben tartja, amennyiben egy személyre hárul a klasszikus érte-
lemben vett forgatókönyvírói, vágói, rendezői, dramaturgiai feladatok sora. 
A módszerben rejlő lehetőséget majd’ 10 év múlva az oktatás területén is felfedezték meglátva benne a 
21. századi elektronikus tanulási környezetbe történő integrálhatóságát – a digitális történetmesélés meg-
felel az új elvárásoknak: alkalmazkodik az új korszak új kihívásaihoz a tanári szerep, a tanítási-tanulási 
folyamat és a kompetenciák fejlesztésének területén is. A több héten átívelő alkotási folyamat tematikus 
keretek közé ágyazva, projektmunka formájában alkalmat adhat arra, hogy fejlessze a tanulók szövegalko-
tási képességét és egyben hozzájáruljon információs írástudásuk kialakulásához is, amennyiben egy adott 
témához kapcsolódóan a tanulók forráskutatást végeznek és a talált képi és/vagy verbáis adatok kritikus 
elemzésének elvégzését követően ezeket koncepciózusan beépítik alkotásukba. A tartalomszervezés ezen 
új formája hozzájárul az információk mélyebb beágyazódásához, mely a tanítási-tanulási folyamat egyér-
telmű céljaként definiálódik.
Mindezt demonstrálandó szeretném ismertetni a témában e szűk 10 év alatt napvilágot látott legfontosabb 
empirikus kutatásokat különös tekintettel Alaa Sadik kísérletére illetve szeretnék  bemutatni pár fonto-
sabb nemzetközi és hazai példát. 
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ÉRTÉKESÍTÉS EREDMÉNYESSÉGÉNEK NARRATÍV 

PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATA 

LEUKÓ Ferenc

A narratív megközelítésnek mély gyökerei vannak a pszichológia tudományban, és a narratív tartalom-
elemzés tudományos módszertana a szervezetfejlesztésben is sikeresen alkalmazható. A narratívumok 
elemzése hozzájárulhat a szervezetek mélyebb megértéséhez. A narratív kutatás egy hatékony eszköz lehet 
a szervezeti fejlesztési területek azonosításában a szervezetre jellemző kultúra, értékek, vezetési stílus, hi-
edelmek, kognitív konstrukciók, mentális reprezentációk elemzésén keresztül. 
A kutatásunkban két értékesítő csoportot hasonlítottunk össze, akik azonos területen, azonos üzletkötői 
munkát végeznek. „A” csoport magas teljesítményt ér el, még „B” csoport alacsonyan teljesítményt ér el. A 
két csoport közötti tendenciaszerű különbségeket vizsgálatuk, és a narratív pszichológiai elemzéssel azon 
pszichológiai változókat kerestük, amelyek a sikeresség indikátorai lehetnek. A kutatás során azonosított 
affektív és kognitív különbségek alapján megrajzolhatóvá vált a két csoport narratívumai közötti szociál-
pszichológiai különbség.
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AZ ISKOLAIGAZGATÓ SZEREPE AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI 

SZOLGÁLAT PROGRAMJÁNAK MINT KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI 

BEAVATKOZÁSNAK FOLYAMATÁBAN 

MOLNÁR Karolina

Az elmúlt időszakban több olyan fontos változás, változtatás indult el a magyar köznevelésben, mely a pe-
dagógusszakma és az oktatásirányítás figyelme mellett a közvélemény érdeklődésére is számot tart - ezek 
egyike az iskolai közösségi szolgálat. A program célja, hogy egy új, a közösség érdekében végzett, tanórán 
kívüli tevékenységgel formálja a diákok személyiségét, szociális érzékenységét; az ehhez szükséges szoci-
ális kompetenciákat gyermek-, illetve kamaszkorban lehet a leghatékonyabban fejleszteni. A kézenfekvő 
elgondolás ellenére azonban kevés olyan szisztematikus módszer szerint működő iskolai programot isme-
rünk, mely pedagógiai célkitűzéseként ezt jelölné meg. Az iskolai közösségi szolgálat – megfelelő működ-
tetés esetén – ilyen lehet. Mivel egy teljesen új, jórészt előzmények nélküli, hiányterületet lefedő tanórán 
kívüli tevékenység bevezetéséről van szó, különösen kedvező a helyzet kapcsolódó kutatások lebonyolítá-
sára.
Az előadás egy folyamatban lévő kutatás első állomásairól kíván képet adni. A vizsgálat azzal a céllal indult, 
hogy feltárja, az intézményi sajátosságok hogyan befolyásolják egy kötelezően ellátandó iskolai program 
működését. A kutatásnak nem az iskolai közösségi szolgálat programjának értékelése vagy minősítése, 
esetleg eredményességének megítélése a célja, hanem a működést leginkább meghatározó elemek feltér-
képezése, a programnak mint köznevelés-fejlesztési folyamatnak jobb megértése. A vizsgálat tervezésekor 
figyelembe kellett venni, hogy a hazai kutatások (még) nem érintik ezt a problémakört, vagyis nincs olyan 
szorosan kapcsolódó kutatás, ami irányt mutatna a továbbiakhoz. Jelen előadás a téma előkutatáshoz kap-
csolódó, a programműködés háttértényezőinek feltárásáról szóló empirikus vizsgálat részeredményeiről 
számol be. A kiindulás során a hazai implementáció-kutatások eredményeire (Fazekas-Havas-Kerber-
Papp-Perjés-Radnóti, 2011; Fazekas-Halász, 2012; illetve Dobó-Perjés-Vass, 2012), valamint a program 
bevezetésének szakmai támogatói feladat-ellátása során szerzett tapasztalatokra támaszkodhattunk. Az 
előadás kutatásának leghangsúlyosabb részét egy 2015 januárjában, több mint 300 iskolában felvett, rep-
rezentatív kérdőíves vizsgálat és az ehhez kapcsolódó interjú-sorozat elemzése képezi. Ennek során főként 
arra kerestük választ, hogy az egyes intézményi közegben meghatározható és a program működésére köz-
vetlenül ható elemek közül melyek a legmarkánsabbak, valamint kísérletet tettünk az intézményi beágya-
zódás mintázatainak elemzésére. A kiinduló feltételezésünk szerint az intézményvezetők célértelmezése, 
pedagógiai orientációja, az extrakurrikuláris foglalkozások szerepéről, tanári és tanulói teljesítményről 
vallott felfogása, és az iskola légköre, pedagógiai tudatossága, önértékelési képessége olyan elemek, me-
lyekkel nemcsak a program működésének sajátosságai, hanem a beágyazottság típusai is megragadhatók 
és összevethetők. 
Az eredmények igazolták az intézményvezetők kulcsszerepét, feltárták a feladattömegben a működést 
alapvetően befolyásoló – és hasonló – vezetői indítékokat,  s egyben meghatározzák a további vizsgálódási 
irányokat; valamint egyfelől hozzájárulnak a hazai implementációs modell-kutatásokhoz, másfelől segítsé-
get jelenthetnek a program iskolai működésének eredményesebbé tételéhez is.

Kulcsszavak: implementáció, intézményvezető, intézményi beágyazódás, iskolai közösségi szolgálat, köz-
oktatás-fejlesztés
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A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK VIZSGÁLATA 

MAGYARORSZÁGON 

SZABÓ Barbara Éva

Napjainkban a felsőoktatás változásairól és magáról a bolognai rendszer kiforrottságáról beszélni, már 
nem új keletű dolog. Sokan sok szempontból követték, kutatták a változások miértjét, eredményeit és 
folyamatait. Főként statisztikai eredmények alapján vizsgálták, hogy a hallgatók életkorának összetétele 
egyre inkább változik, egyre nagyobb számban jelenek meg a munkaerőpiacról visszatért, vagy amellett 
tanulmányt folytatni kívánók a felsőoktatásban. 
A felnőttkori továbbképzések vagy szakmaváltási szándékok új igényekkel rendelkező, újabb kliensi kört 
teremtenek az intézmények számára. Ez mindenképpen egy szorosabb kapcsolatot is teremt a felsőoktatási 
intézmények és a munkáltatók között (Ambrusné- Hegyesi 2011).
A felsőfokú végzettséggel rendelkezők között egyre nagyobb arányban vannak azok, akik a munka világában 
szükségét érzik annak, hogy továbbtanuljanak és szakmájukhoz jól illeszkedő és hasznosítható gyakorlati 
és részben elméleti tudásukat tovább bővítsék, felfrissítsék. Ma Magyarországon erre az egyik lehetőség a 
főiskolák és egyetemek által indított szakirányú továbbképzések, amelyek egy-két év alatt újabb végzettsé-
get és papírt adnak igazolásul a résztvevőknek a sikeres vizsgák letétele után. Sőt egyes területeken a hét 
évente kötelező képzéseket is kiváltják. Jelenleg (2015.01.12.) 1692 db szakirányú továbbképzésképzés van 
Magyarországon az Oktatási Hivatal nyilvántartása szerint. Külön érdekesség, hogy 15 tudományterületen 
közel 60 intézmény indít évről évre, vagy akár félévről félévre nappali, levelező és esti/távoktatás formában 
egy és kétéves szakirányú továbbképzéseket. A legerősebb területnek pedig a pedagógus, műszaki, bölcsé-
szettudomány és gazdasági területek számítani, ezeken akkreditálják a legtöbb szakirányú továbbképzést, 
melyek száma félévről félévre növekszik.
Ha a fogalmi hátteret vesszük szemügyre, tágabb értelemben az iskolarendszerben megszerzett fokozat 
utáni továbbképzés, amely rendszerint újabb képesítést nyújt. Szűkebb értelemben felsőfokú tanulmányok 
befejezését követően a második, esetleg harmadik diploma, tudományos fokozat megszerzésére irányuló 
képzés, vagy további specializálódást lehetővé tevő oktatási, képzési formák (Imre, 2014)
Hazai viszonylatban számos kutatás foglalkozott már a felnőttképzés felsőoktatásban való megjelenésével, 
akár kiemelten a továbbképzésekkel. Bár itt is külön kategóriába sorolhatjuk a pedagógus továbbképzé-
sekkel foglalkozó kutatásokat (Gönczöl 2011, Czeglédi 2011, Nagy 2011, Sági 2011, Varga 2011, Fehérvári 
2009, Korom 2010, Cseh 2007, Veres 2005, Liskó 2004). A témában való vizsgálat tehát mindenképpen 
nagy súllyal bír, hiszen maguknak a képzőknek, jelen esetben főiskoláknak és egyetemeknek is fontos ez a 
képzési terület. 
A hazai viszonylatokat, történeti részéket szeretném majd előadásomban bemutatni, emellett pedig a sta-
tisztika tükrében is körüljárom a képzés korszakait, főbb változásai szakaszait.
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KOCKÁZATVÁLLALÁS EMPIRIKUS VIZSGÁLATA EGY 

SZEKVENCIÁLIS BEFEKTETÉSI SZIMULÁCIÓBAN 

UATKÁN Ajna

Háttér és célkitűzések: A korábbi időszakok nyereségeinek és veszteségeinek hatását a következő döntés 
során vállalt kockázatra számos kutatás kimutatta. Realizált nyereséget követően megnövekedik a kocká-
zatvállalás (’house money’ hatás), míg realizált veszteségek után fokozott kockázatkerülés figyelhető meg. 
Vizsgálatunkban arra keresünk választ, hogy milyen esetekben és milyen mértékben érvényesülnek ezek és 
egyéb olyan hatások, melyek eltérést jelentenek a közgazdasági modellekben feltételezett racionális dön-
téshozáshoz képest.
Módszer: Egy 10×10 döntéses kereskedési szimulációban kockázatos részvényvásárlással vizsgáljuk 79 
résztvevő diák kockázatvállalását véletlenszerűen váltakozó ’nyerő’ és ’vesztő’ napokon, melyeken a rész-
vényárfolyam emelkedésének vs. csökkenésének esélye 2/3 : 1/3, illetve 1/3 : 2/3. A kereskedési döntések 
alakulását elosztott késleltetésű idősorelemzéssel vizsgáljuk, a következő magyarázó változók figyelembe 
vételével: ’nyerő’ vs. ’vesztő’ részvénnyel kereskedés posterior valószínűsége; korábbi időszakok befekteté-
si döntése és ezek kimenetele. 
Eredmények: Eredményeink megerősítik az eddigi kutatásokat abban, hogy a korábbi időszakok nye-
reségei és veszteségei hatással vannak a döntéshozó jövőbeli kockázatvállalási viselkedésére. Az esetek 
többségében érvényesült a ’house money’ hatás, ugyanakkor számos résztvevőnél az asszimetrikus nyerési 
valószínűség ellenére is jelentkezett a szerencsejátékos tévedése. Továbbá a résztvevők körében jelentős 
eltéréseket találtunk a kockázatvállalás mértékét, a befektetési stratégiákat és a posterior valószínűségek 
észlelését illetően.
Következtetések: A gazdasági döntéshozásban nem elhanyagolható a múltbeli kimenetelek hatása a koc-
kázatvállalásra. Az ebből fakadó döntéshozatali torzítások, heurisztikák megismerése hasznos lehet a 
maladaptív kockázatvállalási magatartás okozta nem kívánatos veszteségek és elszalasztott nyereségek ki-
küszöbölésére.

Kulcsszavak: szekvenciális döntéshozás, kockázat, nyereségek és veszteségek, viselkedési közgazdaságtan, 
szerencsejátékos tévedése
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SZOCIOLÓGIAI ÉS MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADA-
LOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 



426 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

A MIGRÁNSOKHOZ VALÓ VISZONY VÁLTOZÁSA 

MAGYARORSZÁGON ÉS AZ IDEGENELLENESSÉG MAGYARÁZATAI 

NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN 

BOGÁROMI Eszter

Az elemzésben a betelepülőkkel szemben tanúsított befogadó készséget (ESS6: B29, B30, B31) és a már 
hazánkban élő migránsok által gyakorolt gazdasági, kulturális és egyéb hatás érzékelését (ESS6: B32, B33, 
B34) kívánom nyomon követni az ESS kutatás magyar adatbázisaiban. Továbbá az idegenellenesség tényét 
két jól elkülönülő változócsoporttal magyarázom, melyek között kapcsolat mutatható ki. Az egyik változó-
csoport a szociodemográfiai hátteret mutatja be – iskolai végzettség, kor, családi háttér, gazdasági hely-
zet, település típus. Az első dimenziónál kitüntetett figyelem jut a diverzitásra, vagyis arra, hogy a családi 
rendszer mennyire homogén vagy heterogén a szülők iskolai végzettségét és munkáját is figyelembe véve. 
A második változócsoportot a szubjektív természetű változók alkotják, mint a szubjektív jólét, társadalmi 
kirekesztés, vallás, megélt diszkrimináció, nemzeti és etnikai identitás.
A Magyarországon tapasztalt trendeket és összefüggéseket a tanulmány második felében nemzetközi te-
repen is tesztelem. A tanulmány választ ad arra, hogy az egyes országokban a szociodemográfiai dimenzió 
gyakorol nagyobb hatást a xenofóbiára vagy a szubjektív természetű változók. Az idegengyűlölet mérsék-
lésénél az a fontosabb, hogy boldognak érezzük magunkat, vagy az, hogy magasan képzett, jól kereső sze-
mélyek legyünk? Esetleg mindkettő? És ez hogyan változik országonként? Mennyire vagyunk boldogok?
Az elemzésben a B29-B34-es blokk kérdéseit használom függő változónak. A megadott változókból egy 
összetett skála szintű változó készül, melyet többdimenziós modellekben fogok magyarázni (többek között 
varianciaanalízis és regresszió analízis használatával). A modellek magyarázó változói az F1-F60-as blokk-
ból kerülnek ki, illetve a C1-C28-as blokkból. Az elemzésben mind a hat rendelkezésre álló ESS magyar 
adatbázist, illetve azok nemzetközi változatait is felhasználom.
A tanulmány újszerűségét a xenofóbia területén a szubjektív és objektív dimenzió hatásának együttes vizs-
gálata adja, melyet térben és időben is kiterjesztek. A tíz évet felölelő ESS adatbázisok lehetővé teszik a ma-
gyarországi folyamatok feltérképezését. A magyarországi trendeket nemzetközi környezetben vizsgálom. 

Kulcsszavak: xenofóbia, boldogság, ESS, regresszió analízis, varianciaanalízis, Magyarország, Európa
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ADATOK EGY HATÁRSZÉLI ÉS EGY PARTIUMI TELEPÜLÉS 

GÖRÖG KATOLIKUSAINAK IDENTITÁSKÉRDÉSEIHEZ 

BOGNÁRNÉ Lizák Dorina

Köztudott, hogy magyar görög katolikusságról Európa más vidékeihez képest később beszélhetünk. Ez a 
vallási felekezet Európa kontaktzónájában helyezkedik el, mezsgye kelet és nyugat között. A görög kato-
likus vallási felekezet többek között a mai Lengyelország, Szlovákia, Románia és Magyarország területén 
húzódik. Ez az az egyház ami a keleti egyház főségét elutasította (sic!) a nyugati egyház főségével szemben. 
Ezért is nevezik ezt a vallási csoportosulást unitusnak – egyesültnek. Laikusok számára az ortodoxia tö-
kéletes másának tűnhet, elég csak a templomok díszítettségét, a liturgia dallamát vagy a papok ruházatát 
figyelembe venni.
Az, hogy milyen identitásúak voltak az idők folyamán egy-egy területen a görög katolikusok a történelmi 
Magyarország területén nem lehet egyszerűen meghatározni. Egy összetartó, zárt közösségről beszélhe-
tünk ezen felekezethez tartozók körében, akik őrizték és mai napig őrzik hagyományaikat, a mához köze-
ledve olykor fel is élesztve bizonyos szokásokat . Ám a magyarországi görög katolikusok megítélése, iden-
titási kérdéseik mindig kérdőjelesek voltak. Más-más nézőpontból szemlélik magukat a felekezethez tarto-
zók és megint más kérdés, hogy a kívülállók hogyan tekintenek rájuk. Ugyanis elég későn alakult, jobban 
mondva későn lett jóvá hagyva ennek a felekezetnek a léte és még ennél is később vált engedélyezetté a 
magyar görög katolikusok számára a magyar nyelvű liturgia és  imádság. A nem magyar nyelven folytatott 
szertartásaik pedig igencsak sarkalatos előítéleteket eredményeztek. Tényként  állítható, hogy nem tekin-
tették magyar vallásnak ezt a felekezetet. Sokáig vita tárgyát képezte, hogy milyen nyelven is folyhassanak 
a liturgiák és az imádságok ezen felekezeten belül: ószláv, görög, vagy román nyelven.
A fiatal egyház a felmerülő nehézségek és viszontagságok ellenére megalakult a történelmi Magyarorszá-
gon, kivívta a magyar nyelvű liturgia lehetőségét, és mind jobban megerősödött az ország leginkább kele-
ti, északkeleti régióiban. Ugyanakkor a területi elhelyezkedés Trianon után megint problémás identitási 
kérdések sorát hozta magával, hiszen a határ romániai oldalán betiltották a görög katolikus vallást, és az 
addigi görög katolikusok az államérdek diktálta ortodox vallásba lettek beolvasztva nagyrészt. A legtöbb 
településen eleve román, ruszin vallásnak tekintették a görög katolikust, és a gyakorlóira is gyakran ráhúz-
ták a román, ruszin jelzőt, ha volt alapja, ha nem. (Az estek többségében a betelepítések során volt alapja 
ezeknek a megállapításoknak.) A határon túlra került görög katolikus magyarságot pedig előszeretettel 
románozták olykor az addig magyarországi testvéreik is. Mindez részben abban gyökerezik, hogy az oláh 
– és ruszin  –  népcsoportok ortodox vallásúak voltak, ami nagyon sokban hasonlít a görög katolikusra. 
Ráadásul a román és ruszin vidékek hamarabb saját nyelvű görög katolikussággal rendelkeztek, mint a 
magyarországiak, éppen ezért problémás volt egy-egy magyarlakta vidék görög katolikus településeinek 
etnikai megítélése. Főként akkor, ha a vallás meggyökeresedésének hátterében a betelepítések során a 
lakosság hozta magával vallását és később elmagyarosodott.  Elég csak felütni Fényes Elek Geographiai 
szótárát és elolvasni az eredményt: ez vagy az a település oláh-magyar falu, ruszin település stb...Ez főként 
azokra a településekre vonatkozik, amelyek nagy fokú görög katolikus vallású lakossággal rendelkeztek. 
Célom ezért két konkrét görög katolikusok lakta település történelmi alakulásán keresztül végigvezetni azt, 
hogy miként és hogyan is értelmezhető a görög katolikusainak megítélése, belső és külső szemléletet tekin-
tetbe véve, mindezt a tényanyaggal alátámasztva. A választott településeim közül az egyik egy határszéli 
kis település, közel a mai Romániához (Csengerújfalu), a másik település pedig a mai Románia területén 
helyezkedik el (Kökényesd a hozzá csatolt Csedreggel). Választásom azért erre a két településre esett, mert 
közelségük ellenére eltérő a megítélésük főként Trianon után, ugyanakkor identitási kérdéseikben mégis-
csak hasonlóak, vallásos hagyományanyaguk pedig igencsak gazdagnak mondható. 

Kulcsszavak: identitás, görög katolikus, megítélés, betelepítések, Trianon
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 NŐKÉPEK A MAGAZINOKBAN 

ALBERT GYÖRGYI, MINT ÉRTÉKKÖZVETÍTŐ ÉS SZEREPMINTA(?) 

BRUSZEL Dóra

Kutatásomban Albert Györgyi megjelenítését elemeztem a magyar női magazinokban. Feltevésem az volt, hogy 
az újságírónő az olvasók identitásának kialakításában is szerepet játszott és megjelenítése a sportoló sztárokkal 
ellentétben nem döntően teljesítményének megfelelően alakult – ráadásul, ebben nem csak a média által gene-
rált folyamatok követhetők nyomon, hanem maga Albert Györgyi is így pozícinálta önmagát a sajtóban. 
Azt vizsgáltam, hogy hogyan jelenik meg Albert Györgyi a női magazinokban? Miként követhető nyomon 
a lapokban a folyamatos eltolódás privát szférája felé? Hogyan hordozza önmagában napjaink társadal-
mának jellemzőit? Milyen típusú női szerepek jelennek meg a cikkekben? Hogyan, milyen kontextusban 
jelenítik meg a különböző lapok ezeket a szerepeket? Nem ún. hősprototípusként volt jelen a médiában, 
életútja nem népmesei, mondai hősök életútjára jellemző szerkezettel rendelkezett – mint például Rúzsa 
Magdié –, nem volt sikerember, aki azt sugallta volna, hogy a világban folyó kemény küzdelemben ki lehet 
emelkedni, és így nem is felelt meg a fogyasztók elvárásainak, mégis gyakorta szerepelt a női magazinok 
hasábjain. A körülötte megjelenő negatív hírek akkor mitől is válhattak eladhatóvá? Forrásként magyar és 
nemzetközi szakirodalom, illetve a női magazinok anyagait használtam fel. A Nők Lapja, a Meglepetés és 
a Kiskegyed című magazinokból kigyűjtöttem az összes olyan cikket, amely Albert Györgyiről jelent meg 
a kezdeti lapszámoktól (A Nők Lapja magazin esetében terjedelmi korlátok miatt 1990-től) 2012-ig, ez 
összesen 31 írást jelent. A magazinok kiválasztásánál a következő szempontokat kívántam érvényesíteni. 
Arra törekedtem, hogy legyen az elemzésben egy olyan női magazin, amelyik régóta, folyamatosan jelen 
van a hazai piacon, így került a vizsgálandó lapok közé a Nők Lapja. A lap a tradicionális női magazinok 
jellegzetességeit viseli magán, 1949-ben jelent meg először, de terjedelmi korlátok miatt csak az 1990-től 
megjelent számait vizsgálom meg. A másik hetilap a Kiskegyed, amely 1992 óta van a magazinpiacon, a 
hagyományos női magazin és a sztármagazin közé sorolható, a harmadik lap pedig a Meglepetés, ami 1995-
ben jelent meg először, és könnyed, játékos, szórakoztató női magazinként tartják nyilván. A kiválasztott 
magazinok egyébként a legolvasottabbak közé tartoznak Magyarországon. A címlap és a belső cikkek ese-
tében tartalomelemzést végeztem, de megvizsgáltam a fotókat és a fotóaláírásokat is, hiszen napjaink saj-
tótermékeiben, különösen a magazinokban, meghatározó szerep jut a vizuális információknak, mert ezek 
kiegészíthetik a szöveget, miközben önálló jelentéssel bírnak. 
A kutatás során kirajzolódott az, hogy ugyan Albert Györgyi nem úgynevezett hősprototípusként jelent 
meg a médiában, mégis kielégítette a különböző, egymásnak ellentmondó szükségleteinket. Voltak, akik 
számára azonosulási mintaként jelent meg, mert olyan volt, és az élet azon momentumait élte át, mint 
maguk a fogyasztók, de beteljesítette az extrémitás iránti vágyat is, mert sokaktól teljesen különbözött. 
Ez pedig elégedettséggel tölthette el az olvasókat, jó érzés volt számukra, hogy ezek nem velük történtek 
meg. Chris Rojek úgy véli, hogy a sztárok az identitás kialakításában is fontos szerepet játszanak, és mivel 
az egyik jelentős identitásalkotó egység, a család válságban van, a hírességek kultúrájának egyre nagyobb 
a jelentősége. Ezért egyfajta helyettesítő stratégiaként is működött Albert Györgyi. Az újságírónő komplex 
megjelenítése jelentős szerepet töltött be a kortárs magyar populáris kultúrában: szerepet játszott olyan 
olvasói stratégiák kialakításában, amelyekkel értelmezhetjük és meghatározhatjuk saját létünket és társa-
dalomban betöltött szerepünket.

Felhasznált irodalom:

KAPITÁNY ÁGNES- KAPITÁNY GÁBOR: A tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei. Budapest, 2000. 
Sajtóház Kiadó, 20-56.
ROJEK, CHRIS: Celebrity. London, 2001. Reaktion Books, 5-27.
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 WHAT IS THE MATTER WITH ADVERTISING: CONSUMERS’ 

SOCIAL REPRESENTATION ABOUT COMPANY-CONSUMER 

COMMUNICATION 

BUVÁR Ágnes

In the past few years, marketing communications have gone through a lot of important changes mainly due 
to digitalization and the appearance of web 2.0. Consumers become more and more conscious and they 
are no longer passive subjects of the one-to-many communication via mass media, but they rather wish to 
engage and participate actively in the communication process. At least that is what marketers think, but 
what about the consumers? Do they also think that now they are more in control in the company-consumer 
communication? Do they feel more empowered and wish to participate? Where do they see the place of 
modern advertising?
We have designed this exploratory research to try to find the answers to these questions. In terms of target 
group, we have chosen our subjects among the 18-25 year-old university students, as we find that this age 
group is digitally well educated and uses modern technology as part of everyday life. Besides, they repre-
sent an important target group to many businesses. During the research, we obtained 100 valid answers.
In terms of methodology, instead of opting for a questionnaire to measure attitudes towards advertising 
and company-consumer communication in general, we used a technique that is based on the social rep-
resentation theory to map the consumers’ association network. We used three keywords for the study, re-
spectively “communication between company and consumer”, “marketing”, and “publicity”. Besides draw-
ing the association network, we also asked consumers to indicate the order of appearance, the importance 
and the affective assessment of each word mentioned.
Preliminary results confirm that consumers have a rather negative opinion about marketing and publicity. 
Subjects feel manipulated by advertising; they think that the main reason of company-consumer commu-
nication is to persuade the consumer to buy a certain product. “Cheating” and “lie” are also often associ-
ated to publicity. TV advertising is still the stereotype of “advertising”. 
The first conclusion is that despite the fact that marketing communications has changed in the past few 
years, even young consumers still think about it the “old way”: the persuasive, disturbing message coming 
via a mass media channel that we cannot avoid, but try to ignore.

