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A FÖLDTULAJDON MEGSZERZÉSÉNEK KORLÁTAI

A dolgozat röviden összefoglalja mindazokat a korlátozásokat, amelyeket a jogalkotó 
annak érdekében iktatott be a földtulajdon megszerzésének folyamatába, hogy 
megfeleljen az aktuális birtokpolitikai, környezetvédelmi, társadalomszervezési 
céloknak, valamint az egészséges birtokszerkezet kialakítását segítse elõ, ezzel a föld 
szociális megtartó erejét, azaz a kis-és közepes birtokok kialakítását, megtartását és 
tartós mûvelését helyezze elõtérbe. A de lege ferenda javaslat ugyanakkor tartalmazza a 
hatályos jogszabályok releváns rendelkezéseinek anomáliáira és hiányosságaira adandó 
választ, valamint mindazokat a szempontokat, amelyek alapján - véleményem szerint- az 
Országgyûlésnek a Földforgalmi törvényt és a hozzátartozó jogszabályokat módosítani 
kellene.

Témavezetõ:
Dr. Horváth Gergely

egyetemi docens, SZE ÁJK
Dr. Kõhidi Ákos

adjunktus, SZE ÁJK

VEISZ RICHÁRD MIKLÓS
jogász
Osztatlan, 5. félév
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

Témavezetõ:
Dr. Olajos István

egyetemi docens, ME ÁJK

BUKODI BLANKA ESZTER
Jogász
Osztatlan, 9. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A HAGYOMÁNYOS KIFEJEZÉSEK EREDETVÉDELMI VIZSGÁLATA

A liberalizált kereskedelem korában a termelõk egyre fokozódó versenynek vannak 
kitéve. A fogyasztók egyre igényesebbek a minõségi termékekre, tudatosabban 
választanak. A minõség pedig nagyban függ a földrajzi eredettõl és az ahhoz kapcsolódó 
hagyományoktól. 
Már egyetemi éveim megkezdése óta foglalkoztat a boreredetvédelem kérdésköre, 
azonban a földrajzi árujelzõk kérdését már számos elismert jogtudós vizsgálta. 
Szerettem volna olyan téma kutatásába kezdeni, amelyet önállóan még senki nem 
elemzett és egy TDK dolgozathoz képest jól lehatárolható és megfogható. Így esett a 
választásom a hagyományos kifejezésekre, az „eredetvédelem mostohagyermekére”. Ez 
a 'mostohagyermek' jogi természetét tekintve nehezen értelmezhetõ, az uniós jogfejlõdés 
során számos formában - hol címkézi kérdésként, hol önálló oltalmi formaként - 
próbálták szabályozni, és most ismét reformálni szeretnék. Az elmúlt évtizedekben a 
hagyományos kifejezések egyre nagyobb jelentõségre tettek szert gazdasági szerepük, a 
fogyasztói elismertségük és a földrajzi árujelzõkhöz való szoros kapcsolatuk miatt. 
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A téma tudományos irodalma szinte érintetlen, így szükség volt a könyvtárakon kívül 
megvalósuló anyaggyûjtésre is. Három irányból kaptam segítséget, egyrészt a Bor 
Eredetvédelmi Tanács tagjaitól, másrészt a Földmûvelésügyi Minisztérium 
Eredetvédelmi Fõosztályának munkatársaitól, harmadrészt a Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsától. A kutatott terület rendkívül érzékeny, nehezen érthetõ, és a felvetõdött 
szabályozási reform kapcsán rendkívül fontos volt, hogy szakemberektõl elsõ kézbõl 
kaphassak a témát érintõ információt. 
Kutatásom során történeti, jogösszehasonlító és bizonyos szinten interdiszciplináris 
kutatási módszerrel vizsgáltam a hagyományos kifejezésekre irányadó szabályozás 
alakulását három korszakban, nemzetközi, uniós illetve hazai szinten. A vizsgálat során 
külön foglalkoztam az 'aszú' kifejezés sorsának alakulásával. Mivel a terjedelmi korlátok 
miatt minden kifejezés önálló vizsgálatára nem volt lehetõség, a hozzám legközelebb 
állót választottam. Így a könnyebb megértés érdekében egy példán végigvezetve 
követheti az olvasó a hagyományos kifejezések szabályozásának alakulását. A kutatással 
nem titkolt célom volt a fennálló konfliktusok kezelésére vonatkozó olyan megoldási 
javaslat felvetése, amely a magyar érdekeknek a legmegfelelõbb. Hipotézisem, hogy a 
hagyományos kifejezésekre vonatkozó szabályozás reformra szorul, amelyhez azonban 
csak óvatosan közelíthet a jogalkotó.

Témavezetõ:
dr. Szamek Gabriella

PhD hallgató, ELTE ÁJK
Dr. Hoffman István

egyetemi docens, ELTE ÁJK

MATOS LILLA
jogász
Osztatlan, 7. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ ENERGIAJOG KAPCSOLATA, KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL A NAPENERGIÁRA, MINT MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSRA

A környezetvédelemmel kapcsolatban és a környezetpolitika kialakítása során nagy 
hangsúlyt kell fektetni a klímavédelemre, hiszen az egyik legnagyobb problémát az 
üvegházhatású gázok egyre növekvõ mennyisége és az ezzel járó globális felmelegedés 
okozza. A klímavédelemhez pedig az energiafelhasználásunk kapcsolódik szorosan – ez 
az a szektor ugyanis, amelyik leginkább felelõs az üvegházhatású gázok nagy 
mennyiségben történõ kibocsátásáért. Belátható, hogy a környezetvédelem – 
klímavédelem – energiajog három olyan szorosan összefüggõ témakör, amelyek egymás 
tükrében való elemzése elkerülhetetlen. Az üvegházhatú gázok kibocsátásának 
csökkentése tekintetében az energiaszektorban alapvetõen három olyan témakör 
említhetõ, amelyek ezt a célt leginkább elõsegíthetik: az energiatakarékosság, az 
energiahatékonyság és a megújuló energia. Az energiatakarékosság és az 
energiahatékonyság egyaránt a megtermelendõ energia mennyiségének csökkenésével, 
közvetett módon befolyásolja a szektor üvegházhatású gáz kibocsátást, ezzel szemben a 
megújuló energiaforrások a fosszilis energiahordozók helyébe lépve érik el ugyanezt a 
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hatást. A megújuló energiaforrások felhasználása az energiatermelésben a technológia 
fejlõdésének köszönhetõen pedig egyre korszerûbbé és fokozatosan olcsóbbá válik, új 
kapukat nyitva ezáltal a szélesebb körûvé válás elõtt. A dolgozat célja, hogy az alapoktól, 
vagyis a nemzetközi környezetvédelmi konferenciák eredményeitõl kiindulva, egyes 
európai és nem európai országok modelljét is vizsgálva, majd az Európai Unió 
környezet- és energiapolitikájának elemzését követõen egyrészt bemutassa, hogy a 
magyar szabályozás mennyiben konform az uniós szabályokkal és elvekkel, valamint a 
nemzetközi célokkal – elsõsorban az energiajog területén. A dolgozat második, az 
elõzõhöz szorosan kapcsolódó egysége pedig a megújuló energiával, és ezen belül is a 
napenergia hasznosításának lehetõségeivel, magyar szabályozásával és környezetre 
gyakorolt hatásával foglalkozik – hiszen a megújulók környezetkímélõbbek, mint 
fosszilis társaik, viszont ezek környezeti hatása sem nulla. Így különösen fontos 
megvizsgálni azt, hogy milyen terhelést jelent egy kevésbé középpontban lévõ 
energiaforrás, jelen esetben a napenergia. Végsõ konklúzióként pedig megállapítható, 
hogy a megújuló energiaforrások szükséges, de egyáltalán nem elégséges feltételei az 
energiaszektor környezetterhelése elleni harcban.

Témavezetõ:
Dr. Csák Csilla

egyetemi docens, ME ÁJK

OROSZ FLÓRA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A MULTIFUNKCIONÁLIS MEZÕGAZDASÁG MEGVALÓSULÁSA A 
SZOCIÁLIS FARMRENDSZER KERETEI KÖZÖTT

Kutatásom célja egyrészt annak feltárása, hogy miért is van szükség szociális farmokra, 
hogyan járulnak hozzá a hátrányos helyzetbõl való kijutáshoz, milyen segítséget 
nyújtanak a nehéz helyzetben lévõk számára, és milyen értékeket hordoznak magukban. 
Másrészt annak feltárása, hol helyezkedjen el a szociális farmszolgáltatás a 
mezõgazdasági tevékenységek körében, valamint a szabályozás hiánya miként 
orvosolható. Ez egy alulról építkezõ modell, még kiforratlan mûködési háttérrel. A 
hatékony mûködést a jogi szabályozásban rejlõ anomáliák mellett a pénzügyi források 
hiánya is gátolja. 
Hipotézisem szerint a szociális farm modellje, a jelenlegi hiányosságok és nehézségek 
ellenére, egy mûködõképes konstrukció, hosszú távon is fenntartható; illetve több 
formája is megjelenhet a szabályozásban. A modell alkalmas mezõgazdasági 
tevékenységek folytatásán keresztül a foglalkoztatási hiányosságok kezelésére, és 
ösztönzõleg hathat a gazdasági egységek hatékonyságának növelésére. Olyan 
mezõgazdasági innováció, amely társadalmi funkciót is ellát a hagyományos 
agrártevékenységek mellett. Egy szerteágazó jogterület, melyet jelen tanulmányban az 
agrárjog területéhez közvetlenül kapcsolódó aspektusból vizsgálok meg. 
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Magyarországon ez egy új jelenség, még gyermekcipõben jár. Az elsõ kezdeményezések 
kb. 10 évvel ezelõtt jelentek meg.
Az a mezõgazdasági színtér, ahová a hátrányos helyzetûek aktívan bevonhatóak. 
Innovatív módon egészíti ki a mezõgazdaság hagyományos tevékenységeit. Lehetõvé 
teszi, hogy a rászorultak bekapcsolódjanak a mezõgazdasági tevékenységekbe, mivel 
széleskörû mezõgazdasági típusú tevékenység gyakorlását biztosítja. A szociális farm 
keretében végzett tevékenységek által az érintettek be-, illetve visszakerülhetnek a 
munka világába; hozzájárulnak a résztvevõk jóllétéhez, az egészségügyi állapotuk 
javításához; könnyebbé teszik számukra a tanulást; valamint szociális és kulturális 
szükségletek is kielégítenek. Emellett közel áll a természethez, ami a fogyatékos 
emberek rehabilitációjában kiemelt szerepet kap. A koncepció azonban nem egy új 
szervezeti forma, hanem egy összetett, multifunkcionális tevékenységi forma, amelyhez 
meg kell teremteni a mûködés jogi keretet. A hiányzó jogi szabályozás miatt a 
legfontosabb, hogy a szociális farmszolgáltatások köre legalizált legyen, amelyhez 
állami preferenciák, kedvezmények, a mûködési formához pedig jogosultságok 
kapcsolhatók.

Témavezetõ:
Kókai-Kunné dr. Szabó Ágnes

megbízott oktató, KRE ÁJK
Dr. Grad-Gyenge Anikó

egyetemi docens, KRE ÁJK

ZSIGMOND ATTILA
jogász
Osztatlan, 10. félév
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A PÁLINKA ELÕÁLLÍTÁS HAZAI ÉS UNIÓS SZABÁLYOZÁSA

A dolgozat igyekszik bemutatni a kereskedelmi Pálinka elõállítás XXI. százdai 
szabályait.Ehhez viszont elegedhetetlen az elõzõ korszakok jogszabályi hátterével 
történõ megismerkedés. Az elsõ történelmi részben bemutatásra kerül a Pálinka elõállítás 
hazai múltjának története, majd ezt követõen bepillantást nyerhetünk a Pálinka 
elõállításra vonatkozó, rendszerváltást megelõzõ szabályok rendszerébe.
Ezt követi a Magyar Élelmiszerkönyv rövid áttekintése, mely Magyarország és az 
Európai Unió jogi klauzuláinak közelítését volt hivatott elõmozdítani. Az unióhoz 
történõ csatlakozásunkkal párhuzamosan levédetésre került hazánk és Ausztria négy 
tartománya részére a Pálinka név használatának a kizárólagos joga.
Mindezek után a dolgozat kitér "A szeszes italok megnevezésérõl, kiszerelésérõl, 
címkézésérõl és a földrajzi árujelzõinek oltalmáról" szóló 110/2008/EK rendelet, 
továbbá az e rendelet alapulvételével kidolgozott 2008. évi LXXIII. számú
Pálinkatörvény jelentõségére is. Végezetül pedig igyekszik egy rövid összefoglalót 
nyújtani a Pálinkák uniós eredetvédelmi oltalmáról, továbbá a kereskedelmi Pálinkák 
ellenõrzési és a nyomon követési rendszerérõl is.
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Témavezetõ:
Dr. Fábián Ferenc

egyetemi docens, KRE ÁJK

STAUDT CSABA
jogász
Osztatlan, 8. félév
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A PRIVATIZÁCIÓ DOLOGI JOGI VONATKOZÁSAI

Kutatásomban a Magyarországon lejátszódó privatizációs folyamat dologi jogi 
vonatkozásait vizsgáltam. Dolgozatom elején a magánosítás elõzményeit fejtettem ki, 
részletesen tárgyaltam az adott korszaknak a téma szempontjából releváns jellemzõit. 
Kutatásom során korszakokra osztottam a hazánkban lejátszódó privatizációs 
folyamatot, és az adott korszakokat külön elemeztem. A privatizációs korszakok kutatása 
során nagy hangsúlyt fektettem a vonatkozó jogszabályi rendelkezések bemutatására. 
Dolgozatom végén kifejtettem a Magyarországon legtöbbször használt privatizációs 
technikákat.

Témavezetõ:
Dr. Pánovics Attila

adjunktus, PTE ÁJK

JUHÁSZ VIKTÓRIA
jogász
Osztatlan, 6. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A SZANKCIÓK KISZABÁSÁNAK ANOMÁLIÁI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS 
KÖZTISZTASÁGI SZABÁLYSÉRTÉSEK ESETÉN

A szerzõ a dolgozatban a környezetvédelmet eljárásjogi aspektusból vizsgálja, 
rávilágítva a rendszerben fellelhetõ hibákra. A dolgozat alapját a szabálysértésekrõl, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. 
törvény (a továbbiakban: Sztv.) két tényállása adja: az Sztv. 99. § (2) bekezdése szerinti 
köztisztasági szabálysértés és az Sztv. 187. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti 
természetvédelmi szabálysértés. A jelenleg hatályos jogszabályi rendszerben mindkét 
tényállás „párja” megtalálható ágazati törvényekben. Így a köztisztasági szabálysértés 
tényállását rögzíti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 86. § (1) bekezdés a) 
pontja, míg a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) bekezdés j) 
pontja az Sztv. szerinti természetvédelmi szabálysértésekben foglaltakat szabályozza. A 
lex specialis derogat lex generalis elv a fenti esetekben azért nem alkalmazható, mert az 
Sztv. 2.§ (4) bekezdése egyértelmûen rendelkezik arról, hogy amennyiben törvény vagy 
kormányrendelet közigazgatási bírságot rendel kiszabni egy – az Sztv-ben is 
szabályozott – cselekményre, úgy a szabálysértési szankciótól el kell tekinteni.
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XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció

Az elméletben tiszta jogi helyzet azonban a jogalkalmazás során gyakran 
ellentmondásos, mivel az említett cselekmények jogi minõsítése – és így az arra adott 
szankció – azon múlik, hogy az eljáró szervnek vagy személynek van-e tudomása ilyen 
törvényrõl vagy kormányrendeletrõl. Nem könnyíti meg a helyzetet, hogy az Sztv. 
99/A.§-a szerint a helyszíni bírság formanyomtatvány okiratnak minõsül, és annak 
felülvizsgálatára csak igen szûk körben van lehetõség. A dolgozatban a szerzõ két 
megtörtént eset bemutatása kapcsán világít rá a jogalkalmazás során tapasztalható 
nehézségekre, aminek az eredményeképpen a megbírságolt személy Alaptörvényben 
biztosított jogai is sérülnek.
A dolgozat célja felhívni a figyelmet arra, hogy a jogszabály által elérni kívánt cél nem 
csak megvalósulni nem tud a nem tiszta jogi helyzet miatt, hanem a jogszabálysértõknek 
akár a kártalanítás lehetõségét is megnyithatja. Bár az Sztv. átfogó módosítására sor 
került az errõl szóló 2015. évi CCII. törvény értelmében, az a háztartási hulladék 
elhelyezésével és a természetvédelem vonatkozó kérdéskörével kapcsolatos 
változásokat nem tartalmazott.

Témavezetõ:
Dr. Réti Mária

egyetemi docens, ELTE ÁJK

RIDEG GERGELY
jogász
Osztatlan, 11. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A SZÖVETKEZETEK SZABÁLYOZÁSI TENDENCIÁIRÓL A 
FENNTARTHATÓSÁGRA FIGYELEMMEL

A dolgozat fókuszában a több mint másfél évszázados hagyományokkal rendelkezõ 
szövetkezeti modell XXI. századi szabályozási tendenciáinak magyar és európai 
viszonylatú bemutatása áll, a fenntarthatóság gondolatára is figyelemmel.
Az elemzés kiindulópontként foglalkozik a nemzeti szövetkezeti szabályozásokra 
alapvetõ befolyást gyakorló, nemzetközi szinten ismert és elismert Nemzetközi 
Szövetkezeti Alapelvek jelentõségével, és rávilágít e körben arra is, hogy az említett 
alapelvek milyen szerepet játszanak a szövetkezetek idõtállóságában, jövõjében. A 
munka ismerteti a Nemzetközi Szövetkezeti Alapelvek jelentéstartalmának aktuális, 
2015-ben rögzített lényeges változásait is. A dolgozat részletesebben bemutatja, melyek 
azok a szövetkezeti típusok, amelyek a szövetkezeti formára jellemzõ sajátosságokat, 
más társas vállalkozásokhoz képest különös ismertetõjegyeket magukon hordozva, a 
jelenkori társadalmi, gazdasági, környezeti kihívásokra válaszul alakultak ki.
A szövetkezeti típusok közül említésre kerülnek többek között az energiaszövetkezetek, 
amelyek az európai unió fenntarthatósági politikájának egyik fõ szereplõi. Az írás kitér 
az egyes, korábban kialakult szövetkezeti típusok megerõsödésének indokaira, így a 
hazánkban is mûködõ iskolaszövetkezetek szabályozására, a szociális szövetkezetek 
európai térhódításának okaira különös tekintettel az olasz példára.
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Végezetül a kutatás eredményeképpen megállapítható, miszerint a – már kiforrott jogi 
klímával rendelkezõ – szövetkezeti modell méltán nevezhetõ a fenttartható modern 
gazdaság egyik alappillérének. A dolgozatban jogszabályi alátámasztással kerül 
megállapításra, hogy mind az ENSZ, mind az Európai Unió politikai célkitûzéseiben 
komoly szerepet szán a már meglevõ és a jövõben kialakuló szövetkezeti típusoknak, 
tekintettel azok érzékenységére az utóbbi idõben lezajló munkajogi, környezetvédelmi 
jogi és hasonló változásokra. Reményeim szerint dolgozatomból kitûnik, miszerint a 
szövetkezeti szabályozás napjainkban is egy élõ, a kor elvárásainak folyvást eleget tevõ 
szabályozási rendszer.

Témavezetõ:
Dr. Olajos István

egyetemi docens, ME ÁJK

JUHÁSZ JUDIT
jogász
Osztatlan, 9. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A TERMÕFÖLD ADÁSVÉTEL A HELYI FÖLDBIZOTTSÁG 
FUNKCIÓI TÜKRÉBEN

A mezõ- és erdõgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény hatályba 
lépésével megszületett az új földforgalmi törvény, melynek rendelkezései számos 
problémát és nehézséget generálnak a gyakorlatban, a téma elemzése és új lehetõségek 
kiaknázása e körben tehát vitathatatlanul fontos.
A jogalkotó ugyanis egy a korábbiaktól eltérõ koncepciót dolgozott ki a földszerzés 
engedélyezési eljárására, amelyben új komponensként jelenik meg a helyi földbizottság, 
mint kamarai szerv. Jóllehet, az Európai Uniós tagállamok már korábban is alkalmazták a 
helyi közösségek bevonását a földszerzési eljárásba. Ezen új intézmény felállításának az 
a fõ célkitûzése, hogy a helyi viszonyok és érdekek elõtérbe kerülhessenek, és a hatóság 
által egyébként nem ismert szempontok is hangsúlyt kaphassanak. A dolgozatom célja a 
fent említett elõzmények figyelembevételével a termõföld adásvétel kapcsán 
alkalmazandó jellegzetes szabályok kutatása, ezen rendhagyó rendelkezések 
alkalmazásának ismertetése a gyakorlatban, valamint a felmerülõ jogértelmezési 
nehézségek és problémák feltárása, megoldási lehetõségek indítványozása. E körben 
feltárnám a termõföld adásvételre vonatkozó eljárás menetét az adásvételi szerzõdés 
benyújtásától a mezõgazdasági igazgatási szerv általi jóváhagyásig. Ez egy igen hosszú 
folyamat, hiszen hozzávetõlegesen 6, illetve 9 hónapot is igénybe vehet az eljárás.
A kutatás perspektívája a joggyakorlat elemzésére is kiterjedne, ezért Agrárkamarában 
vizsgáltam az állásfoglalások kiadásának menetét- az itt eltöltött idõ és a kutatási terület 
szeretete inspirált a tudományos diákköri dolgozat elkészítéséhez-. Mindemellett a 
kifüggesztéssel kapcsolatos tapasztalati hibák feltérképezésére célirányos beszélgetést 
folytattam jegyzõvel és aljegyzõvel is, valamint igazságszolgáltatási szakmai 
gyakorlatom során szerzett élményeim által ösztönözve kutatási kérelmet nyújtottam be 
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a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz, hogy a témámhoz kapcsolódó 
jogerõsen befejezett ítéletetek iratanyagait vizsgálódásaim alá vonjam.

Témavezetõ:
Dr. Hegyes Péter

adjunktus, SZTE ÁJK

FORRÓ TAMÁS
jogász
Osztatlan, 9. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ ÁLLAMI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-BERUHÁZÁSOKHOZ 
KAPCSOLÓDÓ CSEREERDÕSÍTÉSI ELJÁRÁSOK JOGINTÉZMÉNYI HÁTTERE

A dolgozat a hazai csereerdõsítésre vonatkozó szabályokat vizsgálja, különös tekintettel 
az állami infrastruktúra-beruházásokkal való kapcsolatára. Bemutatásra kerül a 
dolgozatban a csereerdõsítés jogintézményének kialakulása, az olvasó betekintést 
nyerhet a közúthálózat-fejlesztés alapjaiba, s a csereerdõsítés részletszabályaiba. A 
szerzõ külön fejezetet szentel az erdõsítés alapjainak bemutatására is, s mindezzel annak 
szemléltetésére törekszik, hogy a csereerdõsítés és az infrastruktúra-beruházás 
érdekeinek ütközését érzékeltesse. Ezen érdekellentét feloldására külföldi kitekintést is 
eszközöl, melynek eredményeit a megoldási javaslatban fel is használja, s az indiai 
modellt a hazai gyakorlat elé példaként állítja.

Témavezetõ:
dr. Mikó Zoltán

megbízott oktató, PPKE JÁK

CSEH TIBOR ANDRÁS
jogász
Osztatlan, 10. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

VÁLLALKOZÓI PERSPEKTÍVÁK AZ UNIÓS AGRÁRREFORMOK NYOMÁBAN

Az európai államok legújabb kori együttmûködése a mezõgazdaság talpra állítását 
mindig is kiemelt célként kezelte, jelentõs összegeket fordítva az ágazat szükséges 
igényeire. Idõrõl-idõre felmerült azonban az uniós agrárbüdzsé szûkebbre szabása, amit 
általában a támogatások strukturális finomhangolása követett. A 2014-20-as uniós 
költségvetési ciklusban a támogatási jogcímek átalakulása jelentõs piacrendezõ hatással 
is bírt, szinte olyan mértékben, hogy 2020-tól immáron a közvetlen tagállami 
finanszírozás megszûnése sem tûnik elképzelhetetlen forgatókönyvnek. Az agrárpiaci 
szereplõk e változások farvizén újabb (borús avagy kedvezõbb szeleket hozó?) 
horizonton találhatják magukat, ahol az optimális széljárás megtalálása komoly döntések 
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elé állítja még a legtapasztaltabb vállalati döntéshozókat is. A versenyhelyzet élezõdése 
és az élelmiszeripar fokozódó koncentrációja a magyar mezõgazdaságot is új 
kihívásokkal szembesíti, hisz a hazai gazdák egyre keményebb globális versenyfutásban 
és csökkenõ támogatási keretek mellett kénytelenek megfelelni a korszerû termelés 
feltételeinek. Csak az maradhat talpon és válhat prosperáló gazdasággá, aki piaci 
viszonyok között, közvetlen uniós vagy állami támogatás nélkül is képes lesz 
hatékonyan termelni. Feltehetõ a kérdés: milyen válaszutak állnak a hazai agrárium 
szereplõi elõtt, annak érdekében, hogy 2020 után is mûködõképes gazdaságot 
üzemeltessenek? Dolgozatomban a megváltozott jogi és gazdasági körülmények 
elemzése útján erre keresek választ.
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Témavezetõ:
Dr. Móré Sándor

adjunktus, KRE ÁJK

NYULAS EDINA
jogász
Osztatlan, 7. félév
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A NEMZETISÉGEK ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELETE: POLITIKAI VAGY 
ÉRDEKKÉPVISELET

A nemzetiségek helyzetének dilemmája közel egyidõs az emberiséggel. Hazánk kezdeti 
történelmében is megjelenik helyzetük problematikája, az államalapító Szent István 
királyunk fiához, Imre herceghez intézett intelmeiben már igen korán felismerte a 
nemzetiségek állammal való kapcsolatának fontosságát. Azóta is a nemzetiségek 
jogainak tisztázása vitás pontot jelent mind a jogalkotás, mind pedig a jogirodalom terén.
A vonatkozó nemzetközi dokumentumokat vizsgálva láthatjuk, hogy a nemzetek 
igyekeznek elkerülni egy egységes szabályozás kialakítását a nemzetiségvédelem terén, 
így jelenleg, és valószínûleg a jövõben is, az egyes országok saját, önálló döntései 
határozzák meg a nemzetiségek parlamenti képviseletének biztosítási módját.
Magyarországon az országgyûlési képviselõk választásáról szóló 2011. évi CCIII. 
törvény majd' két évtizedes vita után teremtette meg – a választási küszöb figyelmen 
kívül hagyásával – a nemzetiségek kedvezményes országgyûlési képviseletének 
lehetõségét. A törvényhozó azonban elõre számolt azzal a lehetõséggel is, hogy a 
kedvezményes kvóta ellenére sem sikerül képviselethez jutni a nemzetiségeknek: „a 
nemzetiségi listát állító, de azon mandátumot nem szerzõ nemzetiséget nemzetiségi 
szószóló képviseli az Országgyûlésben”. Véleményünk szerint ez a megfogalmazás 
téves értelmezésre adhat alapot, mert úgy tûnik, mintha a szószóló képviselõ lenne. 
A szószóló nemzetiségi listára leadott szavazatok számától függetlenül nyeri el 
megbízatását, ehhez tehát egyetlen érvényes szavazat is elegendõ. A hatályos 
szabályozással kapcsolatban több kérdés is felvetõdött a szakirodalomban. Jelen 
dolgozat a fontosabb kérdéseket járja körbe – a nemzetiségek parlamenti képviselete 
vonatkozásában nemzetközi összehasonlításban is –, illetve az összefüggéseket, érveket, 
ellenérveket tárja elénk. A szerzõ nem rejti véka alá a saját véleményét sem, s a kérdések 
mentén megoldási lehetõségek felvázolására törekszik a nemzetiségi szószóló 
intézményének fejlesztése, illetve a második kamara felállítása vonatkozásában. A 
dolgozat végsõ konklúziója: a nemzetiségek politikai képviseletének alternatívájaként a 
nemzetiségi érdekképviselet irányába lehetne fejleszteni a jelenlegi szabályozást.
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Témavezetõ:
Dr. Papp Imre

adjunktus, ELTE ÁJK

BALOGH ANNAMÁRIA
jogász
Osztatlan, 7. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A PARLAMENTI NYILVÁNOSSÁG HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TÜKÖRBEN