Keywords: advertising, marketing, social representation, consumer psychology
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A FOGYASZTÓK ÉTKEZÉSI SZOKÁSAINAK POZITÍV ÉS NEGATÍV 

VÁLTOZÁSA NAPJAINKBAN 

ERDŐS MENTA Bernadett

A fogyasztók megváltozott magatartása számos problémát eredményez hazai és világviszonylatban egy-
aránt. Felgyorsult világunkban a rendszeres testmozgásra való igény csökkent, míg a fogyasztási igények 
– minőségtől függetlenül – megnövekedtek. Ennek következménye, hogy Magyarország közel 10 milliós 
lakosságának kétharmada túlsúllyal küzd. Ez részben annak köszönhető, hogy a hipermarketek és gyorsét-
termek a fogyasztókat egész nap kiszolgálják, mely megteremti a túlfogyasztás kialakulásának lehetőségét. 
Másrészt viszont az élelmiszer minőségét is figyelembe kell vennünk, ugyanis a nem megfelelő alapanya-
gokból készült ételek tápanyagtartalma nincs összhangban az emberek tápanyagigényével. Az elhízással 
egyre gyakrabban súlyos civilizációs betegségek is együtt járnak, mint például daganatos megbetegedések, 
cukorbetegség vagy szív és érrendszeri betegségek.
Az évek során mindig más és más divathullám terjedt el, ami a fogyasztók bizonyos részének megváltoztatta 
táplálkozási szokásait. Ilyen például a vegetáriánus életmód, ami a hús káros hatásaira hívja fel a figyelmet, 
vagy a nemrégiben elterjedt paleolit diéta, mely inkább nevezhető életmódnak mintsem étrendnek. Lé-
nyege a paleolitikum korszakra jellemző táplálkozás, étrend követése a mai kor viszonyainak megfelelően.
A különböző zsiradékok tekintetében is jelentős változások következtek be az elmúlt évtizedekben. A vaj, a 
margarin, a kókuszolaj, az olíva olaj és a napraforgó olaj folyamatos „versenyben” állnak egymással a szer-
vezetre gyakorolt hatásuk megítélése tekintetében. Hasonló a helyzet a tejtermékekkel is, melyek bizonyos 
kutatási eredmények szerint a felnőtt szervezetre nem gyakorolnak kedvező hatást, ellentétben más ku-
tatók álláspontjával, miszerint a tej és a tejtermékek az emberi szervezet számára könnyen hasznosítható 
kálcium forrást jelentenek.
A témakörhöz köthető későbbi primer kutatásokat megalapozó szakirodalmi áttekintés jelen előadás célja. 
Az elméleti áttekintés segítségével fogom meghatározni a későbbi primer kutatásaim pontos módszertanát. 
Vizsgálataim során a fogyasztói magatartást elemzem az élelmiszerek különböző megítélésének figyelem-
be vételével. Továbbá vizsgálatom tárgyát képezte a különböző időszakokban előtérbe kerülő életmódok 
emberi szervezetre gyakorolt hatásának elemzése. Ez a téma különösen közel áll hozzám, mivel magam is 
fontosnak tartom az egészséges és változatos táplálkozást, illetve ezáltal az egészségem megőrzését. Tu-
rizmusos hallgatóként különösen érdekesnek találom az egyes éttermek különböző szolgáltatásainak és 
kínálatának vizsgálatát. Kutatásokból kiderül, hogy a fogyasztók egyre jelentősebb százaléka az otthoni 
étkezés helyett, inkább a vendéglátóegységeket preferálják, így ez a terület is nélkülözhetetlen részét képezi 
a későbbi elemzéseimnek.
Jelen vizsgálataim során a szekunder marketingkutatási eljárásokra támaszkodom. A téma szakirodalmá-
nak feldolgozásánál a kutatási területhez (fogyasztói magatartás) szorosan illeszkedő hazai és külföldi ku-
tatásokat, jelentéseket és tudományos publikációkat vizsgáltam. Elemzésem során törekedtem a fogyasztói 
magatartás legfontosabb összefüggéseinek feltérképezése, különös tekintettel az élelmiszerfogyasztásra. 
Segítséget nyújt még a különböző fogyasztással kapcsolatos statisztikák beépítése is. 
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A VALLÁSHÁBORÚ KÖZÖSSÉGET FORMÁLÓ JELENSÉGE 

PAMLÉNYBAN 

FARKAS Anett

Pamlény községének történelme 1930 és 1956 között élte meg virágkorát. Ezen időszakban 450 főt szám-
lált, melyből 290 hívőt tartottak számon a katolikus vallás gyakorlójaként, s 147 főt kereszteltek reformá-
tusnak. S bár népesítette még a falu területét két zsidó származású család, s egy Jehova tanúja, mégis a 
vizsgált időszak vallásszociológiai reliktum jelensége a katolikus és református szembenállásra éleződött 
ki.
A falubeliek által „vallásgyűlöletnek” titulált, a közösség vallási nézetkülönbségeit magában hordozó szem-
benállás az 1940-es évek végén robbant ki a falu határain belül. Előadásom elemzése tárgyául szolgál, hogy 
milyen, a falu társadalmi hátteréből táplálkozó okok vezettek a két fél egymás iránti gyűlöletéhez. A „harc” 
szociális hátterét elsősorban a két vallási fél hitbéli vezetője, a katolikus és református pap jelentette. Az ő 
vallásfilozófiájuk górcső alá vétele segít hozzá a vallásháborúhoz vezető szociológiai okok feltérképezésé-
hez.
Annak ellenére, hogy a falu erkölcsi kódexe a közösség tagjainak egymás felé irányuló támogatását minde-
nek felé helyezte, a felekezeti különbségek mégis képesek voltak átvenni az uralmat az erkölcsi rend felett.  
Első lépésben a két felekezet tagjainak egymás ellen irányuló, szociológiai rendet bontó megnyilvánulása-
iban manifesztálódott az említett jelenség.
Az első lépések azonban pár hónap elteltével, a két lelkész generálásának hatására túlzó mértékeket kezd-
tek ölteni. Bár a falu hagyományrendszere csak részben követelte meg, hogy a katolikus felekezet tagjai 
katolikus társat válasszanak - ugyanez történt a reformátusok oldalán- 1941 esztendejére az említett jelen-
ség már követelménnyé duzzadt.  Az újjá teremtett szociológiai háttér következményeképpen a falu szülei 
tiltották egymástól a katolikus és református gyermekeiket.
A közösség szociális rendje, hagyományvilágának egyensúlya megbomlott, s ez a vonal, a gyermekek egy-
mástól történő tiltása elvezetett egészen a „vallásháború” tetőpontjáig. Mindezen jelenségek ötvöződtek a 
pamlényiak élettörténetével.  A személyes élettörténések, a mindennapokban megnyilvánuló kifejeződése 
a vallási harcnak, átszőtték a falu társadalomtörténetének ezen fejezetét.  A legérdekesebb példákkal il-
lusztrálom Pamlény történetének ezen éveit, amelyek leginkább kifejezik a vallásháború jellegét.
A tetőpontot egy kiharangozási aktus jelképezte. Egy református lányt Pamlényban katolikus udvarlójától 
nem sikerült eltiltani. A lány átkeresztelkedett vőlegénye kedvéért, a katolikus vallást vette fel.  Az esküvők 
napján Pamlényból Gagybátorba mentek át lovas szekérrel a jegyzőhöz. Az említett pár házasságkötésének 
napján a násznép indulásakor Gagybátorba mindkét harangot meghúzatta a református pap a templom-
ban.  A harangok egészen addig szóltak, míg a násznép a falu határáig ért. Szimbolizálta mindez azt, hogy 
a lány, „eredeti”, református vallása számára halottá vált.  A gyűlölködés dühe odáig terjedt, hogy a falu 
társadalma számára is „halottá lett” a lány.
Mindezen körülmények, történések mellett szerepet játszott még a falu társadalmi rétegződésének miben-
léte is. Számos, nemesi származású református tagja a közösségnek „megtalálta a számítását”, s szívesen 
gerjesztette tovább a harcot a két felekezet között.  A településen a reformátusvallás képviselői között szin-
te minden tag jelentős anyagi forrásokkal rendelkezett. A vagyon gyarapításának lehetőségét vélték felfe-
dezi, amennyiben református reformátussal kötött házasságot.
A vallásháború története több mint egy teljes évtizedet ölelt fel. 1956-ban, a faluból történő kivándorlás 
vetett véget a háborúskodásnak. Ekkor a vallásszociológiai egyensúly visszaállt, azonban ekkora már a falu 
létszáma szinte a végletekig süllyedt.
Munkámban a vallásháború vallásszociológiai okait, következményeit vizsgálom, melyhez aktívan felhasz-
nálom a pamlényi közösség tapasztalatait.
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 SPORTMARKETING SAJÁTOSSÁGAI A SPORTLÉTESÍTMÉNYEK 

ESETÉBEN A DVSC LABDARÚGÓ KLUB PÉLDÁJÁN KERESZTÜL 

FEHÉR András, SCHWARCZ Ádám, Prof. Dr. SZAKÁLY Zoltán

A sport hazánkban kiemelt stratégiai ágazat. A marketing jelentősége erőteljesen növekedett a sportok te-
rén az elmúlt években. A sportmarketing egyre elfogadottabbá és népszerűbbé válik a különféle sportszer-
vezeteknél. Ezért minden eddiginél nagyobb igény mutatkozik a minél hatékonyabb alkalmazására. A szer-
zők célja egy olyan tananyag fejlesztése, amely főleg a gyakorlati szempontokat szem előtt tartva alapozza 
meg a Debreceni Egyetemen hamarosan induló Sportközgazdász MSc. szak hallgatóinak a tudásanyagát.
Jelen előadásban egy különösen aktuális témával foglalkozunk, ami a sportlétesítmények helyzete. A téma 
szakirodalmának feldolgozásánál a kutatási területhez (sportmarketing, szolgáltatásmarketing) szorosan 
illeszkedő hazai és külföldi kutatásokat, jelentéseket, illetve tudományos publikációkat és statisztikákat 
vizsgáltunk. A közönség részvételére épülő sportoknál, amilyen a labdarúgás is, a termelés és a fogyasztás 
helye azonos. A sportlétesítmények a sporttevékenységek alapját képezik, mivel itt rendezik meg azokat 
a mérkőzéseket, amikre a potenciális szurkolók kilátogatnak. Minél magasabb a sportfogyasztók észlelt 
minősége a létesítmények iránt, annál elégedettebb fogyasztókat kaphatunk. 
Hazánkban a stadionok infrastrukturális állapota az elmúlt évtizedek során különösen leromlott. Az elmúlt 
néhány évben azonban a kormányzat elég nagy összegeket különített el stadionrekonstrukcióra. Továbbá 
az egyéb sportlétesítmények (edzőpályák, műfüves pályák stb.) építését nagyrészt a TAO támogatás segít-
ségével finanszírozza 2011 óta. A TAO a látvány-csapatsportágak (labdarúgás, jégkorong, kézi-, kosár- és 
vízilabda) társasági adókedvezménye, ami a magyar sportgazdaság növekedését és fejlődését egyértelmű-
en pozitívan szolgálja. A bevezetését követő években folyamatosan növekedett az egyes sportágak támoga-
tottsága és az üzleti szféra egyre nagyobb szerepet tölt be évről évre az érintett sportágakban.
A tananyag fejlesztése során legfőbb célunk, hogy az elméleti tudásanyag kiegészítéseként minél több gya-
korlati példát szemléltessünk a hallgatóknak. Ehhez kapcsolódóan 2013 augusztusában elvégeztünk egy 
kérdőíves felmérést, amelyben a DVSC labdarúgó klub szurkolóinak véleményét vizsgáltuk a csapat mű-
ködéséről, emellett kitértünk a stadionhelyzetre is. A felmérés során 500 főt kérdeztünk meg online kér-
dőíves felmérés segítségével. A kutatás a Nagyerdei stadion megnyitását megelőző időszakban mérte fel 
a szurkolói preferenciákat. A vizsgálat során a meccslátogatások csökkenésének okait, ennek megoldási 
lehetőségeit, illetve a szurkolók elégedettségét hangsúlyosan kezeltük.
A megkérdezett szurkolók többsége (91,2%-a) számára nem minősül prioritásnak a DVSC hazai mérkő-
zéseinek a helyszínen történő megtekintése. A válaszadók a régi stadion (Oláh Gábor utcai stadion) ki-
szolgáló egységeivel nagyon alacsony arányban (2-es átlagérték, 1-5. terjedő skála, iskolai osztályzatoknak 
megfelelően) voltak elégedettek. Ezek alapján arra következtettünk, hogy az új stadion és a hozzátartozó 
infrastruktúra segítségével egy hatalmas lehetőség előtt áll a DVSC a bevételek és az ismertség növelése 
érdekében. A jövőbeli célunk, hogy jelen kérdőíves felmérést a 2014-2015-ös idény befejezését követően 
megismételjük. Így megfelelő összehasonlítási alapot kapunk a szurkolók stadionnal és annak szolgáltatá-
saival kapcsolatos attitűdjeiről az új stadion megépülése előtti és azt követő időszakot illetően.
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A ZÖLD LOGISZTIKA, EZEN BELÜL IS A ZÖLD BESZERZÉS 

SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A TERMELŐ VÁLLALKOZÁSOK 

ÉLETÉBEN 

HORVÁTH Adrienn

A fenntarthatóság kérdése egyre erőteljesebben megjelenik a felelős vállalatirányítás eszméi között. Töb-
bek között a klímaváltozás, a környezeti problémák észrevehető hatásai, a fosszilis energiahordozói kész-
letek fogyatkozása, és még számos más tényezőkre a vállalatok egy része nagyobb hangsúlyt fektet, és 
alakít ki fenntarthatósági, környzetvédelmi vagy társadalmi felelősségvállalási politikát. A mai irodalom a 
fenntarthatóság alatt három különböző, de egymással összefüggő témát értünk, úgy mint a fenntartható 
fejlődés, a környezetvédelem és a társadalmi felelősségvállalás területei.
Az 1980-as évek közepén vált ismerté a koncepciója. A koncepció célja, egy gazdasági és társadalmi modell 
kialakítása, amely mellett a környezet és a társadalom is a káros gazdasági hatásoktól mentesen képes 
fejlődni.
A vállalati menedzsmentben a fenntarthatóság és a zöld szempontok fontosságát sokan hangsúlyozzák. A 
mai piaci viszonyokra leginkább a gyors változás a jellemző. Ahhoz, hogy ebben a változásban a vállalko-
zások versenyképesek tudjanak maradni, létfontosságúvá vált a piaci kihívásokhoz való megfelelő alkal-
mazkodás. A törekvés a fennmaradásra és fejlődésre, rávilágított arra, hogy a vállalkozások működését, 
irányítási funkcióit átértékeljék, és fokozatosan, a vállalkozás érdekében változtassák azt. Ez a változás 
kikényszerített néhány vállalkozási feladat, szerep újragondolását. Először a logisztikai szerepek majd az 
ellátási lánc menedzsment irányítási elvei, megvalósulása került előtérbe.
A beszerzés stratégiai tényezővé vált. A beszerzést, mint logisztikai funkciót és az ellátási lánc menedzs-
ment meghatározott elemét, több hazai és külföldi irodalom elemzi. A beszerzés jelentősége több szem-
pontból is fontos lehet. A kapcsolatrendszer összetett, bonyolult, nem tudatosan kezelt. Stratégiai szerepet 
tölt be a vállalat életében. A jövőben a fenntarthatósági célok fokozottan megjelennek a beszerzésben és a 
beszállítói kapcsolatok menedzsmentjében is.
Jelen előadásban a hazai és nemzetközi szakirodalmakat alapul véve leíró, szekunder kutatás során vizs-
gálom a beszerzés fejlődési irányelvei közül, a fenntartható beszerzést, főként a zöld beszerzést Magyaror-
szágon.
A szakirodalom és a gyakorlat is felismeri egyre inkább a beszerzés szerepét. A környezeti szempontok be-
épülése, a beszerzési tevékenységekben, és annak további hatásai, az egész gazdaságra nagy hatást tehet. 
Ez eddigi kutatások azt mutatják, hogy a beszerzés a környezeti tényezőket tekintve, főként a belső vissz-
áru/inverz logisztikai folyamatok kapcsán látható.
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BORSODI KILÁTÁSOK 

HORVÁTH Ádám

A 2014. első felében végzett kutatás négy borsodi településen valósult meg, 117 hátrányos helyzetben élő 
személy bevonásával.  A kutatás célja a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élő hátrányos helyzetűek életkö-
rülményeinek, lehetőségeinek, és elhelyezkedési esélyeinek felderítése volt. 
A közvélekedéssel ellentétben előzetes hipotézisem és a kutatás eredményei is alátámasztják, hogy a hát-
rányos helyzetűek munkába állását nem a munkához való hozzáállásuk akadályozza, hanem az alacsony 
iskolai végzettségük, és a lakóhelyük környezetükben lévő munkahelyek hiánya. 
A kutatásban részt vevő személyek többsége szegregált telepeken él, és alacsony iskolai végzettséggel, vagy 
elavult, munkaerő-piaci piaci szempontból elavult szakmákkal rendelkezik, amelyek miatt csak nagyon 
kevesen, kevesebb, mint egyharmaduk áll jelenleg alkalmazásban, és még alacsonyabb arányban rendel-
keznek állandó munkával. 
Ez persze egyenesen következik abból, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élő hátrányos helyzetűek 
majdnem fele 8 általános iskolai végzettséget szerzett, sőt, 14,5 százalékuk nem fejezte be az általános is-
kolát, 2,7 százalékuk pedig el sem kezdte azt. 
Tehát a hátrányos helyzetben élők iskolai végzettségi szintjének emelése mindenképpen szükséges lenne 
helyzetük javításához. 
A válaszadók közül a legtöbben óvodai dajka szakmát szereztek, amely a jövőben prosperáló szerephez 
juthat, hiszen a nagyvállalatok által a dolgozók számára működtetett óvodák száma egyre nagyobb lesz. 
A legnépszerűbb munkakeresési módszer az interneten keresztül történő keresés, de sokan saját maguk 
járnak utána a munkának, vagyis személyesen érdeklődnek munkahelyeken, vagy telefonon keresik fel 
ezeket a helyeket, de önéletrajzok elküldésével is próbálnak munkához jutni. 
A válaszadóknak átlagosan 3 gyermekük van, de többségük már nem szeretne több gyereket. 
A válaszadók többsége helyi születésű, és átlagosan pedig 27 éve laknak jelenlegi településükön, és 15 éve 
élnek jelenlegi lakásukban. A lakások egynegyede vagy rossz állagú, vagy lakhatásra alkalmatlan, amelyhez 
hozzájárul a lakások komfortszintjének alacsony szintje. Több, mint a válaszadók fele problémásnak látja 
lakáshelyzetét, hiszen a lakások többsége felújításra szorul, amelybe beletartozik szigetelés javítása a nyí-
lászárók cseréje, vagy tetőcsere, esetenként a gázfűtés, valamint a fürdőszoba és a WC kialakítása. A köz-
művek bevezetése is sokat segítene a lakóknak, vagyis a víz, gáz, villany kiépítése jelentősen jobbá tenné a 
válaszadók lakáshelyzetét, hiszen a víz minőségére is panaszkodtak. Az utak állapota is felújításra szorul, 
főleg azok, amelyek nincsenek lebetonozva, de az aszfaltozott utakat is a víz alámossa, ezért járhatatlanok. 
Majdnem minden válaszadó szeret a településén élni, akik többsége biztonságban érzi magát a lakókör-
nyezetében, viszont sokukban felmerült, ha lehetne, elköltözne a településről, vagy a lakókörnyezetéből.  
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élő hátrányos helyzetűek kevesebb, mint egyharmada dolgozik a Köz-
munka Programban. Azon válaszadók, akik jelenleg dolgoznak a Közmunka Programban, vagy valamikor 
dolgoztak a program keretein belül, jelentős többségük szerint ennek köszönhetően jobb lett az anyagi 
helyzetük, és a Közmunka Program hozzásegíti az embereket ahhoz, hogy később állandó munkát kapja-
nak. 
A válaszadók családjaiban átlagosan 104.000 Ft-ból élnek havonta. 
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MEGÚJULÁS ÉS MARGINALIZÁCIÓ A VÁROSI TEREKBEN 

MAGYARORSZÁGON 

JÁMBOR Viktor Ernő, BENDE Csaba

A társadalomföldrajz elméleti pluralizálódásának, a kritikai társadalomelméletek növekvő súlyának ered-
ményeként egyre gyakrabban kerül a városföldrajzi vizsgálatok fókuszába a társadalmi igazságosság kérdé-
se s ennek kapcsán a marginalizálódó társadalmi csoportok helyzete, érdekérvényesítő képessége a telepü-
lésfejlesztésben. Ugyan az Európai Unió várospolitikai dokumentumai foglalkoznak a városi társadalmak 
újratermelődő egyenlőtlenségeivel, a társadalmi-gazdasági peremhelyzetbe kerüléssel és a kirekesztődés 
kérdésével, de a legújabb regionális politikát meghatározó dokumentum ismét a versenyképességre helyezi 
a hangsúlyt és evvel az egyenlőtlenségeket fogja erősíteni.
A marginalizáció – amelyet előadásunkban térbeli-társadalmi folyamatként, a társadalomból való kizá-
ródásként vagy peremhelyzetként értelmezünk – hazai és kelet-közép-európai kontextusban is releváns 
kutatási téma Megközelítésünkben a marginalitás eredete a szegénység, az újratermelődő egyenlőtlensé-
gek, az etnikai, nemi, kor szerinti vagy vallási diszkrimináció, a kulturális hiányok, a munkanélküliség, s 
mindezekből következően a munka és hajlék nélkül maradtak számának növekedése, a társadalmi kapcso-
latrendszerek szétzilálódása, megszűnése. A társadalmi problémák, konfliktusok térbeli koncentrációja és 
újratermelődésének folyamata a lokális terekben jól megragadható, hiszen ezek nem csak a napi társadal-
mi gyakorlatok színterei, hanem a hatalom gyakorlásának eszközei is.
Előadásunkban a városmegújítás folyamatára koncentrálunk. A hazai városrehabilitációs projektek egyik 
alapvető célja a lokális társadalom problémáinak kezelése, az épített környezetbe való beavatkozás az épü-
letek és közterek fizikai megújításával. Ilyen problémák a marginalizáció, a szegregáció s egyes városi te-
rek ehhez kapcsolódó megbélyegzése (stigmatizációja). A gyakorlatban ugyanakkor a városrehabilitációs 
projektek gyakran erőltetett, felülről, a helyi politikai elit által gerjesztett dzsentrifikációs folyamatot ered-
ményeznek, amelyek nem szüntetik meg a lokális terekben jelentkező szociális problémákat, hanem csak 
térben máshova helyezik, konvertálják azokat. A városrehabilitáció ellentmondásos folyamatát és térbe-
li-társadalmi következményeit, mint például a hajléktalanok kitiltására hozott helyi rendelet, Kaposvár 
példáján mutatjuk be.

Kulcsszavak: városrehabilitáció, térbeli kirekesztés, Kaposvár belváros, egyenlőtlenségek, hajléktalanság
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A MAGYARORSZÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL 

KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓ ÚJRAGONDOLÁSA 

KACZUR-SOMFAY Dorottya

A környezetvételemen belül a hulladékgazdálkodás napjainkra kulcsfontosságú üggyé nőtte ki magát, vi-
lágszerte e területhez is számos lobbi-tevékenység párosul és közvetlenül képes hatással lenni az emberek 
és vállalatok mindennapjaira. A magyar hulladékgazdálkodás az elmúlt években számos átalakuláson ment 
és megy folyamatosan keresztül, amely nagymértékben hat ki a különböző szakterületeinek priorizálására 
és ennek következtében kommunikációjára. A különböző jogi és tulajdonosi változásokból adódó lehet-
séges következmények egyelőre még mindig átláthatatlanok, ugyanakkor a szakma elitjén is múlik, hogy 
mennyire képes befolyásolni a jelenlegi kormányzat döntéshozóit abban, hogy társadalmunk hulladékhoz 
való viszonya pozitívan alakuljon a jövőben és végre előre mozduljon. Leendő disszertációs munkám során 
a téma kommunikációs aspektusait tárom fel és vizsgálom meg, hogy milyen tényezők képesek hosszú 
távon befolyásolni a társadalmi tudatot és ezt a különböző társadalmi színtereken a véleményformálók 
milyen kommunikációs eszközökkel képesek elérni. Az európai országok hulladékgazdálkodását meghatá-
rozó és irányt mutató hulladékpiramis azon területek hierarchiáját tartalmazza, amelyek a hulladékot ke-
zelik, ártalmatlanítják és (újra)hasznosítják. Ezen területek megítélése és elfogadottsága, mind a lakosság 
szempontjából, mind pedig szakmai körökben óriási eltéréseket mutatnak, amelyet az általam 2014-ben 
végzett nem reprezentatív, ugyanakkor egy speciális hiánypótló kvalitatív kutatás is kimutatott.
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ÚJ KIHÍVÁSOK A NEMZETGAZDASÁGI ÁGAK ÉS A 

FELSŐOKTATÁS KAPCSOLATÁBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON 

LŐRINCZ Mónika

A kutatási téma aktualitását a felsőoktatás munkaerőpiaci kimenetének és a tényleges munkaerőpiaci igé-
nyek összehangolásának szándéka adja. Ehhez elengedhetetlen az egyes ágazatok szerkezetében bekövet-
kezett változások tanulmányozása, a régió felsőoktatási intézményei képzési kínálatának a vizsgálata. A 
téma feldolgozása statisztikai adatgyűjtéssel és adatelemzéssel, a vonatkozó szakirodalom feldolgozásával 
és empirikus kutatási módszerekkel történik.
Ismeretes, hogy az Észak-magyarországi régió tradicionális nehézipari központtá fejlődött a múlt század 
második felében. A nógrádi és a borsodi szénmedencékre, a felvidéki ércbányákra alapozott bányászat és 
kohászat évszázadokon keresztül a térség meghatározó iparága volt. Az államszocializmus tervgazdálko-
dásának erőteljes iparosítási törekvései ezeket az ágazatokat tovább erősítették. Ennek eredményeként 
a térségben kerültek kialakításra a nehézvegyipar és az energiaipar fellegvárai is. A kohászat és a bányá-
szat világválságának hatása hazánkban néhány év késéssel - a keleti piacok elvesztésével egyidejűleg -, a 
nyolcvanas évek második felében jelentkezett. Az alapanyag- és energiaszektor leépülésének kísérő jelen-
ségeként a feldolgozóipar is a háttérbe szorult. A primer és a szekunder szektor jelenlévő ágazatainak az 
összeomlása egy hátrányos, helyenként halmozottan hátrányos, depressziós területi egységet és társadalmi 
teret eredményezett Észak-Magyarországon.
A rendszerváltozást követően, a kilencvenes évek gazdasági átmenete meghatározó módon befolyásolta a 
régió gazdasági és társadalmi folyamatait. A régió endogén adottságaira épülő, meghatározó jelentőséggel 
bíró korábbi húzóágazatai eltűntek, illetve egyes iparágak privatizálásra kerültek. Majd lassan megindult 
a nemzetgazdasági ágak szerkezeti összetételének az átrendeződése. Ennek a folyamatnak a társadalmi és 
gazdasági mutatókban megjelenő hatásai kedvezőtlen tendenciákat vetítettek előre, amelyek – részben a 
régió periférikus helyzetéből is adódóan -, az azóta eltelt időszakban tovább mélyültek. A területi bontás-
ban rendelkezésre álló adatok tanúsága szerint a rendszerváltozás óta a regionális különbségek fokozód-
tak. A fejlettségi sorrend végén álló Észak-Magyarország hátránya nemcsak a fejlettebb régiókhoz, hanem 
a kevésbé fejlett régiókhoz képest mérten is növekedett.
A kedvezőtlen és nehézkes ágazati szerkezetátalakulás foglalkoztatási problémákkal párosult. A régió gaz-
dasági szerkezetének a változása párhuzamosságot mutatott a főbb nemzetgazdasági ágak trendjeivel és a 
kibontakozóban lévő globalizáció tendenciáival. Figyelemre méltó hangsúlyeltolódás történt a szolgáltatá-
si szektor javára, szemben a mezőgazdasággal és a még napjainkban is jelentős súlyt képviselő ipari ága-
zatokkal. Mint ahogyan Európában, úgy Magyarországon is általános jellemzője a szolgáltató szektornak a 
centrumtérségekben tapasztalható koncentrált jelenléte, amely azt vetítheti előre, hogy a területi különb-
ségek ebben a szektorban is várhatóan tartósan fennmaradnak.
Egy régió teljesítőképessége megkülönböztetett módon függ az adott térségben jelenlévő nemzetgazdasági 
ágazatok szerkezetének összetételétől. Az ágazati szerkezet jelenlétét és a helyi gazdaságban képviselt ará-
nyát olyan további tényezők befolyásolják, mint az adott régió endogén adottságai és erőforrásai. Egy-egy 
regionális erőtér szereplőinek a lokális gazdaságba való beágyazottságának és együttműködésének a mér-
téke, alapvetően befolyásolja az ágazati kapcsolatok preferált területeinek a főbb irányvonalait.
A tanulmány keretében az Észak-magyarországi régió ágazati szerkezete összetételének és a felsőoktatási 
intézmények képzési kínálatának feltételezett összefüggései kapnak kitüntetett figyelmet, amelyek szoros 
kölcsönhatásban állnak a régió olyan versenyképességi tényezőivel, mint a foglalkoztatottság, az egy főre 
jutó jövedelem, a tőkekoncentráció mértéke, vagy a térségben lévő vállalkozások száma és profilja.

Kulcsszavak: nemzetgazdasági ágak, regionális beágyazottság, felsőoktatás, Észak-magyarországi régió
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AZ ELTÉRŐ KULTÚRÁVAL VALÓ TALÁLKOZÁS SORÁN 

KELETKEZŐ MUNKAVÁLLALÓI FESZÜLTSÉGEK 

MILASSIN Anda

A multinacionális szervezeti életben egyre gyakoribb jelenség, hogy munkavállalókat küldenek ki az adott 
szervezethez tartozó – a hazájától eltérő, idegen kultúrában található – szervezeti egységhez dolgozni.  A 
megszokott környezettől távol a munkavállalóknak alkalmazkodniuk kell az új helyzet kihívásaihoz és bele 
kell tanulniuk az új közeg szokásaiba. A kultúrák találkozása során keletkező stresszhelyzetek feltárásának 
aktualitása megkérdőjelezhetetlen a nemzetközi gazdasági életben részt vevő szervezeteknek, ahol a mun-
kaerő hatékonyságának egyik kulcsa a munkavállalók gyors és stressz-mentes alkalmazkodása a multikul-
turális környezethez.
Jelenleg több mint 232 millió ember – a népesség 3.2%-a – él a saját hazájától távol az Egyesült Nemzetek 
Szervezete 2013-as felmérése alapján. Attól a közegtől távol, aminek a szokásait, szabályait a legjobban 
ismeri. Az új környezet, az új szabályok, az új viselkedési mintázatok megismerése és megértése nagy fel-
adatot jelent az azt átélő egyén számára. A megértés és beilleszkedés során felmerülő nehézségek megélése, 
az új környezetben a nem-megszokott történések nyomott hagyhatnak az egyénekben, ennek feldolgozása 
a továbblépéshez elengedhetetlen és az egyén tanulási folyamatának a része.  A kiküldetésben lévő mun-
kavállalók, az őket foglalkoztató szervezet támogatásával igyekeznek helytállni az új szervezeti- és nemzeti 
kultúrában. A kutatások eredményei alapján az igazolható, hogy a fizikai és lelki egészség, a testi-lelki jólét 
között közvetlen viszony van (Pennebaker, 1982, 1993, 1997, 2001, 2005).  Ez azt is jelenti, hogy ha a mun-
kavállaló az idegen kultúrába való beilleszkedése során nem dolgozza fel az őt ért stresszes, traumatizáló 
eseményeket, akkor nem csak a kiküldetése kerülhet veszélybe, de testi egészsége is megromolhat. 
A stressz kifejezést olyan kellemetlen ingerekre alkalmazzák, melyek különféle élettani, magatartásbeli és 
szubjektív válaszreakciókat okoznak. A „stresszhelyzetek” olyan feszültségi állapotot teremtenek, amelyek 
az egyén alkalmazkodási készségét erőteljesen igénybe veszik (Atkinson and Hillgard, 2005). Az esemé-
nyek által kiváltott stressz mértéke mindenkinél attól függően más és más, hogy mennyire tartja a történ-
teket kontrollálhatatlannak, bejósolhatatlannak, képességeit meghaladónak vagy az énképével összeegyez-
tethetetlennek. Így az események attól függően válnak stresszessé, hogy miképpen értékelik őket (Lazarus 
and Folkman, 1984). A stressz elhárítási és védekezési mechanizmusok mellett (amely egy tudattalan fo-
lyamat a szervezet részéről) az 1980-as években kiemelten kezdenek foglalkozni a leküzdés, megbirkózás 
(a coping) fogalmával, amely már tudatosan kezeli a feszültséget, amely az egyénben alakult ki (Hárdi, 
1987, Moos, 1987, Schwarzer, 1990 in Szilas, 2011). 
A kutatás kiindulópontja az, hogy az azonos kultúrában szocializálódott egyén számára a kulturális jelleg-
zetességek természetesek és megszokottak, azonban ha két különböző kultúrában nevelkedett egyén között 
interakció alakul ki, akkor a kulturális eltérésekből származó különböző orientációs rendszerek összetalál-
kozása a különbségek megnyilvánulásához, felszínre kerüléséhez vezethet (Thomas, 2005). Ez azt jelenti, 
hogy az ismeretlen környezetben az egyén saját alapfeltevései, normái és szokásai megkérdőjeleződnek a 
másik kultúrával való találkozás kritikus interakcióiban, ami az expatriótában a tehetetlenség és bizony-
talanság érzését kelti. Éppen ezért a kutatás a kulturális sokk elméletének (Oberg, 1960) már azonosított 
legkritikusabb szakaszában (kultursokk szakasz) igyekszik feltárni az egyéni nehézségeket, élményeket és 
traumákat az interakciókban. Az expatrióta szubkultúra jellegzetessége, hogy hosszabb időt tölt el a má-
sik kultúrában, ezért fontos, hogy a beilleszkedési folyamat során azonosításra kerüljenek a kultursokkot 
okozó tényezők. 
A kutatás célja, hogy a magyar expatrióták körében feltárja, hogy egy másik kultúrával való találkozás in-
terakcióiban milyen érzelmileg megrázó, stresszt okozó élményeket élnek át. 
A narratív interjúk keretén belül az expatrióták retrospektív módon felelevenítik az interakciós szituáció-
kat és a szituációhoz kapcsolt érzéseikről is beszámolnak. 
A kutatás mintájába olyan expatrióta szubkultúrába tartozó magyar tanácsadók és menedzserek kerül-
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nek bele, akik első külföldi kiküldetésük időszakában vannak, a kulturális sokk elméletének szakaszolása 
szerint a kultursokk időszakában, ami a 3-6 hónap közé tehető. Az elemzési mintában 10-12 főt szeretnék 
megvizsgálni.
A kutatás az expatrióták megéléseit és érzéseit szeretné feltárni, a „hogyan” kérdéssel szeretné a felszínre 
hozni gondolataikat a narratív interjú segítségével. Az interpretatív paradigma alkalmas keretet szolgáltat 
az ilyen jellegű kutatásokhoz. 

Kulcsszavak: kultúrák találkozása, munkavállalói feszültségek
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A DEBRECENI EGYETEM EGYES KARAIN TANULÓ HALLGATÓK 

TEJ- ÉS TEJTERMÉK-FOGYASZTÁSI SZOKÁSAINAK ALAKULÁSA 

NOVÁK Norbert

A tejfogyasztási szokások kultúránként eltérőek. A magyar fogyasztók tej- és tejtermék fogyasztását a jö-
vedelmük és a reklámok határozzák meg. Leginkább az olcsóbb kategóriás, tömegtermékeket keresik, vá-
sárolják meg, figyelmen kívül hagyva azok összetételét. A világ fogyasztási trendjével ellentétben a magyar 
tej- és tejtermékek fogyasztása alacsony, jelentősem elmarad az EU fejlettebb tagországaitól.
A kutatásom fő célja a fiatalok megnyerése, illetve a tej- és tejtermékek fogyasztásának ösztönzése. A kuta-
tók nyomós érveket tudnak felmutatni a tejtermékek fogyasztása mellett és ellen. Számos vitaanyag talál-
ható az interneten, melyek az embereket nagymértékben befolyásolják döntésük meghozatalában. A világ 
tejtermelése nő, mégsem nő drasztikusan a tejfogyasztók száma. A téma aktualitása miatt fontosnak tar-
tottam e terület vizsgálatát, mivel napjainkban különösen megosztott a társadalom a tejfogyasztás egész-
ségre gyakorolt hatásával kapcsolatban.
A téma szakirodalmának feldolgozásánál a kutatási területhez szorosan illeszkedő hazai és nemzetközi 
kutatásokat, jelentéseket, és tudományos publikációkat vizsgáltam. Kérdőíves kutatásommal a tej- és tej-
termék fogyasztási szokásait vizsgáltam a Debreceni Egyetem két karának hallgatói körében. Kérdőívemet 
650 fő töltötte ki, melyből 602 kérdőív volt értékelhető. Az adatok feldolgozása SPSS for Windows 20.0. 
matematikai-statisztikai programcsomag segítségével történt. Az SPSS program felhasználásával gyakori-
sági eloszlások, kereszttáblázatok segítségével vizsgáltam az összes változó kapcsolatát a különféle háttér-
változókkal.
A kérdőívek kiértékelését követően bizonyítottam, hogy a hallgatók jelentős része költségtakarékos-
sági okokból leginkább otthon fogyaszt tejet és tejterméket. A vizsgált hallgatókról elmondható, hogy 
árérzékenyek. A kérdőívemből megállapítható, hogy aki hétköznap albérletben és kollégiumban lakik, a 
hétvégi otthon tartózkodás során rendszeresebben fogyaszt ilyen jellegű termékeket, mivel a szülő/gond-
viselő megvásárolja azt. Tény, hogy a sajtok nem tartoznak az olcsóbb élelmiszerek közé, így feltételezhe-
tően ezért sem tartozik az egyetemista hallgatók által gyakran fogyasztott élelmiszerek közé, sokan ezeket 
„luxus” termékeknek tekintik. A hazai termékek tudatos fogyasztásának fontosságát szűrte ki a kérdőív. 
Ennek eredménye, hogy az alacsony jövedelemmel rendelkező hallgatók nem tudják a jó minőségű magyar 
termékeket megvásárolni, csak abban az esetben, ha az akciós, illetve olcsóbb, mint a külföldi versenytár-
sak. Vásárlási szokásukra jellemző, hogy a vásárlást megelőzően nem döntik el előre, hogy milyen tej- és 
tejtermékhez szeretnének hozzájutni. Tehát az egyetemisták nem tekinthetőek tudatosnak, így hatékonyan 
befolyásolhatóak a boltokon belüli marketing eszközökkel. A kollégiumban és albérletben lakók, szíveseb-
ben mennek el a közelben lévő szupermarketekbe, diszkontokban és sarki kisboltokba vásárolni. 

Kulcsszavak: tej- és tejtermék, fogyasztás, vásárlási szokások, árérzékenység
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HOGYAN TOVÁBB? 

PALUSEK Erik

A vajdasági magyarság számbeli fogyatkozása nem újkeletű jelenség, de az elmúlt néhány évben a folya-
mat gyorsulni látszik. A délvidéki magyarok fogyásának három fő oka van: 1. a már több mint 4 évtizede 
tartósan negatív természetes szaporulat – 1969-ig gyarapodott az említett populáció lélekszáma, azóta 
viszont csökken (Mozaik2011-Magyar fiatalok a Kárpát-Medencében, Kutatási jelentés-Szabó Ákos); 2. 
Az elvándorlás, amely egyre fokozódik azóta, hogy a magyar állampolgárság a határon túli magyarok szá-
mára is elérhetővé vált (2011). Egy 2008-ban készített nem reprezentatív felmérés szerint a vajdasági Ma-
gyar fiatalok közel 50 százaléka foglalkozott már az elvándorlás gondolatával és csaknem 14 százalékuk 
eldöntötte, hogy elhagyja szülőföldjét (Badis Róbert-Menni vagy maradni, Lucidus Kiadó, 2010. 1. szám). 
Feltételezem, hogy ezek az arányok 2011-től napjainkig növekedtek; 3. Az asszimiláció, amely leginkább a 
szórványmagyarságot érinti. Munkámban a zentai középiskolák negyedikes magyarajkú diákjainak közép-
távú és hosszabb távú terveit (továbbtanulás, elvándorlás, szülőföldön maradás) veszem górcső alá. A ku-
tatás létjogosultságát igazolják a fent felsorolt tények, illetve a vajdasági magyarság körében egyre inkább 
uralkodóvá váló vélekedés, miszerint a szülőföldön felmerült problémák egy részére megoldást jelenthet 
az elvándorlás. 
Munkám elkészítéséhez több korábbi, hasonló témájú kutatás eredményeit felhasználtam, amelyek közül 
Badis Róbert, Dr. Hódi Sándor és Dr. Gábrity Molnár Irén témába vágó munkáit emelném ki, mint elsőd-
leges forrásokat. A kutatás során több adatgyűjtési technikát is alkalmaztam. 
Kvantitatív adatgyűjtési technikák: a kérdőíves lekérdezés mind a négy zentai középiskola (Bolyai Tehet-
séggondozó Gimnázium és Kollégium, Egészségügyi Középiskola Zenta, Közgazdasági-Kereskedelmi Is-
kola Zenta, Zentai Gimnázium) mindegyik magyar tannyelvű negyedik osztályára kiterjedt. A kérdőívek 
segítségével vizsgáltam meg, hogy célcsoportom tagjai milyen arányban és hol (szülőföldön, Magyaror-
szágon, harmadik országban) szeretnének továbbtanulni, hol szeretnének ideiglenesen vagy tartósan lete-
lepedni (szülőföld, külföld) illetve, hogy milyen okokra vezethető vissza a körükben tapasztalt emigrációs 
kedv, legyen szó akár ideiglenes, továbbtanulás céljából történő elvándorlásról, akár tartós külföldi letele-
pedésről. A kérdőíveket a 223 fős célcsoportom tagjai közül 192-en töltötték ki.
 Kvalitatív adatgyűjtési technikák: a fókuszcsoportos interjúkon tovább foglalkoztunk az elvándorlási szán-
dék motivációival, illetve megpróbáltuk feltérképezni azokat az igényeket és feltételeket, amelyek megva-
lósulása mérsékelhetné, esetleg megállíthatná a fiatalok körében tapasztalható magas elvándorlási kedvet. 
Összesen négy, egyenként másfél órás beszélgetést tartottunk, amelyeken részt vettek mind a négy említett 
középiskola tanulói. A legkisebb csoport három, a legnagyobb pedig hat fős volt. Az interjúk moderálását 
Szénási Oszkár szociális munkás, családterapeutával közösen végeztük.
Munkám hipotézise a következő állításokat foglalja magában: 1. Célcsoportom legalább 50 százaléka sze-
retne továbbtanulni; 2.  A továbbtanulást tervezők legalább 50 százaléka Magyarországon szeretné folytat-
ni tanulmányait; 3. A megkérdezettek legalább 50 százaléka tervezi a jövőjét külföldön; 4. Az elvándorlás 
okai többnyire anyagi jellegűek, illetve a szerb nyelv ismeretének hiányában és a szűkös hazai lehetőségek-
ben keresendőek.
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AZ OSZTRÁK MUNKAERŐPIAC MIGRÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI 

PATAY Tünde

Ausztriában a modern vándorlási folyamatok a konjunkturális időszak alatt, az 1960-as években indultak 
el. Évente 20-40 ezer munkavállalási célú bevándorló érkezett az országba, és tíz év alatt közel 230 ezer 
külföldi munkavállalóval nőtt Ausztria munkaerő-állománya. Az 1973-as válság következményeként le-
lassultak a vándorlási folyamatok, az 1980-as évektől pedig újabb bevándorlási hullám vette kezdetét. A 
jogszabályi háttér 1993-as és 2006-os szigorodása miatt a külföldi munkaerő beáramlása azonban csak 
egy időre torpant meg. A 2008-as válság miatti gazdasági visszaesés következtében – a klasszikus migrá-
ciós célországokhoz hasonlóan – újabb korlátozások léptek életbe Ausztriában: ma már mind a harmadik 
országokból, mind az Unióból származó bevándorlók egy szigorú és bonyolult feltételrendszerrel találják 
szemben magukat. Mégis évente közel 140 ezer új bevándorló érkezik, az ország átlagos éves vándorlási 
egyenlege pedig több mint 40 ezres szaldót mutat. Ausztriában ma már 1,5 millió migráns él, 73%-uk kül-
földön született.  
Az osztrák munkaerőpiac jól kiaknázza a migrációs előnyöket. Ilyenek a hiányszakmák lefedése, az ol-
csóbb, képzetlen és ezért kompatibilis munkaerő, valamint a képzett és túlképzett, ezért minőségi mun-
kaerő tendencális alkalmazása, de Ausztria a tercier szektor színesedését, illetve a kutatás-fejlesztés és 
innováció terén elért eredményeit is nagyrészt a bevándorlóknak köszönheti.
Az érkező mobil munkaerő szintén egy magasabb életszínvonal reményében indul el. A bevándorlók jö-
vedelme azonban alacsonyabb, mint az osztrák munkavállalóké, képzettségük gyakran nem elismert. A 
jövedelemkülönbségek és a munkaerőpiaci diszkrimináció társadalmi feszültségekhez vezetnek, költségei 
pedig az államháztartást terhelik. Az államnak másrészt a jellemzően a szegregáció, egészségügy/szociális 
ellátás, munkanélküliség vagy az illegális foglalkoztatás területén jelentkező kihívásokra is megoldást kell 
találnia. 
Az előadás Ausztria munkaerőpiacának migrációs tartalmait, az ebből táplálkozó gazdasági és társadalmi 
kihívásokat, illetve a bevándorláspolitika eszköztárának egyes kiemelt elemeit mutatja be. Célja egyrészt 
az Ausztria felé irányuló vándorlások tendenciáinak, szabályozásának és regionális sajátosságainak ismer-
tetése, másrészt részleteiben elemzi a munkaerőpiac kritikus pontjait, úgymint foglalkoztatási szerkezet, 
munkaerő minősége, azaz a képzettség és a képzés kérdései, a munkanélküliség jellemzői valamint a jöve-
delmek alakulása. 
Ausztriában, ahol a népesség 12,5%-a külföldi állampolgár és közel 20%-a első vagy másodgenerációs mig-
ráns, a munkavállalási célú migrációval kapcsolatos feladatok és felelősségek köre megoszlik az állami, tar-
tományi és települési szintek között. Az elemzés az alkalmazott megoldásokat is e három szinten veti össze. 
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HEVES MEGYE KÉPZÉSI RENDSZERE, HIÁNYSZAKMÁK A 

MEGYÉBEN 

PECSENYÁNSZKY Melinda

Bevezetés: A tanulmány Heves megye felnőttképzési rendszerét mutatja be, kiemelt figyelemmel a hiány-
szakmák oktatására és az elhelyezkedési lehetőségekre. Az oktatás, a képzés, a szakképzés szerepe meg-
kérdőjelezhetetlen. Minél képzettebb az ember, minél több lábon tud állni, annál jobb esélyei vannak a 
munkaerőpiacon, a megélhetése annál biztosabb. A főiskolai illetve egyetemi képzések állami férőhelyei-
nek számának csökkenésével a szakképzés egyre meghatározóbb szerepet tölt be. A hiányszakmák nyomon 
követését egyre nagyobb figyelem övezi: fontos a képző intézmények számára, hogy milyen képzéseket 
indítsanak és a képzéseken részt vevőknek is, hogy a tanult szakmában el tudnak-e helyezkedni.
A vizsgált terület bemutatása: Heves megye középső, gazdaságilag legfejlettebb sávjában a három legné-
pesebb város (Eger, Gyöngyös és Hatvan) körül elhelyezkedő községek fejlődését a nagyobb ipari és szol-
gáltatási centrumokhoz való közelség nagymértékben elősegíti. Hatvan és Gyöngyös (autópálya, főváros 
közelsége) a munkahelyek kínálata bővebb, azonban Eger a legjelentősebb foglalkoztatási centrum a me-
gyében. Megyeszékhelyi funkciójából adódó közigazgatási és egészségügyi szerepköre is sok munkahelyet 
jelent, csak úgy mint fejlett középfokú és felsőfokú oktatási intézmény hálózata.
Heves megye területfejlesztési koncepciója és programja: Heves megye jövőképe: Magyarország harmo-
nikusan fejlődő, élhető megyéje. Fejlesztési irány: A gazdaság versenyképességének javítása a megye gaz-
dasági adottságaira építő munkahelyteremtő beruházások ösztönzése, a munkahelymegtartó- és gyarapító 
fejlesztések előtérbe helyezése és a beruházásösztönzést támogató infrastruktúrák (infokommunikációs, 
közlekedési, oktatás-szakképzési, stb.) fejlesztése révén. Megyén belül az észak-déli, északi területein a 
kelet-nyugati kapcsolatok javítása. 
Heves megye szakképzés-fejlesztési koncepciója-2013: A megyei gazdaság által igényelt szakképesítések 
tekintetében fogalmaznak meg javaslatokat. 
Szakképzés: A probléma nemcsak megyei, hanem országos. A munkaerőpiac igényeit a szakképzés sok 
esetben nem tudja kielégíteni. Azonban ennek az ellenkezője is: a szakképző intézmények „munkanélkü-
lieket képeznek”, olyan szakképesítéseket oktatnak, amelyre a munkaerőpiacnak vagy nincsen, vagy csak 
korlátozottan van igénye.
Hiányszakmák: Egyre több tanulmány, fejlesztési terv nevesít meg hiányszakmákat. Ezen tanulmányok 
összevetése a Heves megyei adatokkal, lehetőségekkel. Azon szakmák, ahol a leginkább szükség lenne 
szakember utánpótlásra. 2015/2016-os tanévre többek között ács, eladó, gépi forgácsoló, hegesztő, ipari 
gépész (géplakatos), kőműves és hidegburkoló, női szabó, villanyszerelő, szociális gondozó és ápoló szak-
mákat határozott meg a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság. A Nemzetgazdasági Minisztérium listáján 
az orvos, nővér, ács, CNC-gépkezelő, hegesztő, ipari gépész, egészségügyi hiányszakmák szerepelnek. Az 
egyik oldalról a hiányszakmák meghatározása fontos üzenet, hogy milyen szakmákat érdemes tanulni. A 
munkaadók azonnal önállóan dolgozni tudókat keresnek. A képzők közöttük próbálja az igényeket össze-
hangolni. Mit lehetne tenni a hiányszakmák kiküszöbölésére, ami az országos problémát okozza?
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 HAGYOMÁNY – SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG – IDENTITÁS: 

LÉTAVÉRTESI MÁJUSI MÁLÉ FESZTIVÁL 

SIMON Krisztián

Napjaink egyre népszerűbb települési ünnepei közé tartoznak a valamilyen tematikával rendelkező feszti-
válok, amelyek a vidéki falvakban, kisvárosokban sokszor hagyományőrző jelleget öltenek magukra. Ezek 
rendszerint a települések szórakozási alkalmait hivatottak megteremteni, valamilyen egyéb funkció (pl. 
turizmus) társításával, ám a lokális identitás meghatározásában és kialakításában is fontos szerepet ját-
szanak.
Tanulmányomban egy speciális Észak-Bihari kisváros, Létavértes hagyományőrző eseményét, a Májusi Málé 
Fesztivált elemzem, amelynek hagyományőrző arculata mellett kiemelkedő célja és feladata van.
A magyar-román határtól mindössze 5 km távolságra elhelyezkedő település a XX. századi közigazgatási re-
formoknak köszönhetően két eltérő társadalmi rétegű, a középparaszti Nagyléta, valamint a kisnemesi Vértes 
település egyesítésével jött létre 1970-ben. Az egyesítés következményeképp a város kétpólusú identitásúvá 
vált, amely – a településen élők szerint – napjainkban is érezteti hatását. E kettős önazonosságot magában 
foglaló társadalmi probléma megoldására hozta létre egy (egyébként nem helyi születésű) művelődési házban 
dolgozó személy a vizsgálat tárgyát képező Málé Fesztivált, amelynek alapját gyerekkori élményei képezték. 
Szülei szórakozási alkalmai, a tanyázások eseményei alapján indította el saját alkalmait, majd később feszti-
váli keretbe szervezte. Mindehhez ideológiai alapot a két településrész egyesítésének gondolata szolgáltatott.
Tanulmányomban a hazai hagyomány és a nyugat-európai etnológiai örökség fogalmának, valamint a hagyo-
mányőrzés és az örökségesítés folyamatának leképeződését vizsgálom az érintett települési ünnep kapcsán. 
Hipotézisem szerint a hazai szokások, ünnepek már nem csak a hagyomány és hagyományőrzés, hanem a 
nyugat-európai örökségesítés folyamataként ábrázolhatóak.
Egy települési ünnep (esetünkben fesztivál) komplex kulturális elemek felhasználásával éri el az ünnepsze-
rűség kialakítását. Így vizsgálat tárgyává kell tenni az ünnep bizonyos kódjait, amelyekre Niedermüller Péter 
is felhívta a figyelmet a szokáskódok vizsgálataival kapcsolatban. Elemzésemben így a Niedermüller-féle szo-
káskód vizsgálatok módszere szerepel.
Kutatásomat a néprajzi és kulturális antropológiai perspektíva felvállalásával, deduktív társadalomtudomá-
nyi eljárás segítségével végeztem. Empirikus adatgyűjtéseim résztvevő megfigyelésen, félig strukturált inter-
júk készítésén, valamint fényképes dokumentáláson alapult. Hipotézisemet a hagyomány-örökség diskurzus, 
valamint az azokkal összekapcsolódó ünnepek, fesztiválok, szokáskódok alapján támasztottam alá.
Értekezésemben a néprajzi jelenkorkutatás azon alapelvét alkalmaztam, amely az adott kulturális elemeket 
nem reliktumként (a többé-kevésbé zárt rendszernek tekintett népi kultúrában betöltött szerepe értelmében 
és súlyában értelmezve), annak idegenségében, a további kulturális elemek kontrasztjaként, hanem azokkal 
összefüggésben vizsgálja, azaz a jelenkor kulturális összefüggéseit – ahol ez lehetséges – a maguk történeti-
ségében, múltjukkal együtt szemléli.
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THE RESULTS DO NOT SPEAK FOR THEMSELVES 

SZÉKELY Kinga

This paper has in its focus a theoretical discussion about whether relatively good jobs can be accessed 
through using informal search methods in post-socialist labor market; and under which conditions? The 
theoretical discussion is followed by a methodological comparative analysis of those results which cope 
with this question, presented in the light of the chosen method(s).
The restricted number of job offers on the labor market, accompanied by growing uncertainties; the 
pluralization of forms of employment contracts; the decrease of the permanent contracts; the weakening 
of income security; the fragmentation of life course are concomitant phenomena of turning to market 
economy in post-socialist countries. During and after transition informal search methods get a higher 
importance. Information supplied via contacts may increase the number of job openings for job seeker; 
may provide information that is not accessible otherwise; can increase the number of job offers a worker 
receives; and finally may improve the fit between the worker and the job.
Three major theories are presented in this paper. 
The strength of weak ties hypothesis considers that the transmission of job information is a diffusion 
process; and argues that weak rather than strong ties are useful for job seekers to find a good job.
Social resources theory formulates that resources are unevenly distributed, thus access to information and 
influence as well. In this context contact status has a direct effect on the outcome of using informal search 
method.
Finally, the theory of employee referrals concentrates on using employees as referrals. According to 
this approach, both employers and employees play an important role in this process (bringing together 
vacancies and potential workers). For employers the incentive of using employee referrals is the reduction 
of different labor costs, while they hope to get good workers. Bringing a good worker can result for the 
employee a better working-team, a growing reputation, or cash-rewards. This theory argues that an 
applicant with an inside contact has a higher probability of being hired than do other applicants in certain 
types of jobs.
Research findings of this topic are ambiguous, some of the results suggest that applying on job contacts 
have positive relationship with wage, and employment probabilities, other results emphasize that the 
relationship is negative. 
What I argue here is that we cannot make a general comparison of the results, rather we should present 
these results from the aspect of the applied methods, and thus results of the different methods will be 
completing each other. I would like to highlight with this paper that results should be interpreted with 
more caution, taking into account the applied method in the interpretation of labor market outcomes.
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A TAO TÁMOGATÁSI RENDSZER SPORTGAZDASÁGI HATÁSA A 

DEBRECENI KÉZILABDÁRA 

SZŰCS Imre, KISS Virág Ágnes, FEHÉR András

A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló országgyűlési határozatot 2007-ben fogadta el a parlament 
ötpárti egyetértéssel. A sportstratégia preambuluma a következőképpen fogalmaz: „Az Országgyűlés figye-
lemmel arra, hogy a sportolás kiemelkedően hozzájárul a népesség mentális és fizikai egészségi állapotá-
nak javításához, és sajátos funkciói révén eszköz az egészséges társadalom megteremtéséhez, a közösségi 
kapcsolatok fejlesztéséhez, a népesség gazdasági aktivitásának előmozdításához, a nemzeti értékek, és az 
önbecsülés erősítéséhez, valamint az esélyegyenlőség megteremtéséhez és javításához...”
A kormányváltást követően hangsúlyossá vált az a kormányzati szándék, hogy a sport stratégiai ágazattá 
váljon. Átalakult a sport kormányzati és szakmai irányítási rendszere, és a sportfinanszírozásban a prog-
ramfinanszírozás irányába történtek változások. A módosított sporttörvény és az új sportstratégia, továbbá 
az EU sportpolitikai irányvonal-változásai szükségessé teszik a bátrabb és tudatosabb stratégiai tervezést, 
és az átláthatóbb és ellenőrizhetőbb megvalósítást. A Sportstratégia strukturált formában vázolja fel a ma-
gyar sport fejlesztési irányait és területeit 2007-2020-ig terjedő időszakra vonatkozóan.
A 2010 júliusában elfogadott, a sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. 
Törvény a magyar sport támogatóinak, illetve abba beruházóknak adó- és illetékkedvezményeket, a spor-
tolóknak és sportszakembereknek pedig kedvezőbb adózási lehetőséget biztosít. Az öt látvány csapatsport 
(labdarúgás, vízilabda, kosárlabda, kézilabda, jégkorong) támogatását biztosító társasági adótörvény mó-
dosításával és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok elfogadásával az államháztartás alrendszerein belüli al-
ternatív források bevonásának lehetősége nyílt meg a területen. A kedvezményezettek utánpótlás-nevelé-
si, versenyeztetési feladataik ellátására, tárgyi eszköz beruházásra, felújításra, valamint személyi jellegű 
ráfordításokra és képzési költségek finanszírozására fordíthatják a támogatásokból befolyó forrásokat. A 
sportoló lakosság 90%-a, az igazolt sportolók 75%-a ezeket a sportágakat űzi (BARDÓCZY, 2013).
Sportgazdaságtani szempontból látványsportágról akkor beszélhetünk, amikor egy hivatásos sportág meg-
felel a médiaképesség öt feltételének, és olyan médiatermékké válik, ami már a szórakoztatóiparban meg-
jelenve, jellemzően a televíziós műfajok közt tűnik fel (ANDRÁS, 2003).
Tanulmányom a debreceni kézilabdára helyezi a hangsúlyt. A TAO támogatási rendszer bevezetése óta 
Debrecen város látvány sportágai több mint 6,6 Mrd Forintot nyertek el. Ebből az összegből a legnagyobb 
részt a labdarúgás kapta, míg a kézilabda a második helyen szerepel közel 1 Mrd Forintos támogatásával. 
Szakértői mélyinterjúk segítségével kívánom vizsgálni a TAO támogatás hatását Debrecenben. Ebben se-
gítségemre a Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség egyik bizottságának elnöke lesz.