„A Ház ülései nyilvánosak”, rendelkeznek a magyar Képviselõház, Fõrendiház, 
Nemzetgyûlés, Országgyûlés - különbözõ neveken különbözõ korokban mûködõ 
magyar parlamentek Házszabályai, ezt alapvetõnek is tekintjük egy parlamentáris 
demokráciában. A törvényalkotó hatalom nyilvánossága a demokrácia legfontosabb 
alkotmányos intézményének tevékenysége révén minden állampolgár életére hatást 
gyakorol.
Ehhez azonban nélkülözhetetlen, hogy a népszuverenitást megtestesítõ Országgyûlés 
mûködése lehetõséget biztosítson arra, hogy az állampolgárok megértsék, mi történik 
pontosan a Tisztelt Házban, megismerhessék az eljárásokat és nem utolsósorban a 
képviselõiket. A parlamenti nyilvánosság kapcsán az irományok nyilvánosságától vagy a 
törvényalkotás elõkészítésének átláthatóságától is indulhatnánk, jelen dolgozat azonban 
a terjedelmi korlátok miatt a törvényalkotás nyilvánosságának két aspektusára 
koncentrál: a karzat nyilvánosságára, azaz az ülések látogathatóságára, elérhetõségére, 
valamint a sajtótudósítás rendjének szabályaira.
A plenáris és bizottsági ülések nyilvánosságának áttekintésénél választ keresünk arra, 
hogy miként ismerhetõek meg a törvényjavaslatok akár a plénum, akár a bizottságok 
elõtt. A dolgozat kitér a zárt ülések hazai áttekintésére a rendszerváltás óta, illetve az 
éjszakai ülések problematikájára. Ezeknél a kérdéseknél a szerzõ sort kerít a német és az 
olasz parlamentek szabályozásának, gyakorlatának vizsgálatára is.
A parlamenti nyilvánosság idõszerû kérdéseit kutatva megkerülhetetlen a média 
szerepének az elemzése. A dolgozatban a hagyományos parlamenti közvetítésen túl – 
azaz például, hogy alkotmányos-e egy zártláncú közvetítési rendszer – a sajtótudósítás 
rendjének részleteivel is foglalkozik a szerzõ, választ keresvén a sajtó képviselõinek 
esetleges kitilthatóságával, a szabályozás jogforrási szintjével és általában a 
korlátozások alkotmányosnak tekinthetõ mivoltával kapcsolatos kérdésekre. A 
sajtótudósítás rendjének meghatározására a nemzetközi szervezetek által elfogadott és a 
nemzeti parlamentek által is figyelembe vett elvek mellett az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának releváns gyakorlata is górcsõ alá kerül.
A szerzõ a dolgozatában megvizsgálja tehát a jelenlegi kihívásokat: a kérdés, hogy ezek 
és a nemzetközi gyakorlat ismeretében milyen, esetlegesen hazánkban is megfontolandó 
tapasztalatokkal találkozhatunk, illetve, hogy az alkotmányjogi szempontból 
aggályosnak minõsülõ pontokon milyen esetleges megoldási javaslatok merülhetnek fel.
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Témavezetõ:
Dr. Csink Lóránt

egyetemi docens, PPKE JÁK

BOGÁTI NORBERT
jogász
Osztatlan, 9. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

FÉLPREZIDENCIALIZMUS MAGYARORSZÁGON?

Dolgozatomban a félprezidenciális kormányforma feltételeit kutatom, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy félprezidenciális kormányforma jöjjön létre, illetve azt, hogy 
egy parlamentáris ország, Magyarország, mennyiben különbözik tõle. Továbbá 
vizsgálom azt is, hogy mekkora a különbség a parlamentáris és a félprezidenciális 
kormányforma között, és mibõl fakad ez. Hipotézisem szerint a félprezidenciális 
rendszer bevezetése nem igényelné az Alaptörvény átfogó megváltoztatását. Ennek 
bizonyítására elõször bemutatom, a kormányformák rövid összefoglalása után, hogy mik 
a félprezidencializmus jellemzõi. Ezzel kapcsolatban félprezidenciális kormányzati 
rendszerrel rendelkezõ államok alkotmányait vizsgáltam meg (a korábbi finn, weimari és 
a hatályos francia, román és lengyel alkotmányt). Másodsorban azt mutatom be, hogyan 
alakultak ki az elnök jogkörei Magyarországon, figyelembe véve a történeti 
szempontokat és a jelenkori jellemzõket. Végül pedig, hogy a félprezidencializmus 
jeleinek van-e realitása Magyarországon.

Témavezetõ:
dr. Kurunczi Gábor

megbízott oktató, PPKE JÁK

LENGYEL DÁNIEL
jogász
Osztatlan, 9. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

"IDEGENBEN JÓ AZ X?" AVAGY A NEMZETISÉGEK PARLAMENTI 
KÉPVISELETE

A nemzetiségek parlamenti képviselete az 1989-es rendszerváltás óta folyamatosan vita 
tárgyát képezi. Az Országgyûlés 2011-ben rendezni kívánta az immár huszonöt éve 
húzódó problémás helyzetet: megalkotta a nemzetiségek kedvezményes 
mandátumszerzési lehetõségét az országgyûlési választásokon, valamint szintén az 
országgyûlési választások keretében, a kedvezményes mandátumot nem szerzõ 
nemzetiségek számára lehetõvé tette a korlátolt jogosultságokkal rendelkezõ 
nemzetiségi szószóló parlamentbe juttatását. A 2014-es országgyûlési választás sok 
tapasztalattal szolgált a szabályozást illetõen. A kedvezményes mandátum nem váltotta 
be a hozzá fûzött reményeket, hiszen egyik nemzetiség sem volt képes a jogintézmény 
segítségével teljes jogú országgyûlési képviselethez jutni. Nemzetiségi szószólót viszont 
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mind a tizenhárom elismert nemzetiségnek sikerült a parlamentbe juttatnia, amelynek 
köszönhetõen a gyakorlatban is érvényesülõ többletjogokkal lettek gazdagabbak. A 
nemzetiségek teljes jogú parlamenti képviseletének biztosítását alapvetõen 
szükségtelennek tartom. Véleményem szerint szimbolikus jellegén kívül semmilyen 
gyakorlati jelentõsége nem lenne a nemzetiségek érdekérvényesítése szempontjából. A 
nemzetiségi szószóló jogintézményét azonban érdemes lenne a jövõben is megtartani, 
illetve fejleszteni. A szószólók jogosultságai alapvetõen megfelelõek, azonban 
megválasztásuk módján érdemes lenne változtatni. Meglátásom szerint a címben 
feltûntetett, közismert futball bölcsesség remekül kifejezi a jogalkotó által létrehozott 
konstrukció valódi értékét. A létrehozott szabályozás ugyanis alapvetõen többet ér, mint 
egy vereség, hiszen a nemzetiségek bizonyos jogosultságokkal gazdagabbak lettek. A 
jogalkotó azonban korántsem végzett tökéletes munkát, így a szabályozás semmiképp 
sem ér fel egy gyõzelemmel a probléma vonatkozásában. A döntetlen nézetem szerint 
ráadásul egy idegenben elért döntetlennek minõsíthetõ, hiszen az Országgyûlésnek -  egy 
idegenben játszó futball csapathoz hasonló módon -  meglehetõsen szokatlan 
körülményekhez kellett alkalmazkodnia a szabályozás megalkotása során. Az idegenbeli 
X-et a futball társadalom inkább jó eredménynek tartja, mint rossznak. Véleményem 
szerint ez az értékelés alapvetõen helyénvalónak bizonyul a nemzetiségek parlamenti 
képviseletére vonatkozó magyar szabályozás tekintetében is.

Témavezetõ:
Dr. Erdõs Csaba

egyetemi adjunktus, SZE ÁJK

ÕSZE ÁRON
jogász
Osztatlan, 3. félév
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

KÜLÖNLEGES JOGREND ÉS TERRORIZMUS. MIÉRT VOLT SZÜKSÉG AZ 
ALAPTÖRVÉNY HATODIK MÓDOSÍTÁSÁRA?

Dolgozatom címe a Különleges jogrend és terrorizmus, alcíme: Miért volt szükség az 
Alaptörvény hatodik módosításra?
Dolgozatom elsõ részében részletesebben megvizsgálom, hogy mi az a különleges 
jogrend, milyen kérdéseket illetve problémákat vet fel léte és alkalmazása. Továbbá 
foglakozom a terrorizmussal, mint jelenséggel, hiszen Magyarország Alaptörvényének 
hatodik módosításával, terrorveszélyhelyzet néven bõvült a minõsített idõszakok listája. 
Ezért nélkülözhetetlennek tartom, hogy külön fejezet alatt foglalkozzam ezzel az 
egyértelmûnek tûnõ, de rendkívül összetett és meghatározhatatlan jelenséggel és 
fogalommal.
Ezt követõen a hatodik módosítás elõtti minõsített idõszakokat elemzem. Kitérek a 
kihirdetés feltételeire, az eljárási szabályokra, a kihirdetésre jogosult szervekre/ 
személyekre, a hatáskörváltozásokra. Vizsgálom, hogy a terrorveszélyhelyzet elõtti 
rendelkezések miért nem voltak alkalmazhatóak, vagy esetleg a jogalkalmazó miért nem 
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Témavezetõ:
Dr. Csink Lóránt

egyetemi docens, PPKE JÁK

BOTH HAJNAL
jogász
Osztatlan, 9. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

MEGÉRI-E AZ IDENTITÁS? A NEMZETI LÉGITÁRSASÁG MINT AZ ORSZÁG 
STÁTUSZSZIMBÓLUMA

Mit jelent a nemzeti identitás? Érték? Ami nekem érték, az másnak is az? Egyáltalán van 
a nemzetnek identitása? Ha igen, milyen megnyilvánulási formákat ölt? Az ember nap, 
mint nap találkozik különbözõ identitás felfogásokkal, az én-identitást kapjuk, 
beleszületünk, viszont formáljuk egy életen át. A társadalmi identitást a sok én-identitás 
alkotja, amely hosszú évek során formálódik ki és alakítja az egyéneket nemzetté, az én-
identitásokat nemzetivé.
Mik a nemzeti identitás megnyilvánulási formái? Csak a himnusz, zászló, címer? Esetleg 
a hungarikum, nemzeti vállalatok is? Lehet identitáskifejezõ elem a nemzeti 
légitársaság? Mennyire erõs szimbóluma egy országnak a légitársasága? Mit tehetünk a 
megóvásuk érdekében, mennyit áldozhatunk a fenntartásukra? Lehet mindent csupán 
gazdasági szempontok alapján megítélni? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresem a 
választ dolgozatomban.

alkalmazta õket terrortámadás veszélye, vagy egy tényleges terrortámadás 
bekövetkezése esetén.
Végül a terrorveszélyhelyzetre reflektálok. Hogyan jelenik meg az Alaptörvényben, az 
elõzõ bekezdésben felsorolt szempontokat jelen esetben is tanulmányozom, de 
különösen arra próbálok választ adni, hogy szükséges volt-e a hatodik Alaptörvény-
módosítás. Ez a terrorizmusról szóló fejezettel összekapcsolódva nyeri el végsõ értelmét. 

Témavezetõ:
Dr. Bódi Stefánia

egyetemi docens, NKE

SCHVÁB ALÍZ VIKTÓRIA
közigazgatás-szervezõ
BA, 5. félév
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar

MÉRLEGEN A KVÓTA

Pozitív diszkrimináció, egyenjogúság, nõk hátrányos helyzetben, kvótaszabályozás. 
Ezeket a fogalmakat sokszor hallhattuk már a médiában és napjainkban is aktuálisak. 
Azért választottam ezt a témát, mert konferenciák, szakmai viták és újságcikkek által 
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jelenleg is a köztudatban él és meg-megújuló viták kísérték illetve kísérik.
A dolgozatomban áttekintésre kerül, hogy a nõk arányát segítõ legismertebb támogató 
intézkedés a kvótaszabályozás, és az, hogy milyen típusait különböztethetjük meg. 
Mindemellett felvázolásra kerül, hogy milyen érvek illetve ellenérvek sorolhatóak fel a 
kvótaszabályozással kapcsolatban.
A pályamunka kiindulópontjaként áttekintésre kerül, hogy miként alakult a legfõbb 
törvényhozó testületben a nõk aránya a rendszerváltás óta Magyarországon, illetve az 
európai országokban. Jelenleg hazánk hol helyezkedik el nemzetközi 
összehasonlításban, abból az aspektusból, hogy milyen a nõk aránya a parlamenti 
képviselõk között. Egyes országokban milyen eszközökkel segítik a nõk bejutási 
arányainak növelését a parlamentbe, valamint hány európai ország van jelenleg ahol 
bevezetésre került a kvótaszabályozás. A nõi képviselõelöltségért küzdõk valóban 
hátrányból indulnak-e a férfi indulókhoz képest?
Magyarországon jelenleg nincsen kvótaszabályozás és semmilyen intézkedés nem segíti 
a nemek arányának kiegyensúlyozását, annak ellenére, hogy már tettek kísérletet a kvóta 
bevezetésére. Az elsõ próbálkozásra 2007-ben került sor, amikor a nõk politikai 
képviseletét elõmozdító törvényjavaslatot terjesztettek az Országgyûlés elé. De az 
Országgyûlés által elutasításra került. Így a nemek egyenlõségét segítõ intézkedés a mai 
napig megoldásra vár.

Témavezetõ:
Prof. Dr. Stumpf István

egyetemi tanár, alkotmánybíró 
SZE ÁJK

BALOGH NORBERT
jogász
Osztatlan, 4. félév
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

PREZIDENCIALIZÁLÓDÁS A POLITIKÁBAN

A szerzõ célja, hogy tanulmányával átfogó képet adjon arról a politikai rendszerekben 
tapasztalható jelenségrõl, amit a tudományos szakirodalom a prezidencializálódás 
elnevezéssel illet. A 21. század különbözõ globális, szociális, pénzügyi és ökológiai 
kihívásainak következményeként a hatalmi viszonyok tovább differenciálódnak, az 
állam szerepvállalásának újragondolása és naprakész alapokra helyezése egy jelenleg is 
zajló folyamatként vázolható fel. Az esszé ebben az összefüggésben tárgyalja a 
prezidencializáció kérdéskörét, ami olyan kardinális összetevõje az említett 
folyamatoknak, amivel mindenképpen érdemes részletesebben foglalkozni. Jelen írás 
felépítése ennek okán egy olyan szisztémát követ, ami a jelenség koherens leírására 
leginkább alkalmasnak mutatkozik. Mintegy felvezetve a témát, a tanulmány a 
jelenséghez kapcsolódó alapvetésekkel indul, amit magának a tárgykörnek az egyre 
inkább részletesebb kibontása követ. Mindezek után a szerzõ az elhangzottakat az 
aktuálpolitikai kontextusba helyezéssel kívánja konkretizálni, méghozzá egy 
nemzetközi kitekintéssel - az Egyesült Királyság és Svédország irányába -, továbbá 
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Témavezetõ:
dr. Orbán Balázs András

tanársegéd, NKE ÁKK

GÁL FANNI
nemzetközi igazgatás
BA, 6. félév
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar

VÁLASZTÓJOG 16 ÉVESEN – FELELÕTLENSÉG VAGY DEMOKRÁCIA?

A választójog történetében rengeteg példa mutatja a választójogi korlátozások 
rendszeres felülvizsgálatának szükségességét, hiszen ami az egyik korban még 
lehetetlennek tûnik, a következõben megvalósulhat – elég például a nõk választójogára 
gondolni. Sokan vélekednek negatívan a választási korhatár leszállításáról is, azonban 
nem szabad elfelejteni, hogy hasonló volt a szkepticizmus, amikor az általános választási 
korhatárt 20-21 évrõl 18-ra csökkentették az európai országok. 
Dolgozatomban a választójogi korhatár leszállításának kérdéseit vizsgálom. A történeti 
aspektusban a cenzusok és a korhatár általános változási ívét vázolom fel, majd a 
jelenkor vizsgálatában a jogi környezet elemzésére fektetek különös hangsúlyt. 
Kutatásom során elsõsorban az összehasonlító módszer alkalmazását tartom elõnyösnek, 
hiszen nem csak a magyarországi, hanem a nemzetközi jogi környezet és fejlõdési 
trendek vizsgálata is elengedhetetlen a téma kapcsán. A XX. század vége óta Európában 
egyfajta tendencia fedezhetõ fel a választójogi korhatár leszállításának tekintetében. 
Fordulópontként jelölhetõ meg a 2007-es év, amikor Ausztria – az Európai Unióban 
elsõként – az általános választójogi korhatárát 16 évre szállította le. Azonban ezzel a 
példával nem áll egyedül az Unióban: rengeteg ország ismerte fel a fiatalok politikába 
való bevonásának fontosságát, és ruházta fel a 16-17 éves generációt valamilyen szintû 
(általában helyi vagy tartományi szintû) választójogosultsággal, többek között 
Észtország, Németország és Skócia.
A kutatásom célja ezen országok érveit és gyakorlatát megismerni, különös tekintettel 
Ausztriára és Norvégiára, ahol a korhatár-leszállítást komoly politológiai-szociológiai 
kutatások kísérték. Ezen kutatások a fiatalok politikai érdeklõdésének, érettségének, 
illetve részvételi hajlandóságának felmérésére irányultak, és ezek alapján célom választ 
kapni arra a kérdésre, hogy a választójogi korhatár leszállítása valójában felelõtlenség, 
vagy a demokrácia talapzatának kiszélesítése.

Magyarország berendezkedését illetõen. Az írás, az ezek tükrében történõ 
konzekvenciáknak a levonásával zárul, összegezve az érintett pontokat.
Kulcsszavak: prezidencializálódás, mediatizálódás, perszonalizáció, politikai 
rendszerek, erõs állam, hatalmi viszonyok differenciálódása.
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Témavezetõ:
Dr. Erdõs Csaba

 adjunktus, SZE ÁJK

KOZÁK BETTINA
jogász
Osztatlan, 4. félév
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

A KÚRIA ÉS AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG VISZONYA A HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOK FELETTI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI JOG 
KAPCSÁN

A dolgozatom fókuszában a Kúria és az Alkotmánybíróság közti hatáskörmegosztás áll, 
azon belül is a helyi önkormányzati rendeletek feletti normakontroll alkotmányossági és 
törvényességi szempontú elkülönítésének problémája. Több, az Alkotmánybíróság 
hatáskörében a kúriai rendelet-felülvizsgálat okozta változások következtében felmerülõ 
kérdésre kerestem választ, így például arra, hogy a normakontroll hatáskör megosztása 
milyen okokra vezethetõ vissza, vagy hogy milyen mértékben támaszkodik Kúria az 
Alkotmánybíróság (korábbi) döntéseire. A pályamû célja a jogalkotási célok felderítése, 
valamint annak értékelése, hogy a szabályozás és az azon nyugvó gyakorlat miként járul 
hozzá e célok eléréséhez, s milyen új kihívásokat rejt a jogalkalmazók számára.

Témavezetõ:
Prof. Dr. Kukorelli István

egyetemi tanár, ELTE ÁJK
dr. Lápossy Attila

tanársegéd, ELTE ÁJK

BURJÁN EVELIN
jogász
Osztatlan, 7. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

ALKOTMÁNYOS KÖVETKEZETLENSÉG - AZ ALKOTMÁNYOS 
KÖVETELMÉNY SZEREPE ÉS ELLENTMONDÁSAI AZ 
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI GYAKORLATBAN

Ma már alig létezik többségi demokrácia, ahol ne lehetne bírói úton kikényszeríteni az 
Alkotmányt. A jogrendszer normáinak az Alaptörvény alapján való megítélése 
Magyarországon is egy bírói szerv, az Alkotmánybíróság feladata. Az Alkotmánybíróság 
a hatalmi ágaktól elkülönült, független szerv, mely az Alkotmány normativitásának 
védelmére hivatott, mindezt a jogszabályok alkotmányossági felülvizsgálatával, az 
alapjogok közvetlen kikényszeríthetõségének biztosításával, az Alaptörvény autentikus 
és mindenkire kötelezõ értelmezésével biztosítja. A taláros testület több, mint 25 éves 
gyakorlata során azonban kifejlesztett egy sajátos eszközt annak a helyzetnek az 
orvoslására, mikor a jogszabályi rendelkezés alkotmányossága nem dönthetõ el a bináris 
“mindent vagy semmit” besorolás alapján. Ekkor az Alkotmánybíróság megállapíthatja 
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azokat a követelményeket, melyeknek a norma értelmezésének meg kell felelnie. Az 
alkotmánybírósági gyakorlat ezt nevezi alkotmányos követelménynek.
A rendelkezõ részben elhelyezett elvi tételek alkalmazhatósága és a gyakorlatban való 
megjelenése azonban korántsem ilyen egyértelmû. Az alkotmánybíráskodás funkcióját 
valamint a hatáskörelvonás tilalmának elvét figyelembe véve további szempontok 
állíthatók fel az alkotmányos követelmények tekintetében. Dolgozatomban azt 
vizsgálom, hogy mi motiválhatja a testületet akkor, mikor alkotmányos követelményt 
fogalmaz meg a rendelkezés megsemmisítése helyett. Vizsgálatom tárgya továbbá, hogy 
a követelmények megfogalmazása során mennyiben korlátozza az Alkotmánybíróság 
döntését az indítványhoz kötöttség, vagy az a körülmény, hogy tevékenysége az 
Alaptörvény alá rendelt, így azt megváltoztatni nem jogosult. Ugyanis alkotmányos 
követelmény megfogalmazása során nem lehet a testület szándéka az Alaptörvény 
megváltoztatása.
Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy következetesnek és kiszámíthatónak tekinthetõ-e 
az Alkotmánybíróság gyakorlata akkor, mikor jogszabályok Alaptörvénnyel nem 
összeegyeztethetõ értelmezései közötti ellentmondást alkotmányos követelmények 
meghatározásával oldja fel. Az alkotmánybírósági gyakorlat feltárásával igyekszem 
rámutatni, hogy a testület alkotmányos követelménnyel kapcsolatos gyakorlatát a 
megváltozott helyzetek és az átrendezõdött hatásköri-katalógus miatt indokolt lenne 
megváltoztatni. A dolgozat végén bemutatom, hogy miként változtak meg a hangsúlyok 
az Alaptörvény hatályba lépése után az alkotmányos követelménnyel szemben 
érvényesülõ szempontrendszerben.

Témavezetõ:
dr. Balogh Zsolt

c. egyetemi docens, PPKE JÁK
dr. Zakariás Kinga

tudományos segédmunkatárs, PPKE JÁK

TURBÁN STEFÁNIA
jogász
Osztatlan, 7. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

A "VALÓDI" ALKOTMÁNYJOGI PANASZ MEGJELENÉSE ÉS SZEREPE A 
BÍRÓSÁG MUNKÁJÁBAN

Az Alkotmánybíróság hatáskörében 2012-ben jelentõs változás következett be a 
„valódi” alkotmányjogi panasz bevezetésével: a „negatív jogalkotó” szerepe helyett a 
legfontosabb feladata a bírósági ítéletek felülvizsgálata lett. A testület az eljárás során a 
bíróságok jogértelmezését vizsgálja és az egyedi ügyben hozott döntést megsemmisíti, 
ha az Alaptörvényben foglalt jogot sért. Ebbõl következõen megváltozott az 
Alkotmánybíróság és a bíróságok kapcsolata. A testület a szubjektív jogorvoslat felé 
fordult, azonban sosem akart ténybírósággá válni, amely konkrét ügyekben döntést hoz. 
De lehet-e határt vonni az egyedi ügyek mérlegelése és az alkotmányos keretek kijelölése 
között?
Dolgozatomban a különbözõ nézetek és konkrét határozatok elemzésével arra jutottam, 
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Témavezetõ:
Dr. Tóth J. Zoltán

egyetemi docens, KRE ÁJK

OUK VARINIC
jogász
Osztatlan, 7. félév
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DOGMATIKAI ELHELYEZKEDÉSÉNEK 
DILEMMÁI A HATALMI ÁGAK RENDSZERÉBEN. NEGATÍV BÍRÓI HATALOM 
AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG?