Kulcsszavak: sportgazdaság, TAO, kézilabda, látványsport
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A REGIONÁLIS AUTONÓMIA VISZONYAINAK VIZSGÁLATA 

VAJDASÁG PÉLDÁJÁN 

SZÜGYI Éva

Szerbiában a régió fogalma nem ismeretlen. A területi szerveződés középszintű modelljei voltak egykor a 
zsupánságok (župnija), a körzetek (okrug), a járások, és a községiközi regionális közösségek. A lakosság 
regionális identitása sok esetben erős, különösen Szerbia történelmi jelentőségű régiójában, Vajdaságban. 
Korábbi kutatásaimban már kitértem az egykori Jugoszlávia regionális fejlesztéspolitikájára, illetve Szer-
bia regionálizációs folyamataira. 
A korábbi kutatások alapján megállapítható, hogy bár Jugoszláviában hagyománya volt a regionális fejlesz-
tésnek, ez nem jelentette azt, hogy világosan megfogalmazott fejlesztési vízióval is rendelkezett. A falvakat 
például mindig problémaként és nem erőforrásként kezelték. A fejlesztések általában csupán valamely más 
politika vagy program kísérőjelenségeként jelentek meg. Mindezek eredménye, hogy az országban a regio-
nális fejlettségbeli eltérések kiéleződtek, a gazdasági és lakossági aktivitások nem lettek racionális módon 
elosztva a régiókban, az egyes térségek fejlettségi szintjében nagy polarizáció alakult ki, továbbá a községi 
és rurális központok és környezetük között szintén nagy volt a polarizáció.
A regionális fejlettségbeli különbségeket központi újraelosztással igyekeztek enyhíteni, aminek a lényege 
az volt, hogy a fejlett tagköztársaságok és Vajdaság Autonóm Tartomány GDP-jének egy részét a fejlet-
len tagállamok, illetve Koszovó és Metóhia felzárkóztatására fordították. A fejlett országrészek (Szlovénia, 
Horvátország és Vajdaság) tulajdonképpen a központi újraelosztás abszolút vesztesei voltak. 
A fejlett tagköztársaságok nagyobb önállóságra és az újraelosztási terhek enyhítésére törekedtek, melynek 
hatása egyébként is elmaradt. 
A nagy területi fejlettségbeli különbségek, a fejlett észak és a fejletlen dél közötti egyenlőtlenségek, a poli-
tikai és etnikai különbségek Jugoszlávia széteséséhez vezettek és több kicsi, egymással konkuráló piacgaz-
daság létrejöttét eredményezték.
Az ezt követő időszakban, a 2000-es évektől Szerbia regionalizációját már az ország Európai Uniós törek-
vései határozták meg. Pozitív gazdasági folyamatok indultak el, átreformálták az adórendszert, a szociális 
szektort, a munkanélküliség csökkenő tendenciát mutatott, a dinár árfolyama stabil volt a devizatartalékok 
növekedése mellett, az árak és a külkereskedelem jelentős deregulációja és liberalizációja valósult meg. 
A 2007-es évtől kezdve Szerbia sorra meghozta a regionális fejlesztési dokumentumait és jogszabályait. 
2009-ben véglegesítette NUTS régióit, amely szerint Vajdaság önálló régióként szerepel. 2009-ben elfo-
gadták Vajdaság Autonóm Tartomány Statútumát, melyet azonban 2014-ben alkotmányellenesnek nevez-
tek és számos jogosultságától megfosztották a tartományt. 
Jelen tanulmányomban Vajdaság helyzetét, a regionális autonómia viszonyait vizsgálom meg az I. Világ-
háború utáni időszaktól napjainkig. Ez az elemzés azért is lényeges, mivel a tartomány példáján számos 
finanszírozási, intézményi és szabályozási kérdés vizsgálatára van lehetőség. Jugoszláviában az eltérő fej-
lettségű területek közti kohézió erősítésére kidolgozott eszközök ismerete, a területi különbségek mérsék-
lésének célja, szerepe, az önigazgatási rendszerben alkalmazott döntéshozatal ideológiája segíti a dél-kelet 
európai területfejlesztési történet megismerését. 
A tanulmányban a következő kérdésekre keresem a választ: 
Milyen hatása volt a titói Jugoszlávia erőltetett kiegyenlítési politikájának Vajdaság fejlődésére? 
Mi vezetett az egykori fejlett régió, Vajdaság gazdasági elerőtlenedéséhez? 
Hatékonyan valósul-e meg a mai regionális fejlesztéspolitika Szerbiában illetve Vajdaságban?
A tanulmány módszertanilag szakirodalmi feldolgozásra és statisztikai adatok elemzésére épül.  
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A DOHÁNYZÁS HATÁSA A HALANDÓSÁGRA MAGYARORSZÁGON 

2000 ÉS 2012 KÖZÖTT 

WÉBER András

Magyarországon a halandóság szintje tartósan magas, és ebben a dohányzásnak is meghatározó szerepe 
van. A kutatás megkísérli számszerűsíteni 2000-2012 között a szenvedélybetegség hatását a mortalitási 
viszonyok alakulására. Mindazonáltal nem lehet megfeledkezni a dohányfogyasztás gazdasági terhének, 
illetve hasznának említéséről. Míg a mérleg egyik serpenyőjében sokak megélhetése, a tervezhető és biztos 
költségvetési forrás áll, addig a másikban a dohányzásnak betudható betegségek gyógyításának költségei, 
az egészségügyi és a szociális rendszer többletkiadásai és az idő előtt elhunyt aktív nők és férfiak elvesztése.
Az életmód és az ehhez szorosan kapcsolódó kockázati tényezők döntő hatással vannak az egyén egészsé-
gére. A dohányzás, mint rizikófaktor nagymértékben rontja az életesélyeket. A függőség egészségkárosító 
hatása általános és az egész emberi szervezetben kimutatható. Ebből fakadóan a dohányzásnak nem egy, 
hanem több, halálhoz vezető betegség kialakulásában van meghatározó jelentősége.
A dohányzásnak tulajdonítható többlethalálozások megbecslésére az Amerikai Járványügyi Hivatal a 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) által javasolt, nemzetközileg is alkalmazott módszertant 
használtuk. A számításokhoz három különböző adatforrásra támaszkodtunk: a meghatározott halálokok 
relatív kockázataira, az ezekben elhunytak abszolút számaira és a dohányzási prevalenciára. A számítások 
elvégzésével megkaptuk a dohányzásnak tulajdonítható évenkénti többlethalálozások számát halálokon-
ként, nemek szerinti, 5 éves korcsoportos bontásban.
2012-ben 21 746-an haltak meg dohányzás miatt. Éves szinten körülbelül minden ötödik - hatodik halá-
lozás a dohányzásnak tulajdonítható Magyarországon. Az általános mortalitás csökkenése és a szenve-
délybetegségben elhunytak abszolút számának enyhe emelkedése következtében 2000 és 2012 között a 
dohányzásnak tulajdoníthatóan meghaltak százalékos aránya növekedett az összhalálozásban. A nemek 
közötti különbségeket vizsgálva a férfiak dohányzásnak tulajdonítható halálozásainak abszolút száma kö-
zel tizedével csökkent, eközben a nőké több mint másfélszeresével emelkedett. A szenvedélybetegség je-
lentősebb szerepe a férfiak általános halandóságában mérséklődött, addig a nőknél ez a múltban kevésbé 
hangsúlyos szerep jelentősen felértékelődött az eltelt 13 évben. A férfiaknál a dohányzásnak tulajdonítható 
többlethalandóság csökkenése is hozzájárult az általános mortalitás visszaeséséhez. Az életkor változójá-
nak elemzése bizonyítja, hogy ebben mindegyik generáció szerepet játszott. A nők esetében azonban ezzel 
ellenkező irányzatot tapasztalhatunk. Az emelkedés egyértelműen az idősebb korosztályok egyre romló do-
hányzásnak tulajdonítható többlethalandósága miatt következett be. A szenvedélybetegség számottevően 
lassította a nők általános mortalitásának javulását. Az okstruktúra részletes vizsgálata rámutatott, hogy a 
jelenlegi és egykori dohányosokra mindkét nemnél a daganatos betegségek (legfőbbképpen a tüdőrák) és 
keringési halálokok jelentik a legnagyobb veszélyt. Az ezredfordulótól 2012-ig a dohányzás összesen közel 
275 ezer áldozatot követelt Magyarországon.
A szenvedélybetegség okozta többlethalálozások nagyságrendje miatt a dohányzás jelentős hatást gyako-
rolt Magyarország halandóságára. A nikotinfüggőség jelentősen lassította a mortalitás 2000 és 2012 kö-
zötti csökkenő irányzatát, erősen fékezte a születéskor várható élettartam emelkedését, következésképpen 
hozzájárulása meghatározó volt a természetes fogyás értékéhez. Ugyanakkor nemtől függetlenül azonosít-
ható egy, a dohányzás hatásaitól megkíméltebb, fiatalabb generáció megjelenése a magyar társadalomban.
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A NEMZETISÉGI KÉRDÉS ELBESZÉLHETŐSÉGE A MAGYAR 

POLGÁR HASÁBJAIN (MOLDOVÁN GERGELY 1871−1875 KÖZÖTT 

MEGJELENŐ CIKKEI) 

BAKÓ Edit

A Grigore Moldovan néven születő újságíró, lapszerkesztő, tanfelügyelő és egyetemi tanár a 19. második 
felében zajló nemzetiségi küzdelmek kihagyhatatlan figurája. Személye nemcsak abban figyelemreméltó, 
hogy román nemzetiségű erdélyi, hanem abban is, hogy munkái a román-magyar kapcsolatot egyedi szín-
ben tűntetik fel. Minden munkája arra irányul, hogy erdélyi románként a magyarok és románok kapcsola-
tait erősítse. Elvei szerint magyar állampolgári kötelessége a magyar államnak szolgálni, s azt védelmezni, 
ugyanakkor mindezzel egyeztethetőnek véli román nemzetisége megtartását és tiszteletét is. Moldován a 
román-magyar viszonyt egy olyan román nemzetiségű, magyar állampolgár szemszögéből láttatja, aki hisz 
a nemzetiségek együttélésében, békéjében. 
Moldován Gergely karriertörténete felfele ívelő: a kolozsvári jogakadémia elvégzése után Torda-Aranyos 
megye tanfelügyelője, majd királyi tanácsos, ezt követően a kolozsvári Ferencz József Egyetem román 
nyelv és irdalom tanára, majd a Bölcsészkar dékáni és az egyetem rektori pozícióját is betölti. Ennek a 
pályaképnek egy rövidebb szakaszát világítom meg jelen munkámban.
1871-től a kolozsvári Magyar Polgár újságírója, s K. Papp Miklós, a szerkesztő, jó barátja lesz. Újságírói 
karrierjének ez a periódusa azért is fontos, mert ekkortól román lapokba többé nem publikál, mintegy 
elhatárolódik a román sajtótól. Az előadásom témája tehát a lapban megjelenő írásaira összpontosít, s 
a román nemzetiségi kérdés elbeszélhetőségére kérdez rá. Elsősorban arra, hogy milyen szövegtípusok 
mentén szólal meg mint újságíró, milyen sajtóműfajokban publikál, s ezen szövegeinek van-e valamilyen 
kapcsolódási pontja, vagy külön entitásokként kezelhetők. Az érdekel, hogy milyen témákat érint a vizs-
gált időszakban, s ezek mennyiben kapcsolódnak saját kisebbségi léthelyzetéhez. Fontosnak látom annak 
tárgyalását is, hogy mint újságíró hogyan fogalmazza meg a román, illetve magyar lapok feladatát ebben 
a témában. Ezzel mintegy arra is választ kaphatunk, hogy Moldován Gergely miként látja és láttatja a 
nemzetiségi identitás problematikusságát magyar és román részről egyaránt. Moldován Gergely újságírói 
tevékenysége valahogyan háttérbe szorult. A róla szóló szakirodalom főként Moldován összefoglaló mun-
kái, kötetei alapján alkotja meg nemzetiségi feladatkörét, s eltekint újságcikkeinek részletes vizsgálatától. 
Mi több, a román sajtótörténet és kultúrtörténet mintegy elfeledi alakját, a román recepció „megtagadott” 
figurája lesz. Újságírói tevékenysége a Magyar Polgárnál a későbbi munkáit, szövegeit is meghatározza, 
hiszen a századvégen, illetve a 20. század elején megjelenő kötetei, összefoglaló munkái a korábbi évek 
tapasztalatait is egybefűzik.
Moldován Gergely kettős kötődése révén egyedi állásfoglalást képvisel a kolozsvári sajtóban, amikor nem-
zetiségi témában szólal fel. Így az erdélyi nemzetiségi viták az ő személye nélkül, úgy gondolom, nem tár-
gyalhatóak reálisan.
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ARESTATIO: HATÉKONY FENYEGETÉS VAGY VÉGREHAJTOTT 

BÜNTETÉS? 

ESETTANULMÁNY A 16. SZÁZADI NAGYSZOMBATI MISSZILISEK 

TÜKRÉBEN 

BAKONYI Zsuzsanna

Nagyszombat város páratlanul gazdag 16. századi levélgyűjteményét olvasva újra és újra szemünk elé 
kerül az arestatio, azaz a letartóztatás, fogva tartás illetve az ezzel való fenyegetés kérdése. Legtöbbször 
adósság miatt kerül említésre, de felmerül lopással, csalással vagy testi sértéssel kapcsolatban született 
misszilisekben is. A levelek egy csoportjában maga a fogva tartott kér segítséget Nagyszombat város bírájá-
tól vagy tanácsától, vagy nevében kéri valaki más a városvezetés közbenjárását. Legtöbbször azonban csak 
utalásként jelenik meg a fogva tartás, és felvetődik a kérdés, hogy mennyiben lehetett ez foganatosított 
büntetés és mennyiben hatékony fenyegetés? A heterogén forrásanyagban nehéz egy adott ügyet hosz-
szabban nyomon követni, és minden részletet, körülményt pontosan feltárni, az érintetteket azonosítani. 
A különböző utalások és az esetek nagy száma miatt azonban lehetséges bizonyos gyakorlatok megállapí-
tása. Tisztán kirajzolódik, hogy az arestatio a 16. századi Nagyszombat életének mindennapjaihoz tarto-
zott. Habár a szokásjog és az ország törvényei is szabályozták a letartóztatás körülményeit, a gyakorlat azt 
mutatja, hogy ezek az előírások sokszor papíron maradtak. Fogságba estek nagyszombati adós polgárok, 
nagykereskedők, de tartozásban nem érintett városbeli személyek is; férfiak és nők egyaránt. A törvények 
rendelkezéseinek ellenére gyakorlatilag bárkit bármilyen vétségért, kisebb tartozásért is letartóztattak és 
fogva tartottak. A városban is őriztek más városok lakói közül elfogottakat. A fenyegetés foganatosítására 
kiváló alkalmat biztosítottak az évi vásárok, valamint a harmincad helyek. Az arestalt személyek kínzása, 
testi sértése nem volt jellemző, előfordulásukról csak néhány esetben van tudomásunk. A nagyszombati 
vagy Nagyszombatban fogva tartottaknak esetenként befolyásos közbenjárókat sikerült maguk mellé ál-
lítaniuk, akik a városi tanácsra nyomást gyakorolva segítették elő szabadulásukat. A legtöbb 16. századi 
nagyszombati misszilisben azonban leginkább fenyegetésként jelenik meg az arestatio, ezeknek az esetek-
nek a száma sokszorosa a foganatosított büntetések számának. Ez azt sugallja, hogy noha megvolt az esély 
a megvalósításra, a fogva tartás nagyobbrészt fenyegetésnek számított.
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A RZECZPOSPOLITA MÁSODIK INTERREGNUMA – BÁTHORI 

ISTVÁN MEGVÁLASZTÁSA ÉS MEGKORONÁZÁSA 

BALLA Péter

1575-ben a Lengyel-Litván Nemesi Köztársaságban megtartott választás nem felelt meg teljes egészében a 
királyválasztás kritériumainak: a Szenátus (a felsőház) Habsburg Miksa német-római császárt, míg a Kép-
viselőház (alsóház) Báthori István erdélyi vajdát választotta meg. Ezáltal két, egyrészt legitim, másrészt 
illegitim uralkodója is volt a respublikának. A végső döntést a királykoronázásnak kellett meghoznia, mivel 
a lengyel-litván törvények szellemében csak az válhatott törvényes uralkodóvá, akit a rendek megválasz-
tanak, a jelölt elfogadja a pacta conventát (a lengyel-litván rendek által a jelölt felé megfogalmazott felté-
telek, melyek elfogadásával lehet valaki csak király), majd ezt követően a koronázó városban, Krakkóban 
megkoronázzák.
Báthori István, miután Gyulafehérváron elfogadta a rendek választási feltételeit, útnak indult Varsóban, 
hogy minél előbb megkoronáztassa magát, mielőtt Miksa ér Krakkóba. De ez az út, amely Moldván át ve-
zetett Kis-Lengyelországba, nem volt egy diadalmenet. Báthori Istvánnak nagyon nehéz helyzetben kellett 
megküzdenie a koronáért, a Rzeczpospolita kereteit feszegette a bel– és külpolitikai krízisek. Jagelló Zsig-
mond Ágost és Valois Henrik sikertelenül próbálta megvédeni és kiterjeszteni a lengyel befolyást Livóniára, 
Moszkva csapatai mélyen benyomultak Litvániába; a kozákok sorozatos krími portyái miatt egyre inkább 
kiéleződött a török-lengyel viszony, amely egy újabb lehetséges háborúval kecsegtetett. 
Belpolitikai téren sem volt egyszerűbb Báthori helyzete. A lengyel nemesi elit nem volt hajlandó elfogadni 
egy olyan királyjelöltet uralkodójuknak, akit címénél fogva csak egy vajdának tekintettek, aki egyenrangú 
egy lengyel vajdával. Kezdetben egy szűk, kis-lengyelországi elit támogatta csak, sem a többségében pro-
testáns litvánok, a nagy-lengyelországiak a német városokkal együtt Miksa királyságát támogatták.
Ebben a helyzetben Báthorinak szüksége volt kivételes politikai képességére, tehetségére és rendkívüli 
kitartására is. Az erdélyi vajda szívósan, egyenként győzte meg Miksa támogatóit arról, hogy ő az alkalma-
sabb jelölt az ország vezetésére, pacifikálta a litvánokat, és sikerült kiegyezni Moszkvával és a tatár kánnal 
is.
Az előadás korabeli, eddig Magyarországon nem hasznosított lengyel és latin nyelvű levelezésekkel és elbe-
szélő forrásokkal próbálja rekonstruálni az 1576 januárja és májusa között lezajló eseményeket, részletezve 
Báthori politikai akcióit, amelynek a segítségével 1576 tavaszára alkalmasnak látszott a királyi posztra a 
rendek szemében is.
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DIANA ÁBRÁZOLÁSI TÍPUSAI A KATONACSÁSZÁROK KORÁNAK 

BIRODALMI ÉREMVERÉSÉBEN 

BARNA Ferenc

Doktori disszertációmban azzal foglalkozom, hogy az egyes istenalakok (és különösen a tizenkét olymposi 
isten) milyen módon jelentek meg az imperium Romanum birodalmi érempropagandájában a Kr. u. 3. szá-
zad folyamán: milyen képtípusokban, milyen ikonográfiai sajátosságokkal kerültek ábrázolásra az egyes is-
tenek, és mindennek révén milyen szerepet kap(hat)tak az uralkodói propagandában. A kutatás során már 
több istenalakkal foglalkoztam: így Iuppiterrel, Venusszal, Iunóval, valamint az olymposi istenek mellett 
kitekintésként Sollal és néhány perszonifikációval: Concordiával, Fidesszel, Providenciával is. Eredménye-
imet rendszeresen bemutatom konferenciákon (így pl. ismételten tartottam előadást a Magyar Ókortudo-
mányi Konferencián), valamint (magyar és német nyelvű) tanulmányok formájában.
Jelen előadásomban Diana ábrázolási típusait tekintem át a Kr. u. 3. század középső szakaszát, az ún. ka-
tonacsászárok időszakát illetően (Kr. u. 235-284/285). Az istennő megjelenítése egyáltalán nem új elem 
a kor propagandájában: ábrázolásaival már a köztársaság korától kezdve találkozhatunk az éremképeken, 
de ismételten adatolható a császárkorban is. Egyaránt felbukkan azokon a vereteken, amelyek előlapjukon 
magát az uralkodót hirdetik, és olyan darabokon, amelyek előlapjára a császár feleségének arcképe került. 
Az első esetben Diana általában a vadászat istennőjeként jelenik meg, vadászfegyverekkel (sőt, olykor vad-
állatok társaságában), míg a császárnék veretein többnyire holdistennőként, Lunával azonosítva (fáklyát 
tartva, esetleg égi fogatot hajtva) láthatjuk.
Előadásom célja, hogy áttekintsem, mennyiben folytatódnak ezek a tendenciák a katonacsászárok korának 
zűrzavaros, gyakori uralkodóváltásoktól terhes periódusában. Ábrázolásra kerül-e Diana ezekben az évti-
zedekben, és ha igen, mely’ képtípusok révén? Megjelennek-e olyan sajátosságok az ikonográfiában, ame-
lyek speciálisan erre az időszakra jellemzőek, és amelyek a korszak propagandájában kiemelt szerephez 
jutó katonai tematikához kapcsolják az istennőt?
Hipotézisem szerint az ábrázolás alapvonásaiban a korábbi tradíciókat, sémákat követi (különösen a 
Severus-korszak mintáit), néhány elemében, tendenciájában azonban megfigyelhető a vadász/küzdelmi/
győzelmi tematika hangsúlyosabbá válása. Tehát feltételezem, hogy Diana esetében is hasonló jelenségeket 
figyelhetünk meg, mint amelyekkel más istennők (így pl. Venus) ábrázolásinál találkoztunk.
Mindehhez kiindulópontként a kor éremanyagát feldolgozó katalógusokat használom fel: a The Roman 
Imperial Coinage idevágó részei mellett a Moneta Imperii Romani sorozat vonatkozó köteteit és a galliai 
ellencsászárok éremveréséről készített áttekintéseket veszem alapul. Ezek felhasználásával egy ikonográ-
fiai elemzést végzek, melynek során az egyes képtípusok azonosításában Schmidt-Dick meghatározásaira 
támaszkodom (még ha közben néhol módosítom is az ő beosztását a képtípusok rendszerét illetően), fel-
dolgozásommal pedig egyben folytatom is katalógusát, hiszen ő könyvében csupán Kr. u. 253-ig gyűjti és 
rendszerezi az ábrázolásokat. Mindezek révén pontosabb képet nyerhetek arról, hogyan alakul az érem-
propaganda a kora császárkor és a késő antikvitás közötti átmenet időszakában és egyben áttekintem Dia-
nának a birodalmi éremverésben való legkésőbbi megjelenéseit — hiszen a Kr. u. 4. században már eltűnik 
az istennő az éremanyagból.