Az Alkotmánybíróság dogmatikai elhelyezkedése a hatalmi ágak klasszikus 
rendszerében a jogirodalom visszatérõ, aktuális kérdése. A téma megközelítése – 
interdiszciplináris jellegének megfelelõen – részben államelméleti, részben az 
alkotmányjogi viták egyik központi tárgyköre.
OTDK-dolgozatom célja megvizsgálni, hogy milyen kapcsolatrendszer van az 
Alkotmánybíróság és a de facto klasszikus hatalmi ágak között. Dolgozatom elsõ 
részében a hatalommegosztás mibenlétét vizsgálom, mind nemzetközi, mind hazai 
vonatkozásban. Bemutatom, hogyan viszonyul egymáshoz a végrehajtó, a törvényhozó 
és az igazságszolgáltató hatalmi funkció. Megvizsgálom a hatalommegosztás elméleti 
fejlõdését az ókortól egészen napjainkig.
Ezt követõen rátérek a hatalommegosztási tényezõkre. E téma szorosan kapcsolódik az 
általam preferált kutatási téma problémakörének tárgyához. A szakzsargon a klasszikus 
három hatalmi ág mellett újabb hatalmi ágakat, valamint hatalommegosztási tényezõket 
is megemlít, amelyek a hatalommal való visszaélés gátjaként szolgálhatnak. Itt 
említhetjük meg a kutatási témámhoz relevánsan kapcsolódó alkotmánybíróságot.
A hatalommegosztás alapos megvizsgálása után – melynek keretében világos képet 
kaphatunk a végrehajtó, a törvényhozó és az igazságszolgáltató hatalom mûködésérõl – 
kezdem el az Alkotmánybíróság jogalkotással és jogalkalmazással való kapcsolatát 
elemezni. De még mielõtt az alkotmánybíróság hatalmi ágakkal való rendszertani 
elemzésébe fogok, az alkotmánybíróság metodológiai elemzésére vállalkozom. 
Meghatározom az alkotmánybíráskodás alapvetõ fogalmát, megvizsgálom történeti 
stációit, valamint bemutatom az alkotmánybíráskodás hazai történetét. Különbséget 
teszek az alkotmánybíráskodás két modelljének logikája között.
Mindezek után megkísérlem dogmatikailag elhelyezni az alkotmánybíróságot a hatalmi 
ágak rendszerében. Szakmai kitekintést teszek azon kapcsolatrendszere 

hogy a panaszfajtának helye van a testület munkájában, és elõsegítheti az alkotmányos 
szemlélet erõsödését az igazságszolgáltatásban. Azonban a határozott kérelem 
követelménye nagy terhet ró az indítványozókra, ezt a német hagyományokra alapozva 
kellene átgondolni. A Kúria és az Alkotmánybíróság kapcsolatában pedig egy 
kiforrottabb szabályozás szükséges, különös figyelemmel a párhuzamosan folyó 
eljárásokra.
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Témavezetõ:
Dr. Papp Imre

adjunktus, ELTE ÁJK

HAVASI MÁRTA ESZTER
jogász
Osztatlan, 9. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ ALKOTMÁNYOK STABILITÁSÁT BIZTOSÍTÓ JOGTECHNIKAI 
MEGOLDÁSOK - NEMZETKÖZI KITEKINTÉS ÉS HAZAI LEHETÕSÉGEK

Az Alaptörvény jelenleg a legfiatalabb európai alkotmány, a hatályba lépése óta eltelt 
közel öt évben mégis megélt hat módosítást; ebbõl ötöt alig több, mint másfél év 
leforgása alatt. Aktuális a kérdés, hogy hogyan történt ez meg, és aktuális a kihívás is, 
hogyan lehetne az Alaptörvény stabilitását hatékonyabban biztosítani.
A válaszok után kutatva elõször általánosságban foglalkozom az alkotmányos stabilitás 
és rugalmasság kérdésével. Az alkotmányok legitimitásának egyik fõ követelménye, 
hogy az alkotmányozási és alkotmánymódosítási folyamatok során a vonatkozó 
speciális szabályok szerint járjanak el – olyan alapvetõ jogi dokumentumokról lévén szó, 
amelyeknek közmegegyezés tárgyát képezõ alapértékek magas fokú védelmét hivatottak 
biztosítani. Az alkotmánymódosítási eljárást szabályozó klauzuláknak azonban egyúttal 
megfelelõ mozgásteret is kell biztosítaniuk ahhoz, hogy a folyamatosan változó 
társadalmi és gazdasági körülményekre tekintettel indokolt változtatásoknak ne 
jelentsék gátját. A kartális alkotmányok évszázadai alatt számos olyan jogtechnikai 
megoldás kristályosodott ki, amelyekbõl az alkotmányozó kiválaszthatja az adott állam 
számára legmegfelelõbbnek ítélt kombinációt.
Kutatásom második felében ezen jogi eszközök közül tekintem át azokat, amelyek 
valamilyen ponton kapcsolódnak a magyar szabályozáshoz. Foglalkozom az 
alkotmánymódosítás minõsített többséggel történõ elfogadásának követelményével, 
kitérve arra, hogyan függ ez össze egy állam választási rendszerében a mandátumszerzés 
arányosságával. Elemzem a közvetlen demokrácia bekapcsolódását az alkotmányozási 
folyamatba és megvizsgálom, miért nem lehet helye hazánkban népszavazásnak ebben 
az eljárásban. Vizsgálom továbbá az örökkévalósági klauzulák természetét, illetve 
ütköztetem az alkotmánymódosítások alkotmánybíróság általi tartalmi 

vonatkozásában, mely a (tágabb értelemben vett) kormányzati hatalom és a bírói hatalom 
között áll fenn.
A szakmai anyag részletes elemzése után rátérek az alkotmánybíráskodás gyakorlati 
aspektusaira. Konkrét aktuális jogesetekkel mutatom be, hogy valójában hogyan néz ki 
az alkotmánybíráskodás. Emellett vázolom az alkotmánybíráskodással kapcsolatos 
jelenlegi tendenciákat.
A szakmai anyag bemutatása, valamint az ezt kiegészítõ, gyakorlati aspektusból való 
megközelítés után a záró részben összefoglalom, egységes keretbe hozom dolgozatom 
mondanivalóját, konklúziókat, saját következtetéseket vonok le.
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felülvizsgálatának lehetõségét és a hatalmi ágak szétválasztásának elvét, kitérve az 
alkotmányellenes alkotmánymódosítások, illetve az alkotmánybíróságok független-
ségének kérdésére.
Vizsgálódásom alapját a szakirodalom mellett elsõsorban a nemzeti alkotmányok 
vonatkozó rendelkezései adják; a nemzetközi kitekintés így egyúttal lehetõvé teszi az 
egyes jogi megoldások összehasonlító elemzését is. A megszerzett ismeretek 
konklúziójaként megállapításaim és de lege ferenda javaslatom révén adalékkal kívánok 
szolgálni az alkotmányok stabilitását biztosító jogtechnikai eszközök kiemelten fontos 
témakörének kutatásaihoz.

Témavezetõ:
Dr. Erdõs Csaba

adjunktus, SZE ÁJK

RADICS KATALIN ADÉL
jogász
Osztatlan, 3. félév
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

AZONOS TÁRGYÚ NÉPSZAVAZÁSI KÉRDÉSEK: A KEZDEMÉNYEZÕ VAGY 
AZ ALÁÍRÁSGYÛJTÕ SIESSEN?

A demokratikus jogállamok a hatalomgyakorlás két formáját ismerik és alkalmazzák: a 
közvetlen és a képviseleti (közvetett) demokráciát. Dolgozatomban a közvetlen 
hatalomgyakorlás eszközét, a népszavazás intézményét vizsgálom, ezen belül különös 
figyelmet fordítva a versengõ tényállások szabályozására.
A népszavazás – ma is használt formájában – a rendszerváltáskor nyert teret 
jogrendszerünkben. A referendum szabályozása 1989. óta hosszú fejlõdési folyamaton 
ment keresztül. Kutatásom során e folyamaton belül az azonos tárgyú kérdések 
problémájára fókuszálok.
Vizsgálódásomat az elsõ népszavazási törvény elemzésével kezdem. E norma egyik fõ 
hibája, hogy nem tartalmazott rendelkezéseket az azonos tárgyú népszavazási 
kezdeményezések vonatkozásában, melynek veszélyeit példákkal illusztrálom. 
Dolgozatom következõ részében a versengõ kérdések szabályozásának fejlõdését 
követem végig, így jutva el a ma hatályos népszavazási joganyaghoz. Ennek kapcsán 
megvizsgálom, hogy milyen események indították a jogalkotót a szabályozás ismételt 
megváltoztatására és milyen célokat határozott meg kidolgozója a módosított jogszabály 
számára. Mivel a változtatás a közelmúltban történt, annak megítéléséhez, hogy a 
törvény meg tudja-e valósítani megalkotójának célját, nem tudok esettanulmányt 
segítségül hívni. A versengõ tényállások hatályos szabályozásának kritikáját így a norma 
elemzésével, pozitív és negatív aspektusainak együttes kiemelésével alakítom ki.
Dolgozatom célja megválaszolni a versengõ népszavazási kérdéseket övezõ 
legfontosabb kérdéseket. Szükséges volt a 2016. májusi törvénymódosítás? Megfelelõ 
választ adott a jogalkotó a gyakorlatban felmerült problémákra? Megvalósulhatnak a 
módosítás indokolásában kitûzött távlati célok? 
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Témavezetõ:
Dr. Bodnár Eszter

adjunktus, ELTE ÁJK

TÓTH ÁRON
jogász
Osztatlan, 7. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS JOGINTÉZMÉNYE AZ ALKOTMÁNYOS 
KÖVETELMÉNYEK MÉRLEGÉN

Alig több mint negyed évszázada, hogy hazánk is olyan állami berendezkedést tudhat 
magáénak, amely biztosítja a nép közvetlen részvételét a döntések elfogadásában. Az 
országos népszavazással alkotmányos szinten két helyen találkozunk. Egyrészrõl az 
Alaptörvény 8. cikke konstituálja a közvetlen demokrácia eszközeként, másrészrõl a 
Szabadság és felelõsség körében, az alapjogi katalógusban is megjelenik a jogintézmény, 
amely világossá teszi, hogy a népszavazáshoz való jog alapjog.
A kutatás célja mérlegre tenni a szabályozást és a gyakorlatot az alkotmányos 
követelmények tükrében, azt vizsgálva, hogy érvényesül-e az alapjog, valamint képes-e 
betölteni az intézmény a funkciót a jelenlegi magyar jogi helyzetben. Az 
intézményvédelem az állam kötelezettsége arra vonatkozóan, hogy megóvja a 
népszavazást a negatív hatásoktól (komolytalan kezdeményezések a képviseleti 
demokrácia rovására), az alapjog pedig a választópolgárok alanyi joga, amely nem 
megfelelõ szabályozás és gyakorlat mellett kiüresedhet.
Ennek megfelelõen elsõként felvázolom a népszavazás két – intézményi és alapjogi – 
oldalának alkotmányos kereteit. Az alkotmányos követelmények rögzítéséhez alapul 
szolgálnak az Alkotmánybíróság, a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria elvi 
döntései, továbbá segítséget nyújt a Velencei Bizottság helyes népszavazásokra 
vonatkozó gyakorlatról szóló kódexe és más nemzetközi jogi dokumentumok.
A második részében vizsgálat alá veszem az egyes alkotmányos követelmények 
érvényesülését a hatályos jogban, különös tekintettel a tiltott tárgykörök 
rugalmasságának veszélyére, az egyértelmûségi kritérium le nem fektetett mércéire, 
valamint a népszavazáshoz való alapjog gyakorlásának nehézségeire a kezdeményezés 
és a jogorvoslat szemszögébõl.
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Témavezetõ:
Dr. Somody Bernadette

adjunktus, ELTE ÁJK

MRÁZ ATTILA GERGELY
jogász
Osztatlan, 1. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

MEGERÕSÍTÉS: SE TÖBB, SE KEVESEBB - A KORMÁNY NÉPSZAVAZÁS-
KEZDEMÉNYEZÉSI JOGOSULTSÁGÁNAK RENDELTETÉSE, KORLÁTAI ÉS A 
NÉPSZAVAZÁSHOZ VALÓ JOG ALAPJOGI VONATKOZÁSAI

Miért jogosult a Kormány országos népszavazást (a továbbiakban: népszavazást) 
kezdeményezni? Milyen alkotmányos megfontolások indokolják e jogosultságát, és a 
jogosultság ezen alkotmányos rendeltetései milyen népszavazási forma 
kezdeményezésére való jogosultsággal koherensek? Jelen dolgozat célja e kérdések 
megválaszolása. Kutatásom eredményeképp arra a következtetésre jutok, hogy a 
Kormánynak jogosultnak kell lennie a már megalkotott jogszabályok hatályba lépését 
lehetõvé tévõ megerõsítõ, vagy hatálybalépésüket meghiúsító referendumok 
kezdeményezésére, de nem lehet jogosult a jogalkotási kötelezettséget keletkeztetõ 
népszavazások kezdeményezésére. A Kormány hatályos szabályozás szerinti 
kezdeményezési jogosultsága tehát túlterjed az indokolt jogosultság körén azáltal, hogy 
jogalkotási kötelezettséget keletkeztetõ népszavazások kezdeményezésére is feljogosít.

Kiinduló feltevésem, hogy a Kormány nevezett jogosultságának alkotmányos 
igazolására kétféle út kínálkozik. Egyfelõl elképzelhetõ, hogy a Kormány 
kezdeményezési jogosultsága a népszavazáshoz való joggal mint alapjoggal kapcsolatba 
hozható objektív intézményvédelmi kötelezettségbõl vezethetõ le. Másfelõl lehetséges, 
hogy e jogosultság független a népszavazáshoz való jogtól, és valamilyen sajátos 
alkotmányos rendeltetésbõl fakad. Érvelésem szerint a második igazolási út a helyes.

Következtetéseimre a következõképp jutok. Ahhoz, hogy az elsõ igazolási utat kizárjam, 
az elsõ fejezetben elõször rekonstruálom a népszavazáshoz való jog mint alkotmányos 
alapjog lehetséges igazolásait és tartalmi elemeit. Vizsgálódásom eredményeképp a 
népszavazáshoz való jog háromféle lehetséges rendeltetését azonosítom; ezekbõl eltérõ 
alapjogi tartalmak következnek, és egyik lehetséges igazolásnak/tartalomnak sem felel 
meg teljesen a jelenlegi alkotmányos szabályozás és gyakorlat. A második fejezetben a 
három alapjogi modellrõl egyenként bebizonyítom: egyik sem alapoz meg olyan 
objektív intézményvédelmi kötelezettséget, amelybõl eredeztethetõ lenne a Kormány 
népszavazás-kezdeményezési jogosultsága. Ezután a Kormány nevezett 
jogosultságának két lehetséges, nem alapjogi vonatkozású, sui generis alkotmányos 
rendeltetését vizsgálom meg. Arra a következtetésre jutok, hogy e két, legitimációval 
összefüggõ rendeltetés egyike szolgál a Kormány népszavazás-kezdeményezési 
jogosultságának alkotmányos indokául. Végül a harmadik fejezetben e jogosultság 
korlátait vezetem le a Kormány illetve az Országgyûlés feladat- és hatáskörébõl.
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Témavezetõ:
Dr. Bódi Stefánia

egyetemi docens, NKE ÁKK

SZTIPANOV BERTA ANNA
közigazgatás-szervezõ
BA, 5. félév
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar

A ROMÁKAT ÉRT DISZKRIMINÁCIÓ AZ EGYENLÕ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG 
JOGESETEINEK TÜKRÉBEN

Dolgozatom témája és egyben fõ célja hogy az Egyenlõ Bánásmód Hatóság jogeseteinek 
elemzésén keresztül felhívjam a figyelmet a romákat ért diszkriminációra. Attól 
függetlenül, hogy Magyarország Alaptörvénye rögzíti a hátrányos megkülönböztetés 
tilalmát, sajnos a diszkrimináció számos formájával nap, mint nap találkozhatunk, akár 
az utcán is. Úgy gondolom, hogy ez a számos embert érintõ probléma, ha nem is 
közvetlenül, de a társadalom egészét érinti, ezért minden egyénnek a társadalomban fel 
kellene figyelnie erre, hogy együttes összefogással tartós megoldás születhessen. Ennek 
fényében a dolgozatomat egy történeti visszatekintéssel kezdem, amely által érthetõvé 
válik, hogy a romák diszkriminációja hogyan jutott el idáig, majd az alapvetõ fogalmakat 
szeretném tisztázni. Ezután a nemzetközi dokumentumok közül mutatom be azokat, 
amelyekben a diszkriminációra vonatkozóan találhatunk szabályozást. Fontosnak 
tartom a nemzetközi, európai és magyar szabályozás ismertetését egyaránt.
A témába való bevezetés után az Egyenlõ Bánásmód Hatóság jogeseteinek tükrében 
kategorizálom a romákat ért hátrányos megkülönböztetéseket, az alapján, hogy milyen 
területeken történik leggyakrabban a hátrányos megkülönböztetés (oktatás, 
foglalkoztatás, büntetõeljárás, stb.), majd megpróbálok választ találni arra, hogy miért 
történik mindez, milyen eszközökkel tesz ellene az állam és hogyan tudnánk közös 
összefogással tenni ellene. Írásom alapvetõen alkotmányjogi megközelítésbõl készül, 
azonban nem kerülhetõ el pár szociológiai nézõpont ismertetése sem ennél a témánál. A 
kutatás módszertana tehát komplex, jogi és nem jogi szempontokat egyaránt követ. 
Kutatásom során igyekszem a legtöbb tudományos eszközt felhasználni, hogy 
dolgozatom minél hitelesebb adatokat tartalmazzon. Ennek tükrében, nemzetközi és 
hazai szakirodalmakat vizsgálok meg a témával kapcsolatban, törvényeket olvasok át, 
felkeresem az Egyenlõ Bánásmód Hatóságot, illetve a hatóság weboldalán elkülönítem a 
romákat ért megkülönböztetéseket, más esetektõl, majd errõl statisztikát készítek. Nem 
csak az EBH jogeseteit veszem alapul, hanem más könyvekben, interneten elérhetõ 
jogeseteket is megvizsgálok. Majd interjúkat készítek olyan emberekkel, akik munkájuk 
során a gyakorlatban is megtapasztalják a hátrányos megkülönböztetést.
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Témavezetõ:
Dr. Karácsony Gergely

adjunktus, SZE ÁJK

BRINDZIK BEÁTA
jogász
Osztatlan, 5. félév
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

AZ APAI HOZZÁJÁRULÁS PROBLÉMÁJA A TERHESSÉGMEGSZAKÍTÁS 
HAZAI ÉS NEMZETKÖZI GYAKORLATÁBAN

Dolgozatom középpontjába egy még szinte körüljáratlan területet helyeztem, az apai 
önrendelkezési jogot.
Kutatásom során számos nemzetközi forrást, kommentárt, cikket vizsgáltam. A dilemma 
nem csak a diskurzusokban, de a szépirodalomban is felmerül, amelyet egy mû 
elemzésével szemléltettem. Számos nemzetközi és hazai jogesetet tanulmányoztam. 
Továbbá Alkotmánybírósági határozatok által próbáltam megadni a válaszokat a még 
tisztázatlan kérdésekre e témában. A hiányos szabályozás ellenére szerettem volna 
feltárni, hogy hogyan értelmezhetõ és gyakorolható a férfiak önrendelkezési joga a 
gyermekvállalás esetén: beszélhetünk-e nemek közötti egyenlõségrõl? Továbbá, hogy 
azonos-e a döntés tekintetében a férfiak és a nõk között az emberi méltóságnak,mint az 
Alaptörvény által is kiemelt védelembe részesülõ jognak a tartalma? A bevezetést, majd a 
történeti kitekintést követõen a partnerek jogai mellett, különösen kitértem az apai 
jogokra, illetve a gyermek támogatásával kapcsolatos kötelezettségekre, a lehetõségekre 
és az esetleges megoldásokra az abortusz kapcsán, és arra, hogy hogyan szenved 
korlátozásban az apai önrendelkezési jog. Végül a befejezésben a véleménykifejtés 
mellett kitértem arra, hogy a biológiai különbségek ellenére, hogyan és melyik jogágban 
lehetne szabályozni és még jobban érvényre juttatni az apák önrendelkezési jog

Témavezetõ:
Dr. Tóth Judit

egyetemi docens, SZTE ÁJK

SZECSKÓ ENIKÕ
jogász
Osztatlan, 5. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ AUTONÓMIA ELV SZUBINDIVIDUÁLIS JELLEGÉNEK ALAPJOGI 
KIHÍVÁSAI

Az orvosi és orvosbiológiai etikát érintõ jogi szabályozás keretét, tudományetikai 
kiegészítésekkel, az alapvetõ emberi jogok adják. Ennek oka, hogy mindkét terület 
kiindulópontja, és fõ érdeklõdési köre az emberi élet és méltóság védelme. A 
méltósághoz való jogból– általános személyiségi jogként való meghatározása 
következtében – újabb jogok is levezehetõek. Ezek között találhatjuk az önrendelkezési 

A
LK

O
TM

Á
N

Y
JO

G
I T

A
G

O
ZA

T 
III

.

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció

33



XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció

jogot is, ami az ember autonómiáját és testi integritását hivatott védelmezni. Az 
Alkotmánybíróság az önrendelkezési jogból meghatározta az egészségügyi 
önrendelkezési jogot, amely magában foglalja az orvosi beavatkozások feletti majdnem 
teljes rendelkezési jogot is, legfõbb összetevõje a tájékoztatáson alapuló beleegyezés az 
orvos-beteg kapcsolat során. Az önrendelkezési jogból levezetett, további nevesített jog 
az információs önrendelkezési jog, amelynek fogalomköréhez a személyes adatok 
védelméhez való jog társul. Az adatvédelem tárgya a személyes adat, míg célja a 
magánszféra védelme. Ennek kapcsán fontos, hogy a genetikai adatok védelme nagyon 
sokban hasonlít a személyes adatok védelmének szabályozásához. Ez is bizonyítéka 
annak, hogy a jogtudomány határterületein számos olyan kérdéskörrel találkozhatunk, 
amelyek megértéséhez és a szabályozások kialakításához nem hagyhatók figyelmen 
kívül más tudományok eredményei sem. Egy ilyen, az önrendelkezési jog kapcsolata az 
orvostudománnyal és biológiával, valamint ezeket a jogtudománnyal összekapcsoló 
bioetika is. A genetika fejlõdése a jogtudomány számára folyamatos kihívásokat és 
szabályozási területeket tartogat, nem kivétel ez alól az önrendelkezési jog sem, 
amelynek az egyed alatti szintû (szubindividuális) megközelítése elengedhetetlen a 
megfelelõ jogi háttér kialakításához.

Témavezetõ:
Dr. Smuk Péter

egyetemi docens, SZE ÁJK
Dr. Kovács Gábor

egyetemi docens, SZE ÁJK

SZOLNOKI BARBARA
jogász
Osztatlan, 7. félév
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

AZ EMBERI EMBRIÓ JOGI HELYZETE

Amilyen idegen az orvosnak a jogtudomány, éppen olyan idegen a jogász számára az 
orvostudomány. Az orvos hajlamos a jogban a szigorúságot, a beavatkozást látni, a 
jogász, a bíró, az alkotmánybíró számára pedig elengedhetetlen, hogy pontos képe 
legyen az orvosi tevékenység, kutatás tartalmáról.
Meddig terjed és miként biztosítható az egyéni önrendelkezési jog az emberi eredetû 
biológiai minták esetében? Hogyan lehet a kifejlesztett technikákat igazságosan 
alkalmazni? Kik és hogyan gyakorolhatják az embriók feletti rendelkezés jogát? Milyen 
etikai problémákat vet fel? Dolgozatomban többek között ilyen, és ehhez hasonló 
kérdésekre, feltevésekre keresem a választ, melyekhez az Alaptörvény és büntetõ 
jogszabályok segítségét veszem igénybe.
Célom, hogy bemutassam az emberi embrió felhasználásával kapcsolatos jogilag 
releváns problémákat, áttekintsem a tárgykörre vonatkozó, hatályos hazai és külföldi 
jogi szabályozást, és rámutassak ezek hiányosságaira.
Csak a neuralgikus pontok kerülnek kifejtésre, melynek megközelítése kiemelt 
figyelmet fordít az alkotmányjogi és büntetõjogi sajátosságaira a témában. Dolgozatom 
végén összegzem a leírtakat, a felállított hipotézisekre választ adok, és javaslatokat 
teszek, hogy milyen változásokra, fejlesztésekre lenne szükség az adott területen.
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Témavezetõ:
Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán

adjunktus, ELTE ÁJK

KIRIPOLSZKY MICHAELA
jogász
Osztatlan, 5. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

EGY KITÜNTETETT ALAPJOG JÖVÕJE - A BÉKÉS GYÜLEKEZÉSHEZ VALÓ 
JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK VÉLELME

Dolgozatomban a gyülekezési jog korlátozásának lehetõségeivel foglalkozom. A téma 
aktualitását az adja, hogy az Alkotmánybíróság 13 és 14/2016. (VII. 18.) AB 
határozatában felhívta az Országgyûlést, hogy szabályozza a magánszférához való 
alapjog és a gyülekezéshez való alapjog kollíziója esetén a kollízió feloldásának 
szempontjait. Dolgozatomban arra keresem a választ, milyen megoldás alkalmazásával 
elõzhetné meg a jogalkotó a jogalkalmazás során gyakran felmerülõ problémákat.
A dolgozatban áttekintést nyújtok a gyülekezési jog szabályozásáról, majd nemzetközi 
dokumentumokra alapozva felvázolom a korlátozás lehetséges legitim céljait. 
Áttekintem az Alkotmánybíróság, az EJEB és az alapvetõ jogok biztosa gyakorlatát, 
hogy azonosítsam a gyülekezési joggal kapcsolatban leggyakrabban felmerülõ 
problémákat. Kutatásom eredménye alapján az egyik leggyakoribb probléma a 
gyülekezési jog elõzetes korlátozása, azaz a tüntetések megtiltása.
A dolgozatban az Alkotmánybíróság által felvetett szabályozási feladatra adható három 
lehetséges megoldást vizsgálok meg. Az elsõ egy, a gyülekezési jog és a konkuráló 
alapjog közt korrekt egyensúly felállításához támpontokat nyújtó jogszabály. Ez csak 
abban az esetben garantálhatja a békés gyülekezéshez való jog érvényesülését, ha a 
jogalkalmazó a tartalomsemleges korlátozás elvét alkalmazva csak akkor dönt a 
gyülekezési jog korlátozása mellett, ha az a felállított támpontok alapján szükséges. A 
második megoldás szerint a jogalkotó nem határoz meg jogszabályi támpontokat a 
tiltáshoz, ehelyett a rendõrség hatáskörébe utalja a mérlegelést. Ez azonban ahhoz 
vezethet, hogy a rendõrség tartalmuk alapján tiltja meg a gyülekezéseket, s a tiltás nem 
engedi érvényesülni a gyülekezési jog mint kommunikációs alapjog lényegét, a 
gyülekezõk véleményének kinyilvánítását. A békés gyülekezéshez való jog vélelme 
alapján mindenki szabadon élhet békés gyülekezéshez való jogával, a tüntetések nem 
tilthatók meg, a rendõrség a szükségességi-arányossági tesztet alkalmazva utólag 
mérlegeli, ütközik-e a gyülekezés a közrenddel vagy mások jogaival, s ha igen, 
feloszlathatja a tüntetést.
Az elmúlt évtizedben egyre gyakrabban felmerülõ konfliktushelyzetek feloldása 
érdekében idõszerû lenne egy paradigmaváltás a gyülekezési jogról való 
gondolkodásban. Dolgozatomban arra a következtetésre jutottam, hogy a békés 
gyülekezéshez való jog érvényesülésének vélelmére vonatkozó teória lehet a 
gyülekezési joggal kapcsolatos konfliktushelyzetek megoldásának kulcsa.
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Témavezetõ:
Dr. Hallók Tamás

egyetemi docens, ME ÁJK

SÕTI ZSOMBOR
jogász
Osztatlan, 7. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

MI LESZ VELED GYÜLEKEZÉSI JOG?

Ha röviden és tömören kell kifejezni az elmúlt évek, évtizedek történéseit a gyülekezési 
joggal kapcsolatban, akkor kis túlzással találóan azt mondhatjuk, hogy Magyarországon 
a frontvonalak megmerevedtek: a gyülekezési törvény „helyzete változatlan.” A 
gyülekezési jog talán az egyik legkomplexebb alapjog: alapfogalmaival, természetével, 
problémáinak kezelésével meglehetõsen sokat foglalkozott a hazai jogtudomány az 
elmúlt években, évtizedekben. Ám a sok szakmai vita, értekezések és javaslatok ellenére 
sem született megnyugtató megoldás, a törvényi szabályozás azóta is változatlanul 
fennáll. Az állóvizet a 13/2016. (VII. 18.) és a 14/2016. (VII. 18.) AB határozatok 
kavarták fel, amelyek jogalkotói mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség 
megállapítását jelentették ki, és felszólították az Országgyûlést jogalkotási feladatának 
elvégzésre. Így az 1989 óta szinte változatlan gyülekezési jogi törvény történetének 
legjelentõsebb átalakulása elõtt áll.
Álláspontom szerint két okra vezethetõek vissza a gyülekezési joggal kapcsolatos 
anomáliák: egyrészt szabályozási hiányosságokra, másrészt a jogszabályi hiányosságok 
mellett szinte ugyanolyan súllyal jellemzõ, hogy hibás jogalkalmazás is elõfordul 
szabályozás meglététõl függetlenül.
Noha a gyülekezési jog lényegi tartalma szabályozva van, számos részletkérdésben 
pontosításra és differenciálásra szorul a gyülekezési törvény és végrehajtási rendelete, 
amely egyes kérdésekben elkerülhetõvé tenné a helytelen gyakorlat kialakulását. Így 
örvendetesnek tartom, hogy végre sor kerül majd egy új gyülekezési törvény 
megalkotására.
A jogalkalmazás kapcsán jelentõs fejlõdés, hogy a rendõri tömegkezelési gyakorlat a 
korral haladva sokat változott és már gyakori, hogy a rendõrség elõsegíti a gyülekezések 
lebonyolítását is, hogy a szervezõk legitim céljai teljesüljenek. Ugyanakkor nem 
hunyhatunk szemet a hibás jogalkalmazás felett sem: területlezárási anomáliák, a 
rendõrség olykor mellõzi a bíróságok által kimunkált joggyakorlatot, jogsértés esetén 
pedig esetlegesen elmarad a feloszlatás. Így a jogalkalmazás bizonyítványa felemás, de a 
2006-os állapothoz képest mindenképp javulás figyelhetõ meg. 
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Témavezetõ:
Dr. Hajas Barnabás

egyetemi docens, PPKE JÁK

FARKAS ENIKÕ
jogász
Osztatlan, 10. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

ÖNÁLLÓAN, A JOGRA TÁMASZKODVA. JOGI AKADÁLYMENTESÍTÉS A 
FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ SZEMÉLYEK ÖNRENDELKEZÉSI JOGÁNAK 
ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ

„Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.” – hangzik 
Magyarország Alaptörvénye. De kik az elesettek, kik a fogyatékossággal élõ személyek? 
Mely definíciók írják le megfelelõen az élethelyzetet, amelyben helyt kell állniuk a 
mindennapokban? S ami a legfontosabb: milyen eszközökkel segíthet nekik az állam 
abban, hogy a társadalomban otthonosan mozoghassanak, így kibontakoztathassák ezzel 
tehetségüket, élve alapjogaikkal? Dolgozatomban ezeket a kérdéseket vizsgálom.
A téma fontosságát jelzi, hogy a fogyatékossággal élõ közösség alkotja Európa 
legnagyobb kisebbségét, amely a lakosság 10 – 15%-átteszi ki. Ennek ellenére a 
jogalkotók mégsem fordítanak elég figyelmet arra, hogy cizellált definícióval illessék 
õket, sok esetben el/megfeledkezve az államnak a sérült polgárokkal szemben fennálló 
objektív intézményvédelmi kötelezettségérõl. Az érintettek is sérthetetlen emberi 
méltósággal rendelkeznek, s ezen elidegeníthetetlen jognak egy aspektusa az 
önrendelkezési jog, mely esetükben szenvedi a legtöbb csorbát. Az önrendelkezési jog 
korlátokba ütközésének oka az, hogy alapjogaik gyakorlása nem akadálymentes. Az 
érintettek nem csupán testi vagy pszichológiai panaszaik alapján vannak hátrányos 
helyzetben, hanem azért is, mert az alkotmány által biztosított jogaikkal sok esetben 
nincs lehetõségük élni. S ha az állam akadályokat gördít az önrendelkezési jog 
gyakorlása elé, azzal az önálló életvitel lehetõségét is elveszi a fogyatékos személytõl, 
ezzel õt kiszolgáltatott, segélyezésre szoruló magatehetetlenné degradálja.
Az önálló életvitel eléréséhez a rehabilitáció a legfontosabb eszköz. Kutatásom alapján 
megállapítható, hogy a rehabilitáció joga fogja össze, az egymáshoz szervesen 
kapcsolódó egyéb – jellemzõen második generációs – sérült embereket megilletõ 
alapjogokat. E jogok mind egy irányba mutatnak, az önrendelkezési jog kiteljesítésének 
irányába, az önálló, mind a társadalom és mind az érintett egyén számára is a 
leghasznosabb élet felé. Álláspontom szerint a sérült személy és az önálló élet 
megteremtése közé emelt gátak lebontására – egy általam alkotott fogalom – a jogi 
akadálymentesítés megvalósítása által kerülhet sor, mely a rehabilitáció jogát is magában 
foglalja. A társadalmi korlátok megszüntetésére szolgáló megoldás célja, hogy a 
fogyatékossággal élõ embertársaink az önrendelkezési joguk kiteljesítésével képesek 
legyenek – lehetõségük szerint – kialakítani egy számukra megfelelõ, autonóm életet: 
önállóan a jogra támaszkodva.
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Témavezetõ:
Dr. Tóth Judit

egyetemi docens, SZTE ÁJK
Kerekné Dr. Jakó Nóra

megbízott elõadó, SZTE ÁJK

HOVODZÁK IVETT

TÓTH MÁRK SÁNDOR

jogász
Osztatlan, 7. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

jogász
Osztatlan, 7. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

RÁCS MÖGÖTT AZ ALAPJOGOK - A FOGVATARTOTTAK EMBERI JOGI 
HELYZETE

Az emberi méltóság mindenkit, egyenlõen megillet és feltétlen érvényesülést kíván, így a 
kínzás tilalma is abszolút érvényû, semmilyen körülmények között nem tehetõ kivétel 
alóla. Az emberi jogok védelme egyre hangsúlyosabb szerepet kap, ezért a fogvatartottak 
alapvetõ jogainak biztosítása és az egyes visszaélések vizsgálata kiemelkedõen fontos 
területté nõtte ki magát.
Eme kérdéskör teljesülésének sikerességét a nemzetközi szabályozás és esetjog 
széleskörû vizsgálatával, majd a hazai börtönhelyzet elemzésével igyekszünk 
áttekinteni. Vizsgáljuk a büntetés-végrehajtási intézeteken belül leggyakrabbban 
felmerülõ, alapjogot sértõ problémákat, foglalkozunk a speciális fogvatartotti 
kategóriákkal, illetve felvetjük a fogvatartottak jogérvényesítési eszközeinek lehetséges 
változatait. De lege ferenda javaslatainkat az állam büntetés-végrehajtásban betöltött 
felelõsségére és a releváns külföldi joggyakorlatra alapozzuk.
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Témavezetõ:
Dr. Téglási András

adjunktus, NKE ÁKK

GÁSPÁR DÓRA
Közigazgatás-szervezõ szak
BA, 3. félév
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar

SPORTOLÓI JOGÁLLÁS MAGYARORSZÁGON

EGY AMATÕR OLIMPIAI BAJNOK ? – AVAGY A SPORTOLÓK JOGÁLLÁSÁNAk 
ANOMÁLIÁI   MAGYARORSZÁGON

Magyarország jogrendszere a sportra vonatkozóan a 2004. évi I. törvénnyel komplexé 
vált, európai szinten is kiválónak mondható, azonban hiányosságokat még így is rejt 
magában.
Például Hosszú Katinka hiába dönt napról napra több rekordot és hiába volt leigazolva a 
Vasas SC – hez , jogilag mégis amatõr státuszban van. Vagy például sok labdarúgó klub 
úgy próbálta kijátszani a szabályokat, hogy hiába volt profi a játékosa, csak amatõr 
szerzõdése volt a klubbal azért, hogy kevesebbet kelljen fizetni rá, több mehessen a 
„zsebbe”.
Dolgozatom fõ célja választ keresni arra, hogy mennyiben szükséges egy új 
Sporttörvény megalkotása, pláne hogy a kormány a legnagyobb titokban ugyan, de 
tervezi a megalkotását. Kitérek a sportolói jogállás alkotmányos vonatkozásaira is, 
hiszen a sportolás alkotmányos jogunk. Véleményem, hogy sportjogunk szocialista 
maradványait megváltoztatva kellene új sporttörvény létrehozni , figyelve a mai „full 
time” élsportolókra is, akik egyénileg edzenek.
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Témavezetõ:
Dr. Vig Dávid

adjunktus, ELTE ÁJK

RIGÓ ISTVÁN TAMÁS
Jogász szak
Osztatlan, 7. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A NYITOTT ÉS ZÁRT BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI MODELLEK, VALAMINT 
A NYITOTT INTÉZETEK ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK LEHETÕSÉGEI 
MAGYARORSZÁGON

Dolgozatomban a büntetés-végrehajtás különbözõ modelljeit mutatom be. Véleményem 
szerint különösen izgalmas, hogy bár az intézmény általános célja – a jogerõsen kiszabott 
szabadságvesztés büntetések végrehajtása - mindkét modellnél azonos, ennek ellenere az 
elítéltek kezelése, az intézmények tárgyi feltételei és elítélti önállóság között hatalmas 
különbségek vannak.
A nyitott modellt a skandináv országok büntetés-végrehajtási rendszerén keresztül, míg a 
zárt modellt az amerikai börtönrendszeren keresztül tárgyalom. Dolgozatomban különös 
figyelmet fordítok az egyes végrehajtási modellek mögött fekvõ büntetéspolitikai 
célokra, a börtönök tárgyi körülményeire, nagyságára, telítettségére és a büntetések 
letöltésének az elítéltekre gyakorolt pszichológiai és morális hatására. Dolgozatom 
zárásaként a nyitott modell meghatározó intézményeinek a magyarországi rendszerrel 
való kompatibilitását is áttekintem.

Témavezetõ:
dr. Sipos Ferenc

tanársegéd, DE ÁJK

OLÁH ISTVÁN
jogász
Osztatlan, 5. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A REINTEGRÁCIÓS ÕRIZET

Jelen dolgozatomban a reintegrációs õrizetet mutatom be. Ismertetése során kitérek 
annak hatályos szabályozására, gyakorlati alkalmazására, végrehajtásának módjára, 
továbbá ellenõrzésére is. Bemutatom az intézmény kialakulásának elõzményeit 
Magyarországra is vonatkozóan.
Mindenek elõtt a reintegrációs õrizet büntetõjog rendszerén belüli elhelyezkedését 
határozom meg. Végezetül, dolgozatomban nemzetközi kitekintést végzek a 
távfelügyeleti eszköz szabályozására és gyakorlati alkalmazására nézve.
A kutatás eredményeként megállapítható, hogy a jogintézmény rendkívül sikeres, hiszen 
a célján (a reintegráción) túl, rövid idõ alatt számos pozitív hatást tudott felmutatni. A 
büntetés-végrehajtási intézmények túlzsúfoltságának csökkentésében nagy szerepet 
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játszik, valamint alkalmazása jelentõs költségmegtakarítást is jelent az állam számára.
Véleményem szerint mindezek alapján érdemes megfontolni az elektronikus 
távfelügyeleti rendszer alkalmazását más jogintézmények terén is, mint például az 
elõzetes letartóztatás intézményénél, vagy akár önálló szankcióként való szabályozását 
is.

Témavezetõ:
Dr. Kõhalmi László

egyetemi docens, PTE ÁJK

FRANCESCO ALDRIGO
jogász
Osztatlan, 6. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A SZERVEZETT BÛNÖZÉS EGYES PROBLÉMÁI A BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSBAN

A dolgozat a szervezett bûnözéssel kapcsolatban azokat a problémákat mutatja be, 
melyek a büntetés-végrehajtásban, illetve azzal párhuzamosan és áttételesen a 
társdalomban tapasztalhatók, valamint kitér az alvilágot „uraló” maffia-csoportok 
tevékenységére is.
A büntetés végrehajtási rendszer az organizált kriminális csoportok vezetõi számára nem 
több, mint egy szükséges és kényszerûen elviselendõ rossz. A szervezett bûnözés 
reprezentánsai immunisak a büntetés-végrehajtás reszocializációs kísérleteivel 
szemben. Magyarországon a szervezett bûnözésnek nincs olyan jelentõségû befolyása a 
börtönlakók életére, mint egyes európai vagy amerikai országokban, további a rasszbeli 
problémákból (pl. afro-amerikai, mexikói stb.) fakadó konfliktusok sem érezhetõk. A 
hazai szervezett bûnözõi csoportok mûködési területe többnyire korlátok közé szorított. 

Témavezetõ:
Prof. Dr. Domokos Andrea
egyetemi tanár, KRE ÁJK

FÁBRYNÉ KESZLER NIKOLETT
jogász
Osztatlan, 9. félév
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

ÉLET A RÁCSOK UTÁN, AVAGY A REINTEGRÁCIÓ SZEREPE A BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁSBAN

Dolgozatomban igyekeztem választ adni arra a kérdésre, hogy szabadulásuk után milyen 
lehetõségeik vannak az elítélteknek a társadalomba történõ visszailleszkedésre, illetve, 
hogy milyen segítséget kapnak a fogvatartottak a reinegrációjukhoz fogva tartásuk alatt 
és szabadulásukat követõen.
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Kutatásom során, az elsõ kérdés vonatkozásában hangsúlyoztam a büntetés-végrehajtás 
során megszerezett ismeretek fontosságát, azt, hogy az elítéltek lehetõséget kapnak 
iskolai és szakmai képzésükre, mely által szabadulásukat követõen könnyebbé válik a 
reintegrációjuk. Mindenképpen fontos kiemelni az új intézmény bevezetésével 
kapcsolatban a büntetés-végrehajtási intézet közremûködésének fontosságát a 
munkahelyteremtésben, mely csökkenti a büntetett elõélet okozta hátrányokat a rabok 
munkahely keresése során.
A második kérdés kapcsán, a fogvatartás alatt jelenlevõ segítségek vonatkozásában 
ismertettem a fogvatartás alatti kriminálpedagógia, kriminálpszichológia reintegrációs 
szerepét, az oktatás és nevelés fontosságát, az erkölcsi javítás célkitûzését, illetve a 
reintegrációs õrizet fogalmát.
A korábbi törvényerejû rendelet és az új Bv. kódex összehasonlítása által törekedtem 
hangsúlyozni a nevelés, mint reintegrációs alapelem társadalmat érintõ funkcióját, 
bemutatni az oktatás és szakképesítés reintegrációs szerepére, illetve a visszaesést 
csökkentõ hatására.

Témavezetõ:
Dr. Juhász Zsuzsanna

egyetemi docens, SZTE ÁJK

NAGY NIKOLETT
jogász
Osztatlan, 7. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

ERÕSZAK ÉS SZEXUALITÁS A BÖRTÖN FALAIN BELÜL

2014 nyarán találkoztam egy esettel, amelyben két fogvatartott megverte és szexuálisan 
is bántalmazta harmadik társukat, aki sérüléseibe belehalt. Ekkor kezdett el érdekelni ez 
a terület, hiszen számomra érthetetlennek tûnt, hogy egy állami intézményben, szigorú 
szabályok között ilyen eset megtörténhet. Véleményem szerint a börtön 
szubkultúrájában megjelenõ erõszak a társadalom problémái közé tartozik, arra 
megoldást kell találni. E megoldást a jognak kell nyújtania, hiszen a jog eszközei által 
kerültek a fogvatartottak a büntetés-végrehajtási intézetekbe, melynek nem célja az 
erõszak. Vizsgálódásom során arra jutottam, hogy a szexuális kapcsolatok egy része 
erõszakon alapul, a hierarchiában betöltött pozíció része, míg más kapcsolatok 
konszenzuális alapon jönnek létre. A dolgozat felépítése is ezt követi. A 
börtönszocializációval és hierarchiával kezdõdik, hogy érthetõbbé váljon az erõszak 
oka, majd ezt követi az erõszakon alapuló szexuális kapcsolatok vizsgálata, illetve a 
konszenzuális kapcsolatok bemutatása a börtönpopuláció nagyobb részét kitevõ férfiak 
közt. Megjelenítettem a dolgozatban a nõk közötti szexuális kapcsolatotokat is.
Mivel Magyarországon nagyon szûk körû a fogvatartottak közötti szexualitással 
foglalkozó szakirodalom, így a dolgozatban szükségesnek ítéltem a nemzetközi helyzet 
leírását, amelynek során több nemzetközi orgánum által kiadott instrumentumot is 
tanulmányoztam. Ennek kapcsán megállapítható, hogy nemzetközi szinten sokkal 
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intenzívebben vizsgálják e kérdéskört. Következtetésként levonható, hogy 
Magyarország viszonylatában is szükséges lenne betartani a nemzetközi szervek által 
megfogalmazott iránymutatásokat, hogy a fogvatartottak késõbbi reintegrációja 
sikeresebb lehessen. Indokolt lenne továbbá a büntetés-végrehajtás személyi 
állományának növelése mellett, hogy képzéseket szervezzenek számukra, amelyek 
során elsajátíthatnák az erõszakos cselekmények, a prostitúciós körök felismerésének 
képességét, ezáltal csökkentve az erõszakos cselekmények számát, illetve a szexuális 
kizsákmányolás lehetõségét.
Magyarországon is szükségszerû lenne egy olyan empirikus kutatás elvégzése, amely 
megkísérelné felfedni a fogvatartottak közötti szexuális cselekményeket, mert annak 
alapján speciálisabban megfogalmazható lenne a változtatás mibenléte, és ez által a 
különleges csoportokba tartozó személyek – LMBT, valamint erõszakos szexuális 
cselekmény áldozataivá vált fogvatartottak – szükségletei megfelelõ módon kielégítést 
nyernének.

Témavezetõ:
Prof. Dr. Lõrincz József

egyetemi tanár, ELTE ÁJK

POLLOK ZSÓFIA CSENGE
jogász
Osztatlan, 9. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

KAPCSOLATTARTÁS MINT A REINTEGRÁCIÓ ESZKÖZE A MAGYAR 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEKBEN

A kortárs büntetés-végrehajtási jog szakirodalmának történetében nem született még 
átfogó tanulmány a kapcsolattartáshoz való jogról vagy magáról az intézményrõl. Ennek 
egy részének pótlására tesz kísérletet ez a dolgozat, aminek legfõbb forrásául büntetés-
végrehajtási intézetekben tett látogatások tapasztalatai és az ott készített anonim interjúk 
szolgálnak.
Központi elem a reintegráció és a kapcsolattartás intézményének szoros kapcsolata, 
hiszen az intézeten kívüli világgal való kommunikáció elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
büntetés letöltése után, a társadalomba visszailleszkedni tudó, családjukkal jó 
kapcsolatot ápoló emberek szabaduljanak a végrehajtásból.
A tanulmány a különbözõ kapcsolattartási formák bemutatása és empirikus értékelése 
mellett a digitális világ és az internet adta lehetõségekkel szintén foglalkozik. A dolgozat 
olyan kuriózumokat is tárgyal, mint az intim kapcsolattartás lehetõsége vagy a nem 
megengedett kapcsolattartási formák gyakorlati megvalósulásai. A hazai és nemzetközi 
ellenõrzést végzõ szervezetek írásos jelentéseit is ismerteti a dolgozat azzal, hogy a 
jelenlegi hiányosságokra és azok megoldási lehetõségeire is rámutat.
A tanulmány a hazai büntetés-végrehajtáson belüli kapcsolattartás akadályait, pozitív 
kezdeményezéseit, fejlõdési lehetõségeit mutatja be példákon és a jövõ lehetõségein 
keresztül.
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BÜNTETÕ ELJÁRÁSJOGI 
TAGOZAT I.

45



XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció

Témavezetõ:
Dr. Molnár Gábor

adjunktus, PPKE JÁK
dr. Nagy Gábor Bálint

külsõ konzulens, PPKE JÁK

BENEDEK BARBARA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

A BÜNTETÕELJÁRÁS "MENTÕÖVE", AVAGY A GYORSÍTÓ ELJÁRÁSOK

A jogalkotó nagy hangsúlyt fektet a büntetõeljárás gyorsítására. Jogrendszerünkben 
számtalan olyan jogintézmény jelent meg, amely azt a célt szolgálja, hogy az eljárások ne 
húzódjanak el. E jogintézmények megalkotása kétséget kizáróan szükséges és praktikus. 
Nem szabad figyelmen kívül hagyni azonban azt a tényt, hogy e cél megvalósulásának 
kiindulópontja a hatékony bûnüldözés és a büntetõjogi felelõsségre-vonás 
eredményességének fokozása.
A jogalkotónak a jövõben is törekednie kell arra, hogy a jogalkalmazó számára még több 
olyan alternatív megoldást kínáljon fel, amely elõsegíti a büntetõeljárás gyorsított 
befejezését. Ehhez azonban az is szükséges, hogy az adott szabályozási keretek között az 
igazságszolgáltatás szereplõi szemléletváltással újraértékeljék azokat az elõnyöket, 
melyekkel a gyorsító eljárások alkalmazása jár. Így talán megtalálhatjuk az egyensúlyt az 
egyén alapjogainak védelme és az eljárás gyorsításához fûzõdõ érdekek között.

Témavezetõ:
Prof. Dr. Róth Erika

egyetemi tanár, ME ÁJK

KÁLLAI KLAUDIA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A BÜNTETÕELJÁRÁST GYORSÍTÓ KÜLÖN ELJÁRÁSOK

A büntetõ igazságszolgáltatással szemben minden korban megnyilvánuló követelmény 
az eljárások észszerû idõben való befejezése. Hatályos büntetõ eljárásjogi törvényünk 
ugyan az alapelvek között nem tartalmazza az idõszerûség követelményét, de a 
részletszabályok közül több is tükrözi a jogalkotó ezirányú elvárásait. Ezek közé 
tartoznak a Be. Ötödik részében szabályozott, dolgozatomban részletesen megvizsgált 
bíróság elé állítás és tárgyalás mellõzése címû eljárásokra vonatkozó rendelkezések.
Munkám során elõször az eljárások elhúzódásának alapvetõ problémájával és a külön 
eljárások jellemzõivel foglalkozom, majd az érintett jogintézmények kialakulásának 
rövid áttekintését követõen azok jelentõségét, alkalmazási feltételeit állítom a 
középpontba. Dolgozatomban nemcsak a hatályos törvény, hanem a készülõ új büntetõ 
eljárásjogi törvény eddig megjelent, társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezete alapján 
is vizsgálom az említett jogintézményeket, hiszen ahogyan „Az új büntetõ eljárási 
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törvény szabályozási elvei” elnevezésû dokumentum is tartalmazza, a készülõ 
jogszabály fõ irányelvei a „hatékonyság, gyorsaság, egyszerûség, korszerûség, 
koherencia és célszerûség”. Fontosnak tartom megvizsgálni, hogy az említett eljárások 
hogyan mûködnek a gyakorlatban, melyek e jogintézmények alkalmazásának elõnyei és 
hátrányai, valamint akadályai. A magyar szabályozás bemutatását követõen magyar és 
idegen nyelvû források felhasználásával kitértem arra is, hogy a tárgyalt jogintézmények 
milyen formában vannak jelen egyes európai országokban.
A jogintézmények vizsgálata alapján úgy vélem, hogy nincs szükség a büntetõeljárás 
további egyszerûsítéséhez, gyorsításához a jelenlegi eljárást gyorsító külön eljárások 
körének bõvítésére, inkább a meglévõ eljárásokban lévõ lehetõségek fokozott 
kihasználására kellene törekedni. Ezt célozza a készülõ új törvény tervezete is azzal, 
hogy az érintett jogintézményeknek a jelenleginél szélesebb körû alkalmazása 
érdekében tartalmaz rendelkezéseket.

Témavezetõ:
Dr. Hengl Melinda

tanársegéd, PTE ÁJK

SZINGER DÓRA
jogász
Osztatlan, 8. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A MEDIÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

“A mediáció a vita kimenetelét alapvetõen magukra a felekre bízza. Felmenti õket a 
kívülálló, magasabb rangú hatóságok véleménye és szabályai alól, legyenek ezek jogi 
vagy más természetûek. Ezen túlmenõen a mediáció nem csupán azt engedi meg, hogy a 
felek maguk állítsanak fel szabályokat az elfogadható megoldás érdekében, hanem arra is 
készteti õket, hogy találjanak olyan megoldást, amelyet saját hatókörükben meg tudnak 
valósítani, vagyis a felek állítják fel a szabályokat, és õk teremtik meg a vita 
megoldásának feltételeit is.”
A magam részérõl messzemenõen egyetértek azzal, hogy a vitákat sokkal hatékonyabban 
lehet békés úton rendezni, így nem is volt kérdés számomra, hogy a mediáció és annak 
minél hatékonyabb érvényesülése mellett fogok érvelni a dolgozatomban.
Ennek megfelelõen tekinti át a dolgozat a mediáció legfõbb elméleti és gyakorlati 
kérdéseit annak érdekében, hogy javaslatokat tehessek a jogintézmény esetleges 
továbbfejlesztése, minél hatékonyabb érvényesülése érdekében.
A mediációt (vagy ahogyan a törvény fogalmaz: a közvetítõi eljárást) 2002-ben vezették 
be Magyarországon, ezzel is elõsegítve azt, amit a fenti idézet is remekül szemléltet, 
hogy a terhelt és a sértett maguk állíthassák fel a szabályokat a vitájuk eldöntéséhez, és 
olyan megoldásra törekedhessenek, amely elfogadható számukra. Szerencsére 
kimondható, hogy a kezdeti idõszakokhoz képest a jogintézmény kezd kiforrni, egyre 
nagyobb jelentõséget kap és egyre népszerûbb a társadalom körében. Ezeket az 
állításokat alátámasztják a vizsgált statisztikai adatok is.

BÜ
N

TE
TÕ

 E
LJ

Á
RÁ

SJ
O

G
I T

A
G

O
ZA

T 
I.

47



XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció

A kutatás alapján egyre inkább megfogalmazódott bennem, hogy a mediáció 
jogintézményének sokkal nagyobb nyilvánosságot kell kapnia, és a terhelteket és a 
sértetteket ösztönözni kellene arra, hogy vitáikat a közvetítõi eljárás keretében oldják 
meg. Ehhez szükséges a hatóságok (fõként az ügyészség) pozitív hozzáállása is. Ezzel 
nemcsak a bíróságok tehermentesítése valósulhatna meg, hanem az ügyben valóban a 
terhelt és a sértett számára is elfogadható megoldás születhetne.