Kulcsszavak: Diana, ikonográfia, római éremverés, katonacsászárok
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KISEBBSÉGI MAGYAR CIVIL TÁRSADALOM UKRAJNÁBAN 

BAYERNÉ Dr. SIPOS Mónika 

A modern állam főbb társadalmi törésvonalai közül a nemzeti-etnikai megosztottság kérdése különös je-
lentőségre tett szert a multi etnikus Kelet- Közép-, és Délkelet-Európa legújabb kori történetében: a ki-
sebbségi kérdéssel való foglalkozás teret nyert a térség államainak társadalmi, politikai és tudományos 
életében egyaránt. 
Előadásom témája az ukrajnai magyar civil társadalom, főként annak elemzése, hogy Ukrajnában Léte-
zik-e kisebbségi civil társadalom? Ha létezik, milyen jellemzőkkel bír Ukrajna függetlenedése után? A ki-
sebbségi léthelyzetben mennyire tudatos az intézmények, pártok képviselői számára, hogy a kisebbségek 
számára kulturális igényeik kielégítésére kulturális tartalmak közvetítésére van szükség, azaz a kisebbségi 
civil szervezetek több esetben közfeladatot látnak el.
Témaválasztásom oka, hogy más határon túli közösségekkel ellentétben, a kárpátaljai magyar civil társada-
lom jellemzői kevésbé ismertek a „nagyközönség” előtt. A régióban működő civil szervezetek tevékenységé-
vel kevesen foglalkoztak. Szervezeteken belül íródtak ugyan összefoglalók a Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének 
tevékenységéről, szerepéről, de az események részletes feltárása még várat magára.
A jelen előadás keretében, az elmúlt mintegy húsz év ukrajnai kisebbségpolitikájának egyik fontos szeleté-
hez tartozó téma bemutatását és elemzését egyidejűleg több célkitűzés is vezérli. Egyrészt a kisebbségi civil 
társadalom jelenségének, illetve a civil szervezetek szerepének bemutatása.
A téma feldolgozása különböző módszerek alkalmazását teszi lehetővé és szükségessé.
Az előadás témájához kapcsolódó fogalmak (kisebbség, kisebbségi civil társadalom, civil szervezet) fogal-
mának vizsgálata leíró jellegű, mely másodlagos szakirodalmi forrásokra épül.
Tekintettel a téma újdonságára, fontos szerepet kapott a civil szervezetek alapszabályának működési sza-
bályzatának, beszámolóknak, jegyzőkönyveknek a tanulmányozása.
A kárpátaljai magyar civil szervezetekre vonatkozó empirikus kutatás levélben kiküldött kérdőíves felmé-
rés alapján zajlott. A kérdőívek visszaérkezési aránya módszertanilag indokolttá tette a kvantitatív kér-
dőíves felmérés kvalitatív interjús vizsgálattal történő kiegészítését. A vizsgálatot további két részkutatás 
egészítette ki. „A Forrás Stúdió visszaemlékezések tükrében,” valamint az „Ismeretek és vélemények a kár-
pátaljai magyar civil szervezetekről” címmel.
Hipotézisek:
Kárpátalján a rendszerváltás előtt létrejött irodalmi szerveződéseknek kialakult kapcsolata volt egymással, 
valamint az első önálló, hatalom által is elismert érdekvédelmi szervezet munkájában visszatükröződnek a 
Forrás Stúdió egykori tagjainak gondolatai, meggyőződései.
A civil társadalom szereplőinek érdekképviseleti ereje viszonylag gyenge, a saját adottságai melletti érvek 
nem elégségesek átütőbb érdekképviselethez. 
Az előadásomból kirajzolódó végeredmény alkalmas lehet a meglévő ismeretek bővítésére, arra vonatko-
zóan, hogy:
Milyen következményei voltak az 1980-as évek végén a kárpátaljai kisebbségi magyar közösség ébredésé-
nek?
A kárpátaljai magyar civil szervezetek milyen intenzitással vesznek részt a közéletben?
Milyen mértékű az adott magyar szervezetek beágyazottsága a helyi magyar közösségbe?

Kulcsszavak: Kárpátalja, civil társadalom, kisebbség
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ÁLLAMFORDULAT KOMÁROMBAN (1918-1920) 

BESE László

Az Osztrák-Magyar Monarchia első világháborús veresége folytán a cseh és szlovák nemzetnek lehetősége 
nyílott önállósága megteremtésére. E törekvés eredményeképpen 1918. október 28-án Prágában kikiál-
tották a Csehszlovák Köztársaságot, leendő határai azonban ekkor még ismeretlenek voltak. A győztes 
nagyhatalmak 1918 végén az ún. Vix-jegyzékben hozták nyilvánosságra a Csehszlovákia és Magyarország 
közötti ideiglenes határvonalat. Az ekkor megállapított demarkációs vonal Pozsonytól Párkányig a Duna 
vonalán húzódott, s így kettészelte Komárom városát. Ezen határozat alapján szállta meg a várost a cseh-
szlovák hadsereg 1919. január 10-én, amivel tulajdonképpen meg is történt Komárom Csehszlovákiához 
való csatolása. A történteket – jogilag – a Magyarországgal 1920. június 4-én megkötött trianoni békeszer-
ződés szentesítette.
Maga az államfordulat, ahogy azt a helyiek megélték, ennél egy sokkal hosszabb és összetettebb folyamat 
volt. A város túlnyomó többségét alkotó magyar lakosságnak idő kellett, amíg elfogadta (és egyáltalán tu-
domásul vette), hogy települését elszakították Magyarországtól. Az államfordulat lényeges szakasza volt 
még a város mindennapi életének Csehszlovákia kereteibe való beillesztése, az új, immár csehszlovák tör-
vények és rendeletek bevezetése és alkalmazása.
Az előadás egyrészt az államfordulatnak város életében bekövetkező hatásait kívánja leírni, másrészt pedig 
azt, hogy ezek az események miként tükröződtek vissza a korabeli komáromi közvéleményben, sajtóban. 
Mivel az impériumváltás több szakaszból állt, ezért az előadás is több részből épül fel. 1918 januárjától 
1919. január 10-ig az államfordulat előzményeivel, az azt követő részekben pedig annak megvalósulásával 
foglalkozik az előadás, egészen 1920 júniusáig, amikor a komáromiak értesültek a – Komáromot kettészelő 
– határokat jogilag is szentesítő trianoni magyar békeszerződésről.
Komárom 1918-20 közti történetének eddigi vizsgálata meglehetősen felemás képet mutat. Egyrészt meg 
kell állapítanunk, hogy az 1919. május 1-jei, a magyarországi munkások Komárom csehszlovák helyőrsége 
ellen indított, tragikus végkimenetelű támadásának gazdag, ám a politikai motiváltság okán vegyes értékű 
szakirodalma van. Másrészt viszont, azzal kapcsolatban, ahogy a városban az államfordulat lezajlott, na-
gyon kevés publikált munka született; fokozottan érvényes ez a korszak helyi sajtójára. Két, szakmailag is 
értékelhető és mérvadó munka született ebben a témában. Mácza Mihály Az impériumváltás és következ-
ményei Komáromban (1919-1938) – című tanulmányában áttekintő jelleggel végigkísérte az államfordulat 
eseményeit 1918 derekától egészen az 1920-as évek közepéig. Kovács Éva Határváltó diskurzusok: Komá-
rom 1918-22, 1938 címmel publikált munkája pedig a helyi sajtó elemzésénél szolgál kiindulópontként, 
ám jelen kutatás és előadás mindvégig a balparti, csehszlovákiai Komárom közvéleményénél és sajtójá-
nál marad, azt részletesebben is feldolgozva, bevonva az elemzésbe az egyetlen szlovák nyelvű hírlapot, a 
Svornosť-ot is.
Az előadás egy másik fő célja annak bemutatása, hogy miként jelent meg az oly gazdag komáromi sajtóban 
az államfordulat végbemenetele. Hat hírlap összesen 390 számának feldolgozására került sor, melyek a 
komáromi Duna Mente Múzeum Kultsár István Könyvtárában, a budapesti Országos Széchenyi Könyv-
tárban, valamint pozsonyi Egyetemi Könyvtárban fellelhetők. A helyi sajtó ilyen szintű elemzésével, ösz-
szevetve azt a korabeli szemtanúk későbbi visszaemlékezéseivel és az eddig feltárt levéltári forrásokkal, 
megfelelő betekintést nyerhetünk az államfordulatot átélő komáromi lakosok mindennapjaiba.
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„MÁS FÉRFI NEM VOLT NŐ” 

PIPÁS PISTA GYILKOSSÁGSOROZATÁNAK EMLÉKEZETE 

BEZSENYI Tamás

A gazdasági világválság idején egy családi perpatvar alkalmával az intézkedő csendőrök olyan fenyege-
tésekről értesültek, ami miatt eljárást indítottak egy tíz éves látszólagos öngyilkosság ügyében. Kiderült, 
hogy egy férfi ruhába öltöző és annak megfelelően is élő nő, aki Pipás Pistának nevezte magát akasztott fel 
olyan férfiakat, akiktől a saját családja kívánt megszabadulni.
A jelen szövegben a bűnügy különböző feldolgozásai alapján Pipás emlékezetét kívánom megragadni, ille-
tőleg az ő emlékezetén keresztül azt szeretném felvetni, hogy lehetséges-e a bűnnek emlékezete. Az ügyről 
készült hivatalos nyomozati iratoktól egészen a Pipásról szóló legendákig bezárólag ezen szövegek világát 
kezelem úgy, mint a valóságot. Diszkurzív elemzési eszközökkel vizsgálom az anyagokat, Paul Riouer fel-
fogása alapján, aki már magának a szövegnek a fogalmát is kiterjesztette a szociális cselekvésekre. Erre a 
extrapolációra alapot ad Pierre Bourdieu, aki a társadalmi reprezentáció kapcsán úgy véli, hogy a valóság 
és a reprezentáció nehezen elválasztható, hiszen maga az interpretációkkal terhes bemutatás visszahat a 
megjeleníteni kívánt valóság percipiálásának mikéntjére.
Az emlékezet elemzésbe emelése azzal  a haszonnal  jár, hogy ezáltal az első világháború után megváltozó 
női bűnözésről behatóbb képet kapunk. A két világháború közötti közbeszéd tipikus női bűnözésnek tekin-
tette az 1929-ben napvilágot látott tiszazugi mérgezések ügyét, ami akkor az amerikai sajtó érdeklődését is 
felkeltette, mire a hatóságok a nyomozást politikai nyomásra 150 feletti áldozat azonosítása után befejez-
ték. Pipás esete bizonyos értelemben túlmutatott a tiszazugi mérgezéseken, minthogy az utóbbit Osztrák–
Magyar Monarchia idején a csendőrök jól ismert, tipikus női gyilkossági módként értékelték.
Fődi Viktória – a későbbi Pipás – fiatalon pásztor munkákat végzett majd idős férjét hat gyerek megszülése 
után elhagyva olyan identitásváltáson esett át, amely saját környezete és a médianyilvánosság számára.
Mindez érthetővé teszi, miért alakultak ki legendák már a megvádolását megelőzően, valamint ezt követően  
milyen szempontok szerint alakultak át. A per során már probléma tárgyát képezte, vajon milyen szexuális 
beállítottságú lehet az elkövető, ahogy az újságok azt is kérdésessé tették hány áldozata lehetett valójában, 
és mennyire jól ismerhette saját közege. A szocialista korszak népszerű bűnügyi újságírója, Szabó László, 
a korábbi ún. polgári-fasiszta időszak neves bűnelkövetői köré sorolta Pipást is, akiről állítása szerint csu-
pán a börtönben derült ki, egy kényszerrel lefolytatott mosdatáskor, hogy valójában nő. Ugyanebben az 
időszakban Ember Judit kívánt filmet rendezni az esetből, amelyet nem engedélyeztek neki, így a valóság 
bemutatása céljából utazott le Átokházára, ahol Pipás született. A helység – nomen est omen – rendkívül 
érzékletes alapot szolgáltat a XX. századi magyar vidék deprivált státuszának érzékeltetésére, a per idején 
alig több, mint tíz éves országhatár jelentőségének átalakulására. A rendszerváltás után a Szegedhez kötő-
dő értelmiség tagjai újra felfedezték saját maguk számára Pipás Pista ügyét. Egy egykori határőr álnéven 
publikálta az általa összegyűjtött történeteket a gyilkosságokról, a szegedi szépírók társaságának elnöke 
pedig a tisztázás szándékával a levéltári forrásokat kívánta a fenti szerzőkhöz hasonlóan saját elképzelései 
szerint értelmezni. Az egykori tanyavilág, Átokháza területét, különösképpen kiemelve Pipás alakját a IV. 
Szegedi képregényfesztiválon kívül, egy az ottani nemzeti színház tanyawesternként definiált darabja is 
megidézi.
Az elsődleges források, a periratok rendkívül szűkszavúak az elkövető szexuális beállítottsága, identitása 
kérdésében. Mégis a Pipást értelmezni kívánó eltérő genderkonstrukciók alapján lehet a gyilkosságok em-
lékezetét a leginkább megragadni, valamint ezen keresztül a bűn és szexualitás viszonyát társadalomtörté-
neti szempontból feltérképezni.
A Pipás jelenség megértéséhez szükséges az újonnan kialakuló diszciplína, a gender kriminológiát hasz-
nálni, különösen Lizzie Seal Women, Murder and Feminity. Gender Reprensentations of Women Who Kill 
kötetének tipológiáját, amelyben elkülöníti a különböző biológiailag női gyilkosok csoportjait a médiarep-
rezentáció alapján. Pipást a szexuális orientációjának megkonstruálásának megfelelően lehet a sorozat-
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gyilkostól a bérgyilkosig terjedő skálára felhelyezni. A interpretációk a férjétől elszenvedett bántalmazá-
soktól a leszbikus vonzódáson át egészen a jobb megélhetésig bezárólag sok szempontot használnak.
Az emlékezet és a bűn kapcsolatát egyrészt maga Átokháza szolgáltatja, mint a lokális identitás kifejeződé-
sére alkalmas hely. Pierre Nora emlékezet helyei (lieu de memoire) elmélete alapján a hely és az emlékezet 
közötti viszonyba az alapvetően felejtésre ítélt bűn is szolgáltathat kapcsolatot a múlt és a jelen között, 
ahogy az a feltárt helyi népi jogszokásokból kitűnik. Pipás ügye alapján vajon mennyiben létezhet emléke-
zete a bűnnek? Az emlékezet, mint folyamatos időszerűség, a megélt kötődés az aktuális jelenhez hogyan 
konstruálódik ilyen esetben? A bűn emléke diszkruzív értelemben harcot folytat a különböző szinten érin-
tett személyek felejtésvágyával.
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AZ ASZÓDI EVANGÉLIKUSOK KERESZTSZÜLŐI 

KAPCSOLATHÁLÓJA A 19 SZÁZADBAN 

BOZÓ-SZŰCS Diána

Kutatásom egy, az aszódi evangélikus gyülekezetben 1847-62 között zajló konfliktusra koncentrál. Disszertáci-
ómban ezt az eseménysort igyekszem a mikrotörténetírás módszertanával feldolgozni. A konfliktus az új lelkész 
megválasztásból bontakozott ki. Az egyre nagyobb teret nyerő és egyre mélyülő ellentétek a források alapján 
ketté szakították az evangélikus többségű mezőváros társadalmát. A viták során nyelvi csoportok illetve foglal-
kozáscsoportok ellentétei rajzolódnak ki, azonban ezek hátterének alapos megismeréséhez a helyi közösség in-
tenzív társadalomtörténeti vizsgálata szükséges. Így a társadalomtörténeti várostörténetírás hagyományaihoz 
nyúlva igyekszem felvázolni a mezőváros társadalmát. Ennek a kutatásnak a keretei között vizsgálom meg a 
város evangélikusainak komasági kapcsolatait, annak változásait, három generáción keresztül.
A város társadalmának vizsgálata nem csak a társadalom rétegződésére, vagy demográfiai folyamatok feltárá-
sára korlátozódik. Az ilyen jellegű kutatások célja a társadalom magatartásának vizsgálata, annak megértése, 
az ezzel kapcsolatos összefüggések feltárása. Ezért fontos a kapcsolati hálók, illetve azok változásainak vizsgá-
lata, mely segít mélyebben megismerni a közösséget, a közösség szerveződésének mechanizmusát. A koma-
sági viszonyrendszer vizsgálata már nem csak antropológiai, néprajzi kérdés. Az ilyen jellegű kutatások még 
viszonylag újnak számítanak A keresztszülői hálókat vizsgáló történeti munkák Benda Gyula: Patrónusok vagy 
komák? Keresztszülői kapcsolathálók Keszthelyen, 1740-1849 című munkája, valamint Tóth Árpád 2014-ben 
megjelent tanulmánya, melynek címe Patronátus a késő rendi városi társadalomban – a városi evangélikus 
közösség szerkezete a komaság tükrében. Ezek mellett a munkák mellett az ilyen jellegű vizsgálattal foglalkozó 
történész a néprajztudomány szakirodalmához nyúlhat, ilyen például Vidacs Bea 1985-ben Komaság és köl-
csönösség Szentpéterszegen címmel megjelent dolgozata, vagy Nagy Varga Vera: Műrokonság, szomszédság, 
kortársi csoportok, barátság című munkája. Benda Gyula  Keszthely társadalmával foglalkozó kutatása során a 
komasági viszonnyal kapcsolatban két hipotetikus kérdést vizsgált. Az egyik, hogy ezek a kapcsolatok vajon egy-
oldalúak, patrónus-kliens azaz alá- és felérendelő viszonynak számítanak, vagy esetleg a kölcsönösség jellemzi 
ezt a viszonyrendszert? Arra a megállapításra jutott, hogy mindkét kapcsolattípus jelen lehet egy közösségben. 
A másik általa feltett kérdés, hogy vajon a komasági-keresztszülői viszony egy folyamatosan változó kapcsolat-
rendszer, tehát bizonyos időszakokban mást és mást jelentett a közösség számára? A vizsgálatom egyik célja 
az, hogy a Benda Gyula által feltett kérdésekre is igyekezzek választ keresni Aszód példáján keresztül, hiszen az 
ilyen jellegű mikrotörténeti vizsgálatok során a más, hasonló munkákkal való összehasonlítás, azaz a hasonló 
és az egyedi motívumok felismerése a cél. Emellett azonban azért is nagyon fontos ez a vizsgálat, mert a kap-
csolati hálók változásának feltárása megmutatja a disszertációm központjában lévő konfliktussal kapcsolatos 
társadalmi ellentétek mélységét, hiszen leellenőrizhető, hogy milyen mértékben változtak meg a komasági kap-
csolatok a konfliktus ideje alatt. Megállapítható, hogy egy-egy családnak esetleg beszűkült-e a kapcsolati hálója 
a konfliktus során, vagy éppen ellenkezőleg. Egy közösség ilyen jellegű és mélységű megismerése közelebb visz 
minket a 19. század mindennapi emberének gondolkodásmódjának, mindennapi életének, stratégiáinak meg-
ismeréséhez. 
Fő forrásaim az aszódi evangélikus anyakönyvek, melyeket keletkezésüktől, 1813-tól az általam említett konf-
liktus végéig, 1862-ig évek alatt rögzítettem egy adatbázisba, mely így mintegy 4500 embert tartalmaz. Az adat-
bázis nem táblázatkezelő programba rögzítettem, hanem adatbáziskezelő programot választottam (Microsoft 
Acces) így a vizsgálat során egyszerűbben tudok kérdéseket feltenni, szűréseket végezni. Terveim szerint három 
generációt fogok főbb kérdések mentén statisztikai módszerekkel vizsgálni, mindenképpen szeretnék folyama-
tokat és változásokat ismertetni. Emellett a lelkészválasztás során egymással szemben felsorakozó családok, 
valamint a statisztikák alapján valamilyen okból figyelmet érdemlő, vagy példának kiválóan felhozható csa-
ládok életét és viszonyrendszerét mikroszintű, kvalitatív módszerekkel szeretném ismertetni. Az eremények 
megértéséhez szükség lesz az adott családok vagyoni helyzetének ismeretéhez, melyhez elsősorban a nominális 
voltuk miatt hasznos forráscsoportokhoz, a hagyatéki leltárakhoz, esetleg csődeljárásokhoz szeretnék nyúlni. 
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ERCOLE DURINI DI MONZA BUDAPESTI OLASZ KÖVET 

JELENTÉSEI- 

MAGYAR-OLASZ KAPCSOLATOK 1923-1927 KÖZÖTT 

CSÁSZÁR Ildikó

Doktori témámban a két világháború közötti Magyarországon és Olaszországban kiépült magyar és olasz 
diplomáciai apparátust vizsgálom. A szakirodalomban a magyar-olasz kapcsolatokról olvashatunk diplo-
máciatörténeti (pl. Alessandro Vagnini, Andreides Gábor, Francesco Guida, Hamerli Petra, Horváth Jenő, 
Jászay Magda, Kis Aladár, L. Nagy Zsuzsa, Ormos Mária, Pietro Pasterolli, Pritz Pál, Réti György), kul-
túrtörténeti (pl. Csorba László, Fried Ilona, Marco Dogo) és hadtörténeti (pl. Juhász Balázs) munkákat, 
azonban a diplomáciai kar személyi állományáról még nem készült összefoglaló. A két világháború közötti 
Budapesti Olasz Követségen és Római Magyar Követségen szolgálatot teljesítő diplomaták kapcsolati-há-
lózati rendszerének feltérképezésével a követségek működéséről, a két ország közötti kapcsolattartás in-
tenzitásáról, illetve a magyar és az olasz jelenlét fontosságáról kaphatunk még árnyaltabb képet. A témához 
szükséges levéltári anyagok feltérképezése mellett (elsősorban a magyar-olasz levelezések, a diplomáciai 
személyekről fennmaradt iratok, a két ország közötti ügyekről szóló dokumentumok) a korabeli magyar és 
olasz sajtó felhasználásával a követek reprezentatív tevékenységeit vizsgálom, emellett a kortárs naplókat 
(pl. Fulvio Suvich, Raffaele Guariglia, Pompeo Aloisi) is igénybe veszem. 
Jelenlegi előadásomban az 1923-1929 között budapesti olasz követként működő Ercole Durini di Monza 
magyar ügyekkel kapcsolatos jelentéseit mutatom be. Az 1927. április 5-i magyar-olasz szerződés aláírá-
sával Magyarországnak sikerült kitörnie a külpolitikai elszigeteltségből. Durini di Monza budapesti olasz 
követként az 1927-es fordulópont előtti és utáni időszakban is működött, előadásomban viszont az egyez-
mény megkötése előtti periódussal foglalkozom. Elsősorban arra összpontosítok, hogy Durini di Monza 
milyen esetekkel kapcsolatban jelentett az olasz külügyminisztériumnak és milyennek írta le Magyaror-
szág külügyi helyzetét, milyen magyar lapvéleményeket közölt, illetve jelentései során a tárgyilagosságra 
törekedett vagy esetleg a magánvéleményét is megosztotta.
Az eddigi kutatásaim során megállapítottam, hogy Durini di Monza igyekezett minél tárgyilagosabban 
nyilatkozni a magyar bel-és külügyekkel kapcsolatban. Budapesti olasz követként elsősorban azokkal az 
esetekkel foglalkozott, amely körül a magyar politikai élet is forgott (pl. népszövetségi kölcsön, frankhami-
sítási per), emellett a két ország között fennálló ügyekről is jelentett (pl. kémügyek, kiutasítások, beutazási 
kérelmek stb.). A magyar belüggyel kapcsolatban a kommunista tevékenységről tájékoztatott a legtöbb-
ször. 
Ahhoz, hogy még összetettebb képet kaphassak Durini di Monza budapesti tevékenységéről, további for-
rások megvizsgálására van szükség. A diplomáciai levelezéseken kívül hangsúlyt fektetek Durini di Monza 
reprezentatív tevékenységének visszhangjára is, így a korabeli sajtóanyagok feldolgozását elengedhetetlen-
nek tartom. Emellett személyes kapcsolati-rendszerének teljes feltérképezése után a vele kapcsolatban álló 
magyar személyek naplóit, leveleit is megtekintem azzal a szándékkal, hogy Durini-ra történő utalásokat 
találok. Célom még, hogy az 1927. évi szerződéskötés utáni Durini-jelentéseket alaposan áttanulmányoz-
zam, majd összehasonlítsam a magyar-olasz egyezmény aláírása előtti és utáni tájékoztatásait.
Bízom abban, hogy előadásommal egy újabb adalékot tudok nyújtani a két világháború közötti magyar-
olasz kapcsolatok történetét elemző munkákhoz.
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A VASÚTI TISZTKÉPZŐ TANFOLYAM ELVÉGZÉSE ÉS AZ EGYKORI 

HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉNEK KÉRDÉSE 1887-1896 

KÖZÖTT 

CSERHÁTI Katalin

A MÁV társadalomtörténeti szegmense a kevésbé kutatott témák közé tartozott és tartozik jelenleg is, ho-
lott a társaság a 19. század legnagyobb és legtöbb embert foglalkoztató magyarországi vállalat volt, mely-
nek gazdag iratanyagainak kutatását külön irattár teszi lehetővé. Disszertációmban a vállalat elit rétegéhez 
tartozó, a MÁV felsőoktatási intézményét, a tisztképző tanfolyamot elvégzett alkalmazottakkal foglalko-
zom, kiknek életútjainak feldolgozását tűztem ki dolgozatom céljául. És emellett egy átfogó képet szeret-
nék rajzolni a MÁV 1887 és 1920 között szolgálatban álló hivatalnokrétegéről. 
A tisztképzés történetével kapcsolatban ugyan több munka is íródott, ezek azonban nem vagy csak érintőle-
gesen foglalkoztak a választott témámmal, a tanfolyam nyújtotta tényezők áttekintésével a képesítő vizsgát 
tett alkalmazottak körében. Példaként említeném a téma szakirodalmából: A Közlekedésügyi Magyar Kirá-
lyi Tanfolyamok 50 éves fennállásának története. Közreadja: Közlekedésügyi M. Kir. Tanfolyamok (1938), 
Udvarhelyi Dénes- Pallaga Pál: A vasúti tisztképzés története: 1887-1962 (1962), A vasúti tisztképzés száz 
éve 1887-1987. Szerkesztette: Czére Béla (1987), 125 éves a vasúti tisztképzés 1887-2012. Szerkesztette: 
Bujna Kálmán et al. Frisnyák Zsuzsa Horváth Lajos et al. (2012), etc.
A kutatás kiindulópontját a Magyar Nemzeti Levéltár állományában megtalálható Vasúti Tisztképző Tan-
folyam feldolgozatlan anyakönyvei és képesítő vizsgajegyzőkönyvei jelentik, melyet a MÁV Központi Irat-
tárában fellelhető rangsortáblázatok, szolgálati táblázatok, közlekedési almanachok és sematizmusok, il-
letve a MÁV sajtóanyagának vizsgálatával egészítek ki. Az adatokat statisztikai vizsgálatnak vetem alá.
Előadásomban az előképzettséget, az életpályáknak a tanfolyamra eső szakaszát és az azt követő évtizedet 
vizsgálom meg. Fontos szempont annak áttekintése, hogy az alkalmazottak milyen szolgálati címmel, fi-
zetéssel, egyéb más juttatásokkal rendelkeztek, milyen szolgálati helyen kerültek beosztásba. A vasutasok 
élete változásokkal volt teli. Ha a születési- és az oktatás helye megegyezett is, - legalábbis a nem buda-
pestiek esetében mindenképpen- ideiglenes mobilitást követelt meg a hallgatótól, valamint a 3 hónapos 
gyakorlat elvégzése is más állomásokon történt. A térbeli mellett a társadalmi mobilitást is vizsgálom. Erre 
a szempontra már Gonda Béla (1851-1933) miniszteri tanácsos is felvetett a tanfolyam megnyitásakor, fel-
vetve ekkor azt a gondolatot, a kereskedelmi iskolát végzett egykori hallgatók előképzettség, teljesítmény, 
kötelezettségtudat tekintetében hátrányba kerültek a reáliskolát, gimnáziumot vagy egyéb más középis-
kolát végzett személyekkel szemben. Úgy látta, tehát hogy a középiskola típusa befolyásolta az elhelyezke-
dést, beosztást és munkavégzést.      
Előadásomban a térbeli mobilitás ismertetése mellett, bemutatom a tisztképző tanfolyam utáni elhelyez-
kedés körülményeit és az eredményeket összevetem Gonda egy másik kijelentésével: „ezen a pályán az 
előmenetel elég kedvező s a szolgálat úgy a javadalmazás, mint a működési kör s a társadalmi állás tekin-
tetében is előnyösnek mondható”. 
Távlati célom az összes szolgálati táblázat feldolgozás, és ez által a vasúti tisztek társadalomtörténeti szem-
pontú elemzése.