Témavezetõ:
dr. Horváth Katalin Renáta

megbízott oktató, PPKE JÁK
Dr. Péceli Ádám

külsõ konzulens, PPKE JÁK

SKOBRÁK ALEXANDRA
jogász
Osztatlan, 7. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

A NEMZETKÖZI IRÁNY HATÁSA A VAGYON-VISSZASZERZÉSI ELJÁRÁS 
ALAKULÁSÁRA

A büntetõeljárás prevenciós céljainak megvalósulásához abban az esetben, ha az 
elkövetõnél illegális vagyongyarapodás következik be, elengedhetetlen feltétel az ilyen 
vagyon felderítése. A magyar jogalkalmazásban ennek ellenére mégsem alakult ki az a 
szokás, hogy a vagyonfelderítést az eljárás részévé tegyék. A nemzetközi szintéren egyre 
jobban hangsúlyt kap a jogharmonizáció, mind a vagyon-visszaszerzési eljárás, mind a 
kiterjesztett hatályú elkobzás tekintetében. A magyar szabályozást is elsõsorban az 
európai uniós, valamint az egyéb nemzetközi elvárások hatására változtatta a jogalkotó, 
azzal a céllal, hogy az megfelelõen betagozódjon a nemzetközi hálózatba. A jogalkotói 
törekvés ellenére is azonban az eljárással kapcsolatban – egyrészt annak újszerûsége 
miatt -  több probléma is felmerül. 
Dolgozatomban a magyar szabályozásra hatást gyakorló európai uniós jogforrásokat, a 
hazai szabályozás fejlõdését, jelenlegi mûködését, valamint egyes külföldi országok 
szabályozását, az Emberi Jogok Európai Bíróságának néhány ítéletét és az országokat 
összefogó nemzetközi hálózatokat mutatom be. Az egyes nemzetközi fórumok és 
különbözõ nemzeti szintû szabályozások vizsgálata során láthatóvá válik annak 
körvonala, hogy az uralkodó trendhez képest a magyar szabályozás hol helyezkedik el.
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Témavezetõ:
Dr. Fantoly Zsanett

egyetemi docens, SZTE ÁJK

LICHTENSTEIN ANDRÁS
jogász
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A TERHELT EMBERI JOGAI ÉS A BÜNTETÕELJÁRÁS EGYES ALAPELVEI

Mint ahogyan azt a címe is elõrevetíti, a dolgozat elsõsorban a nemzetközileg elismert 
emberi jogok és a büntetõeljárási alapelvek kapcsolatára koncentrál. A büntetõeljárási 
jog körében az alapelveken túl a terhelt joghelyzetével és érintõlegesen a 
felülvizsgálattal, mint rendkívüli perorvoslattal is foglalkozik.
Ami az emberi jogokat illeti, az eljárási jellegû jogok elsõsorban a tisztességes eljárás 
körén belül, annak elemeiként jelennek meg, mint a jog a bírósági eljáráshoz és a 
jogorvoslathoz, jog a védelemhez, az ártatlanság vélelme, az önvádra kötelezés tilalma, 
az anyanyelv használata és a tárgyalás nyilvánossága. Ezek mindegyike jelentõs 
mértékben befolyásolja a terhelt joghelyzetét és alapelvként határozzák meg a 
büntetõeljárás egészét. Az említett jogok és alapelvek kapcsán a szerzõ felvet és vizsgál 
egy-egy kérdéskört, amelyek esetén fennáll annak a veszélye, hogy az eljáró hatóságok 
és bíróságok a terhelt sérelmére esetlegesen jogsértést kövessenek el.
Figyelemmel arra, hogy a nemzetközi emberi jogi szervek (pl.: az EJEB) határozatai 
felülvizsgálatot eredményezhetnek, e szervek tekinthetõk egyfajta, a büntetõeljárás 
rendszerén kívüli jogorvoslati fórumnak, amelyek biztosítják az eljárási jellegû emberi 
jogok védelmét és az azoknak megfelelõ igazságszolgáltatást akkor is, amikor a hazai 
büntetõeljárási rendszer és annak alapelvei eredetileg ennek elmulasztottak eleget tenni.

Témavezetõ:
dr. Várdai Viktória Jáde
tanársegéd, NKE RTK

MECZKÓ ALEXANDRA
pénzügyi nyomozó
BA, 5. félév
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar

A VAGYON-VISSZASZERZÉS ELVI KÉRDÉSEI AZ EURÓPAI UNIÓ BÛNÜGYI 
EGYÜTTMÛKÖDÉSI RENDSZERÉBEN

A vagyon-visszaszerzés önmagában is jelentõs eljárási terület az országok 
büntetõügyeihez kapcsolódóan, azonban fontossága fokozódik az Európai Unió 
(továbbiakban: Unió) bûnügyi együttmûködésében betöltött szerepével. Tudományos 
diákköri munkám célja a vagyon-visszaszerzés koncepciójának uniós jogi szabályozás 
alapján történõ átfogó ismertetése.
Az Unió bûnügyi együttmûködésének keretében nagy hangsúlyt fektet a szervezett 
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bûnözés elleni küzdelemre, hiszem a bûnözõi körök bûncselekményeinek kiterjedése 
nemzetközivé nõtte magát. Ennek türkében mutatkozik szükségesnek a vagyon-
visszaszerzés, mint önálló eljárási terület uniós szintû szabályozása.
Az Unió bûnügyi együttmûködésének keretében folytatott jogalkotási tevékenység 
történeti kialakulásának és változásainak ismerete elengedhetetlen, hiszen az évek során 
egy dinamikusan fejlõdõ bûnügyi és igazságügyi együttmûködést alakult ki, melyben a 
jogi aktusok megalkotásának gyakorisága figyelhetõ meg.
A történeti bemutatást követõen vizsgálat tárgyát kell, hogy képezze a bûnügyi 
együttmûködés jogszabályok által meghatározott, aktuális struktúrája. Az 
együttmûködés rendszerében kiemelendõ, hogy a vagyon-visszaszerzés mely 
területekhez, milyen módon és mértékben kapcsolódik, legyen szó jogi szabályozási 
(harmonizáció, kölcsönös elismerés) vagy gyakorlati kérdésekrõl (információcsere, 
tapasztalatok megosztása).
Az Unió 28 tagállamának egységes jogi keretet igyekszik kidolgozni a vagyon-
visszaszerzés területén a hatékony együttmûködés céljából. Ezen tevékenységének 
megértése végett fontos vizsgálni e jogalkotási terület kidolgozásának hátterében álló 
okokat és annak célkitûzéseit. A vagyon-visszaszerzés ugyanis a vagyon megtérülésének 
lehetõsége mellett hatékony eszköz lehet a bûnmegelõzés területén.
A vagyon-visszaszerzésre vonatkozó aktuális uniós irányelv (Az Európai Parlament és a 
Tanács 2014/42/EU Irányelve (2014. április 3.) a bûncselekmény elkövetési eszközeinek 
és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és 
elkobzásáról) elvi tételeket fogalmaz meg a befagyasztás és az elkobzás fejlesztésének 
vonatkozásában. Az irányelvben meghatározásra kerülnek a kiterjesztett hatályú 
elkobzás minimumszabályai. Az elkobzás és a vagyonelkobzás magyar büntetõjogi 
ismertetésének keretében vizsgálhatók a minimumstandardok átültetésének lehetséges 
módozatai.

Témavezetõ:
Dr. Simon Béla 

r. õrnagy, szaktanár, NKE RTK

PÁLINKÁS DÓRA
gazdaságvédelmi nyomozó
BA, 5. félév
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar

A VAGYON-VISSZASZERZÉSI ELJÁRÁS ELMÉLETI TÉZISEI ÉS 
MEGVALÓSULÁSI LEHETÕSÉGEI A GYAKORLATBAN

A vagyon-visszaszerzési eljárás az állami büntetõhatalom érvényesülésének egyik 
eszköze. A bûnözõk által illegális formában megszerzett vagyonok óriási károkat 
okoznak minden olyan esetben, ahol pénz mozog. Mivel e gazdasági és vagyon elleni 
bûncselekmények a lakosság elõtt legtöbbször látenciában maradnak, nem esik azonos 
megítélés alá például az emberöléssel, vagy más élet, testi épség, egészség elleni 
bûncselekménnyel, pedig az ezekkel okozott kár olyan sérelmet okoz mind az egyes 
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magánszemélyeknek, jogi személyeknek, mind az államnak, hogy a legtöbb esetben a 
kárhelyreállítás lehetetlen.
Dolgozatomban ismertetésre kerül az elkövetõk által okozott károk megtérülésének 
lehetõségei a sértettek oldaláról, ennek nemzetközi és nemzeti jogi keretei, illetve 
megvalósulási lehetõségei.
Emellett fontosnak tartom a vagyon-visszaszerzési eljárás szükségességének 
magyarázatát és alátámasztását, valamint a téma feldolgozása kapcsán felmerülõ 
fogalmi anomáliák tisztázását. Ennek érdekében számos hazai és nemzetközi szintû 
jogforrás került felhasználásra.
Az eljárás alapjául szolgáló Európai Uniós kerethatározatok, valamint ezek tartalmi 
kitöltésére alkalmas nemzeti jogi szabályozók kerülnek feltüntetésre, illetve az ezek által 
okozott nehézségek gyakorlatban történõ megvalósulása is bemutatásra kerül. 
Dolgozatom elkészítése során számos javaslattal éltem az eljárás hatékonysága és 
gyorsítása érdekében, ilyen lenne például a profilelemzés bevezetése, a bizonyítási teher 
legtöbb esetben történõ megfordítása, valamint további nemzetközi szabályozók 
létrehozása a vagyon-visszaszerzési hatóságok által kihasznált kiskapuk befoltozására.
A hazai ARO-nál, azaz a Vagyon-visszaszerzési Egységnél tett látogatásaim során 
beleláttam a mindennapi munkájukba, hogy mely szervekkel vannak mindennapi 
kapcsolatba, hogyan mûködik a nemzetközi együttmûködés, mik jelentenek megoldásra 
váró problémát, és hogy az eredményesség érdekében milyen nyomozati 
cselekményeket végeznek.
Dolgozatom két Európai Uniós tagállam vagyon-visszaszerzési tevékenységét is 
bemutatja, valamint ezekbõl jogintézményeket kiragadva, javaslatokkal éltem ezek 
Magyarországon történõ alkalmazására, amelyektõl talán fokozható lesz a hazai Egység 
eredményessége, ilyen például a bûnözõi életmód, a hatóságok érdekelté tétele, 
gyakoribb képzések, továbbképzések, az alapügyben eljáró hatóságok nyomozati 
cselekményeiknél szélesebb körû látásmód alkalmazása. 

Témavezetõ:
Dr. Szabó Krisztián

egyetemi docens, DE ÁJK

HORVÁTH HENRIETT
jogász
Osztatlan, 9. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ ELJÁRÁS IDÕSZERÛSÉGÉNEK KÉRDÉSEI AZ EGYESÜLT 
ÁLLAMOKBAN LEFOLYTATOTT BÜNTETÕELJÁRÁSOKBAN

A gyors eljáráshoz való jog követelménye az Egyesült Államokban az Alkotmány 
Hatodik Kiegészítésébõl vezethetõ le, mely egyebek között rögzíti, hogy 
„Büntetõügyekben a vádlottnak joga van arra, hogy ama állam és kerület elfogulatlan 
esküdtszéke, melyben a bûncselekményt elkövette gyors és nyilvános tárgyaláson bírálja 
el az ügyét...". Ezt a rendelkezést aztán a Legfelsõbb Bíróság esetjoga töltötte meg 
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érdemi tartalommal. Ezen ítéletek közül is egyértelmûen kiemelhetõ a Barker-ügy, 
melyben a Legfelsõbb Bíróság meghatározta azt a négy szempontot, melynek 
egymáshoz való viszonya alapján eldönthetõ, hogy sérült-e a vádlott gyors eljáráshoz 
való joga. Ezek a tényezõk a következõk: az eljárás elhúzódásának idõtartama; az eljárás 
elhúzódásának indoka; a vádlott mikor és mennyiben hivatkozott a gyors eljáráshoz 
fûzõdõ jogának sérelmére; és végezetül, hogy a vádlott milyen jogsérelmet szenvedett az 
eljárás elhúzódása miatt.
Az amerikai törvényhozás a Legfelsõbb Bíróság esetjogán túlmenõen 1974-ben külön 
törvényt (az ún. Speedy Trial Act-et) fogadott el a szövetségi szintû büntetõ eljárások 
során a gyors eljárás követelményének érvényesítése érdekében. A törvény nem csak 
radikálisan rövidítette a bírósági eljárások idõtartamát, hanem rendkívül súlyos 
szankciót is szabott a gyors eljárás követelmények megsértése esetére: az eljárás 
megszüntetését. Az amerikai jogrendszerben nem meglepõ módon az elfogadott törvény 
kiállta az idõ próbáját, és mindössze egy alkalommal, 1979-ben került sor a 
módosítására, azóta változatlan tartalommal van hatályban. 
A dolgozatban egyaránt bemutatom az amerikai Legfelsõbb Bíróság vonatkozó 
gyakorlatát, valamint a Speedy Trial Act fõbb rendelkezéseit és azok kritikáját - melyek 
együttesen szükségesek ahhoz, hogy a terheltek gyors eljáráshoz való joga megfelelõen 
érvényesülhessen a büntetõeljárásban. Ezen tapasztalatok pedig akár arra is alkalmasak 
lehetnek, hogy példát mutassanak a Magyarországon készülõ új büntetõeljárási törvény 
egyes rendelkezései számára.

Témavezetõ:
Dr. Fenyvesi Csaba

egyetemi docens, PTE ÁJK

STEIMANN KATALIN
jogász
Osztatlan, 8. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

SEGÍTÕK A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN

A segítõk egy fehér foltja a büntetõ eljárásjognak. Témaválasztásom legfõbb oka, hogy a 
tárgykörrel összefüggõ, jól áttekinthetõ monográfia még nem született, kevés a segítõkre 
koncentráló feljegyzés. Tanulmányaim során sokszor találkoztam a védõügyvéd, az eseti 
gondok vagy akár a törvényes képviselõ kifejezéssel, azonban információt nem minden 
esetben kaptam a gyakorlati oldalról, nem volt tudomásom arról, hogy a való életben 
ezen segítõk munkái hogyan valósulnak meg, mik minõsülnek hátráltató tényezõknek 
vagy éppen melyek segítik az eljárásukat.
Kutatási módszereim közé tartozott a jogtörténeti vonatkozások áttekintése, 
reprezentáltam és elemeztem a jogalkalmazók (ügyész, bíró, nyomozó) körében végzett 
felméréseimet, vizsgáltam a témával kapcsolatban született állásfoglalásokat. 
Hipotéziseim megválaszolásával és összegzéssel zártam a dolgozatomat, véleményt 
nyilvánítottam a segítõk jelenlegi helyzetérõl.
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Témavezetõ:
Dr. Hack Péter

egyetemi docens, ELTE ÁJK

BUDAI MIHÁLY EGON
jogász
Osztatlan, 7. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

SÉRTETTI RÉSZVÉTEL A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓ 
JOGÁRA FIGYELEMMEL

Az Európai Unió egyre mélyülõ integrációja jegyében az állami szuverenitás utolsó 
bástyáját jelentõ büntetõjogi kérdésekben is születnek szupranacionális és kormányközi, 
a kooperáción túlmutató, a tagállamokra kötelezõ szabályok. A jogharmonizáció egyik 
területe a sérteti jogok köre. A (Lisszaboni Szerzõdéssel módosított) Európai Unió 
mûködésérõl szóló szerzõdés egy ponton expressis verbis felhatalmazza az Uniót az 
áldozatvédelmi jogszabályok közelítésére, a másodlagos jogforrások közül pedig a 
Magyarország által 2015 novemberéig 54 lépésben implementált 2012/29/EU irányelv a 
legjelentõsebb norma. Az áldozati (sértetti) jogok körét az 1980-as évektõl kezdve egyre 
nagyobb elismertség övezi.
Írásomban a nemzetközi jogtudomány egy interdiszciplináris ága, a jogkövetés-
tudomány (compliance research) elméleti keretében belül követem nyomon, hogy 
Magyarország büntetõ eljárásjoga mennyiben felel meg a 2012/29/EU irányelv által 
támasztott elvárásoknak. A sértetti (áldozati) jogok konceptualizálása után felvázolom a 
jogkövetés fogalmát, és ennek az EU-val foglalkozó területének jelenlegi állapotát. Ezt 
követõen térek rá az Irányelv rendelkezéseinek bemutatására. Az Irányelv által garantált 
sértetti részvételi jogokat egyesével ismertetem, a magyar büntetõ eljárásjogra vetítve. 
Ez utóbbi elsõsorban a hatályos büntetõeljárási kódex (a Be.) és a kapcsolódó 
másodlagos irodalom alapján fog történni. Lezárásként a kutatás lehetséges 
továbbfejlesztésének, továbbgondolásának néhány irányát vázolom föl.
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Témavezetõ:
Dr. Fenyvesi Csaba

egyetemi docens, PTE ÁJK

KRETZ ANNAMÁRIA
jogász
Osztatlan, 8. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A FIATALKORÚAK ELLENI BÜNTETÕELJÁRÁS SAJÁTOSSÁGAI

A fiatalkorúak elleni büntetõeljárást bemutató dolgozatom elsõsorban a sajátos elkövetõi 
körrel szembeni speciális fellépés szükségességét ismerteti. Ebben az életkorban ugyanis 
az elkövetõ még nem képes felismerni a tettei következményét, nehezen tudatosul a 
fiatalkorúban, hogy bûncselekményével milyen károkat idézhet elõ. Éppen ezért van 
szükség különös rendelkezésekre, fellépésre és komolyabb odafigyelésre az elkövetõi 
körrel szemben.
A munkám során elõször a történeti részek elemzésére térek ki. Bemutatom, miként 
jutottunk el az egyenlõ bánásmódtól a hatályos büntetõeljárási törvényben szereplõ 
fiatalkorúak elleni külön eljárásig. Ezt követõen a nemzetközi kitekintésben Anglia és 
Wales fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezéseire térek ki, fõként a szigetországokban 
sajátos megelõzési, beavatkozási eszközök bemutatására. Ezután a hatályos Be. 
vonatkozó rendelkezéseit vizsgálom, bemutatom miként biztosított a „más elbánás” a 
törvényben. Áttekintést nyújtok a Btk. fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezéseirõl 
különösen a büntetési rendszerekrõl, továbbá kitértem a készülõ büntetõeljárásról szóló 
törvény tervezetére is. Interjút készítettem a Pécsi Járásbíróságon egy fiatalkorúak 
ügyeiben eljáró bíróval, amely során leginkább azokra a kérdésekre koncentráltam, hogy 
elegendõek-e a bizonyítási eszközök - fõként a környezettanulmány - ahhoz, hogy a 
bíróság hiánytalanul felderítse a tényállást.
A kutatásom során arra a megállapításra jutottam, hogy a sajátos elkövetõi körrel 
szembeni speciális fellépést, megfelelõ odafigyelést egy különálló intézményrendszer 
tudná a legmegfelelõbben biztosítani. A bizonyítási eszközök vizsgálata alapján 
felvetettem, hogy a bûncselekmény elkövetésének miértjére a választ sok esetben egy 
igazságügyi pszichológus szakértõ adhatná meg, aki nagy segítséget nyújtana az eljáró 
hatóságoknak. Továbbá úgy gondolom, indokolt lehet a nyomozóhatóság részérõl egy 
speciális szaktudással rendelkezõ szakember, nyomozó igénybevétele is.
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Témavezetõ:
Dr. Hack Péter

egyetemi docens, ELTE ÁJK

BORDÁCS BÁLINT
jogász
Osztatlan, 9. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

ÁRTATLAN TERHELT ELÍTÉLÉSÉHEZ VEZETÕ BÍRÓI TÉVEDÉSEK OKAI, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZEMÉLYI BIZONYÍTÉKOK TÉVES 
ÉRTÉKELÉSÉRE

Dolgozatomban alapvetõen a bírói tévedésekhez, téves ítéletekhez vezetõ okokat 
vizsgálom meg a személyi bizonyítékokra kiemelt figyelmet fordítva. A dolgozat elsõ 
részében bemutatom a téma jelentõségét két konkrét ügy, Pusoma Dénes ügye, illetve a 
móri bankrablást követõ eljárás hibáinak felelevenítésével.
A második részben a vallomások megbízhatóságáról írok. Górcsõ alá veszem a személyi 
bizonyítékok jelentõségét, hogy milyen szerepet játszanak az eljárások során, és milyen 
súlyuk az egyéb bizonyítékokhoz viszonyítva. Különös figyelmet fordítok a 
tanúvallomások jelentõségének bemutatására, és arra, hogy a személyi bizonyítékok 
hiánya milyen komoly nehézségekhez vezethet a büntetõeljárás során. Megvizsgálom, 
hogy milyen hatások érik a tanúkat az észleléstõl a tanúvallomás tételéig és ez hogyan 
befolyásolja a tanúvallomás tartalmát. Elkülönítem a tudomásszerzésre ható objektív és 
szubjektív körülményeket és bemutatom ezek hatásait.
A dolgozat harmadik részében releváns szakirodalom, védõbeszédek, tárgyalási 
beszámolók elemzése során tanulmányoztam, hogy mely tényezõk befolyásolhatják a 
tanúkat a vallomástétel, valamint a felismerésre bemutatások során, ezek eredményképp 
milyen vallomások születhetnek és ezek a bíróság eljárása során milyen hibákhoz, 
tévedésekhez vezethet.
Vizsgálom, hogy a büntetõeljárás során hogyan lehet feloldani az ellentétet a nyomozó 
hatóságok eredményességéhez - tehát lényegében az igazság kereséséhez - fûzõdõ 
társadalmi érdek és az állampolgári jogok védelméhez fûzõdõ társadalmi érdek között, 
amelynek garanciális szabályai megkötik a nyomozó hatóságok kezét a 
bûncselekmények felderítése során.
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Témavezetõ:
Dr. Fantoly Zsanett

egyetemi docens, NKE RTK
Dr. Tarján Gábor

egyetemi docens, NKE RTK

KÓTI GERGÕ SÁNDOR
bûnügyi igazgatási  – gazdaságvédelmi 
szakirány
BA, 5. félév
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar

A SZAKÉRTÕK JELENTÕSÉGE ÉS A SZAKÉRTÕI BIZONYÍTÁS 
PROBLEMATIKÁJA A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN KONKRÉT ESETEK 
TÜKRÉBEN

A tudomány és a technika fejlõdésével egyre fontosabbá vált a különleges 
szakértelemmel rendelkezõ szakértõk szerepe a büntetõeljárásban. Az általuk készített 
szakvélemény magas bizonyítóerõvel bír, az egyik legfontosabb bizonyítási eszköz. 
Ebbõl adódóan rendkívül fontos a szakértõk szakmai felkészültsége, szakirodalmi 
jártassága, korszerû tudás birtoklása, rendszeres szakmai továbbképzéseken való 
megjelenése és a szakértõi rendszer jogi szabályozásnak megfelelõ és eredményes 
mûködése.
Tudományos diákköri dolgozatom alapvetõ célkitûzése a szakértõk büntetõeljárásban 
betöltött kiemelkedõ szerepének és a szakvélemény jelentõségének bemutatása, a 
szakértõi rendszer mûködési problémáinak a feltárása, illetve arra megoldási javaslattal 
történõ reflektálás.
A dolgozatban bemutatásra kerülnek olyan esetek, ahol a szakértõi vélemény volt 
perdöntõ, vagy éppen a szakértõi vélemény vitte tévútra az egész eljárást. A választott 
eseteim a közvélemény számára is ismertek, tehát a szakértõnek nem csak a 
büntetõeljárásban, hanem a mindennapi életben betöltött szerepe is jelentõs. A szakértõi 
rendszer mûködésének, jogi helyzetének alapvetõ ismerete elengedhetetlen, nem csak a 
rendvédelemben és az igazságszolgáltatásban, hanem bárkinek a társadalomban.
Az interjúkészítéssel végzett saját kutatásom (mély- és szimplainterjúk) célja, hogy a 
szakértõk jogi hátterének és a szakvélemények jelentõségének vizsgálata után, az adott 
témához kapcsolódó jogi és gyakorlati problémákat felkutassam, a már feltárt 
problémákat ellenõrizzem, majd ezekre esetleges javaslatokat tegyek. Különbözõ 
szakterületen dolgozó és különbözõ szakértõi tevékenységet végzõ személyekkel 
készítettem interjút, melynek köszönhetõn átfogó képet kaphattam a szakértõi rendszer 
mûködésérõl.
Aktuális, valós, elgondolkodtató válaszokat kaptam a kérdéseimre. Több olyan 
problémát is sikerült feltárni, melyek a gyakorlatban a szakértõk mindennapjaiban jelen 
vannak.
 Számos a dolgozatban megjelölt tény és eredmény mutatja, hogy a szakértõi rendszer 
mûködõképes és sokszor eredményes, ám korán sem tökéletes. Szükségeltetik a 
jogszabályok reformálása, szakértõk etikai felelõsségének növelése, megfelelõ anyagi, 
technikai feltételek biztosítása, szakértõk szakmai és egyéb alkalmasságának folyamatos 
vizsgálata, a szakértõk továbbképzése.
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Témavezetõ:
Prof. Dr. Karsai Krisztina

egyetemi tanár, SZTE ÁJK

TÓTH GÉZA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A TETTAZONOSSÁG ÉS A NE BIS IN IDEM ELV, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 
HAZAI ÉS NEMZETKÖZI BÍRÓSÁGOK GYAKORLATÁRA

Dolgozatomban a tettazonosság kérdéseivel foglalkozom, vizsgálva azt, mennyiben 
érvényesül a bíróság vádhoz kötöttsége, valamint hogy a tettazonosság mennyiben 
határozza meg a ne bis in idem elv alkalmazását. A téma feldolgozása azért szükséges, 
mert a fenti kérdések olyan kardinális eljárásjogi alapelvek érvényesülését és terjedelmét 
határozzák meg, mint a funkciómegosztás elve, a védelem elve, a vádelv, valamint a 
kétszeres eljárás tilalma. A tettazonosság értelmezési tartományának tendenciáit a 
jogtudományi álláspontok, valamint a bírósági határozatok és döntések tükrében 
elemzem. Írásomban nemcsak a vád és ügydöntõ határozat viszonyát vizsgálom, hanem 
a jogerõs ügydöntõ határozatot követõ újabb vádemelés problematikusságával is 
foglalkozom, ennek megfelelõen pedig az említett kétszeres eljárás tilalmának 
vonatkozó elemét, az idem fogalmát elemzem. A tettazonosság határainak kijelölése 
közvetlenül befolyásolja a kétszeres eljárás tilalmának extenzióját, a rendkívüli 
perorvoslatok és az új eljárások arányát is. A ne bis in idem elv kapcsán annak 
meghatározása, hogy mi számít azonosnak a büntetõeljárásban, komoly kihívásokat rejt. 
Ennek bemutatása érdekében foglalkozom a magyar bírói gyakorlattal. Azonban a 
kiterjedt vizsgálat nélkülözhetetlen a téma feldolgozása szempontjából, így nemzetközi 
kitekintést is végeztem, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának és az 
Európai Unió Bíróságának a judikatúrájára.

Témavezetõ:
Dr. Gácsi Anett Erzsébet

adjunktus, SZTE ÁJK

SZILÁGYI VERONIKA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ INFORMÁCIÓFORRÁS VÉDELME A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN

A dolgozatomban kiindulópontom a forrásvédelmi szabályozás eljárás-dogmatikai 
központú és ezzel párhuzamosan alapjogi megközelítése volt, ahol különösen a 
nyelvtani, logikai, rendszertani és teleologikus értelmezési módszert alkalmaztam. 
Fontosnak tartottam továbbá a kutatás során, a szakirodalom feldolgozása mellett a 
kialakult joggyakorlatot is bemutatni. A dolgozatomban arra a kérdésre kerestem a 
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választ, hogy létezik-e hatékony forrásvédelmi szabályozás a magyar büntetõeljárás 
területén, és melyek azok a garanciák, amelyeknek A büntetõeljárásról szóló törvényben 
történõ rögzítésével a forrásvédelem a véleménynyilvánításhoz való jog sarokköveként 
funkcionálhat.
A dolgozatom elején feltett kérdés elméleti és gyakorlati megvalósulásának körbejárása 
után arra a megállapításra jutottam, hogy a forrásvédelem teljes körûvé tételéhez a 
jelenleg hatályos szabályozás részbeni pontosítása, részbeni kiterjesztése szükséges. Így 
fontosnak tartom a forrásvédelem szintjének emelése érdekében a szabadúszó újságírók 
vallomásmegtagadási jogának expressis verbis szabályozását akár A büntetõeljárásról 
szóló törvény szintjén. A források közvetett formában történõ azonosításának 
megakadályozása érdekében pedig akár a védelemnek a publikálás elõtt álló 
dokumentumokra történõ kiterjesztését, akár a lefoglalás alóli mentességek körének 
bõvítését mellõzhetetlennek tartom. Álláspontom szerint a felfedésre kötelezés 
feltételeinek szigorítása ugyancsak hozzájárulna a forrásvédelem szintjének 
emeléséhez. A fentiekre tekintettel úgy gondolom, hogy a jelenleg a bírói karra nehezedõ 
jogértelmezési bizonytalanságok kiküszöbölése jelentõs részben jogalkotói feladat, 
ugyanakkor az újságírók önszabályozási mechanizmusainak - akár etikai kódex 
formájában történõ - kiépítése szintén hozzájárulhat egy valódi és teljes körû 
információforrás védelemhez. 

Témavezetõ:
Dr. Elek Balázs

egyetemi docens, DE ÁJK

KANYUK PETRA ÁGNES
jogász
Osztatlan, 9. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

GENETIKAI SZAKÉRTÉS A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN

„A DNS-vizsgálat olyan az igazságszolgáltatásnak, mint csillagnak a távcsõ. Nem 
egyszerûen biokémiai lecke és nem egyszerûen a nagyítólencse titkainak bemutatása, 
hanem annak a lehetõsége, hogy a dolgokat a maguk valóságában lássuk.”
Barry Scheck-nek a Valódi ártatlanság címû mûben tett, DNS-vizsgálatokra vonatkozó 
megállapítása érzékletesen világít rá a génkutatásban végbemenõ, XX. században 
felgyorsuló fejlõdés eredményeire, melyek a büntetõ igazságszolgáltatás számára is 
csillagászati távlatokat nyitottak. Jelen dolgozat az ezen elbûvölõ eredmények által 
jogosan ébresztett „csodavárás” közepette igyekszik megfelelõ mérséklettel fordulni a 
kérdéshez, szem elõtt tartva azt, hogy a fiatal módszer, alkalmazásának számos 
kérdésével együtt, alapvetõen távcsõként, eszközként szolgál a csillagok kémlelésében.
A genetikai vizsgálatok büntetõeljárásban betöltött szerepét vizsgálva élesebb képet 
nyerhetünk, ha a klasszikus fogalommeghatározások helyett egy összetettebb rendszert 
konstruálunk: mivel ezen kriminalisztikai szakértés speciális jellegénél fogva magán 
viseli annak lenyomatát, csak a korszak kihívásainak kontextusában érdemes értelmezni. 
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Az így megalkotott, sajátos kis csillagrendszerünkben bolyongva teljes bizonyossággal 
megállapíthatjuk, hogy a genetikai szakértés területe a dinamikus változása, a jog 
világában való, viszonylagos idegensége, növekvõ jelentõsége folytán rendkívül 
izgalmas, a jog szemüvegén keresztül igazi kihívásként jelentkezõ kutatási lehetõséget 
teremt.
A tárgyalóterembe lépve konkrét ügyek hasábjain ismekedhetünk meg a genetikai 
szakértés alkalmazási eseteivel, az így kirajzolódó csomópontok pedig – mint a közvetett 
bizonyítással, a tényállás megalapozottságával, a szakértés szükségességének 
megítélésével vagy az új bizonyítékra alapított perújítással való kapcsolata – olyan 
kérdéseket is felvetnek, melyek megítélése még magasabb térbe vezet bennünket 
rendhagyó csillagtúránk folyamán.
Utazásunk végére érve rögzíthetjük, hogy a genetikai szakértõi vizsgálatok ugyan 
valóban nem jelentenek csodaszert, megfelelõ értékelésükkel és értelmezésükkel, 
határozott, ám rugalmas szabályozásukkal, valamint megfelelõ anyagi támogatással 
azonban való igaz, hogy új távlatokat nyitnak a büntetõeljárásban is, hozzájárulva az 
annak kardinális elemét jelentõ igazságnak a felderítéséhez. Csillagokkal szegélyezett 
utazásunkat ilyen értelemben az alábbi bölcsességgel zárhatjuk: Macte nova virtute puer: 
sic itur ad astra!

Témavezetõ:
Prof. Dr. Róth Erika

egyetemi tanár, ME ÁJK

FEKETE JUDIT
jogász
Osztatlan, 9. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

GYERMEKKÖZPONTÚ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS? AVAGY A 14. ÉLETÉVÉT 
BE NEM TÖLTÖTT SÉRTETT TANÚ HELYZETE A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN

„Válás, örökbefogadás, migráció, erõszak. Manapság elõbb-utóbb szinte minden 
gyermek kapcsolatba kerül valamilyen úton-módon az igazságszolgáltatás rendszerével. 
Ez sokuk számára keserû tapasztalatot jelent, miközben lehetne másképp…” (Az Európa 
Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról)
Dolgozatom célja a gyermek sértettek tanúkénti helyzetének, a védelmüket szolgáló 
speciális szabályoknak és intézményeknek a bemutatása a büntetõeljárás egyes 
szakaszaiban, különös tekintettel a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás egyes 
elemeinek gyakorlati megvalósulására.
A téma aktualitását támasztja alá, hogy Magyarország Kormánya 2012-ben meghirdette 
a Gyermekbarát Igazságszolgáltatás évét. Ez több szempontból is változást ígért és 
jelentett a gyermekek részvételével kapcsolatban a büntetõeljárásban – többek között 
szükségessé vált mind az anyagi, mind az eljárásjogi törvények módosítása a 
„legártatlanabbak” garanciális védelmének megvalósítása érdekében.
Hazánkban évrõl évre egyre több, napjainkban sajnos mintegy hatezer gyermek válik 
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valamilyen bûncselekmény áldozatává, így közvetlen kapcsolatba kerülnek az 
igazságszolgáltatással.
Ezzel összefüggésben kérdéses lehet, hogy vajon mennyire képes igazodni a 
büntetõeljárás a gyermekek különleges helyzetéhez, szükségleteihez és nyelvezetéhez? 
Milyen helyzetbe kerül egy ilyen védtelen, sérülékeny személy a bizonyítási eljárás 
során? Milyen környezetben, kiknek a segítségével és hogyan kerül sor a gyermek 
sértettek tanúkénti meghallgatására? Milyen speciális szabályokat ír elõ büntetõ-eljárási 
törvényünk a 14. évét be nem töltött sértett tanúk vonatkozásában? Dolgozatomban 
elsõsorban e problémák feltárására és a felmerülõ kérdések megválaszolására törekszem.
Célom, hogy különbözõ kutatási módszerek segítségével ismertessem a gyermekekre, 
mint a bûncselekmények sértett tanúira vonatkozó specialitásokat és bemutassam, 
miként valósultak meg a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatással kapcsolatos 
elvárások hazánkban a jogszabályalkotás és a gyakorlat terén.

Témavezetõ:
dr. Tóth Andrea Noémi

tanársegéd, DE ÁJK

BALOGH SÁNDOR
jogász
Osztatlan, 9. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

"REALITÁSHOZ VALÓ VISZONYA NEM MEGTARTOTT" (SZAKVÉLEMÉNY A 
MAGYAR IGAZSÁGÜGYI PSZICHOLÓGIAI SZAKÉRTÉS BÜNTETÕ-
ELJÁRÁSBELI HELYZETÉRÕL)

A hazai büntetõeljárásokban a szakértõk már hosszú ideje segítik a hatóságok, bíróságok 
munkáját, ám az igazságügyi pszichológia ebbõl a szempontból viszonylag fiatal 
tudományágnak tekinthetõ. Kiskorúsága ellenére napjainkra stabilizálta helyét a 
bûnügyi tudományok rendszerében, és kiemelt fontossággal bír az ügyek kimenetelének 
eldöntésében. De mi történik akkor, ha e szakértõi eljárás alanyává maga a szakterület 
válik? Dolgozatom pontosan erre igyekszik választ adni. Írásomban rövid historikus 
áttekintést követõen tíz problémakörön keresztül vizsgálom a magyar igazságügyi 
pszichológiai szakértés mechanizmusait a büntetõ eljárásjogban. Egyúttal igazolom azt 
az alapvetést, hogy ezek a mozzanatok a jogi szabályozás minõségébõl fakadóan a 
gyakorlat természetétõl idegen, irreális módon mûködnek. Hipotézisemet kellõképpen 
alátámasztja az általam pszichológus-szakértõkkel készített négy interjú, valamint a 
Debreceni Törvényszék tizenhat évet felölelõ ítélkezésébõl kiragadott, témám 
szempontjából releváns harmincegy büntetõügy elemzésébõl nyert statisztikai 
adathalmaz. Munkám utolsó szerkezeti egységében a vázolt defektusokra vonatkozóan 
egyéni javaslatokat, iránymutatásokat fogalmazok meg a jogalkotó számára. Az így 
teljessé ért „szakvélemény” helyes értelmezése a magyar büntetõ-jogtudományra vár, 
hogy késõbb az idõ méltányos végsõ ítéletet mondjon a „vizsgálati személy” fölött.
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Témavezetõ:
dr. Bencze Krisztina

tanársegéd, SZE
Dr. Vajda Edit

bíró,  Gyõri Ítélõtábla

PINTÉR FRUZSINA
jogász
Osztatlan, 5. félév
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

A BÛNÖS VAGYON VISSZASZERZÉSÉNEK BÍRÓI GYAKORLATA

Az ismertté vált bûncselekmények túlnyomó része a vagyoni viszonyokat sérti. Ezen 
eljárásokban nagy nehézséget jelent a bûnös úton szerzett vagyon felkutatása, illetve 
visszaszerzése. Elsõdlegesen a büntetõ eljárás célja a vagyoni sérelem reparálása, nem 
pedig a bûnös elítéltetése. Különös gondot kell tehát fordítani a bûncselekményekbõl 
eredõ vagyon felkutatására, illetõleg a bûncselekménnyel okozott kár vagyoni 
fedezetének biztosítására, melyre a büntetõ anyagi és eljárásjogi eszközök egyaránt 
rendelkezésre állnak. Ilyen eszközök a vagyonelkobzás és a zár alá vétel jogintézményei, 
melyek dolgozatom fõ témáját képezik.
Kutatásom alatt számos olyan jogesettel találkoztam, amelyekben az eljáró bíróságok 
ítéletei, illetve végzései elleni fellebbezés lényeges eleme volt a vagyoni intézkedés. 
Érdekesnek találtam ezen jogesetek alaposabb vizsgálatát ,fõként az eljáró bíróságok e 
körben elkövetett baklövéseit vagy mulasztásait, melyet a másodfokú bíróság igyekezett 
korrigálni. Továbbá vizsgáltam, hogy mik az elsõ fokon eljáró bíróság, illetve a perbíró 
lehetõségei, valamint, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre a bûncselekményben 
szerzett vagyon elvonására. Ezen felül kutatásom részét képezte, hogy a fellebbezésre és 
a vagyon fedezetének biztosítására milyen alternatívák léteznek.
Tanulmányoztam a hazai, illetve a külföldi jogszabályozást és gyakorlatot is a 
vagyonelkobzás, a zár alá vétel és az elkobzás vonatkozásában. A nemzetközi jog 
tekintetében a témához kapcsolódóan az Európai Unió tagállamai között létrejött 
bûnügyi együttmûködéssel és az Európai Tanács kerethatározataival foglalkoztam.
Ezeken felül foglalkoztam a polgári jogi igény érvényesítésével és ezzel összefüggésben 
a vagyonelkobzás elrendelésének akadályaival is.
Összefoglalóan elmondható, hogy a dolgozatom elsõdlegesen a bírói gyakorlatra épül és 
ezen belül a bûnös vagyon visszaszerzésének vizsgálatára.
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Témavezetõ:
Dr. Madai Sándor

egyetemi docens, DE ÁJK

PÁNDI GERGÕ
jogász
Osztatlan, 7. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A JOGOS VÉDELEM SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI, KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL A VAGYON ELLENI TÁMADÁS ESETÉN KIFEJTHETÕ 
VÉDELMI CSELEKMÉNYRE

A jogos védelem szabályozása a mai napig számos problémával küzd annak ellenére is, 
hogy azt az utóbbi idõben többször is módosították. Ezek pedig az egységes 
joggyakorlatot, és a védekezéshez való alapjog gyakorlását is veszélyeztetik. Éppen 
ezért dolgozatomban igyekeztem összegyûjteni a szabályozás azon pontjait, amelyek a 
legvitatottabbak, valamint újabb problémákra is megpróbáltam felhívni a figyelmet 
(például a vélt jogos védelmi helyzet vagy a megelõzõ jogos védelmi helyzet 
indokolatlannak tûnõ szûkítése). A kutatás során kitûntetett figyelmet fordítottam a 
vagyonvédelem során kifejthetõ elhárító cselekményekre, ugyanis annak ellenére, hogy 
legtöbbször ilyen helyzetekben szükséges az elhárító cselekmény, mégis ez a 
legellentmondásosabban szabályozott terület, hiszen elég csak például az ilyen 
esetekben kifejthetõ elhárító cselekmények arányosságára gondolni.
A dolgozatomban ennek érdekében részletesen ismertetettem a hatályos Büntetõ 
törvénykönyv erre vonatkozó rendelkezéseit, valamint a kapcsolódó bírói gyakorlatot, 
így pedig igyekeztem egy komplex áttekintést adni a jogintézményrõl, illetve annak 
alkalmazási nehézségeirõl. Ezen áttekintés során minden egyes esetben felhívtam a 
figyelmet a szabályozás problémáira, amelyekre igyekeztem a lehetõ legkielégítõbb 
megoldási javaslatot is megtalálni.
Reményeim szerint a dolgozatomban ismertetett problémákat a jövõben a jogalkotó – 
vagy a bírói gyakorlat – orvosolni fogja, ugyanis ezek rendezése elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a jogintézmény megfelelõen tudjon mûködni.
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Témavezetõ:
Dr. Szomora Zsolt

egyetemi docens, SZTE ÁJK
dr. Gál Andor

tanársegéd, SZTE ÁJK

TAPODI PÉTER ÁDÁM
jogász szak
Osztatlan, 9. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A MULASZTÁSRÓL

A büntetõjog területén mulasztás alatt egy olyan elkövetési magatartástípust értünk, 
amely fogalmi párjához, a tevékenységhez hasonló felfogással nem értelmezhetõ. A 
tényállásszerû mulasztáshoz ugyanis a büntetõjog két fogalmi elemet követel meg: a jogi 
kötelezettséget, valamint a cselekvési lehetõséget és képességet. E komplexebb 
felépítésbõl következik, hogy a mulasztással elkövethetõ bûncselekmények egyes 
típusai büntetõjog-dogmatikai és adott esetben alkotmányossági kérdéseket vetnek fel. 
Az ezzel kapcsolatos problémákra azonban a hazai jogalkotás, joggyakorlat, és meglepõ 
módon a jogirodalom mindezidáig nem reagált, azok továbbra is megoldásra várnak.
Jelen pályamunka ezen elhanyagolt kérdéskörre kíván reagálni oly módon, hogy egy, a 
magyar jogirodalomban eddig ismeretlen rendszerezési szempont alapján mutatja be a 
mulasztással elkövethetõ bûncselekmények sajátosságait. A téma-feldolgozás 
módszertani nóvumaként a német és a svájci jogirodalomban használt formális 
megközelítéssel tipizálom a mulasztásos bûncselekményeket, amely alapján „valódi” és 
„nem valódi” mulasztásos deliktumok között teszek különbséget. E klasszifikáció 
segítségével a jogi kötelezettség-típusok összefüggésbe hozhatók más dogmatikai 
kérdésekkel is, így például az adott bûncselekményre jellemzõ tényállási konstrukcióval 
vagy az elkövetõi körrel is.
A „nem valódi mulasztás” azonosítható a nyitott törvényi tényállású bûncselekmények 
mulasztásos változatával. Dolgozatom hipotézise szerint e tényállási konstrukció 
alkotmányosan aggályos, mivel a büntetendõség meghatározásának módja a nullum 
crimen sine lege elv sérelmét veti fel. E problémakör szemléltetõ bemutatása érdekében 
használom fel eszközként a mulasztásos deliktumok újszerû rendszerezési szempontját, 
valamint az összehasonlító részekben a német és svájci büntetõjog megoldásait.
Pályamunkám végén a felvetett hipotézis igazolására vállalkozom. Ezzel 
összefüggésben a külföldi szabályozások és jogirodalmi álláspontok alapulvételével 
állítok fel az alkotmányossági követelményeknek megfelelõ de lege ferenda javaslatot.
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Témavezetõ:
Prof. dr. Gál István László
egyetemi tanár, PTE ÁJK

HANÁK DÓRA
jogász
Osztatlan, 8. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET A BÜNTETÕ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN

Napjainkban a közösségben végrehajtandó büntetések térnyerését szolgáló Európai 
Uniós aktusok egyúttal a dolgozatban taglalt pártfogó felügyelet jelentõségére is 
kihatnak. Ezt a tendenciát erõsíti a társadalom részérõl az utóbbi évszázadtól kezdõdõen 
megfogalmazott igény, amely egyúttal a jogalkotásra is hatást gyakorolt, miszerint nem 
csak a társadalmat szükséges megvédeni a bûnelkövetõtõl, hanem szempont az õ 
védelmük is a társadalom haragjától. E folyamat eredményeképpen a pártfogó 
felügyelõk tevékenysége az elmúlt évtizedben vált igazán meghatározóvá, amely a 
Pártfogó Felügyelõi Szolgálat felállításának köszönhetõ. A pártfogók szervezettebb 
keretek között látják el feladataikat, a hatáskörbõvülés miatt pedig a büntetõ 
igazságszolgáltatáshoz egyre szorosabban kötõdõ szervezetként tartható számon. A 
pártfogó felügyelet végrehajtásán túl a Szolgálat tevékenységi köre számos egyéb 
ügycsoportra kiterjed, amelyek a büntetõeljárás különbözõ szakaszaiban bírnak 
jelentõséggel; egyrészt az elkövetõ életkörülményeihez kapcsolódó tájékozódás céljából 
az eljárás kezdeti fázisában, amely a hatékony jogalkalmazást segíti elõ, valamint ezen 
túlmenõen a kétezres évek közepén bevezetett büntetõ ügyekben alkalmazható 
közvetítõi eljárás - amely a sértetti érdekek elõtérbe kerülését eredményezte - szintén 
pártfogó felügyelõk által ellátandó ügycsoport. Az ítélkezést elõsegítõ pártfogói munka 
mellett, az újonnan bevezetett szabályozás szerint, az elkülönült büntetés- végrehajtási 
szervezethez tartozó pártfogó felügyelõk nélkülözhetetlenek többek között a büntetés- 
végrehajtási kódexbe bevezetett reintegrációs õrizetre vonatkozó elõterjesztést követõ 
környezettanulmány készítése, valamint emellett az intézkedés végrehajtása során is. E 
nóvum jelenleg a börtöntelítettség leküzdésére szolgáló leggyorsabban kivitelezhetõ 
alternatíva, ezen túlmenõen az elítélt reintegrációja tekintetében is fontos szerepet tölt 
be. Kutatásom során, a történeti áttekintést követõen a magyar pártfogói rendszer 
kialakulásával, változásával foglalkoztam, amely hatékony mûködéséhez a szakember-
állomány képzettsége és szakszerû feladatellátása tekintetében fontos tényezõt jelent a 
képzési struktúra ésszerûsége és a gyakorlatban alkalmazható technikák elsajátítása. 
Figyelmet fektettem a különbözõ ügycsoportokban felmerülõ ügyszámok esetleges 
feltorlódására, valamint ennek miértjére, és megoldási alternatívákat ismertettem a 
pártfogói rendszerben jártas szakemberek meglátásainak alapulvételével.

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció
BÜ

N
TE

TÕ
JO

G
I T

A
G

O
ZA

T 
I.

66



Témavezetõ:
Dr. Szomora Zsolt

egyetemi docens, SZTE ÁJK

SZTOJÁN KRISZTINA
jogász
Osztatlan, 7. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

BÛNSZÖVETSÉG ÉS BÛNSZERVEZET – MINÕSÍTÉSI ÉS ELHATÁROLÁSI 
DILEMMÁK A JOGGYAKORLATBAN

A dolgozat tárgyát azok a bûnszervezettel és bûnszövetséggel kapcsolatos minõsítési és 
elhatárolási kérdések képezik, amelyekben egyelõre sem a joggyakorlatban, sem a 
jogirodalomban nincs egységes álláspont. A vizsgált kérdésköröket harminchat 
feldolgozott egyedi bírósági határozat alapján határoztam meg, a dolgozat gerincét ezen 
ítéletek elemzése és értékelése adja.
A bevezetõben megfogalmazott kérdések szorosan összefüggnek, egymást feltételezik. 
A Szegedi Ítélõtábla jogegységi indítványt terjesztett a Kúria elé, miután két tanácsa a 
bûnszövetség–bûnszervezet elhatárolása kapcsán ellentétes következtetésre jutott. A 
kérdés lényege úgy foglalható össze, hogy a bûnszervezet megállapításához 
szükségképpen magasabb fokú szervezettséget kell-e megkövetelni, mint bûnszövetség 
esetén, vagy más fogalmi elemek (pl. hosszabb idõre szervezettség) jelentik az 
elhatárolási szempontot. E kérdés áll a dolgozat középpontjában, ám megválaszolása 
további problémákat is felvet. Mindenekelõtt az összehangolt mûködés fogalmi elem 
jelentéstartalmának pontos meghatározására van szükség: megfeleltethetõ-e a 
bûnszövetség definíciójában rögzített szervezettség kritériumának, vagy bizonyos 
többlettartalommal bír és magasabb szintû együttmûködést jelent? Az empirikus 
vizsgálódás mellett a szemantikai és teleologikus értelmezés módszerével igyekszem 
választ adni e kérdésekre.
A vizsgált ítéletekben további anomáliák is felmerültek: több esetben is megfigyelhetõ 
volt a jogi (bûnszövetség–bûnszervezet) és a nem jogi (szervezett bûnözés) terminusok 
összemosása, valamint a nemzetközi jogforrások helytelen módszertannal való 
alapulvétele. A dolgozatban e jogalkalmazási hibákat is feltárom. Az elemzés során 
levont következtetések összegzése egy olyan lehetséges koncepció felvázolását jelenti, 
amely alkalmas lehet az ítélkezési gyakorlatban meglévõ anomáliák feloldására és egy 
egységesebb joggyakorlat kialakítására.
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Témavezetõ:
dr. Amberg Erzsébet

tanársegéd, NKE RTK

VATAMÁNY KONSTANTIN
rendészeti igazgatási
BA, 5. félév
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar

JOGOS VÉDELEM

Sokat változott az elmúlt hét évben a jogos védelem szabályozása. 2009-ben az 
országgyûlés törvénybe iktatta a megelõzõ jogos védelem jogintézményét, mely 
lehetõvé teszi a személy-, és vagyoni javak védelmi eszközzel való biztosítását. A 
jogalkotó a rendelkezéssel életszerû és megoldást sürgetõ helyzetekre reagált, az azok 
vonatkozásában kialakított ítélkezési gyakorlat legalizálásával.
Ezzel egyidejûleg normatíve is negligálásra került a megtámadott személy kitérési 
kötelezettsége, mellyel a jogalkotó a korábbi bizonytalan bírói gyakorlat egységesítésére 
törekedett. Ennek értelmében a megtámadott személy - ellentétben a korábbi 
szabályozással - választhat, hogy szembeszáll, vagy elmenekül az õt jogtalanul ért 
támadás elõl.
A jogalkotó a fentebb említett változtatásaival tulajdonképpen szélesítette a jogos 
védelem körét, majd 2012-ben történõ újításnak köszönhetõen is hasonlóan tett. A 
szituációs jogos védelmi helyzet szabályozásával ugyanis - a támadás irányultságára, 
idejére, módjára, körülményei alapján meghatározott –bizonyos esetkörök 
vonatkozásában a támadás élet elleni voltának megdönthetetlen törvényi vélelmét írja 
elõ. A módosítás értelmében a meghatározott feltételek teljesülése esetén kivitelezett 
támadást a védekezõ élete ellen irányultnak is kell tekinteni, amely de jure megalapozza a 
védekezés teljes szabadságát.
A viszonylag rövid idõn belüli lényeges jogszabályváltozások amellett, hogy élénk 
közéleti diskurzusok tárgya volt, visszás fogadtatást váltottak ki a büntetõjoggal 
foglalkozó szakemberek körében. Dolgozatomban, miután bemutatom a jogos védelem 
három típusának – megelõzõ, klasszikus és szituációs jogos védelem – hatályos 
szabályozását, szakirodalmi és joggyakorlat elemzéssel kísérelem meg értékelni a jogos 
védelem koncepcióját. Munkám során különösen hangsúlyos a vitatott megítélésû 
szabályelemek tekintetében az elméleti és gyakorlati ellentmondások feloldására való 
törekvés, valamint a jó gyakorlatok összegyûjtése, mindezek alapján a de lege ferenda 
javaslattétel.
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Témavezetõ:
Dr. Varga Zoltán

c. egyetemi docens, PPKE JÁK

RICHTER-KOBZA ANNA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

LÉLEKGYILKOSSÁG – KÉTSZERES BÛN: FELBUJTÁS ÉS KÖZVETETT 
TETTESSÉG

Dolgozatom témája a felbujtás és a közvetett tettesség hazai szabályozása, különös 
tekintettel a rájuk vonatkozó büntetéskiszabási rendelkezésekre.
A következõ kérdésekre kerestem a választ:
- A hatályos hazai szabályozásban milyen fogalmi elemei vannak a felbujtásnak és a 

közvetett tettességnek?
- Milyen büntetést ír elõ a jogalkotó ilyen esetekben, mennyire célra vezetõek ezek?
- Szükséges-e változtatás a szabályozásban ahhoz, hogy a felbujtó és a közvetett tettes 

büntetése megfeleljen az arányosság követelményének?
A kutatásaim során azt a következtetést vontam le, hogy a közvetett tettességet egy 
speciális felbujtásként értékelhetjük, mert a két elkövetõi alakzat nagyon hasonló mind 
céljukban, mind módszerükben, a különbség az, hogy a felbujtó egy büntethetõ személyt, 
a közvetett tettes egy nem büntethetõ személyt használ fel céljának eléréséhez.
A felbujtásnál és közvetett tettességnél történik egy bûncselekményt megelõzõ többlet 
tevékenység, a felbujtó és a közvetett tettes ráhatása. A hatályos szabályozás szövege arra 
utal, hogy ez a ráhatás büntetlenül maradt, a felbujtóra és a közvetett tettesre irányadó 
büntetési tételek csak az elkövetett bûncselekményt büntetik.
Dolgozatom zárásaként ennek a hiányosságnak az orvoslására tettem javaslatokat, 
melyek az igazságosság követelményét szolgálják és az arányosság elvét tartják szem 
elõtt.