Kulcsszavak: vasúttörténet, társadalomtörténet, tisztképzés, mobilitás
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AGYAGTÁBLÁTÓL A KÖNYVIG. KÖNYVTÁRAK ÉS KÖNYVTÁRI 

RENDSZEREK AZ ÓKORBAN 

CSONT István

Tanulmányomban betekintés nyújtok az ókor könyvtár és könyvkiadás kultúrájába. Bemutatom az ókori 
görög könyvtárak keletkezését egészen Peiszisztratosz athéni türannosz könyvtár-alapításától kezdve. Szó 
esik az ókori római könyvtárakról, valamint az ókor híresebb magán, iskolai és egyéb könyvtárairól is. A 
munkám fő célkitűzése az alexandriai Muszeion könyvtár bemutatása, ami vitathatatlanul az antik világ 
leghíresebb könyvtára. A könyvtár fizikailag ugyan már nem létezik, azonban híre a későbbi korokban is 
fennmaradt. Mindmáig jelképes erőt képvisel, mintegy a könyvtár-eszmény megtestesítője. A könyvtárban 
gyűjtött görög irodalmi művek örök értékek az emberi kultúra és művelődés számára. Ez adta jelen kuta-
tás ötletét is, mely alapja az ókori Alexandriai Könyvtár három dimenziós virtuális könyvtári modelljének 
megvalósítása, amely a VIRCA (Virtual Collaboration Arena) rendszer prezentációs és navigációs lehető-
ségeit aknázza ki. A projekt keretén belül Kallimakhosz osztályozási rendszerét alapul véve az i.e. 3. század 
görög költészetének és drámairodalmának néhány jeles alkotóját, valamint egyes műveiket választottuk ki 
a virtuális könyvtárban hozzáférhetővé tett tartalom számára így ezek az ókori művek új formátumban és 
környezetben kerülnek bemutatásra.
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A PARLAMENTÁRIS RENDSZEREK PREZIDENCIALIZÁLÓDÁSA 

DOBOS Arnold

Előadásom középpontjában az angolszász irodalomban egyre népszerűbbé váló elmélet áll, nevezetesen 
a prezidencializálódás (elnökösödés) elmélete. Az elnökösödésnek több definíciója is létezik, ezek közül 
a Thomas Poguntke és Paul Webb szerzőpáros fogalom meghatározása számít a legelfogadottabbnak és a 
leggyakrabban hivatkozottnak. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a prezidencializálódás három területen 
mehet végbe, jellemzően parlamentáris rendszerekben, a következőképpen. A végrehajtó hatalmon belüli 
elnökösödés azt jelenti, hogy erőátrendeződés történik a kormányon belül a miniszterelnök javára. A párton 
belüli prezidencializálódás alatt azt értjük, hogy a pártvezérek szerepe növekszik, s itt is erőátrendeződés 
megy végbe a pártvezérek javára. Végül, a választási elnökösödés három folyamat egyidejű felerősödését 
jelenti: különös hangsúly helyeződik a vezetői vonzerőre a választási kampányokban; a médiatudósítások 
középpontjába a pártvezérek, mindenek előtt a miniszterelnök kerül; a pártvezérek választói magatartásra 
gyakorolt hatása jelentőssé válik.
Az elméletet azért kívánom részletesen bemutatni, mert úgy gondolom, a rendszerváltozás utáni Magyar-
ország politikai rendszerének legfontosabb aspektusainak magyarázatához megfelelő szempontrendszert 
tud adni a prezidencializálódás tézis. Gondolhatunk itt a kormányfő végrehajtó hatalmon belüli megerő-
södésére, nem kizárólag formális szinten. Emellett a választási folyamat átalakulásának iránya és a párt-
vezérek kiemelkedése is olyan folyamat, mely azt mutatja, hogy az elmúlt huszonöt évben, de érezhetően 
főleg az első Orbán-kormány óta Magyarországon kialakult egy olyan trend, amely bár nem töretlen, mégis 
észlelhetően a prezidencializálódás tézisben leírtakhoz hasonlatossá teszi a magyar miniszterelnököket 
kormányzásuk lényegi aspektusait illetően. 
Az előadásban tehát ezt, a magyar szempontból is igen releváns elméletet, fogom bemutatni. Először meg-
határozom magát a fogalmat, hogy mit is értünk alatta. Majd a legfontosabb szerzőkre hivatkozva megpró-
bálom megmutatni, hogy miképp is lehet az elnökösödés elméletét operacionalizálni, vagyis hogy melyek 
a legfontosabb kérdések, amelyek alapvető fontosságúak azt illetően, hogy egy országban beszélhetünk-e 
erről a jelenségről. A különböző politikai és intézményi kontextusban elvégzett kutatások segíthetnek az 
elmélet alkalmazhatóságát illető tanulságok levonásában. Ezután pedig ismertetem a témában elhangzott 
legfontosabb kritikákat. Tanulmányon célja nem csak a bőséges, főként nyugat-európai szakirodalmon is-
mertetése, hanem részben az esettanulmányok megvizsgálásán keresztül az elmélettel kapcsolatos legfőbb 
kritikák megfogalmazása, és a konklúziók levonása. Ekképpen láthatóvá válnak az akadémiai elfogadottsá-
gát már nyugaton megszerző tézis legfőbb vonásai, és az is, hogy az elnökösödés gyakorlatban is alkalmas 
keret lehet a rendszerváltozás utáni magyar kormányok működésének megértéséhez és folyamatos válto-
zásainak megragadásához.
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SZAKÉRTŐI KORMÁNYOK EURÓPÁBAN 

GALAMBOS László

PhD-kutatásom az Európában alakult szakértői kormányokkal foglalkozik. A Szakértői kormányok fogal-
mának meghatározására, megalakulásuk okára, tipologizálási lehetőségére összehasonlító perspektívából 
keresek választ. Foglalkozom továbbá a szakértő miniszterelnökök későbbi politikai szerepvállalásával – 
reszelekciójával –, melyről írásom is megjelent (Galambos, 2013).   
A II. világháborút követő időszakban Európa számos országában alakult úgynevezett szakértői kormány, 
2009 óta pedig – szinte egyszerre – több is. Napjaink gazdasági krízisének velejárója a politikai válság, 
melyet sokszor úgy kívántak a kormány- és ellenzéki pártok átvészelni, hogy az adott parlamenti cikluson 
belül olyan kabinetnek szavaztak bizalmat, amelynek mandátuma korlátozott időre szól, általában a soron 
következő, vagy előrehozott parlamenti választásig tart. A krízis több oldalról befolyásolta a kormányzást 
Európában, beleértve a nemzeti és európai politika technokrata fordulatát, ezáltal a szakértői kabinetek a 
közéleti és az akadémiai viták homlokterébe kerültek (Pastorella, 2013).
A téma a nemzetközi tudományos diskurzusban kurrensnek számít, találkozhatunk országtanulmányokkal 
(Hanley, 2013; Morlino, 2012; Pasquino-Valbruzzi, 2012), de napvilágot láttak módszeres írások is a tech-
nokrata (vezetésű) kormányok tipológiájáról (Pastorella, 2013, 2014; McDonnell-Valbruzzi, 2014). A hazai 
politikatudományi irodalomban gyakorlatilag ismeretlen a szakértői kabinetek témaköre. Bár megjelentek 
a szakértő miniszterekről szóló kötetek, tanulmányok (Ilonszki, 2011, Ilonszki-Ványi, 2011), a szakértői 
kormány fogalma nem kellően definiált (Gyulai, 2010), tevékenysége feltáratlan.
Giulia Pastorella (2013, 2014) a technokrata kormányok fogalmának definiálására és megalakulásuk ma-
gyarázatára tesz kísérletet a 2008-as pénzügyi és gazdasági válság apropóján. Munkáiban az Európai Unió 
jelenlegi tagállamait vizsgálja a II. világháborút követő időszaktól. Elemzésében különféle jelenség-együt-
tesekhez, intézményi és politikai, illetve gazdasági feltételekhez kapcsolja a szakértői kabinetek létrejöttét. 
Másfelől vizsgálja, hogy a 2008 után alakult szakértői kormányok különböznek-e elődeiktől, és arra jut, 
hogy nincs lényeges eltérés köztük megalakulásuk okát és külső kényszereit tekintve. 
A szakértői kormányok szerkezetének, működésének megértéséhez Duncan McDonnell és Marco Valbruzzi 
(2014) elemzése szolgálhat alapul. A szerzőpáros – hasonlóan az 1945 és 2013 között hivatalban lévő szak-
értői típusú kabineteket vizsgálva – elkészítette a technokrata vezetésű kormányok tipológiáját, mely az 
egyes kabinetek között – összetételüket és mandátumukat tekintve – funkcionális szempontból is diffe-
renciál. A két szerző rögzíti továbbá az egyes technokrata vezetésű kabinetek kormányzati intézkedéseit is. 
Előadásom célja a témával foglalkozó szerzők elméleteinek revíziója. Egyes állításaikat cáfolni kívánom, 
tipológiájuk pontosítását javaslom, valamint a szakértői kormányok témakörének releváns, eddig nem 
tárgyalt aspektusaira (parlamenti támogatottság, kormányzati intézkedések háttere, miniszterelnökök 
reszelekciója) szándékozom rávilágítani. Feltevésem szerint választóvonal húzható az 1990 előtt és után 
alakult technokrata vezetésű kabinetek esetében összetételüket, mandátumukat, kormányzati intézkedé-
seiket, parlamenti támogatottságukat és vezetőik reszelekcióját tekintve. Úgy vélem, ezen további tényezők 
figyelembevétele, illetve komparatív szemléletű alkalmazása nélkülözhetetlen a szakértői kormányok meg-
alakulásának és tevékenységének megértéséhez. 

Kulcsszavak: szakértői kormány, válság, Európai Unió, reszelekció 
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NŐI SZEREPEK. MOZGÁSTÉR ÉS KORLÁTOK A 20. SZÁZAD 

MÁSODIK FELÉBEN 

GREXA Izabella

Az előadásomban a női szerepeket, lehetőségeket, korlátokat, a nőkép, a női eszménykép változásait vizs-
gálom a 20. század magyar társadalmában, egy-egy példával is megvilágítva. Elsősorban egy pesti ati-
pikusnak mondható munkásasszony életén keresztül vizsgálnám meg azt, hogy a férfi-női kapcsolatok, 
munkahelyek, kikapcsolódás, szórakozás terén mennyire sokféle-fajta lehetőség állt az egyén rendelkezé-
sére. Viszonyítási pontként néhány tipikusnak mondható női sorsot is bemutatok. Előfeltevésem az, hogy 
a Kádár-korban az egyének nagy függetlenséget élveztek mind a férfi-női, mind a szórakozási, de még a 
munkahely választás-válogatás terén is, amely korábban elképzelhetetlen volt. Mintegy a politikai korlá-
tok ellenpontozásaként a hétköznapi „kisemberek” meglehetősen nagy szabadságot kaptak a privátszféra 
terén.            
1945-től jelentős társadalmi változások mentek végbe, a magántulajdon felszámolásával, a foglakoztatás-
szerkezet átalakításával és az iskolázottság fejlődésével. Az 1950-es években intenzívebb társadalom-át-
alakító folyamatok játszódtak le, majd az 1970-es évektől egyfajta társadalmi visszarendeződésnek lehe-
tünk tanúi. A társadalmi folyamatokat nagyfokú urbanizáció, a kisközösségek megbomlása, a normák és 
az erkölcsök változása is követte. A II. világháborút követően a nők társadalmon belüli helyzete és ezzel 
összefüggésben a század második felének női- önképe, eszményképe, szerepfelfogások és a nők identitá-
sa is jelentős átalakuláson esett át: „...megvalósult az az állapot, amikor a nők tömegesen elsajátították a 
történeti kialakultság tekintve férfikultúrát, és ebben az értelemben bizonyos férfias tulajdonságokat is 
kialakítottak, amely a sikeres munkával járt.” 
Európa ezen térfelén azonban egy felülről jött hol erőteljesebb, hol mérsékeltebb emancipációs politikai 
akaratnak és propagandának is meghatározó szerep jutott. A marxista felfogás szerint a nő termelői te-
vékenysége által egyenrangú tagja a társadalomnak, aki egyben anya is, a szocialista család összetartó 
ereje, azonban az anyaságot és a gyermekek gondozását a nők identitásának csupán második elemének 
tekintették. Kizárólag a gyerekek ellátása, a háztartás rendezése nem jelentett elegendő alapot a társadal-
mi elismeréshez, ugyanakkor ezeket a feladatokat biológiailag determináltan női feladatnak tekintették, 
amely hozzájárult a hagyományos családi munkamegosztás további fenntartásához. Emellett azonban a 
nők – főleg ebben a korszakban felnőtt generáció – nagyobb mozgástérrel, több lehetőséggel, kevesebb 
korlátozással rendelkeztek. 
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MAGYAR NEMZETI IDENTITÁS A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR SAJTÓ 

TÜKRÉBEN (1945-1980/90) 

GYANTÁR Noémi

Előadásom legfőbb célja hitelesen felvázolni a vajdasági magyarságnak a Tito-i Jugoszláviában megjelenő 
magyar sajtóban körvonalazódott önképét, különös tekintettel a vajdasági magyarság nemzeti identitásá-
ra. A nemzeti identitás kérdéskörével a vajdasági autonómia sikertelenségének okait kutatva kerültem kö-
zelebbi kapcsolatba, s arra a meggyőződésre jutottam, hogy határozott összefüggés áll fenn e kettő között. 
A végkövetkeztetés tekintetében természetesen nagy felelőtlenség lenne a nemzeti identitás tudatos elcsor-
bítását párhuzamba állítani a vajdasági magyarság jelenkori, végletesen megosztott politikai érdekképvise-
letével és sikertelen autonómiakísérleteivel, de - különösen a politikai, történelmi tények figyelembevétele 
mellett – ugyanilyen felelőtlenség lenne elsiklani az egyértelmű összefüggések mellett. 
Az identitás témakörével szervesen összefonódik a vajdasági magyarság történelmi-politikai helyzete, így 
a téma kapcsán mindenképpen említést érdemelnek a Trianonnal kezdődő kisebbségi lét nehézségei, az 
1920-as évek politikai és kulturális önszerveződésének gyötrelmei. A második világháború tárgyi és emberi 
áldozatai elvezetnek végül a Tito-i Jugoszlávia hamis káprázatáig, ahol a látszat dacára a kisebbségi jogvé-
delem mindvégig üveglábakon állt. A kommunista ideológia mesterien ötvözte az aktuálpolitikai esemé-
nyeket a saját, öncélú történelmi narratívájával, létrehozva ezáltal egy nagy, egységes, szocialista délszláv 
történelmi-politikai kánont. A vajdasági magyarság pechjére felettébb kilógott a sorból, de a demagóg 
pártpolitikának hála egy idő után már a magyarok is elhitték magukról azt, amit a rendszer oly kitartóan 
sugallt: hogy ők egy önálló, az anyaországuktól független közösség, saját kultúrával és (a délszlávokéhoz 
szorosan kapcsolódó) történelmi múlttal. Ebben a helyi magyar nyelvű médiának (első sorban a nyomta-
tott sajtónak) hatalmas szerepe és felelőssége volt.  
(Helyhiány miatt konkrét példákat mellőzve) összességében megállapítható, hogy a magyar újságírást a 
két véglet jellemezte: a napi politika és a teljesen steril irodalom. E két véglet között – első sorban termé-
szetesen pártpolitikai nyomásra - esély sem volt arra, hogy a magyar nemzeti identitás bármilyen vonatko-
zásban (történelmi narratíva, kultúra, néphagyomány, stb.) megjelenjen. 
Ennek igazolásában részben a már meglévő releváns szakirodalomra, részben pedig saját elemzéseimre 
szeretnék támaszkodni. Kutatásaim során nagy segítséget nyújtott Vékás János igen alapos és hiteles kro-
nológiája, mely „Magyarok a Vajdaságban” címen évekre lebontva mutatja be a vajdasági magyarság poli-
tikai és kulturális életét, továbbá Bori Imre, Hódi Sándor, Rehák László és Vajda Gábor tanulmányai, akik 
maguk is aktív részesei és túlélői voltak az adott rendszernek. E főbb, számomra irányadó szerzők munkái 
mellett a nemzeti identitás meghatározása tekintetében természetesen nem hagyhatók ki az új trendek 
képviselői sem (Brubaker, Salzborn, stb.). Saját kutatásaim a Jó Pajtás ifjúsági hetilap politikai tartalmú 
írásaira irányultak (illetve egész pontosan az általuk közvetített ideológiai elemekre), emellett folyamatban 
ill. tervben van más vajdasági sajtótermék személyes tartalmi elemzése.    
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AZ EGRI ÉRSEKI JOGAKADÉMIA SZEREPE A HEVES VÁRMEGYEI 

HIVATALNOK RÉTEG KÉPZÉSÉBEN 

HADOBÁS Eszter

Előadásom témája annak a kérdésnek a felvetése, hogy az Egri Érseki Jogakadémián végzett diákok milyen 
hivatali pozíciókat töltöttek be Heves vármegyén belül és ez kapcsolatban volt-e vallási hovatartozásukkal. 
A tanulóknak ezt a sajátos és a korszakban rendkívül lényeges jellemzőjét vizsgálva azt szeretném bemu-
tatni, hogy Heves vármegye járásain belül hogyan változott a vizsgált időszakban a hivatalnoki réteg ösz-
szetétele felekezeti szempontból. A kutatás az 1874 és 1914 közötti időszakban Egerben végzett diákokkal 
foglalkozik. Ezen az időszakon belül az 1883. évet határvonalnak tekintem, mert ekkor született meg az a 
törvénycikk, amely a köztisztviselők minősítéséről szólt, és ebben határozták meg, hogy bizonyítvánnyal 
igazolt tudás szükséges a köztisztviselői pozíciók betöltéséhez.
A témaválasztás hátterében eredetileg az áll, hogy szerettem volna megvizsgálni, az egri jogakadémián vég-
zettek közül hányan dolgoztak később tényleges hivatalnokként. Az egri jogi képzés célja ugyanis több mint 
száz évig az állam irányából érkező szakképzett jogászok iránti igény kielégítése volt. A hallgatók társada-
lomtörténeti vizsgálatához fontosnak tartom a vallási jellemzőiket is, ezért ezt a két vizsgálati szempontot 
szeretném összekötni és Heves vármegye esetében alkalmazni.
A kutatás során fontos források jelenleg is a Heves megyei Levéltárban megtalálható Tisztviselők Könyve, 
az Egri Érseki Jogakadémia államtudományi és jogtudományi államvizsgáinak jegyzőkönyvei és a Heves 
megye történeti archontológiája című monográfia, de szükség van a korabeli népszámlálások helyi vonat-
kozású felekezeti adataira. A szakirodalom (pl.: Glósz József) néhány esetben foglalkozott már a nemesi 
származású értelmiség és a dzsentri réteg szerepvállalásával a megyei tisztségviselők körében, dr. Pap Jó-
zsef, az EKF tanára is több tanulmányában mutatta be részletesen Heves vármegye 1849 utáni tisztikarát. 
A forrásokban található adatokat adatbázis-kezelő program segítségével dolgozom fel. Először azokat a 
köztisztviselőket gyűjtöm össze, akik Heves vármegyében tisztségviselőként dolgoztak és a jogakadémi-
án szerezték az ehhez szükséges végzettségüket. Ezeket a személyeket felekezeti összetételük alapján is 
megvizsgálom, majd azt elemzem, hogy a vizsgált időszakban járásokként hogyan változott a felekezeti 
megoszlásuk.
Reményeim szerint a kutatás segítségével sikerül bemutatni, hogy az Egri Érseki Jogakadémián végzettek 
közül hányan dolgoztak köztisztviselőként Heves vármegyében és körükben hogyan tükröződik a várme-
gye felekezeti összetétele. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy még jobban megismerjük ezt a hivatalnoki réteget 
és a római katolikus jogakadémia szerepét a tisztviselő-képzésben Heves vármegyén belül.

Kulcsszavak: Egri Érseki Jogakadémia, felekezeti összetétel, hivatalnokok, államvizsga
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OLASZ PROPAGANDA A MAGYAR REVÍZIÓ MELLETT (1927–1936) 

HAMERLI Petra

Az első világháborút követően, 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés rendelkezései értelmében 
Magyarország elveszítette területének hozzávetőlegesen kétharmadát, és a magyar nemzetiségű lakosok 
jelentős hányada is az anyaország határain kívülre került. Ennek következtében a magyar politikai vezetés 
legfőbb külpolitikai célja a revízió lett, mely manapság divatos témaköre a magyar történetírásnak. 
A magyar revízióval kapcsolatos kutatások leggyakrabban az angol Lord Rothermere által vezetett kam-
pányra, és a magyar területek egy részét újra Magyarországhoz csatoló bécsi döntésekre térnek ki. Elhanya-
golt azonban a trianoni béke revíziója érdekében kifejtett olasz propagandatevékenység vizsgálata, mely 
egyrészt számos új adalékot nyújt a témához, másrészt a már ismert tényeket, mint például a Rothermere-
kampányt is, más megvilágításba helyezheti. 
Korábbi kutatásaim során bebizonyosodott, hogy Olaszország már az 1919 januárjában kezdődő párizsi 
békekonferencián is jóval kedvezőbb határjavaslatokkal állt elő Magyarországra nézve, mint a „Négy Nagy” 
körébe tartozó másik három állam, Franciaország, Nagy-Britannia, és az Amerikai Egyesült Államok. 
1920-ban az akkori olasz miniszterelnök, Francesco Saverio Nitti felvetette szövetségeseinek a trianoni 
békeszerződés Magyarország határaira vonatkozó rendelkezéseinek módosítását, s Olaszország kiállt Ma-
gyarország mellett Burgenland hovatartozásának kérdésében is (1920–1921).
1927. április 5-én Benito Mussolini olasz, és Bethlen István magyar miniszterelnökök államaik külpolitikai 
érdekeinek közösségére hivatkozva aláírták az olasz–magyar barátsági szerződést. Ez lehetővé tette Beth-
len számára, hogy – miután politikai koncepciójában a határrevízió első helyen szerepelt – nyílt, általa 
„aktívnak” nevezett revíziós politikába kezdjen. Mussolini több alkalommal nyilvános beszédben állt ki a 
magyar revízió szükségessége mellett, s pártfogásával alakult meg Milánóban az Amici dell’Ungheria nevű 
szervezet, mely látszólag a magyar kultúra olaszországi népszerűsítését célozta, ám a valóságban a magyar 
revíziós propagandát segítette. A korszakban Magyarországra látogató olasz politikusok szintén hangot 
adtak támogatásuknak. 
Kutatásom főként a római Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri (ASDMAE, az 
Olasz Külügyminisztérium Történeti Levéltára) és a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL 
OL) iratanyagán alapul. Emellett felhasználom azokat a munkákat is, melyek az 1920–1930-as évek során 
Olaszországban születtek a magyar revízió propagálására. Vizsgálom azt is, hogy a magyarországi pro-
pagandairatok közül melyeket terjesztették el az olasz közönség előtt. A korabeli olasz napilapok szintén 
folytattak propagandatevékenységet a magyar revízió érdekében, a magyar sajtóorgánumok pedig arra vi-
lágítanak rá, hogy a különböző politikai beállítottságú közönséghez szóló írások miként értékelik a fasiszta 
Olaszország tevékenységét.
Előadásom célja, hogy a nevezett források egymással és a revízió témakörében született szakirodalommal 
történő összevetése segítségével bemutassa, milyen szerepet játszott Mussolini a Rothermere-kampányban, 
és miként igyekezett propagálni a magyar revíziós törekvéseket. Kitérek a magyar revíziót pártoló olasz 
egyesületek tevékenységére, valamint a Mussolini-féle propaganda magyarországi fogadtatására. Célom, 
hogy egy népszerű kutatási téma kevéssé ismert szeletét többféle forrás összevetésével, objektíven, az ed-
dig kialakult képet színesítve mutassam be. Olaszország a barátsági szerződés megkötése (1927) és a Ber-
lin-Róma tengely megalakulása (1936) között folytatott propagandát a magyar revízió érdekében, ezt kö-
vetően az események alakulására Németország is befolyással volt. Ennek fényében előadásomat az 1936-os 
esztendővel zárom.

Kulcsszavak: revíziós propaganda, magyar–olasz kapcsolatok, Mussolini és a Rothermere-kampány, 
Amici dell’Ungheria, az olasz propaganda magyar fogadtatása
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„AZ ISTEN ÁLDÁSÁT KÉREM A FŐISPÁN ELVTÁRSRA!” – TÓTH 

BÉLA BORSODI FŐISPÁN BEIKTATÁSA 1945. FEBRUÁR 1-JÉN 

JAKAB Mátyás András

Az előadás célja az 1945. február 1-jén a miskolci törvényhatósági bizottság 11 órakor kezdődött rendkívüli 
díszközgyűlésén elhangzott beszédek bemutatása és részletes elemzése, mely közgyűlés során Tóth Bélát 
ünnepélyesen beiktatták Borsod vármegye főispáni hivatalába. Ezen keresztül bepillantását nyerhetünk 
a XX. századi magyar történelem egy különleges és átmeneti időszakába, amikor olyan dolgok is meg-
történhettek, amik sem előtte, sem pedig utána nem voltak lehetségesek. Egy nem egészen két hónapja 
felszabadított városban – miközben az ország más részei még folynak a harcok – egy régi kommunistát 
és partizánvezért iktatnak be a megye legfontosabb közhivatalába, és az a polgármester tartja a köszöntő 
beszédet, akit fél évvel korábban Horthy nevezett ki a város élére.
A kutatás forrását a miskolci törvényhatósági bizottság közgyűlési jegyzőkönyvei jelentik, melyekben a 
beiktatási ceremónián elhangzott valamennyi beszéd megörökítésre került. Az anyagok a szakirodalomban 
nem teljesen ismeretlenek, ám behatóbb elemzésükre nem került még sor. A Beránné Nemes Éva és Ro-
mán János szerkesztésében megjelent „Az élet megindulása Miskolcon és Borsodban a felszabadulás után. 
Források Miskolc és Borsod megye történetéhez” című kötetben közlésre került a jegyzőkönyvek egy része, 
de dr. Gálffy Imre polgármester köszöntő beszéde teljes egészében kimaradt. Ennek oka ismeretlen, talán 
lehetett helyhiány, figyelmetlenség vagy esetleg politikai megfontolás is.
A közgyűlésen hárman szólaltak fel. Elsőként dr. Gálffy Imre polgármester köszöntötte a kinevezett főis-
pánt, majd maga Tóth Béla tartotta meg székfoglaló beszédét. Harmadikként Fülöp József köszöntötte az 
új főispánt, aki bár a Kommunista Párt színeiben lett a törvényhatósági bizottság tagja, ezúttal valamennyi 
párt és képviselő nevében szólalt fel.  
Az elhangzott beszédek három fontos témakör köré csoportosíthatóak, melyek mindhárom beszélőnél el-
térő hangsúlyokkal szerepelnek. Az első szempont a múlthoz való viszony: a korábbi politikai rendszerhez 
való hozzáállás, illetve a beszélő saját korábbi tetteinek interpretációja. Ezzel elég szorosan összefügg a 
második, az önmeghatározás kérdésköre: vagyis kik ők, mit akarnak, miért vannak ott, ahol vannak. Ebből 
pedig szintén következik a harmadik elem, a jövőhöz fűzött várakozások: szűkebb értelemben Tóth Béla 
főispáni tevékenységére vonatkoztatva, tágabban véve Miskolc és Magyarország jövőjére.
Az elemzés középpontjában Tóth Béla beszéde áll. Mint kinevezett főispán, és mint a város egyharmadát de 
facto uraló MOKAN partizáncsoport parancsnoka, Tóth ebben az időben – a szovjet városparancsnok után 
– Miskolc legbefolyásosabb embere lett. Mindenképpen érdekes, hogy valaki, aki egyszerű szabómesterből 
jutott a közigazgatás ilyen magasságába, hogyan próbál megmagyarázni olyan számára fontos, a beszéde 
központi elemévé tett dolgokat, mint a Marxista dialektika, vagy a Kommunista Párt történelmi küldetése.