Témavezetõ:
Dr. Bárányos Bernadett
tanársegéd, ELTE ÁJK

GULA KRISZTINA PETRA
jogász
Osztatlan, 7. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

ÕRÜLT BESZÉD, DE VAN BENNE RENDSZER? A 
KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS PATOLÓGIÁJA A HAZAI SZABÁLYOZÁS ÉS A 
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN

Országos tudományos diákköri dolgozatom témáját a kényszergyógykezelés, annak 
mindenekelõtt büntetõ anyagi jogi szempontú vizsgálata képezi. Ez alapján – a 
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dolgozat tárgyának megválasztásában szerepet játszó indokok bemutatását követõen – 
a patológia orvostudományban ismert négyelemû szempontrendszerébõl vezetem le a 
kutatás felépítését és módszertanát. Elsõként foglalkozom az intézkedés „kór”-
történeti elõzményeivel, kitérve az egyes büntetõjogi iskolák nézetrendszereire, 
reflektálva a „kezelõ büntetõjog” koncepciójának kialakulására, fejlõdésére és 
térhódítására.
Ezt követõen tekintem át a hatályos magyar szabályozás alakulását, sort kerítve a 
jogelméleti háttér vizsgálatára, a rendelkezések büntetõjogi alapelvekkel való 
összhangja, illetve annak hiánya elemzésére és az alkalmazás alapjául szolgáló 
kritériumrendszer tárgyalására. Elemzem a személy elleni erõszakos, valamint a 
közveszélyt okozó büntetendõ cselekmények meghatározásának kérdését és a 
hipotetikus bírói döntés kapcsán a fiktív bûnösség értelmezési lehetõségeit, utalok 
továbbá a szakértõk közremûködésével eldöntendõ kérdések tekintetében a szakértõi és a 
jogalkalmazói kompetencia egymáshoz való viszonyulására.
A továbbiakban egy két fõ komponensbõl álló nemzetközi kitekintés keretében 
vizsgálom egyrészt az egyes nemzetközi dokumentumokból, illetve az Emberi Jogok 
Európai Bíróságának gyakorlatából a feltételrendszerre, illetve az intézkedés tartamára 
vonatkozóan levezethetõ követelményeket; másrészt áttekintem egyes európai államok 
szabályozási modelljeit, összehasonlítva azokat az intézkedés magyarországi 
jellemzõivel. Kitérek a kötelezõ gyógykezelés jogi keretei kapcsán az egyes jogágak 
konkurálására a különbözõ államokban, illetve a szankció tartamához kapcsolódó 
különbségekre.
Dolgozatom záró részében de lege ferenda javaslatok kerülnek megfogalmazásra, nem 
csupán az intézkedés tartamára, de annak gyakorlatba való átültethetõségére tekintettel 
is, amellyel a korábbi hasonló tartalmú szabályozás körében felmerült jogalkalmazási 
problémák és bizonytalanságok orvoslására keresek megoldási lehetõségeket.
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Témavezetõ:
Prof. Dr. Gellér Balázs József

egyetemi tanár, ELTE ÁJK

SZABÓ ZSOLT
jogász
Osztatlan, 9. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A HIVATALI VESZTEGETÉS, A BEFOLYÁSSAL ÜZÉRKEDÉS ÉS A BEFOLYÁS 
VÁSÁRLÁSA LÁNCOLATÁNAK DOGMATIKÁJA, AVAGY MIÉRT IS NEM 
BOLDOGÍT A PÉNZ.

Kutatásom során konstatáltam, hogy a címben nevezett három Btk.-beli, a Korrupciós 
Bûncselekmények XXVII. fejezete alatt található tényállásoknak roppant kimunkálatlan 
a dogmatikája. Rendkívül kevés releváns szakirodalom lelhetõ fel, a bírói gyakorlat 
pedig még gyermekcipõben jár.
Az ügyfél és az ügyvéd kapcsolata egy igen bizalmas és törékeny viszony, ahol a felekre 
van bízva, hogy adott büntetõeljárásban, a büntetõeljárás megindítására (esetleg) okot 
adó helyzetben milyen eszközöket, milyen módszereket vetnek be annak érdekében, 
hogy az eljárási cselekmények, kényszerintézkedések, végsõ soron az ítélet a javukra, s 
ne kárukra váljék.
E kétoldalú viszonyba szükségképpen bekapcsolódik egy harmadik elem, aki már mint 
hivatalos személy (a nyomozó- és vádhatóság képviselõje, valamint az eljáró bíró) van 
jelen az ügyben.
Dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy miért is volt szükség a csupán 
néhány éves befolyás vásárlása deliktumának deklarálására, az új korrupciós 
bûncselekmény miként viszonyul a hivatali vesztegetéshez és a befolyással 
üzérkedéshez. Hol kezdõdik az ügyfél általi felbujtás (újonnan befolyás vásárlása), 
milyen elkövetési magatartásokkal valósítja meg az üzér a passzív befolyással 
üzérkedést, a már kialakult bûnös láncszemre mikor fûzõdik fel a hivatali vesztegetés 
befejezett stádiuma. Mennyiben alakul át a dogmatika, ha példának okáért a 
megvesztegetendõ hivatalos személy – akire tekintettel a készpénzt kérik – nem is 
létezik, vagy, ha a hivatalos személy kifejezetten állítja a büntetõügy folyamatban létét, 
annak fû alatti elintézésére elõnyt kér, a valóságban azonban egyáltalán nem történik 
nyomozás.
Arra törekedtem, hogy feloldjam a jogalkalmazók közötti konfliktusokat, nevezetesen: 
mit értünk pontosan a „jogtalan elõny” és a „mûködésével kapcsolatban” fogalmak alatt; 
hogyan ítélhetõ meg a csalás és a (színlelt) befolyással üzérkedés halmazati kérdése, és 
hogyan az egyéb halmazati kérdések.
Megállapíthatom, hogy a befolyással üzérkedés és a befolyás vásárlása deliktumok 
rendszerbeli elhelyezését – tekintettel a védett jogi tárgyra - át kell gondolni azért, hogy a 
konszumpció és a specialitás elvei ne zárhassák ki a valódi halmazatban történõ 
megállapítást. Álláspontom szerint ez a prevenció érdekében nem várhat tovább. 
Végezetül meggyõzõdésem, hogy sürgõsen jogegységi eljárás lefolytatására van 
szükség.
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Témavezetõ:
Dr. Dobrocsi Szilvia

egyetemi docens, KRE ÁJK

MENDI-KOZMA LAURA
jogász
Osztatlan, 8. félév
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A KIBERBÛNÖZÉS EGYES ASPEKTUSAI - AZ ONLINE ZAKLATÁS

A 'Z generáció' világában a számítógépek és az internet villámgyors terjedése kiváló 
táptalajt biztosított a számítógépes környezetben elkövetett bûncselekmények, az 
úgynevezett 'kiberbûncselekmények' kialakulásához.
A dolgozat célja a kiberbûncselekmények általános ismertetése mellett, az annak egy 
részletét képezõ internetes zaklatás legfontosabb jellemzõinek a bemutatása, továbbá a 
téma aktualitására és nagy fokú társadalomra veszélyességére való figyelemfelhívás.
A dolgozat a jelenkor társadalmát, különösen a veszélyeztetettebb rétegnek minõsülõ 
gyermekek közösségét érintõ online abúzusok jellegzetességeit, és azok megelõzésére és 
visszaszorítására javasolt megoldásokat tartalmaz.
Az online devianciákkal kapcsolatos kutatás részeként számos iskolában tartott elõadás 
során összegyûjtött személyes tapasztalat és a téma feldolgozása során megismert 
tanulságos esete is ismertetésre került a dolgozatban.
Összegzésként megállapítható, hogy a fiatalok online zaklatással kapcsolatos ismeretei 
meglehetõsen hiányosak, a téma iránt pedig maximális közömbösséget tanúsítanak.
Tekintettel arra, hogy sem a szülõk, sem a pedagógusok nem tudnak megfelelõ segítséget 
nyújtani a bajbajutott gyermekeknek, a dolgozat következtetése szerint a jövõre nézve a 
probléma megoldásában a netezõ közösség elméleti tudásának bõvítése és az egyes 
tartalomszolgáltatók online zaklatással szembeni hatékonyabb fellépése jelenthet 
megoldást.

Témavezetõ:
Prof. Dr. Karsai Krisztina

egyetemi tanár, SZTE ÁJK

BARTOS ANNA
jogász
Osztatlan, 11. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A MIGRÁCIÓS VÁLSÁG EREDMÉNYEKÉNT SZÜLETETT VÁLTOZÁSOK A 
MAGYAR BÜNTETÕJOGBAN

Empirikus kutatásomat a Szegedi Járásbíróságon végeztem, mely a határzáras eljárások 
során hozott ítéletek vizsgálatára irányult. Az eredményeim a következõk:
A bírósági szakaszban a vádlottak jellemzõen nem éltek vallomástételi jogukkal, 
észrevételek, kérdések és indítványok elõfordulása is alacsony számú volt. Akik mégis 
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éltek ezen jogosultságaikkal, azok kivétel nélkül mind elmondták, hogy „tudták, hogy 
nem szabad ott átmenni, de azt nem tudták, hogy ezzel bûncselekményt követnek el”.
Az alábbi bizonyítékok jellemzõen minden esetben rendelkezésre álltak: rendõri 
jelentések, tanúvallomások, jelentés elfogás végrehajtásáról, õrizetbe vételrõl szóló 
határozat, priusz, fényképfelvétel, gyanúsított nyomozás során tett beismerõ vallomása, 
melyben azt is demonstrálják, hogy honnan és miért jöttek, milyen országokon utaztak 
keresztül és hogyan, valamint hogy melyik országba tartanak. Erre épült sok esetben a 
védõbeszéd.
Mind a vádbeszédek, mind a védõbeszédek alapvetõen rövidek és tömörek voltak, 
ugyanazokkal az érvekkel és ellenérvekkel szembesültem sorozatosan. A vádbeszédek 
szinte kivétel nélkül minden ügyben azonos sémára épültek. A vádfeljegyzés szerinti 
tényállást és minõsítést fenntartották, valamint „a törvény nem tudása nem mentesít a 
felelõsség alól” jogelv is elengedhetetlen eleme volt a beszédeknek. A védõbeszédek 
javarészt a tényállás és a minõsítés nem vitatásából, a személyes körülmények 
hangsúlyozásából és az enyhítõ körülmények feltárásából álltak. Ugyanakkor 
találkoztam ezeknél részletesebb beszédekkel is, melyekben hivatkoztak a Genfi 
Egyezmény 31. cikkére, kérték az eljárás felfüggesztését a menekültkérelem elbírálásáig 
vagy felhívták a figyelmet Szerbia nem biztonságos voltára.
A bíróság álláspontjára, a másodfokon hozott ítéleteket leszámítva, argumentum a 
contrario módszerrel következtettem, azon logika mentén, hogy amennyiben nem az 
ügyész véleményét tartaná elfogadhatónak, akkor a védõi állásfoglalásnak helyt adna.
Kutatásom eredményeibõl azt a konzekvenciát vontam le, hogy a jogalkotó szándékának 
megfelelõen közel teljesen azonos, gyors lefolyású ügyekrõl beszélhetünk, melyeknél 
minimális különbségeket említhetünk. Figyelembe véve az elkövetések hatalmas 
számát, valamint hogy kirendelt védõk képviselték a vádlottakat, ez bizonyos 
szempontból érthetõ, azonban a vádlott szemszögébõl tekintve mindenképp aggályos.

Témavezetõ:
Dr. Gula József

egyetemi docens, ME ÁJK

PÁHI BARBARA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS SZABADSÁGÁNAK BÜNTETÕJOGI KORLÁTAI

A véleménynyilvánítás szabadsága Alaptörvényünk és a nemzetközi dokumentumok 
által talán leginkább védett alapjog, mely minden embert megillet. George Owell szerint 
„ha jelent valamit a szabadság, akkor azt jelenti, hogy azt is jogom van elmondani az 
embereknek, amit nem akarnak hallani.” Napjaink demokratikus jogállamaiban 
elképzelhetetlen a mindennapi élet e szabadságjog nélkül. Nemzedékünknek 
természetes, hogy bármirõl, szabadon, megtorlás nélkül elmondhatjuk véleményünket. 
Tehetjük mindezt akár a lehetõ legnagyobb nyilvánosság elõtt is, melyhez külön 
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segítséget nyújt a szintén alapvetõnek minõsülõ internet, média, vagy sajtó. Az Emberi 
Jogok Európai Bírósága kimondta, hogy a védelem nem csak azokra a véleményekre 
terjed ki, melyek kedvezõ fogadtatásban részesülnek, vagy amelyek nem sértõek, illetve 
közömbösek a hallgatóság számára, hanem azokra is, melyek sértenek, megütközést 
keltenek, esetleg zavarnak. Ezek a pluralizmus, a tolerancia, és a nyitottság 
követelményei, melyek egy társadalmat demokratikussá tesznek.
Senki sem vitatja, hogy a szólásszabadság a demokratikus államok mûködésének 
alapvetõ feltétele, így alkotmányjogi védelemben kell részesülnie, illetve határainak 
biztosításáról alkotmányon belül kell gondoskodni. A véleménynyilvánítás szabadsága 
kiemelkedõ szerepet foglal el az alapjogi rendszerben, hiszen szinte minden más 
alapvetõ jog érvényesíthetõségének feltétele és szoros kapcsolatban áll a 
gondolatszabadsággal, valamint az emberi méltósághoz való joggal, ezen túlmenõen 
pedig az önmegvalósítás egyik releváns eszköze.
Látható tehát, hogy az államok rendkívül veszélyes területen lavíroznak, amikor a 
véleménynyilvánítás szabadságának jogát próbálják meg korlátozni. Nehéz megtartani 
az egyensúlyt a különbözõ alkotmányos alapjogok között, melyek védelmét azonban 
szintén biztosítani kell.
Dolgozatom fõ célja hazánk jelenleg hatályos szabályozásának, a büntetõjog és a 
véleménynyilvánítás szabadsága viszonyának bemutatása. Választ próbálok találni arra 
a kérdésre, hogy meddig szabad a véleménynyilvánítás, és hól húzódik meg az azt 
korlátozó határ.

Témavezetõ:
Prof. Dr. Görgényi Ilona
egyetemi tanár, ME ÁJK

HARNÓCZ DORINA LILLA
jogász
Osztatlan, 5. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ EMBEREKEN VÉGZETT KÍSÉRLETEK BÜNTETÕJOGI SZEMSZÖGBÕL

Dolgozatom témáját az embereken végezhetõ orvostudományi kutatások képezik 
büntetõjogi szemszögbõl. A téma feldolgozása során arra törekedtem, hogy a 
nemzetközi, valamint a hazai szabályok áttekintésével egységes képet nyújtsak eme 
napjainkban egyre fontosabbá váló tárgykör szabályozásáról.
Az embereken végzett orvostudományi kísérletek kiemelkedõ szerepet töltenek be az 
orvostudomány fejlõdésében, általuk fejlesztenek ki egyre újabb és hatékonyabb 
eljárásokat. A kísérletek azonban jelentõs veszélyt is magukban hordoznak, az ember 
könnyen visszaélések áldozatává válhat. Orvosi kísérleteket ma már az egész világon 
folytatnak, köztük Magyarországon is, azonban már a kísérlet alanyának védelmet 
nyújtó jogi keretek között. Az esetleges visszaélések szankcionálására pedig a 
büntetõjog szabályai szolgálnak.
Dolgozatommal arra törekszem, hogy a nemzetközi, valamint hazai szabályok 
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áttekintésével egységes képet nyújtsak a téma szabályozásáról. Az 'emberen végezhetõ 
kutatás szabályainak megszegése' bûncselekmény kerettényállásának elemzésével pedig 
világos képet szeretnék alkotni a bûncselekmény jellegérõl és annak szankcionálásáról. 
Úgy gondolom (továbbá remélem), hogy a téma átfogó elemzésével sikerült rávilágítani 
a kérdés jelentõségére, valamint arra, hogy a jövõben sem szabad elhanyagolni a 
témában alkotott jogszabályok aktualizálását a kísérlet alanyainak, azaz saját 
embertársainknak az érdekében.

Témavezetõ:
Prof. Dr. Domokos Andrea
egyetemi tanár, KRE ÁJK

VÉCSEY RICHÁRD ÁDÁM
jogász
Osztatlan, 7. félév
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ OFFSHORE BÜNTETÕJOGI MEGÍTÉLÉSE

A dolgozatomban 4 alapkérdés kerül áll a kutatás középpontjában:
1. Létezik-e a büntetõjog szemszögébõl értékelhetõ offshore tevékenység?
2. Hol húzódik a határ a megengedett gazdasági kockázatvállalás és szerzõdéses 

szabadság, valamint a büntetõjogilag szankcionálható cselekmények között?
3. Hogyan határolható el az adóoptimalizálás és adótervezés, az adóelkerüléstõl és 

adócsalástól?
4. Milyen különbség van egy offshore cselekményként elkövetett költségvetési csalás 

és az onshore költségvetési csalás között?
Célom, hogy a kérdések megválaszolásával segítséget nyújtsanak, mely magatartások 
megengedettek és melyek tilalmazottak. Ezáltal elérve a jogtudatosság mélyebb szintjét, 
miközben biztosítja a vállatok elsõdleges céljának sérthetetlenségét, a 
profitorientáltságot is. A vizsgálati körbe tartozik a jogszabályok és jogirodalmi munkák 
tanulmányozása, illetve a gyakorlati módszerek használata, mint például bírósági 
határozatok elemzése és személyes konzultáció. A legfontosabb konklúzióm, hogy 
offshore cég létesítése és mûködtetése ipso facto nem bûncselekmény. A jogkövetõ 
magatartáshoz az adóoptimalizás igénybevételére van szükség, az adóelkerülés 
ellenében. Az országok törekszenek az offshore tevékenységeket visszaszorítani és 
kialakítani a saját offshore módszertanukat. Ennek ellenére nincs egységes megítélés, 
minden ügyet egyedileg szükséges vizsgálni.
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Témavezetõ:
Dr. Filó Mihály

adjunktus, ELTE ÁJK

BITÓ DOROTTYA
jogász
Osztatlan, 7. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ ÖNGYILKOSSÁGBAN KÖZREMÛKÖDÉS BÜNTETÕJOGI MEGÍTÉLÉSE.

Munkám célja annak felmérése, hogy miként közelít az egyes nemzeti jogrendszerek 
büntetõjogi szabályozása az öngyilkosságban közremûködés különbözõ formáihoz.
1. A kérdéskör pusztán a jog nyelvén megválaszolhatatlan probléma, az egyén saját 

halála idejének és módjának megválasztását is magában foglaló autonómiához 
fûzõdõ jog, s az állam részérõl fennálló intézményes életvédelmi kötelezettség 
konfliktusának feloldására e jogok morális értelmezése szolgálhat alapul. Elsõként 
ezért az EJEB vonatkozó esetjogát tekintettem át: a szemben álló jogok erkölcsi 
tartalmának feltárásával indulhatunk meg a jog nyelvén feloldhatatlan konflik- 
tusokkal kikövezett úton.

2. Az európai megoldások sokszínûsége ellenére elkülöníthetõ a büntetõjog területén 
kialakult három értékelési modell: a második részben ezek jellegét, s a 
közremûködés büntethetõségét objektív feltételhez kötõ legszigorúbb angol, és a 
büntethetõséget a járulékosság elve alapján kizáró legengedékenyebb német 
modellt részleteztem.

3. Munkám zárásaként a magyar szabályozás történetének fényében vizsgáltam a 
cselekmény hatályos kódexünkben is tükrözõdõ hazai megítélését.

A hatályos szabályozás részletes elemzését követõen rávilágítok, hogy az objektív alapra 
helyezett büntethetõség – a közremûködõ felelõssége minden esetben megállapítható, ha 
az öngyilkosságot elkövetik vagy megkísérlik, valamint hazánkban az öngyilkosság 
patológiás jelenségként értékelése, mely e szigorú szabályozás hátteréül szolgál, 
kizártnak tartja az egyén szubjektív racionalitásán alapuló, szabad akaratból elkövetett 
öngyilkosság lehetõségét.
A magyar büntetõjogi gondolkodásba ékelõdött paternalista szemléletû szabályozás 
megakadályozza, hogy a problémakör kérdéseire a bírói gyakorlat munkálja ki a 
lehetséges válaszokat. A jogszabály szigorú keretei azonban elzárják az utat az élet 
generálta határhelyzetekben szükséges méltányos döntések meghozatala elõl.
A paternalizmus égisze alatt kidolgozott felelõsségi szabályok a szabad akarat tanán 
alapuló büntetõjog felelõsségi rendszerébe csak dogmatikai töréssel illeszthetõek be. 
Csak a jogállami büntetõjog alapelveként funkcionáló járulékossági elv 
érvényesülésének feloldásával nyerhetnek teret, hiszen az öngyilkosság 
büntetendõségének hiányában válik szükségessé a szuicidumhoz kapcsolódó részesi 
magatartások sui generis tényállással büntetése. Munkám legvégén röviden kifejtem, 
miért érdemes tehát a felelõsségre vonás alapját az indeterminizmusra építõ büntetõjog 
fényében átgondolni.
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Témavezetõ:
Dr. Pallagi Anikó

adjunktus, NKE RTK

KÁNTOR KINGA
bûnügyi igazgatási
BA, 5. félév
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar

VAN RÁ MENTSÉG? – AZ ERÕS FELINDULÁS ÉS MÉLTÁNYOLHATÓ OKAI

„Aki mást méltányolható okból származó erõs felindulásban megöl, két évtõl nyolc évig 
terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.” – írja a 2012. évi C. törvény 161. §-a. A Btk. 
egyik legrövidebb törvényi tényállásáról beszélünk ugyan, ennek ellenére és pont emiatt 
e rövid mondat megannyi kérdést felvet. Mi az erõs felindulás? Miért szankcionálja 
enyhébben a jogalkotó az emberölés efféle formáját? Miért szól róla egy külön szakasz a 
törvényben?
Arra a kérdésre, hogy mi lehet az erõs felindulásban elkövetett emberölés méltányolható 
oka, tíz (nem alapos jogismerõ) emberbõl tíz azt felelte, hogy szerelemféltés, 
féltékenység. Mindenki a párkapcsolatokkal hozta összefüggésbe, pedig ez ennél 
sokrétûbb. Az esetek legnagyobb százalékában viszont valóban a kapcsolatokról van szó, 
de itt nem csak a párkapcsolatokat értjük, hanem összességében az emberi kapcsolatokat, 
legyen szó szerelemrõl, szülõkrõl, gyerekekrõl, testvérekrõl, barátokról, ellenségekrõl, 
hiszen õk azok, akik a legerõsebb érzelmeket tudják kiváltani belõlünk. Az érzelem pedig 
kézen fogva jár az indulattal.
Az dolgozatban meg kívánom vizsgálni az erõs felindulásban elkövetett emberölés 
törvényi tényállását egyben valamint ízekre szedve, válaszokat keresek a fenti 
kérdésekre jogismerõktõl, szakértõktõl, visszatekintünk a múltba, kitekintünk külföldre, 
míg végül megtudhatom, van-e arra mentség, ha valaki elveszi mástól a legértékesebb 
kincset, amit birtokolhat: az életét. 
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Témavezetõ:
Dr. Elek Balázs

egyetemi docens, DE ÁJK
Dr. Miskolczi Barna

külsõ konzulens,  Az Igazságügyi Minisztérium 
miniszteri biztosa, a Büntetõjogi Jogalkotásért 

Felelõs Helyettes Államtitkárság vezetõje

ZSIROS BETTINA
jogász
Osztatlan, 7. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A BÜNTETÕJOGI CÉLOK MEGVALÓSULÁSA A BÜNTETÕ JOGALKOTÁS ÉS 
A JOGALKALMAZÁS TÜKRÉBEN

Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy mi a büntetõjog célja és feladata, valamint 
hogy a büntetõjog alkalmas-e annak a célnak az elérésére, amit egyrészt a társadalom, 
másrészt a jogtudomány, harmadrészt pedig a mindenkori kodifikációra nagy hatással 
bíró politika letéteményesei elvárnak tõle.
Ennek során elemzés tárgyává teszem a kodifikáció hazai alakulását a büntetõpolitika 
változásain keresztül, feltárom a kodifikáció legfontosabb mozgatórugóit, és büntetõjogi 
termékeit. Összevetem õket a vonatkozó statisztikai adatokkal és megvizsgálom, lehet-e 
bármilyen összefüggésre lelni a kettõ között, s ha igen, lehet-e következtetést levonni 
belõle.
Feltevéseimben abból indulok ki, hogy a büntetõjog célja nem azonos a büntetés Btk-ban 
megfogalmazott céljaival. A büntetõjog valódi célja az, hogy elõmozdítsa a társadalom 
zavartalan együttélését, a társadalmi harmóniát. Milyen eszközökkel képes ezt elérni? 
Álláspontom szerint a büntetõpolitikai változások, csakúgy, mint a jogot alakító legtöbb 
tényezõ szerepe valószínûleg kisebb a vártnál, és semmiképpen sem azonnali. E 
tekintetben a feltevésemet a számok visszaigazolták. A büntetõjog céljára vonatkozó 
legfõbb következtetésem tehát az, hogy a büntetõjog nem igazán az egyes társadalmi 
jelenségekre, elvárásokra, tudományos eredményekre való reagálásával, hanem pusztán 
azzal tölti be célját, hogy van, hiszen a társadalom számára egyfajta biztonságérzetet ad 
az, hogy bûn nem marad büntetlenül. E következtetésem azonos álláspontra vezet Szabó 
András alkotmánybíróval, aki a 23/1990. (X. 31.) AB határozathoz fûzött párhuzamos 
véleményében kifejtette: „Nem a büntetés hatásossága, célbeteljesítõ alkalmassága (…) 
a büntetésalkalmazás alapja, hanem az az elv, (…) hogy a bûn büntetést érdemel.”
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Témavezetõ:
Dr. Szomora Zsolt

egyetemi docens, SZTE ÁJK

PATAKI BETTINA
jogász
Osztatlan, 7. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A GYERMEK SÉRELMÉRE ELKÖVETETT SZEXUÁLIS ERÕSZAK 
MINÕSÍTÉSI DILEMMÁI

Az 1978. évi Btk. számtalan módosítása miatt megbomlott a büntetõ kódex egysége és 
ennek helyreállítása céljából a jogalkotó megalkotta a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 
2012. évi C. törvényt (Btk.). A kódex különös részében a legátfogóbb reformok a Btk. „A 
nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bûncselekmények” címû XIX. fejezetét 
érintették. Ezen változások mind szerkezeti, mind tartalmi szempontból jelentõsnek 
mondhatóak.
A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bûncselekmények a társadalom által 
leginkább elítélt bûncselekmények közé tartoznak. Különösen igaz ez a gyermekek 
sérelmére elkövetett szexuális bûncselekményekre.
Dolgozatomban a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erõszak minõsítési 
dilemmáival foglalkozom. Munkám elsõdleges célja a problémák feltárása a 
joggyakorlat és az egymásnak ellentmondó jogirodalmi álláspontok összehasonlításának 
módszerével. Különösen nagy hangsúlyt fektetek a tizenkét éven aluli sérelmére 
elkövetett konszenzuális szexuális erõszakra, mivel jelentõsen megváltozott a Btk. 
szabályozási technikája, amely komoly kihívások elé állítja a jogirodalmat és a 
joggyakorlatot egyaránt. A jogirodalomban feltárt minõsítési dilemmák mára 
leképezõdnek a jogalkalmazásban is. Dolgozatomban bemutatok néhány – az anonim 
határozatok kutatása során feltárt – problematikus bírósági határozatot, amelyek jól 
tükrözik a gyakorlat téves értelmezési módszereit. Elemzésem során arra a 
következtetésre jutok, hogy a tizenkét éven aluli sérelmére elkövetett szexuális erõszakot 
értelmezõ 2/2016. BJE határozat a jogállami büntetõjoggal összeegyeztethetetlen 
minõsítést írt elõ. A kutatásom során levont konklúziók fényében dolgozatom zárásaként 
de lege ferenda javaslatokat fogalmaztam meg a joggyakorlatban kialakult minõsítési 
anomáliák kiküszöbölése érdekében.
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Témavezetõ:
Dr. Gula József

egyetemi docens, ME ÁJK

DR. HOMA-HAJDU ESZTER JÚLIA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A GYÛLÖLET-BÛNCSELEKMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS 
JOGALKALMAZÁSI KÉRDÉSEK