Kulcsszavak: Miskolc története, 1945, közigazgatás, politika
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WESSELÉNYI MIKLÓS (1796-1850) GYERMEKKORA AZ 

ANEKDOTÁK TÜKRÉBEN 

KÁRPÁTI Attila István

2014-ben megvédett diplomamunkámban Wesselényi Miklós gyermek- és ifjúkorát dolgoztam fel. Mun-
kámban a korábban még nem kutatott témák mellett – például az apa, id. Wesselényi Miklós és a nevelő, 
Pataki Mózes halálának hatása az ifjú Wesselényire - a báróról szóló történetek hátterével és valóságalap-
jával is foglalkoztam. Munkámhoz a kolozsvári Kolozs Megyei Állami Levéltárban végzett kutatások nyúj-
tották a legnagyobb segítséget, mivel itt őrzik a zsibói Wesselényi család levéltári hagyatékát. 
A báró gyermekkora életének különösen érdekes, azonban eddig kevéssé kutatott szakasza. Ennek oka 
elsősorban az, hogy Kemény Zsigmond és Újfalvi Sándor, az árvízi hajós két barátja révén több anekdota 
is fennmaradt az utókor olvasói számára. Ezek a történetek képezték a 19. század második felében meg-
jelenő Wesselényi-életrajzok gyermekkorról szóló részeinek alapját, s Trócsányi Zsolt, az eddigi legalapo-
sabb Wesselényi-monográfia szerzője is csupán kétségbe vonta eme történetek hitelességét, azonban nem 
cáfolta meg őket levéltári források alapján. Előadásomban két történetre szeretnék részletesen kitérni. Az 
első talán a leghíresebb anekdota az ifjú Wesselényiről, amelyet Kemény Zsigmond A két Wesselényi című 
politikai jellemrajzában örökített meg. A szerző a gyermek első lovaglásáról szóló leírásának fontosságát 
mutatja, hogy később többek között Szilágyi Ferenc és Szikszay Lajos is ezzel az anekdotával mutatták be 
a báró gyermekkorát. A másik, Újfalvi Sándor memoárjaiban található történet középpontjában újfent a 
hirtelen haragú apával találkozunk, aki engedetlensége miatt tömlöcbe zárja egyetlen gyermekét. 
Az anekdoták elemzése során lehetőségünk van arra is, hogy a két történeten keresztül betekintést nyerjük 
Wesselényi Miklós neveltetésébe, hiszen a háttérben ott húzódnak a korszak legismertebb pedagógiai gon-
dolkodóinak nevelési elvei. Mindezek mellett a történetekből kimutatható az apa, id. Wesselényi Miklós 
alakjának jelentős torzítása is. A híresen indulatos férfi ugyanis nagy gondot fordított fia nevelésére, s az 
anekdotákkal ellentétben nem az indulatok, hanem tudatos nevelési elvek vezérelték. A témában végzett 
kutatás tehát amellett, hogy tisztáz néhány kérdéses pontot Wesselényi Miklós életében, neveltetésével 
kapcsolatban is számos új elemet világít meg, amelyek a későbbiekben hasznosak lehetnek a Wesselényi-
kutatás számára. 
A két történet elemzéséhez és részbeni vagy teljes megcáfolásához forrásként eddig ismeretlen, a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában, valamint a kolozsvári Kolozs Megyei Állami Levél-
tárban fellelt levelek szolgáltak, melyek a gyermek Wesselényi és nevelője, Tőkés János tollából származ-
nak. A nevelési elvek rekonstruálásához a zsibói Wesselényi-könyvtár Kolozsváron őrzött jegyzéke nyújtott 
segítséget. A vizsgált történetek Kemény Zsigmond A két Wesselényi című, legelőször 1851-ben.
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ADAPTÁCIÓ VAGY ELLENÁLLÁS? 

A BRIT PÁRTRENDSZER ÁTALAKULÁSÁNAK LEHETŐSÉGE AZ EU-

BAN 

KASZAP Márton

Előadásom a brit-EU kapcsolatok összetettségét vizsgálja. Azt vizsgálom, hogy az EU-tagság hogyan ké-
pes befolyásolni a brit belpolitikai folyamatokat. Másképpen fogalmazva az EU, mint külpolitikai tényező 
miként befolyásolja az Egyesült Királyság, mint nemzetállam belpolitikai működését. Ezt a kettősséget 
európaizálódásként szokták hívni. Kutatásom az európaizálódás elméletét arra használja, hogy a brit párt-
rendszerben napjainkban bekövetkező változásokat próbálja megérteni.
Az európaizálódás párhuzamosan sok mindenre hat. Számomra pártversenyre gyakorolt hatása - és ezen 
keresztül a pártrendszer átalakulásának a lehetősége - lesz fontos. Vagyis arra keresem a választ, hogy a po-
litikai pártok egymás közti interakcióját hogyan alakítja át az EU? Az EU-téma megjelenésén túl, az EU-ból 
érkező egyéb jogi-intézményrendszeri előírások is strukturálják a versenyt. Utóbbiak ugyanis az arányos-
plurális intézményi elemeket támogatják. (Pl. arányos EP-választás, gyakoribb népszavazás, szavazatmeg-
osztás különböző választásokon stb.) Mivel a Westminsteri pártrendszer - az ún. két-és-fél-pártrendszer - a 
lehető legtávolabb helyezkedik el a kontinensen megszokott pártrendszerektől - a konszenzuális többpárt-
rendszerektől -, ezért nagy nyomás nehezedik a Westminsteri pártrendszerre, hogy átalakuljon, és kövesse 
az EU-s országokat. Ez a fajta adaptációs kényszer (adaptational pressure) és a mellette megjelenő egyéb 
belső társadalmi átalakulások – devolúció, törésvonalak átalakulása, pártverseny struktúrája – egyaránt 
ahhoz vezetnek, hogy a Westminsteri pártrendszer plurális irányba mozduljon el.
Ugyanakkor, mivel a Westminsteri pártrendszer az egyik legerősebb és legstabilabb a világon - gondoljunk 
csak a 170 éves brit Konzervatív Pártra vagy a több, mint 100 éves Munkáspártra -, elképzelhető, hogy 
az Egyesült Királyság parlamenti pártrendszere képes ellenállni a kívülről és belülről érkező nyomásnak. 
Tehát létezik egy olyan küszöb (treshold), ameddig a Westminsteri pártrendszer képes ellenállni, és nem 
alakul át plurálissá. Ezt túllépve viszont bekövetkezik a hasonulás az EU-hoz. A nagy kérdés tehát az, hogy 
ez az ellenállási küszöb, hol helyezkedik el, és milyen magasan? Képes-e megakadályozni az EU-ból érkező 
adaptációs kényszereket? Vagy a jövőben kényszerűség lesz az átalakulás?
A kutatásom alapvetően esettanulmány jellegű (case-study). Mégis hasznos lehet egyéb EU-tagállamok – 
köztük Magyarország – számára is. Az EU-ban ugyanis hasonló adaptációs kényszerek szinte mindenhol 
jelentkeznek. A brit példa pedig egyebek mellett arra is rávilágíthat, hogy Európa legstabilabb pártrend-
szere képes-e az EU-tól lényegesen eltérő politikai rendszert hosszú távon fenntartani? Ha nem, akkor 
ez a többi EU-tagállam számára is tanulságul szolgálhat. Illetve indikátorként is szolgálhat egy tágabb 
európaizálódási folyamat megértéséhez.
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NOBLESSE OBLIGE 

KOVÁCS Anett

A filantrópia formáit, megjelenését és szerepét kutatom a 19. századi társadalomban egészen a 20. század 
elejéig, elsősorban Békés megyében. A kutatás kiterjed jótékonysággal foglalkozó szervezetekre és ezen a 
téren kimagasló tevékenységet folytató személyekre is. Ezzel kapcsolatban jelent meg első kiadványom 
2011-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, mely a jótékonykodás területén érdemeket szerzett 
Fejérváry Celesztináról szól. Azóta írtam és elemeztem a közjótékonyság területeit, a „kenyérpolitikus” 
Göndöcs Benedek munkásságát, Wenckheim Krisztina gyermekvédelmi tevékenységét. Jelen tanulmány-
ban fő cél Almássy Dénesné filantrópia területén végzett munkásságának feltárása és bemutatása.
A kutatás eredményei hozzájárulnak ahhoz, hogy megismerhessük, hogyan próbáltak meg karitatív szerve-
zetek és jótékonykodó emberek - köztük Almásy Dénesné is- kezelni társadalmi problémákat illetve megol-
dásában részt venni, olyan területeken, ahol az állami szerepvállalás nem jelentős vagy hiányzik. A modern 
szociálpolitika, szociális munka előzményeinek és gyökereinek tekinthetők ezek az egyéni és társadalmi 
kezdeményezések illetve vállalások. Almásy Dénesné jótékonykodó tevékenysége is ezért érdekes. A Békés 
Megyei Fehér Kereszt elnöknőjeként egyik fő célja az árvák támogatása volt. 120.000 koronás alapítványá-
val a fővárosi gyermekkórház létrehozásához járult hozzá. Emellett a gyulai vöröskereszt vezetője is volt. 
Közjótékonyság területén végzett tevékenységéért Erzsébet rendet kapott.   
A kutatás forrásai, módszerei: 
Filantróp tevékenységét megpróbálom a korszak társadalmi és gazdasági kontextusába helyezni, így az 
ok-okozati összefüggések nyilvánvalóbbak. A felhasznált szakirodalom és forrásanyag széleskörű. Elméleti 
szakirodalmak közül kiemelném Gyáni Gábor és Kövér György Magyarország társadalomtörténetéről írt 
művét, Gyáni szociálpolitikával és a szociális gondoskodás genealógiájával foglalkozó elemzéseit, Gergely 
Ferenc írását a magyar gyermekvédelem történetéről, Hanák Katalin művét a társadalomról és gyermek-
védelemről,  Kaszás Marianne és Géra Eleonóra publikációit. A külföldi szakirodalmak közül Ariés, Phi-
lippe: Gyermek, család, halál; Key, Ellen: A gyermek évszázada  és Weber, M.: Gazdaság és társadalom c. 
művét. 
Almásy Dénesné karitatív tevékenységét összefoglaló és elemző mű nem készült. Munkásságának feltárá-
sához sok levéltári forrást, dokumentumot használok. A forrásbázis alapja a Fehérkereszt Egyesület 
jegyzőkönyvei, évkönyvei, a Békésmegyei Közlöny vonatkozó fejezetei, Vöröskereszt iratai, Protestáns 
Egyházi és Iskolai lapok. Tágabb környezetének tanulmányozásához dr. Scherer Ferenc monográfiáját és 
családtörténeti dokumentumokat  használok fel.  
A kutatás eredményei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tudományterület kevésbé vizsgált és ismert részeit is 
feltárjuk társadalomtörténeti megközelítésből. Mélyítheti tudásunkat olyan társadalmi gyakorlatokról, kí-
sérletekről amelyekkel társadalmi problémákat próbáltak megoldani egy olyan időszakban, mikor az állam 
a szociális gondoskodás formáit áthárította a karitatív szervezetekre illetve ezzel foglalkozó egyénekre. Az 
alkalmazott módszerek összhangban vannak a forrásbázissal. A forráskritikára alapozott narratív történet-
írás mellett az analizáló és problémamegoldó történetírás módszereit is alkalmazom. 
 
Kulcsszavak: filantrópia, gyermekvédelem, vöröskereszt, közegészségügy, Almásy Dénesné
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THE FAILURE OF THE BRITISH POLICY OF IN COMPREHENSION 

(THE CAUSES OF THE SEPOY MUTINY IN THE BRITSH PRESS 

AND PARLIAMENTARY DEBATES IN 1857) 

KOVÁCS Márta

The topic of my presentation is the causes of the Mutiny in India in 1857 – 1858 and the assessment of 
them in the British press and the Parliament. This event had a major effect on the life and history of India 
and Great Britain. It caused radical changes in the everyday life of the subcontinent, and influenced the 
relationship between the local notables and the British monarch significantly. Besides that, the rebellion 
has changed the colonial administration in India fundamentally. Nevertheless, its causes provoked sharp 
debates in the various areas of the British public opinion, such as the London Parliament and the newspa-
pers. Namely, the different political circles had several judgements about the Indian events. 
The main questions of this topic are the causes of the revolt which resulted an uprising. In my presenta-
tion, I would like to explore an aspect of the insurgency connected to the parliament and journalism, which 
is less well-known and researched in Hungary.
I would like to support and present the results of my research using different sources, such as the Govern-
ment of India Act of 1858, the debates and speeches of the British parliament, and the information of the 
contemporary newspapers as well. I chose the Punch and The Spectator because they shed light on the con-
nections of the events, and to the question or opinions occurring in British society. Beside these sources, 
I used some articles of Karl Marx. They are valuable sources to research Indian colonial administration 
because Marx dealt thoroughly with the English rule, its structure and the uprising.      
The period of my research is the summer of 1857, from June to September which was supported by the 
help of the articles and reports of the Parliament and newspapers. I used this period to the presentation of 
events and sources.         
Many Hungarian and foreign language books deal with the history of the uprising. The biggest help to 
my research were the works of László Tenigl-Takács, András Balogh and László Salgó. Moreover, I used 
History of India, written by Russian authors, Antonova, Bongard-Levi, asnd Kotovski. From the foreign 
language books, excellent volumes are the History of Modern India, 1707 A. D. to 2000 A. D. by Radhey 
Shyam Chaurasia and A History of Modern India by Claude Markovits. Although these did not deal with 
the approach of the British public opinion about the reasons of the rebellion.
In my presentation, I would like to point out that the native soldiers and Indian society’s actions were 
caused by the serious problems of the British rule. This rebellion was the reasons for the transformation of 
the colonial policy in the subcontinent, and it contributed to a new kind of relationship between the Brit-
ish government and the Indian elite. Reading the news, I came to the conclusion that the process and the 
reasons of the mutiny were well-known in English society. British newspapers adapted to the needs of the 
audience, events of the era, and the political orientation. However, the English atrocities and military ac-
tions were more important than the reasons of the rebellion. 
The presentation will constitute the part of a doctoral dissertation, which examines the connection be-
tween the Indian events and the British public opinion by the help of newspapers and the reports of the 
parliament.

Keywords: sepoy mutiny 1857 – 1858, British press, Parliamentary Debates, India, Great Britain
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ELFELEDETT PALESZTINOK: A DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ SOKADIK 

GENERÁCIÓS PALESZTINOK IDENTITÁSÁNAK KÉRDÉSE 

MOUSA Aida Zsófia

Tanulmányomban a jelenkori palesztin diaszpórák identitásának kérdésével foglalkozom. Kutatásom ap-
ropóját az arab világban, azon belül is elsősorban a Szíriában végbemenő változások adják. Vizsgálódásom 
középpontjában az áll, hogy az elmúlt évek arab felkelései, a Közel-Keleten végbement politikai földindulás 
milyen hatást gyakoroltak az ott élő palesztin diaszpóra közösségek tagjainak identitására. A szír polgár-
háború miatt palesztinok tömegei menekültek el az országból, ezzel a palesztinok harmadik generációja 
tapasztalja meg a gyökértelenség alapélményét. Az ő esetük is felveti azt a kérdést, hogy mit jelent sokadik 
generációs menekültként palesztinnak lenni, mekkora mértékben figyelhető meg körükben az egykori ott-
hon Palesztina iránti kötődés.
Hipotézisem szerint a Közel-Keleten végbemenő elementáris politikai változások következtében („arab 
tavasz”, ISIS/Da’esh) az izraeli-palesztin konfliktus, ezen belül pedig a több évtizede megoldatlan palesz-
tin menekültkérdés valós, belátható időn belül való rendezésének kérdése, mind a döntéshozók, mind a 
közvélemény részéről háttérbe szorult, lekerült a napirendről. Doktori kutatásom alapfeltevése szerint a 
palesztin államiság és az állam karakterének kérdése továbbra is csak a palesztin diaszpórák helyzetének 
figyelembe vételével válik kezelhetővé. Habár jelenleg az életképes államiságok kereteinek kialakításával 
ellentétes folyamatok váltak meghatározóvá a közel-keleti régióban, a palesztin állam megalakítása tovább-
ra is a térség megoldatlan kérdése, amely táplálja az arab államokban terjedő iszlám fundamentalizmust. 
Véleményem szerint a palesztin menekültkérdés megoldása meghatározó a régió problémáinak feloldá-
sában, a palesztin ügy jelenleg is, még ha nem is közvetlenül hivatkozási alap a szélsőséges iszlamizmus 
ideológiájában.
Kutatásomban elsődlegesen az arab országokban és az Izraelben élő palesztin közösségekre fókuszálva, 
arra keresem a választ, hogy több mint hat évtizeddel a palesztin katasztrófa, a nakba után, mit lehet el-
mondani a főbb palesztin diaszpóra közösségekről. Mit tudhatunk a 2010-es években a palesztin nemzeti 
identitás karakteréről, a világban szétszóródott közösségnek a palesztin identitáshoz való viszonyulásáról, 
valamint összességében a diaszpóra politika helyzetéről a mai palesztin nemzeti diskurzusban. Elsődlege-
sen a Nyugati Parton, a Gázai övezetben, Szíriában, Libanonban, Jordániában és az Izraelben élő palesztin 
közösségek körében készült felmérések másodelemzése révén kívánom megvizsgálni a fenti kérdéseket. 
Jelen tanulmány doktori kutatásom (A palesztin államiság kérdése a palesztin diaszpórák helyzetének tük-
rében) részeként a harmadik, illetve negyedik generációs palesztin fiatalok palesztin nemzeti identitáshoz 
való viszonyát, valamint a jelenlegi palesztin és izraeli politikai diskurzus palesztin nemzeti karakterhez és 
a palesztin menekültek kérdéséhez való viszonyulását kívánja bemutatni.
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HUNGARICA KUTATÁS A VARSÓBAN 

NOVÁK Ádám

A középkori magyar történelem talán legfontosabb forrásai az oklevelek, melyeknek mára csak egy része 
maradt az ország határain belül. A trianoni határrendezés egész levéltárakat helyezett külföldre, de vannak 
olyan típusú oklevelek, levelek, melyek eredetileg is külföldre készültek (menlevelek, diplomáciai levelek), 
vagy még kalandosabb úton kerültek határon túli levéltárakba. A magyar történettudomány mindig is leg-
fontosabb céljai között szerepelt a Hungarica kutatás – gondoljunk itt csak a Vatikáni Levéltárban történt, 
és jelenleg is folyó kutatásokra. A jelenlegi kutatásfinanszírozási rendszer lehetőséget teremt arra, hogy 
a nem kis költséggel járó munkát elvégezzék a kutatók. Ennek egyik legsikeresebb formája az MTA által 
hirdetett Lendület Program.
A Magyar középkortudomány egyedülálló vívmánya a „Középkori Magyarország Digitális Levéltára” (DL–
DF) mely az összes eddig ismert oklevelet, levelet tartalmazza, és online vizsgálhatóvá teszi. Az adatbázisba 
elsősorban a II. Világháború után elvégzett Hungarica kutatások eredményeként lefotózott anyagok ke-
rültek be. A munka azonban nem lehetett teljes, hiszen sem elegendő idő, sem az infrastruktúra nem volt 
adott a kutatók számára, hogy hiánytalan feltárást végezzenek. Ezért még ma is van legitimitása a Hunga-
rica kutatásnak, figyelembe véve azt a tényt, hogy a mikrofilmről készült fekete-fehét képeken keresztül az 
oklevelek pecsétjei nem tanulmányozhatóak.
Magam 2007-től foglalkozom középkori magyar történelemmel, azon belül a Perényi család 15. századi 
történetével. Disszertációmat is a Perényi család egy tagjának tevékenységéből írom, aki nem más, mint 
Perényi János tárnokmester. Az ő pecséthasználatát vizsgálva kerültem szorosabb kapcsolatba az 1439 és 
1457 között kelt ún. sokpecsétes oklevelekkel. Ezek jó része ma is külföldön található. A Debreceni Egyete-
men működő „Magyarország a középkori Európában” c. Lendület Kutatócsoport munkájához volt szeren-
csém csatlakozni, és ennek keretében a közép-európai levéltárak egy részét felkeresni. 2014 decemberében 
egy hetet töltöttem a varsói Archiwum Główne Akt Dawnych levéltárban a középkori okleveles anyag vizs-
gálatával.
Előadásomban a Hungarica kutatások rövid történetét, mérföldköveit ismertetem, elsősorban a Levéltára 
Alapleltárakban publikált jelentések alapján, külön tárgyalom a Lengyelországban végzett munkát. A krak-
kói kancelláriai levéltár rövid történetével rámutatok a varsói okleveles anyag kálváriájára, majd részlete-
sen ismertetem a magyar vonatkozású oklevelek listáját.
Esettanulmányként I. Ulászló magyar király itineráriumán keresztül mutatom be a Hungarica kutatások 
jelentőségét. A Stanislaw Sroka által 1995-ben publikált I. Ulászló itineráriumának kiegészítését végzem el. 
Ez ugyanis a forrásfeltárás eredményeként egy tucat helyen kiegészíthető, különösen akkor, ha figyelembe 
vesszük az azóta létrehozott DL–DF adatbázis adta lehetőségeket.
Zárásként egy adalékot szolgáltatok C. Tóth Norbert 2014-ben megjelentetett áttekintéséhez, mely a len-
gyel-magyar kapcsolatokat vizsgálta a lublói békét követően (Történelmi Szemle 2014/3.).
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A MAGYAR FELSŐOKTATÁS FINANSZÍROZÁSI KÉRDÉSEINEK 

VIZSGÁLATA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN 

PILISHEGYI Péter

Magyarország az első világháborút súlyos politikai és gazdasági veszteségekkel zárta. Területének 65 %-át, 
lakosságának 63 %-át elvesztette. A gazdaság válságos helyzetben volt. Tíz év alatt sikerült a kormányzat-
nak talpra állítania az országot, melynek helyzetét a harmincas évek világgazdasági válsága újra megrendí-
tette. Azonban a folyamatosan meglévő gazdasági problémák ellenére igen jelentős forrásokat fordítottak 
az oktatás, mind a közoktatás, mind a felsőoktatás fejlesztésére és finanszírozására. A Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszter által kialakított kultúr- és oktatáspolitika meghatározó maradt az 1945-ig tartó időszak-
ban.
A két világháború között Magyarországon négy tudományegyetem működött: a budapesti, a debreceni, a 
pécsi és a szegedi. Emellett további 12 egyetem és egyetemi jellegű főiskola működött hazánkban. A buda-
pesti (1921-től Pázmány Péter Tudományegyetem néven), a debreceni (1921-től Tisza István Tudomány-
egyetem néven) és a Trianon után Pozsonyból áttelepült pécsi, valamint a Kolozsvárról áttelepült szegedi 
tudományegyetemnek (az utóbbi két intézmény áthelyezéséről az 1921. évi XXV. tv. intézkedett) jog- és 
államtudományi, hittudományi, bölcsészeti és orvostudományi fakultása volt. (Az 1940. évi XXXIX. tc. 
újjászervezte az egykori kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemet, s Szegeden megalapította a Horthy 
Miklós Tudományegyetemet.) A budapesti és a szegedi egyetemen gyógyszerészeti tanfolyam is volt. Sze-
geden nem folyt hittudományi képzés, de volt matematikai és természettudományi kar. 
Az akkori kormányzat gazdaságpolitikája nagy hangsúlyt fektetett arra, és azt a finanszírozással is támo-
gatta, hogy emeljék a lakosság általános iskolázottsági színvonalát, mivel – mai fogalmakkal élve – a hu-
mán tőkébe való beruházást tekintették a legjobban megtérülő befektetésnek, vagyis úgy gondolták, hogy 
a képzett emberek munkájukkal nagyobb hozzáadott értéket tudnak előállítani, ezáltal elősegítik a gazda-
sági növekedést. A népiskolai program mellett ebben az időszakban több felsőoktatási intézmény épülete 
készült el, pl. a Debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem főépülete. Ez a politika a felső-
oktatási hallgatók létszámában is megfigyelhető volt: míg 1894-ben 5345 hallgató tanult a tudományegye-
temeken, addig 1915-ben már 14575, 1924-ben pedig már 17353.
Az előadásban azt szeretném vizsgálni, milyen szempontok alapján döntöttek a húszas évek elején az okta-
tás fejlesztése mint stratégiai prioritás mellett, illetve gazdaságtörténeti áttekintést adni a két világháború 
közötti korszak felsőoktatás-finanszírozási rendszeréről. Mindemellett összehasonlítást szeretnék végezni 
az említett időszak és a második világháború utáni oktatás-finanszírozási rendszer között, némi kitekin-
téssel a modern rendszerekre is.
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AZ 1828-1829-ES OROSZ-TÖRÖK HÁBORÚ PROBLEMATIKÁJA A 

BRIT-OROSZ KAPCSOLATOK VISZONYRENDSZERÉBEN 

SCHREK Katalin

Oroszország nagyhatalmi státuszának megerősödése és balkáni befolyásának térnyerése az 1820-as évek 
végén, a görög ügyben 1825-től kezdve vállalt nagyhatalmi fellépésének és az Oszmán Birodalom irányá-
ban folytatott politikájának eredménye volt. Utóbbi vonatkozásában különösen nagy jelentőséggel bírt a 
Portával szemben indítandó háború kérdésének ügye, amelynek realitása 1827 őszétől kezdve fokozottan 
érzékelhetővé vált. Bár az orosz-török háború alternatívája a korábbi években is a pétervári külpolitika re-
torikájának szerves részét képezte, annak gyakorlatban történő megvalósítására nem került sor. A háború 
lehetőségének elméleti szinten tartása ugyanis az orosz diplomácia egyik eszköze volt, amelyre nem csu-
pán a válságkezelés módszereként, a keleti krízis esetében alkalmazandó átmeneti megoldásként, hanem 
a nemzetközi viszonyok – és különösképpen az orosz-brit külpolitikai viszonyrendszer – formálásának 
eszközeként tekintettek. 
Ebben a vonatkozásban az 1827-1828-as év fordulója hozott változást. Az Oszmán Birodalommal kibon-
takozó tényleges fegyveres konfliktus nyomán Oroszország komoly háborús sikereket ért el.  A drinápolyi 
békében (1829. szeptember 14.) rögzített eredmények pedig a szentpétervári kabinet presztízsének egyér-
telmű növekedését generálták. Ebben a kontextusban került sor az Oroszország és Nagy-Britannia között 
– az 1826. április 4-i és az 1827. július 6-i szerződések alapján – fennálló szövetségesi együttműködés 
felbomlására.  Jelen előadásomban ennek a folyamatnak a bemutatására törekszem. Az elemzés során ki-
térek a háborúval kapcsolatban az orosz és az angol kabinetek részről megfogalmazott álláspontok ismer-
tetésére, az orosz-török háború kirobbanását megelőző hónapokban London és Szentpétervár között zajló 
konzultációk jellegére és az adott kormányzatok politikai attitűdjében megfigyelhető változásokra.
Az adott probléma eddigi vizsgálatával a keleti kérdés és a nemzetközi kapcsolatok témakörében publikáló 
szerzők – például J. A. R. Marriott, C. W. Crawley, Barbara Jelavich, valamint Paul Schroeder – munkái 
általában nagyobb ívű áttekintésben foglalkoztak. Hasonló a helyzet az orosz nyelvű – O. V. Orlik és N. 
Sz. Kinjapina nevéhez kötődő – diplomáciatörténeti munkák esetében is. Az 1828-1829-es orosz-török 
háború időszakával foglakozó szakirodalmak tekintetében V. I. Seremet monográfiája az adott téma kiváló 
feldolgozása, amely azonban az Orosz Birodalom és a Porta kapcsolatrendszerét tette vizsgálata tárgyává. 
A modernebb és az 1820-1830-as évek orosz külpolitikájához szorosan kötődő munkák szerzői – mint Ale-
xander Bitis és John C. K. Daly – pedig alapvetően az orosz hadjárat történetére vonatkozóan szolgálnak 
lényeges információkkal.
Az előadásom témájának feldolgozása során levéltári és publikált forrásokra támaszkodtam. Az angol dip-
lomácia releváns dokumentumait a The National Archives/Public Record Office-ban hozzáférhető fondok 
alkották, amelyek közül a General Correspondence: Russia (FO 65) jelzet alatt található kötetek 1827-
1829-es tárgyéveket tartalmazó anyagai voltak a legfontosabbak. Az orosz diplomáciai iratok forrásbázi-
sát pedig az Orosz Birodalom Külügyi Levéltárának (Moszkva) dokumentumait tartalmazó Vnyesnyaja 
polityika Rosszii XIX i nacsala XX v. Dokumenti Rosszijszkovo Minyisztyersztva Inosztrannih gyel (VPR) 
sorozat második szériájának 15-16. kötetei adták.
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A MAGYAR-ROMÁN ALAPSZERZŐDÉS PARLAMENTI VITÁJA. 

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS 

SZABÓ Tamás

A témában eddig végzett kutatások összefoglalása:
A rendszerváltás utáni magyar-román államközi kapcsolatok egyik legösszetettebb és talán legtöbb kiváltó 
eseménye, a magyar-román alapszerződés aláírása (1996. szeptember 16), amely nemcsak a magyarorszá-
gi, hanem a romániai pártokat is megosztotta és felbontotta a magyar külpolitika hármas prioritásának 
parlamenti konszenzusát. 
Az alapszerződés tárgyalásairól, maga az alapszerződés szövegének értelmezéséről több tanulmány látott 
napvilágot. Jómagam az Országos Levéltárban végeztem kutatást, ennek alapján készült el egy tanulmány, 
amely az alapszerződés diplomáciai tárgyalásainak folyamatát, továbbá Magyarország, Románia, az integ-
rációs szervezetek és a nyugati államok, továbbá a Romániai Magyar Demokrata Szövetség viszonyrend-
szerét tárta fel. 
A négy szereplő közötti kapcsolatrendszer az 1992-1996 közötti időszakban számos ellentmondást hordo-
zott magában, a külpolitikai érdekérvényesítés sikereivel és kudarcaival mindegyik szereplőnek szembe-
sülnie kellett. Noha az integrációs szervezetek és nyugati államok közvetítésének köszönhetően sor kerül 
az alapszerződés aláírására, aminek következtében az RMDSZ kormányzati szereplővé válik, viszont ezzel 
egy időben a két állam közötti történelmi megbékélés lehetősége végleg lekerül a politika napirendjéről.
A vizsgálandó témakör áttekintése:
A kutatás során rá kellett jönnöm, hogy viszonylag feltáratlan az Országgyűlésben és a román Parlament-
ben lefolytatott viták részletei, elég, ha csak a kormány‒ellenzék érvrendszerére, vagy a vita diskurzusára 
gondolunk. Történelmi visszatekintésből tudjuk, hogy a vita nyomán kialakult törésvonalaknak mindkét 
országban eltérő dimenziók mentén osztották meg a parlamenti pártokat. Míg Magyarországon a Fidesz 
megerősödését és kormányra kerülését jelentette, addig Romániában a radikálisok elszigetelődését és az 
1996-os parlamenti választásokon a Román Demokratikus Konvenció győzelmét, továbbá az RMDSZ kor-
mányra kerülését eredményezte. Azonban a parlamenti viták tartalomelemzésére és összehasonlító dis-
kurzuselemzésére, melynek során a szimbolikus politizálás és a reálpolitikai érdekek közötti ok-okozati 
kapcsolatok is felvázolhatók lennének, nem került sor. 
A kutatás azzal járul hozzá a tudományos ismeretszerzéshez, hogy összehasonlító perspektívában tárja fel 
a rendszerváltás utáni román-magyar kapcsolatok egy igencsak meghatározó eseményét. A vizsgálat arra is 
választ adhat, hogy a szerződés aláírásának vitája hogyan alakította a politikai pártok által meghatározott 
diszkurzív teret, ebben pedig a kisebbségi kérdés milyen fontossággal és intenzitással jelent meg.
Az előadás szerkezete és a kutatás módszertana:
Előadásom három szerkezeti egységre tagolódik. Az első részben felvázolom az alapszerződés általános 
kontextusát és ebben a parlamenti viták státusát és szerepét, míg a második részben a viták elemzésének 
módszertanát mutatom be. Az előadást az eredmények ismertetésével és a további kutatási irányok felvá-
zolásával zárom. 
Feltételezésem (hipotézisem) az, hogy az Országgyűlésben és a román Parlamentben lefolytatott viták túl-
mutattak az alapszerződésről folytatott vitákon és a pártok igyekeztek a vitában megjelenő külpolitikai és 
nemzetpolitikai kérdéseket belpolitikai célokra felhasználni. 
A hipotézis igazolásához a diskurzuselemzés és a tartalomelemzés módszertanával vizsgálom a parlamenti 
viták szövegét, ugyanis a vita egyik országban sem kezelhető egyetlen momentumként. Magyarországon az 
alapszerződés vitája lényegében három vitanapot (rendkívüli ülés, ratifikációs vita, a törvény kihirdetésé-
nek vitája), míg Romániában egy képviselőházi, egy szenátusi vitát foglal magába.
A kutatás egyik eredménye a parlamenti viták időszakában a diszkurzív mező struktúrájának a leírása és a 
felszólaló képviselők stratégiájának, beszédmódjának feltárása, továbbá rendszerezése. Az alapszerződés 
parlamenti vitájának, uralkodó diskurzusainak térbeli megjelenítése a kapcsolatháló (GEPHI) segítségé-
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vel, illetve ennek bővebb magyarázata szintén a kutatás eredményeihez tartozik, az előadás során ennek 
bemutatására is kísérletet teszek. 
Források és szakirodalom:
Kutatásomat elsődleges és másodlagos szakirodalomra alapoztam. Elsődleges források alatt Magyar Nem-
zeti Levéltár 1989-1995 közötti, Romániára vonatkozó TÜK adatbázisát kutattam, illetve, magas rangú po-
litikusokkal is elbeszélgettem az adott korszakról, harmadrészt pedig a sajtóban megjelent dokumentum-
közléseket, közleményeket kutattam fel. A kutatás módszertanának kidolgozása során nagyban támasz-
kodtam Szabó Márton munkáira a diszkurzív politikatudomány területén, a tartalomelemzésben pedig 
Earl Babbie és Klaus Krippendorff módszertani köteteit használtam fel. Itt említhető továbbá Csigó Péter 
és Kovács Éva tanulmánya az alapszerződés sajtóvitájáról, illetve Gál Kinga angol nyelvű tanulmánya az 
alapszerződések összehasonlításáról.

Kulcsszavak: magyar-román államközi viszony, diskurzuselemzés, tartalomelemzés, parlamenti vita, ma-
gyar-román alapszerződés
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IDEOLÓGIA ÉS TÖRTÉNELEMTANKÖNYV 

SZALAI Bernadett

Michel Oakeshott, brit politikai gondolkodó szerint az ideológia „bizonyos fajta konkrét tevékenység 
absztrakciója…,valamely társadalom politikai tradíciójának kivonatai”. Ha a rendszerváltás után függet-
lenedő Közép-kelet-európai országok ideológiáját egyetlen egységes politikai tradíció kivonattal akarnánk 
definiálni, akkor elsődlegesen a nemzetépítés tevékenységformájára asszociálnánk. Egy adott állam ideo-
lógiája pedig a média mellett a közoktatásban deklarálódik a legerőteljesebben, hiszen az oktatási törvé-
nyek és rendeletek, a közoktatási berendezkedések, nem utolsó sorban a tankönyvek és a tantervek maguk 
együttesen illusztrálják a nemzetépítés folyamatának különböző aspektusait. Az előadás témája egyedülál-
ló, mivel a régió demokratizálódását követően számos tanulmány íródott az oktatáspolitika, a történelem-
oktatás és a tankönyv témakörében, azonban kevés azon kutatások száma, amelyek globálisan, vagy a régió 
több országát érintve vizsgálná meg a kérdést. Jelen előadás során Szerbia, Szlovákia és Ukrajna oktatási 
rendszerét és történelemtankönyveit állítjuk párhuzamba. Mindezt a rendszerváltástól kezdődően tesszük, 
annak érdekében, hogy meghatározzuk, mintegy negyedévszázados független múltra visszatekintve milyen 
változások figyelhetőek meg a közoktatási intézmények és a tankönyvek közlésében a nemzet kollektív 
értelmezését illetően. Ami mindhárom nemzet esetében bizonyos az az, hogy nemzeti identitásuk karak-
tereit és határait dinamikusan körvonalazzák, gyakran nem kis vitát kiváltva ezzel magán a társadalmon 
belül. Ezeket a dinamikus változásokat jól tükrözik az oktatási rendszer törvényei, rendeleti, a tantervek a 
tankönyvek, ezen belül pedig történelemtankönyvek állapota. Ennek értelmében előadásomban egy mé-
lyebb betekintést kívánok adni Szerbia, Szlovákia és Ukrajna oktatáspolitikájába, történelemoktatásába 
és tankönyvírásába, amely alapján az állam és a tankönyv relációit, valamint a történelemoktatás jelenlegi 
helyzetét kívánom körvonalazni. A jelen kutatás egy űrt próbál betölteni, hiszen a tankönyvi szövegrészek 
tartalmi elemzésével, a tankönyvbeli kétes megfogalmazásokkal Közép-Kelet-Európa történelmének vita-
tott kérdéseit, az események egy szemszögű bemutatásait, a nemzetek ön- és ellenségképeit és a sztereotip 
tartalommal töltött fejezeteket kívánom feltérképezni. A kutatás során hét magyar nyelvre lefordított –két 
szlovák, két szerb és három ukrán tankönyvet – vizsgáltam meg. A kutatást a braunscheweigi Georg Eckert 
Nemzetközi Tankönyvkutató Intézet és az EUROCLIO (az Európai Történelem Tanárok Egyesület) nem-
zetközi szervezetek kutatói által meghatározott kutatási módszertant, pontosabban ezeknek egy csoportját 
alkalmaztam, amellyel a tankönyvek meghatározott témáinak tudományos, oktatási és politikai viszonya-
ira, ill. hátterére reflektáltam. A kutatás eredményei alapján arra a következtetésre jutottam, hogy azon 
országok, amelyek oktatáspolitikája centralizált a történelemtankönyvekben centralizált oktatásirányítást 
érintő problémákkal találkozhatunk. Azon nemzeti tankönyvek esetében, ahol erősebb a bürokratikus be-
avatkozás, a nemzet történelméről a történelemtankönyvek egy idealizált képet közvetítenek. A kollektív 
emlékezet kialakítása pedig erős nemzetépítő szerepet tölthet be az osztálytermen belül, amely a minden-
kori aktuálpolitika egyik alaptörekvése a társadalom egységes kezelésének, könnyebb irányíthatóságának, 
az összetartozás érzésének kialakítása érdekében. Erre a tankönyv, mit médiaforrás az egyik legalkalma-
sabb eszköz.
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RÉGI VITÁK, ÚJ IDŐK – VÁRMEGYÉK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ 

ÁRNYÉKÁBAN 

SZÉKELY Tamás

A közigazgatási vita, azon belül is a vármegyekérdés a dualizmus korszakát, ha hullámzó intenzitással is, de 
mindvégig áthatotta. A küzdelem a sorozatos reformok ellenére sem jutott érdemi nyugvópontra, a viták 
meddők maradtak mind törvényalkotási, mind eszmei tekintetben. Ebben számottevő szerepet játszott az 
első világháború kitörése is, hiszen a háborútól tartó, de békére készülő Tisza István második kormánya 
éppen 1914 júniusára készült el nagyszabású közigazgatási reformtervezetével. A kormányzati törekvések 
felszították az amúgy is parázsló vitákat nem csak a parlamentben, hanem a közélet egyéb fórumain is. Kü-
lönböző irányzatú pártok és politikusok sorra álltak elő alternatív reformtervekkel a háború előtti években.
A törvényjavaslatok tárgyalása a szarajevói merényletet követően azonban félbeszakadt, az új idők a köz-
igazgatási háború helyett már háborús közigazgatást követeltek. Vajon hatékonyabb, szervezettebb és 
eredményesebb lett volna a magyar háborús erőfeszítés, ha már a béke idején sikerül az közigazgatás álla-
mosítása? Vagy éppen ellenkezőleg: az évtizedek óta lopakodó centralizáció csak tovább élezte az amúgy 
is számottevő politikai, társadalmi és nemzetiségi feszültségeket, melyek az ország összeomlásához veze-
tettek? 
A második Tisza-kabinetnek a magyar vármegyrendszer megreformálását célzó javaslata érdemben ugyan 
nem befolyásolta Magyarország első világháborús történetét, jelentőségét mégsem érdemes alábecsülni. 
Az 1914-es tervek elemzése rávilágíthat, milyen berendezkedésű Magyarországot képzelt el az akkor regná-
ló kormányzat; azaz hogyan épült volna fel a magyar állam, ha kevésbé mély politikai és társadalmi árkok 
szabdalják azt az első világháborút megelőző években. Indokoltnak tűnik továbbá annak a kérdésnek a 
felvetése is, hogy vajon mennyiben voltak kódolva ezek a feszültségek az amúgy is eléggé komplikált köz-
igazgatási és vármegyekérdésbe.
A közigazgatási vita és a vármegyekérdés az első világháború időszakára vonatkozóan általában marginális 
teret kap a szakirodalomban. Ez egyfelől nem véletlen, hiszen a háború kapcsán rendszerint a diplomá-
ciai és hadtörténeti, valamint a gazdasági és társadalmi narratívák dominálnak. Másfelől nézve azonban 
azt sem szabadna figyelmen kívül hagyni, hogy az első világháború megtörte a magyar közigazgatás és 
közigazgatási gondolkodás addigi történeti ívét; bizonyos már addig is jelen lévő hatásokat (centralizáció, 
etatizmus) sokszorosan felerősített, más kérdéseket (vármegyei ellenállás) végleg a történetírás lapjaira 
száműzött.
 A vármegyekérdés abban a formában, ahogy az áthatotta a magyar politikai életet az első világháborút 
megelőzően, csak a századforduló eszmei, valamint a történelmi Magyarország társadalmi, földrajzi és 
politikai keretei között értelmezhető. A Horthy-korszakra a lopakodó államosítás lényegében már meg-
történt, melyet az első világháború a maga könyörtelenségével csak „szentesített”. A két háború közötti 
időszakban – amikor a megyei önkormányzat névlegessé vált, és az ország politikai és társadalmi elitje 
lassacskán kicserélődött – a döntéshozók már formálisan sem ragaszkodtak a 19. századi liberális tartal-
makhoz.

Kulcsszavak: dualizmus, világháború, közigazgatás, vármegyék, nacionalizmus
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KÖZÉPKORI VENDETTÁK, MINT DÖNTÉSI HELYZETEK 

SZOLNOKI Zoltán

Előadásomban középkori itáliai vendetta-leírásokat vizsgálok rendhagyó szempontok szerint.  A vérbosszú 
jelensége a történelem folyamán különböző kultúrkörökben is megfigyelhető volt.  Az itáliai vendetta több 
szempontból is különleges: egyrészt középkori történetének vizsgálatához kiemelkedően jól használhatók 
a korabeli narratív források, másrészt, a vérbosszú fogalma is összetettebb Itáliában. Az elbeszélő források 
elemzésekor olyan eltérő eseteket olvashatunk, amelyek háttere más és más.  Vizsgálatom során megkü-
lönböztetek személyes vendettákat és politikai vendettákat, amelyek együttesen jelentik az elbeszélő for-
rásokban olvasható vendetta-leírások alapját. Ezek annyira különbözők lehetnek, hogy nem vizsgálhatók 
ugyanazon a módon. A krónikákban illetve történetírói munkákban olvasható leírások általában párthar-
cokhoz kötődnek. Ezek véleményem szerint elsősorban döntési helyzetként értelmezhetők.  A történeti 
források alapján az egyes korabeli szereplők belső motivációját nem tudjuk rekonstruálni, de a krónikások 
szemszögéből megvizsgálhatjuk az adott eseménysort.  Ebben szerepet játszhatnak a szövegekben olvas-
ható szimbólumok, amelyek rendszerint a történetekben említett szereplők választási lehetőségeihez vagy 
tetteik következményéhez kapcsolódik. Munkámban konkrét, XIII.-XIV. századi példákon keresztül muta-
tom be azt a döntéselméleti vagy játékelméleti modellt, amely a vendetta-leírásokban résztvevő szereplők, 
egyes helyzetekre adott válaszát  több szempontból vizsgálhatóvá teszi. A játékelmélettel foglalkozó szak-
irodalom egy részében találkozhatunk a bosszúállás stratégiájával. Ugyanakkor ezek az elemzések elsősor-
ban társadalomtudományi vagy a mindennapos kockázatvállalással kapcsolatos kontextusban vizsgálják 
a vendettát, mint lehetséges válaszadási technikát. Rendszerint a szemet-szemért, fogat-fogért (vagy más 
néven tit for tat) helyzetek ismétlődéseként jellemzik. A téma újdonsága a módszer történelmi kontextus-
ban való értelmezése, amely lehetővé teszi a korabeli, bosszúállással kapcsolatos gondolkodás modellezé-
sét. Az általam részletesen elemzett vendetta-leírások firenzei, pistoiai illetve sienai krónikákban találha-
tók meg. Ezen várostörténeti írások közül kiemelkednek Dino Compagni (1260 k.-1324), Giovanni Villani 
(1274-1348), Marchionne di Coppo Stefani (1327-1385)  Leonardi Bruni (1370-1444), Niccolò Machiavelli 
(1469-1527),  a Pistoiai Névtelen (XIV. század első fele),  Tolomeo da Lucca (1236 k.- 1327 k.) valamint 
Ferreto de Ferreti (1294 k.- ? ) munkái.
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GRÓF ANDRÁSSY GYULA KONFERENCIAJAVASLATA (1878. 

JANUÁR VÉGE – MÁRCIUS ELEJE) 

VÁRADI Katalin 

A jelen előadás egy készülő doktori disszertációhoz kötődik, amely azt vizsgálja, miként látta az Osztrák és 
Osztrák–Magyar Monarchia 1862–1878 között Otto von Bismarck és Alekszandr Mihajlovics Gorcsakov 
barátságát, azaz a porosz/német–orosz kapcsolatokat. Számos monográfia, tanulmány és történeti ösz-
szefoglaló mű foglalkozik a két kancellár, állam kapcsolatával. Ugyanakkor arra kevésbé térnek ki, hogy a 
korszak követei és sajtótermékei hogyan ítélték meg ezt a viszonyt. Alapvetően két forráscsoporton keresz-
tül kívánom megvizsgálni ezt a kérdést: a diplomáciai iratok és a sajtótermékek (napilapok, hetilapok és 
élclapok) alapján. Ez utóbbiak bevonása új szempontokat hozhat, hiszen egyrészt általuk megtudhatjuk, 
hogy melyek voltak azok az események, amelyek igazán foglalkoztatták a korabeli közvéleményt. Emellett 
gazdagabb eszköztárral rendelkeztek más sajtótermékekhez képest, rámutattak a diplomáciai háttérjátsz-
mákra, tipizálva az egyes diplomáciai szereplőket.
Eddigi kutatásaim során elsősorban az orosz külpolitikával foglalkoztam, azon belül is az 1863-as lengyel 
felkelésben, az 1870/71-es Pontus-kérdésben és az 1878-as berlini kongresszus előtörténetében mélyültem 
el. Ezek során a korabeli élclapok (Borsszem Jankó, Üstökös, Figaro, Kladderadatsch) véleményét mu-
tattam be összevetve a szakirodalommal és egy napilappal (Pesti Napló). A hazai könyvtárak anyagainak 
feltérképezése mellett a nyár folyamán Bécsben folytattam kutatásokat az Osztrák Állami Levéltárban, az 
Osztrák Nemzeti Könyvtárban és a Bécsi Egyetem Könyvtárban.
Jelen prezentációmban a diplomáciai források és a korabeli sajtótermékek segítségével gróf Andrássy Gyu-
la közös külügyminiszter konferenciajavaslatát kívánom bemutatni, amellyel az 1875–1878-as keleti vál-
ságot próbálta meg lezárni. A berlini kongresszusról, annak eredményeiről számtalan munka született, de 
az orosz–török háború utáni nemzetközi helyzetre, a kongresszus előkészítésére, azaz az 1878-as év első 
felének feszültségeire ezek közül csak kevés hívja fel a figyelmet. Ilyen például Kozári Mónika tanulmá-
nya, amelyben ennek az időszaknak a főbb eseményeit ismertette német levéltári források alapján. Emel-
lett még Diószegi István tért ki a konferenciajavaslatra monográfiájában, amikor a közös külügyminiszter 
programját és a nemzetközi helyzetet ismertette.
Azonban ezek a művek és az összefoglaló munkák (pl. Imanuel Geiss szerkesztette kötet a berlini kongresz-
szusról, Jelavich Barbara művei) csupán utalnak arra, hogy az európai értekezlet helye eredetileg Bécsben 
lett volna, amelyet az orosz diplomácia ellenzett. Így hosszas alkudozások folytak arról, hogy hol legyen a 
konferencia, amelyet olykor kongresszusként emlegettek. Az egyeztetések elsősorban Ausztria–Magyar-
ország és Oroszország között zajlottak, amelynek eredményességét igyekezett előmozdítani Németország, 
hogy a Három Császár Szövetségét fenntartsa. A tárgyalások során valamennyi fürdőhely felmerült, egy 
ideig Baden-Baden tűnt a tökéletes helyszínnek a felek számára. Bismarck ezalatt mindvégig ügyelt arra, 
hogy ne osszák rá a döntőbíró szerepét. Február végén mégis engednie kellett a nyomásnak, amelynek kö-
szönhetően a tanácskozás helye Berlin lett. Innentől kezdve, különösen a március 3-án aláírt san stefanói 
béke után, a berlini kongresszust kész tényként kezelték. 
Előadásomban a január végétől március elejéig tartó időszakot szeretném ismertetni a korabeli közös 
külügyminisztérium anyagai alapján, elsősorban Károlyi Alajos berlini és báró Ferdinand von Langaneu 
szentpétervári követek jelentéseire támaszkodva. Emellett annak igazolására, hogy ez az időszak rendkívül 
feszült volt, és hogy a közvélemény aggódott, mind a magyar, mind az osztrák oldalról – utalva az esetle-
ges különbségekre – egy-egy vezető napilapot (Pesti Napló és Die Presse) és élclapot (Borsszem Jankó és 
Figaro) vonnék be a vizsgálatba. 

Kulcsszavak: gróf Andrássy Gyula, Otto von Bismarck, Oroszország, konferenciajavaslat, követi jelentések
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 KÖLN – KOMPOLT – GRANITE CITY 

MIGRÁCIÓ ÉS ETNIKAI IDENTITÁS KOMPOLTON (1754–1914) 

VÁRKONYI Péter

2008-ban kezdett kutatásunk középpontjában egy Heves megyei település, Kompolt áll. A báró (később 
gróf) Grassalkovich Antal által 1754. január 1-jén kiadott telepítési szerződés értelmében száz (főként Köln 
környéki) németajkú és néhány magyar család költözhetett Kompoltra. Munkánk első fázisában a két et-
nikai csoportot vizsgáltuk a gazdaság- és társadalomtörténet szempontjai mentén. Ennek keretében igye-
keztünk bizonyítani azon hipotézisünket, hogy bár a népszámlálások 1910-től nem tükrözik a falu német 
karakterét, a sváb identitás (a sváb kifejezést az ingroup és outgroup elnevezés nyomán és jobb híján hasz-
náljuk) a 20. század közepéig (sőt, bizonyos tekintetben napjainkig) kimutatható a település életében. E 
feltevésünket a komplexitás igényével próbáltuk igazolni, s ennek keretében vizsgáltuk a sváb és magyar 
gyökerű lakosság életmódját, anyagi kultúráját, házasodási szokásait, gazdasági helyzetét, a kollektív em-
lékezetben rejlő különbségeket és az életmódbeli különbségek településszerkezetben való megtestesülését. 
A kutatás eredményeit a XXIX. OTDK-n Svábok és magyarok Kompolton (1853–1920), valamint a XXX. 
(Jubileumi) OTDK-n Kompolt társadalmi és gazdasági viszonyai a XX. század első felében címmel adtuk 
elő, s utóbbival megegyező című tanulmányunk nyomtatásban is megjelent a díjazott pályaműveket pub-
likáló kötetben.
Figyelmünk ezt követően a kivándorlás felé irányult. Azt vizsgáljuk, hogy a korábban feltárt különbségek 
hogyan hatottak a kivándorlók motivációira. A források lehetővé teszik annak feltárását, hogy milyen gaz-
dasági háttérrel rendelkeztek azok a családok, melyeknek tagjai úgy döntöttek, hogy az Egyesült Államok-
ban folytatják életüket. Személyes kapcsolatok és levéltári források révén a kivándorlók leszármazottainak 
életmódját is vizsgáljuk.
A kutatás összetettsége miatt a feldolgozott szakirodalom és források köre is sokrétű. Egyfelől az identitás 
kérdéséhez igyekeztünk feltárni a témával foglalkozó nemzetközi és hazai tudományos előzményeket (pl. 
Gyáni Gábor és Friedrik Barth műveit). Másfelől felhasználtunk a település történetével (pl. Bakó Ferenc 
és Éble Gábor írásait) és a sváb etnikummal általában (pl. Bindorffer Györgyi, Tóth Ágnes és Heinz Ervin 
munkáit), valamint a kivándorlással foglalkozó írásokat (pl. Puskás Julianna, helyi vonatkozásban pedig 
Horváth László eredményeit).
Primer forrásaink között gazdasági, demográfiai, a kivándorláshoz kötődő és általános dokumentumok is 
megtalálhatók. A levéltári anyagon túl támaszkodtunk az oral history és a terepbejárás módszerére is. Így 
(többek között) feldolgoztuk az 1851 és 1941 közötti összeírások, népszámlálások eredményeit, az egyház-
község 1819 és 1950 közötti anyakönyveit, az 1887. és 1911. évi kataszteri telekkönyvet és a kivándorlókat 
szállító hajók utaslistáit, s létrehoztunk egy lokális oral history archívumot. Az adatokat egy adatbázisban 
összesítettük. Előadásunkban a két etnikai csoport rövid bemutatása után a kivándorlók társadalmi össze-
tételét elemezzük, különös tekintettel a gazdasági mozgatórugókra.
Eredményeink (reményeink szerint) adalékul szolgálnak a vizsgált korszak etnikai és identitástörténeti 
jelenségeinek értelmezéséhez, s akár napjaink migrációs folyamatait is történeti kontextusba helyezhetik.
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AZ IZRAELI PÁRTRENDSZERBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 

BEMUTATÁSA A MÁRCIUS 17-I VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE 

ALAPJÁN 

VÉGH Roland

2015. március 17-én előrehozott választásokat tartanak Izraelben. Benjamin Netanyahu jobbközép kor-
mánykoalíciója kevesebb, mint két évig volt életképes. A kezdeti összhang és a nagy tervek ellenére a kor-
mányzó pártok között folyamatosan nőtt a feszültség, többek között a közel-keleti békefolyamat, a költ-
ségvetés és a vallásos-világi megegyezés ügyeiben. Jelentős konfliktust okozott a koalíción belül az izra-
eli-palesztin béketárgyalások 2014. áprilisi megszakadása és a 2014. nyári gázai offenzíva is, azonban a 
végzetes csapást a tavaly novemberben a Likud által benyújtott, az állam zsidó karakterét meghatározó 
törvénytervezet okozta. A törvényjavaslat kapcsán felsejlettek azok a törésvonalak, amelyek az államalapí-
tástól kezdve fragmentálttá teszik az izraeli pártrendszert. Az állam karakterének meghatározása előhozta 
a vallásos-világi, a nacionalista-liberális és az izraeli-palesztin ellentétek szőnyeg alá söpört kérdéseit, hi-
szen a végszavazás nyílt állásfoglalást várt el a koalíció tagjaitól. A helyzet feloldhatatlansága az előrehozott 
választások kiírásába és a Knesszet feloszlatásába torkollott.
A 2009-es választások óta eltelt hat évben az izraeli politika vezető pozícióját megkérdőjelezhetetlenül 
Benjamin Netanyahu miniszterelnök és az általa vezetett Likud töltötte be maga mögött tudva az izraeli 
politika centrumától a szélsőjobboldalig terjedő spektrumát. A 2015-ös előrehozott választásokat meg-
előzően azonban ez a szerep megkérdőjeleződött. Míg éveken keresztül úgy tűnt, hogy Netanyahu helyét 
csak jobboldalról veszélyeztethetik, addig a március 17-i voksolás ismét az izraeli bal- és jobboldal között 
dőlhet el, a két legfőbb esélyes a jobboldali Benjamin Netanyahu és a Likud, valamint a baloldali-centrista 
Jichak Herzog és a HaMahane HaCioni (Cionista Tábor). A választás fő kérdése, hogy elképzelhető-e az 
izraeli társadalom jobbra tolódása ellenére az, hogy a protest-szavazatok hatására ismét baloldali-centrista 
kormányfője legyen a zsidó államnak.
Az elmúlt hónapokban figyelemmel kísértem az izraeli választás lefolyását a 2014. november-decemberi 
kormányválsággal kezdődően. Kutatásom során az izraeli kampányt és a választási eredményeket vizs-
gáltam meg. Tanulmányom fókuszában az izraeli pártrendszerben bekövetkezett változások állnak kon-
centrálva a baloldali-centrista és az izraeli-palesztin pártszövetségek helyzetére, valamint a kormányzó 
Likud választási stratégiájára. Milyen következtetések vonhatóak le a kampányból? Mit jelent Izrael jövője 
szempontjából a friss választási eredmény? Mi történt az elmúlt egy évben, ami a baloldal megerősödését 
okozhatta? Milyen témák álltak a kampány középpontjában és melyik pártnak sikerült tematizálnia azt? 
Többek között ezekre a kérdésekre kerestem a választ kutatásom során.

Kulcsszavak: Izrael, választások, belpolitika, pártrendszer, kampány
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