Negatív megkülönböztetés emberemlékezet óta létezik, mindig volt véleményünk 
másokról anélkül, hogy megfelelõ háttértudással rendelkeztünk volna az adott 
személyrõl. Sajnos a probléma globális és igen aktuális, hiszen napjainkban is rengeteg 
gyûlölet-bûncselekményrõl, hátrányos megkülönböztetésrõl, elõítéleten alapuló 
helytelen szemléletrõl hallunk, mely cselekmények és spekulálások alapja általában a 
hiányos ismeret embertársainkról, a beszûkült látásmód vagy éppen az, hogy a 
társaságunkban uralkodó vélemények ránk is hatással vannak. A probléma globalitása a 
társadalom szintjén jelenik meg: ezen negatív viszonyulásunk kihat a társadalomra, a 
társadalmi együttélést akadályozza, s végsõ soron a demokrácia eszményeivel is 
szemben áll.
A gyûlölet-bûncselekmények azok, melyek az emberi méltóságot és az egyenlõség elvét 
a legszélesebb módon támadják, valamint esetenként sértik a testi integritáshoz és a 
személyi biztonsághoz való jogokat. Hatással lehetnek az egész társadalomra is azáltal, 
hogy a támadott csoportban erõsödhet a félelem és kirekesztettség érzése a konkrét 
áldozattal történtek miatt.
A gyûlölet-bûncselekmények leginkább elfogadott definíciója szerint a lényegi elem az 
elõítélet. Az elkövetõ elõítélettel viseltetik azon társadalmilag sérülékeny csoport iránt, 
amelyhez az áldozat is tartozik. Más szerzõk szerint a fogalmi meghatározás körében 
nem elég az elõítélet, a gyûlölet-motivált cselekmények esetében ennél többrõl van szó.
Nem egységes a szakirodalom abban a tekintetben sem, hogy milyen tágan vagy épp 
szûken kell meghúzni a határt az egyes tényállások gyûlölet-bûncselekményekhez 
tartozása körében. Kutatásaimat a téma általános elméleti megalapozását követõen 
igyekszem a szûkebb értelemben vett fogalomba tartozó kriminális cselekményekre 
irányítani: a közösség tagja elleni erõszakra és közösség elleni uszításra.
Célom a dolgozattal az, hogy a gyûlölet-bûncselekmények bemutatásán és 
jogalkalmazási problémáinak ismertetésén keresztül felhívjam a figyelmet ezen 
cselekmények súlyosságára. Véleménynyilvánítási szabadságommal élve próbálok 
állást foglalni a szabályozásról, valamint igyekszem saját gondolataimat is belefoglalva 
javaslatokat tenni a témával kapcsolatban.
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Témavezetõ:
dr. Horváth Katalin Renáta

megbízott oktató, PPKE JÁK

SKOBRÁK ALEXANDRA
jogász
Osztatlan, 6. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

A JOGI SZEMÉLY BÜNTETÕJOGI FELELÕSSÉGE A MAGYAR ÉS A 
HOLLAND RENDSZER ÖSSZEVETÉSÉBEN

A kontinentális jogrendszerekben hosszú ideig alapvetõ tételnek számított a societas 
delinquere non potest, tehát a jogi személyek büntetõjogi felelõsségre vonásának tilalma. 
Ezen elv áttörését azonban szükségessé tette annak felismerése, hogy a jogi személyek 
által birtokolt gazdasági erõ, valamint alkalmazottaik nagy száma, olyan 
bûncselekmények elkövetésére nyit számukra lehetõséget, amelyeket természetes 
személy önmagában nem követhetne el. Európa egyes országai különbözõképpen 
viszonyultak azonban a jogi személy felelõsségre vonásának kérdéséhez. Bár szinte 
kivétel nélkül mindenhol elkezdõdött a felelõsségre vonás keretinek megteremtése, az 
egyes országok fejlõdési üteme nagy eltérést mutat. A dolgozatomban vizsgált két 
ország, Magyarország és Hollandia a skála két végén helyezkednek el e tekintetben. Míg 
Hollandiában a jogszabályi környezet megteremtése már a 20. század közepére tekint 
vissza, addig hazánkban ez csupán a kétezres évek elejét jelenti. Ebbõl következõen a 
felelõsségre vonás gyakorisága és annak a jogi köztudatba való beleivódása is 
nagymértékben eltér. Dolgozatomban a jogintézménynek a két országban való történeti 
fejlõdését, a hatályos jogszabályi környezetét, valamint bírósági gyakorlatát ismertetem 
fõként arra törekedve, hogy a magyar rendszer miként merítkezhet a hollandból.

Témavezetõ:
Dr. Sántha Ferenc

egyetemi docens, ME ÁJK

DR. KERÉKGYÁRTÓ ANNAMÁRIA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A PARANCSNOKOK, ELÖLJÁRÓK SPECIÁLIS BÜNTETÕJOGI FELELÕSSÉGE

„Az ember nem csak azért felelõs, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg.”
(Prótagorasz)
A kötelezettség elmulasztása, a nemtevés sok esetben komoly büntetõjogi 
következményekkel járhat. Különösen igaz ez azokban az esetekben, amikor a mulasztó 
személy a katonai szervezetrendszeren belül elhelyezkedõ parancsnok vagy egyéb 
polgári elöljáró.
Érdekes számomra a felelõsség e formája, mivel nem a parancsnok aktív magatartásából 
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fakad, hanem annak egy sajátos mulasztásából. Nyilvánvaló, hogy ha a parancsnok aktív 
magatartással idézi elõ a bûncselekményt, a hagyományos egyéni felelõsséggel tartozik 
a bûncselekmény elkövetéséért. A parancsnoki felelõsség viszont ettõl sokkal 
bonyolultabb, hiszen egyfajta „járulékos” felelõsség, mely minden esetben feltételez 
egy, az alárendelt(ek) által elkövetett „alapbûncselekményt”, amely okozata a 
parancsnok mulasztásának, illetve a mulasztás hozzájárult az alapbûncselekmény 
elkövetéséhez.
A 2012. évi C. törvény hatályba lépésével hazai büntetõjogunknak is részévé vált ezen - 
számunkra - új felelõsségi alakzat, amelyrõl idáig nagyon kevés tanulmány született a 
hazai jogirodalomban. Dolgozatommal ezért egyfajta hiánypótlásra törekszem azáltal, 
hogy részletesen elemzem és bemutatom e jogintézményt.
Elsõként e felelõsségi forma létrejöttét és kodifikációját, valamint speciális alanyi körét 
mutatom be, míg a második részben a parancsnoki felelõsség típusait, illetve azok közös 
valamint eltérõ vonásait ismertetem.
A parancsnokok oldalán megkövetelt „hatékony kontroll” gyakorlásának minimuma, 
alsó határa, továbbá a „szükséges és ésszerû intézkedés” természete esetenként változó.
Ezért dolgozatban a normatív szabályozás bemutatásával párhuzamosan elemzem a 
vonatkozó joggyakorlatot, a nemzetközi büntetõbíróságok jogértelmezõ, jogalkalmazó 
és jogfejlesztõ tevékenységét.
Dolgozatom harmadik részében ezen - a magyar büntetõjog számára nehezen 
kategorizálható - jogintézményt igyekszem elhelyezni a hazai büntetõjog 
dogmatikájában.
Érdekes kérdés számomra például, hogy tettesnek vagy részesnek minõsül-e a mulasztó 
parancsnok, továbbá amennyiben „tudnia kellett volna” az alárendeltje 
bûncselekményérõl, tudatos gondatlanság vagy hanyagság terheli õt a tudomásszerzés 
elmulasztásáért.
A világszerte egyre gyakoribbá váló nemzetközi és nem nemzetközi fegyveres 
konfliktusok miatt fontosnak tartom a várható jövõbeli tendenciák bemutatását is, 
különös tekintettel az Állandó Nemzetközi Büntetõbíróság (ICC) jogfejlesztõ 
tevékenységére.

Témavezetõ:
Dr. Bartkó Róbert

egyetemi docens, SZE ÁJK

FÁTRAI LILLA RÓZA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

AZ ÁFACSALÁS NÉHÁNY ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ASPEKTUSA

A fehérgalléros bûnözés nagymértékû növekedése napjaink aktuális problémája, 
melynek káros következményei kihatással vannak az egész társadalomra nézve. Az 
áfacsalás Magyarországon és világszerte a napjaink leggyakrabban elkövetett 
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bûncselekményei közé tartozik. Témaválasztásomat egyrészt az aktualitása indokolta, 
mert a jogalkotó 2011. évi LXIII. törvénnyel 2012. január 1-i hatállyal iktatta be a 
Büntetõ Törvénykönyvbe a költségvetési csalás bûncselekményét. Másrészt felkeltette 
az érdeklõdésem, hogy az áfacsalás számtalan elkövetési formában valósítható meg 
hazai és nemzetközi szinten egyaránt.
A dolgozatommal kapcsolatos célkitûzésem, hogy rendszerezõ jelleggel mutassam be az 
áfacsalást a kialakulásától kezdõdõen az elkövetési konstrukcióin át, annak felderítéséig.
Munkám négy egységre tagozódik. Elsõként az adócsalás bûncselekményének 
kialakulását és releváns jogszabályi változásait mutatom be napjainkig. Majd ábrák és 
ítéletek elemzése segítségével vizsgálom az áfacsalás leggyakrabban elõforduló 
módozatait Magyarországon és az Európai Unió vonatkozásában. Ezt követõen az 
áfacsalás dogmatikai értelmezését végzem két olyan jelentõs szempont szerint, amelyek 
a jogalkalmazók számára nehézséget okozhatnak a bûncselekmény értékelése során. 
Ezen lényeges elméleti és gyakorlati aspektusok ismertetését követõen az áfacsalás 
felderítésével kapcsolatos problémák feltárására törekszem. Végül olyan magyar és 
nemzetközi szerveket mutatok be, amelyek véleményem szerint a legfontosabb és 
leghatékonyabb szerepet töltik be az áfacsalás felderítésében és az áfacsalás elkövetései 
számának a csökkentésében.
Arra a kérdésre, hogy „hogyan számolható fel az áfacsalás” határozott megoldást találni 
nehéz, valószínûleg lehetetlen. Hogyan csökkenthetõ az áfacsalás elkövetéseinek a 
száma? Az adók közül miért éppen az ÁFA adónemre követik el a legnagyobb számban a 
költségvetési csalás bûncselekményét? Léteznek-e olyan újonnan bevezetett eszközök, 
amelyek hatékonyan tudják felvenni a harcot az áfacsalással szemben? Mi lehetne a 
megoldás? E kérdésekre a dolgozatomban igyekszem megadni a választ. 

Témavezetõ:
Prof. Dr. Belovics Ervin

egyetemi tanár, PPKE JÁK

CSAPUCHA BERNADETT
jogász
Osztatlan, 7. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

AZ ÖNGYILKOSSÁG, AVAGY A DEVIÁNS VISELKEDÉSEK EGYIK 
FORMÁJÁNAK BÜNTETÕJOGI ASPEKTUSAI

Dolgozatom célja az öngyilkossághoz kapcsolódó közremûködõi magatartások 
bemutatása, különös tekintettel a hazai vonatkozásokra. Érintõlegesen társadalmi 
tényként is vizsgáltam az adott kérdéskört, valamint néhány európai ország hatályos 
szabályozásra is kitértem.
A fõ problémaforrás a Kúria 3/2013. számú büntetõ jogegységi határozata, mert az ott 
kifejtettek viták sorozatát generálták. Ellentétes meglátás alá esik - ennek köszönhetõen - 
a Btk. 160. § (5) bekezdésének stádiumtani megítélése, valamint az emberölés minõsített 
eseteinek alkalmazhatósága, vagy éppen annak kizártsága. Továbbá a Kúria 
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iránymutatása szerint segítségnyújtással is megvalósulhat a Btk. 160. §-ának (5) 
bekezdése, amennyiben azt akaratnyilvánításra képtelen személy tekintetében fejti ki az 
elkövetõ. A Btk. 162. §-ának vonatkozásában a sui generis részesség kérdésköre, illetve a 
részesség létezésének vagy kizártságának a problematikája állnak a középpontban. 
Milyen problémák merülhetnek fel a Kúria 3/2013. büntetõ jogegységi határozata 
kapcsán? Miként is hathat a jog az öngyilkosságban közremûködõkre? Melyek a 
lehetséges szankcionálási formák? Ezen felvetésekre kerestem elsõsorban a választ a 
kialakult álláspontok feltérképezésével.
A Kúria 3/2013. számú büntetõ jogegységi határozatának, s az által kiváltott reakcióknak 
a fejtegetését követõen alakítottam ki de lege ferenda javaslataimat. Az öngyilkosság 
büntetlenségével, valamint a közremûködõk büntetõjogi felelõsségre vonásával 
egyetértek. Utóbbiak magatartását bizonyos esetekben célszerû emberölésnek titulálni. 
Az emberölés minõsített eseteit a Btk. 160. § (5) bekezdésének vonatkozásában is 
irányadóvá kellene tenni, kivéve annak „i” és „j” pontjait, hiszen az a kétszeres értékelés 
tilalmába ütközõ lenne. Mindez elsõsorban a büntetés kiszabásánál bírna determináló 
jelentõséggel. A helyes az lenne, ha a Btk. 160. §-ának (5) bekezdése a Btk. 160. § (2) 
bekezdésének helyébe lépne a következõ törvényszöveggel: „Emberölést követ el az is, 
aki 14. életévét be nem töltött vagy akaratnyilvánításra képtelen személyt 
öngyilkosságra rábír, ha az öngyilkosságot elkövetik”. Ez képezné az emberölés 
második alapesetét, így a minõsített esetek alkalmazhatósága is vitathatatlannak 
bizonyulna, annak „i” és „j” pontjait kizárva. A minõsített eseteket a Btk. 160. §-ának (3) 
bekezdésében kellene megfogalmazni változatlan tartalommal.

Témavezetõ:
Dr. Balogh Ágnes

egyetemi docens, PTE ÁJK

SZABÓ ANDRÁS
jogász
Osztatlan, 8. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ ORVOS BÜNTETÕJOGI FELELÕSSÉGE

Dolgozatomban a téma történeti áttekintését követõen, a hatályos szabályozással 
összefüggésben részletesen vizsgálom az egészségügyi dolgozók büntetõjogi 
felelõsségét, e körben ütköztetem a jogirodalomban ismertetett álláspontokat. Ezt a célt 
szolgálják az általam ismertetett jogesetek is. Az anyagi jogi rendelkezéseken túlmenõen 
a pályamunkámban a téma gyakorlati oldalán megjelenõ problémákat is kellõ képen 
körbejárom. Dolgozatom második felében bírósági határozatokon keresztül, illetve a 
hatályos szabályozást segítségül hívva mutatom be, hogyan alakul az orvos büntetõjogi 
felelõssége az újraélesztés során.
Kutatásom során arra a következtetésre jutottam, hogy a már meglévõ eljárásokat tovább 
kell fejleszteni, annak érdekében, hogy az esetlegesen felmerülõ problémákat el lehessen 
kerülni és ezen túlmenõen ki kell alakítani egy általános, egységes szakmailag elfogadott 
szabályrendszert a mûhibákkal kapcsolatban.
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Témavezetõ:
Prof. Dr. Gellér Balázs József

egyetemi tanár, ELTE ÁJK

DEÁK MILÁN
jogász
Osztatlan, 7. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

ERODÁLHATÓ-E AZ EMBERI MÉLTÓSÁG? AZ EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ 
VALÓ JOG BÜNTETÕJOGI VIZSGÁLATA.

Erodálható-e az emberi méltóság? Az alkotmányjogászok többsége egyértelmûen 
nemmel válaszolna, azonban véleményem szerint joggal tehetõ fel a kérdés a büntetõjog 
keretén belül, mivel a büntetõ-jogfilozófia alapot ad, hogy feltegyük, körüljárjuk, és 
keressük a választ az elõbbi kérdésre. Számos olyan a büntetõjog szempontjából 
értékelendõ szituáció létezik, amelyre a jelenleg érvényben lévõ alapjogi felfogás miatt a 
jog nem tud választ adni vagy a válasz igazságossága kérdõjelezhetõ meg. A dolgozatban 
olyan problémák jogi úton igazolható megoldását keresem, amelyek az emberi 
méltósághoz és emberi élethez való jogok ütközésébõl jönnek létre.
A jogos védelem jogintézményét Sólyom László a halálbüntetés eltörlésérõl szóló 
alkotmánybírósági határozatban foglalt párhuzamos véleménye nyomán a magyar 
jogász társadalom jelentõs része helytelenül értelmezi, mivel a jogos védelem jogon 
kívüliségével igazolják azt a szituációt, amikor a sértett az életére törõ támadó életét 
elveheti. A jogos védelemmel kapcsolatban kifejtem, hogy az egész cselekménysorozat 
normatív, a jog által szabályozott keretek között zajlik, nem egy természetbeli állapotra 
vezethetõ vissza.
Véleményem szerint abszolút jogok ütközése esetén azok érvényesülését mindig a jogok 
körülmények közötti vizsgálatának tekintetében lehet megállapítani, ezáltal eldöntve, 
kinek a jogosultságát részesíti elõnyben egy adott állam. A jogok körülmények közötti 
értékelésével, valamint a jogos védelem és a végszükség büntetõjogi jogintézmények 
alkalmazásával oldom fel azt a problémát, hogy egy állam a kötelezettségéinek 
összeütközése esetén akár megkínozhatja a bûnelkövetõt egy vagy akár több emberi élet 
megmentése érdekében, vagy lelõhet egy olyan repülõgépet, amelyen ártatlan utasok is 
utaznak, de annak becsapódása több ember halálát okozná, mint ahány ártatlan utas van a 
fedélzeten.
A büntetéskiszabást is a vizsgálat tárgyává teszem, mivel a tényleges életfogytig tartó 
szabadságvesztés kérdésköre erõsen befolyásolt az emberi méltóságról alkotott 
felfogások tükrében. Ha elfogadjuk a büntetés megtorló jellegét, valamint az emberi 
méltóság erodálódását, akkor teljesen más megvilágítás alá esik a TÉSZ, de akár a 
halálbüntetés megítélése is.
Az emberi méltóság individuális-kumulatív erodálható modellének bevezetésével az 
összes tárgyalt téma kapcsán nyújtok megoldási javaslatot, amelynek értelmében 
meghatározott esetekben jogilag igazolhatóvá válik a kínzás, a repülõgép lelövése, 
valamint a TÉSZ kiszabása.
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Témavezetõ:
Dr. Korsósné Dr. Delacasse Krisztina

adjunktus, PTE ÁJK

GALICZ KAMILLA
jogász
Osztatlan, 4. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A FELVILÁGOSODÁS ELFELEDETT POLIHISZTORA: PIETRO VERRI

Hallott már az Ököltársaságról? Ismeri a modern büntetõjog atyja, Cesare Beccaria 
fõmûvének, A bûnökrõl és a büntetésekrõl c. tanulmánynak a keletkezéstörténetét? 
Tudja, ki volt Pietro Verri? E kérdésekre hazánkban sokan nemleges választ adnának, 
ezért döntöttem úgy, hogy górcsõ alá veszem a milánói felvilágosodást, annak egyik 
legnagyobb alakjára, Pietro Verrire fektetve a központi hangsúlyt. A korabeli közjogi 
viszonyok elemzését követõen bemutatom azt a szellemi környezetet, amelyben a 
felvilágosodás magjai Lombardiában is ki tudtak csírázni. Az Ököltársaságnak 
elkeresztelt tudományos kör az 1760-as évek Milánójának szellemi eredõje volt, amely a 
város legtehetségesebb gondolkodóit állította a ráció szolgálatába. Ennek kapcsán 
bemutatom a „Caffe” folyóiratot is, amely a Társaság „tömegkommunikációs fegyvere” 
volt a felvilágosodás eszméinek terjesztéséért vívott küzdelemben.
Dolgozatom központi figurája Pietro Verri, az Ököltársaság atyja, a folyóirat 
fõszerkesztõje, Cesare Beccaria barátja és pártfogója. A hitbizománytól a 
hatalommegosztás elvén keresztül a kínvallatás létjogosultságának megkérdõjelezéséig 
mindenrõl értekezett sziporkázó rövidebb írásaiban, mint például a Dicshimnusz a 
milánói jogrendrõl c. pamphletben és komolyabb hangvételû tanulmányaiban, így az 
Észrevételek a kínvallatásról c. monográfiában – jogi végzettség nélkül! Emellett 
nemzetközileg ismertek közgazdaságtani és pszichológiai értekezései is, neve 
hazánkban mégis szinte teljesen ismeretlen.
Ebbõl adódóan tûztem ki azt a célt, hogy Pietro Verri nevét és Beccaria közismert 
mûvének létrejöttében játszott szerepét a magyar jogászvilággal is megismertessem. 
Kutatásom nagyrészt primer forrásokra támaszkodik, különösen az egyes mûvek 
bemutatásánál. A gyér számú magyar forrás miatt a többnyire olasz nyelvû másodlagos 
szakirodalom mellett angol, német és portugál mûvekre is hivatkozom. 
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Témavezetõ:
Dr. Szûcs Lászlóné dr. Siska Katalin

egyetemi docens, DE ÁJK

PETERCSÁK ENIKÕ
jogász
Osztatlan, 7. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A PÁPAI ÁLLAM FEJLÕDÉSÉNEK FÕBB ÁLLOMÁSAI, A LATERÁNI 
SZERZÕDÉS JELENTÕSÉGE

A közel 90 éves lateráni egyezmény ma is kiemelkedõ szerepet tölt be a Római Katolikus 
Egyház életében, így a téma aktualitása állandó jellegû. Ennek apropójából a teljes 
egyház jogtörténeti fejlõdését mutatom be. Ezen tanulmányomban igyekeztem objektív 
képet adni a Katolikus Egyház formálódásáról, a történelem folyamán kialakult 
nézeteirõl és a róla kialakított véleményekrõl. Tehát végsõ soron a „Quo vadis, Domine?” 
kérdésre próbáltam megkeresni a válaszokat, mert véleményem szerint nem csak egy 
létezik ezekbõl. Azonban ha végig tekintjük, a történelmét az egyértelmûen kiviláglik, 
hogy az ecclesia nem csak szent, mert Jézus Krisztus alapította, hanem bûnös is, mert 
emberek alkotják, akik számára hol fontosabb, hol kevésbé fontosabb szerepet kapott a 
tényleges értékek közvetítése. Ezt a pápai tiara szemléleti leginkább, hiszen az elsõ része 
a küzdõ, militáns egyházat jelképezi, a második a vezeklõt, a harmadik pedig a 
dicsõséges mennybélit.
A dolgozat igyekszik kidomborítani, hogy a lateráni egyezmény olyan a ma is létezõ 
katolikus egyház legfontosabb XX. századi dokumentuma. Ami bár területileg nem 
állítja vissza az egykori Pápai Államét, azonban ez a kicsiny enklávé bebizonyította, 
hogy az egyház még így mint fontos szereplõ képes a nemzetközi színtéren fellépni. Az 
egyezményben lévõ financiális megállapodás pedig az új városállamnak megfelelõ 
pénzügyi hátteret biztosított, így mindezzel együtt megszûnt a közel 60 évig tartó függõ 
helyzet, amit ezen periódus alatt a szentatyák sérelmeztek.
Az egyértelmûen kiderül, hogy az egyház mindig történelemformáló erõvel bírt, bír és 
bírni fog, ez akár tetszik az államoknak akár nem. A pápák nem csak világi hatalmat 
képviselnek, hanem mindenek elõtt, mint Krisztus földi helytartói elsõsorban a legfõbb 
pásztorai egyházuknak, és ezáltal több százmillió hívet vezetnek szerte a világon.
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Témavezetõ:
Dr. Szûcs Lászlóné dr. Siska Katalin

egyetemi docens, DE ÁJK

TÖRÖK ALEXANDRA
jogász
Osztatlan, 7. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A SÖTÉT KÖZÉPKOR, AVAGY A BOSZORKÁNYÜLDÖZÉSEK 
JOGTÖRTÉNETI MEGKÖZELÍTÉSBÕL

A történelem során kialakult fajgyûlölet napjainkban is igencsak érezteti hatását. 
Dolgozatommal a fajgyûlölet gyökeréhez, a boszorkányüldözetéshez kívántam 
visszanyúlni és igyekeztem rávilágítani, hogy ez a történelem láncolatában sosem merült 
feledésbe, hanem egyre inkább fokozódott. Fontos megállapítani, hogy ebben az 
idõszakban még nem alakult ki a mai értelemben használt fajgyûlölet fogalma, csak 
annak néhány elemei, mint például a bûnbak keresés vagy a kereszténységen kívüli más 
vallás gyakorlása.
A boszorkányok korára jellemzõ volt a tudatlanság és a hiszékenység. A két jelzõ 
szorosan összekapcsolódik ugyanis a tudatlanság ebben az esetben oda vezetett, hogy az 
emberek, nem voltak rákényszerítve a gondolkodásra, nem látták át az egyház politikáját 
és bármit, amit mondott az akkori hatalom kételkedés, gondolkodás nélkül elhitték. Az 
egyik gond ezzel, hogy az Istentiszteleteken is folyamatosan táplálták beléjük a 
természetfelettiséget és ennek olyan súlyos következményei alakultak ki, amelynek 
hatásai napjainkban is megjelennek.
Mindezek hatására kialakult az egyszerû lakosságban, hogy azok, akik gondolkodnak, és 
olyan következtetésre jutnak, amely az egyház álláspontjával nem egyezett, akkor 
képesek rá veszélyforrásként gondolni, ugyanis a biztonságot adó burkot rombolnák le. 
Az üldöztetések pedig mérsékelhetõek lettek volna, ha a népség hallgat valamilyen 
szinten az értelmiségi rétegre.

Témavezetõ:
Dr. Szûcs Lászlóné dr. Siska Katalin

egyetemi docens, DE ÁJK

PERGER ÁDÁM
jogász
Osztatlan, 3. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A SZABADKÕMÛVESSÉG ÉS A JOG

Témaválasztásomat a téma iránti érdeklõdésem valamint az a misztikus világ 
befolyásolta, ami körül veszi a szabadkõmûvességet.
A szabadkõmûvesek számos területen jelen vannak. Én konkrétan a jognak a területét 
próbáltam vizsgálni. A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az alkotmányuk alapján 
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szabályozva van a mûködésük. Elviekben. Elõnyök szerzése a politikában és az üzleti 
életben, anélkül, hogy annak bármilyen jogi következménye lenne. Itt eljutunk ahhoz a 
ponthoz, hogy a 21. századra a szabadkõmûvesség elkezdte meghazudtolni önmagát. Az 
alapelvek közt olyanok szerepelnek, hogy az egyenlõség megteremtése, a szegényebb, 
alacsonyabb rétegek támogatása és segítése. Vajon még mindig ezek az alapelvek? Vagy 
a szabadkõmûvesség alakulása negatív irányt vett? A rendelkezésre álló adatok alapján, 
igen. Lehetséges lenne, hogy néhány éven belül a szabadkõmûvesség egy szerteágazó 
bûnszervezet lesz, amely ha ilyen hatalommal rendelkezik szinte lehetetlen lesz 
megállítani? Ki kell mondanunk, hogy igen, van rá esély. Miért gondolom ezt? Egyrészt 
ha a kõmûvesek világméretûvé nõnek, akkor a világ minden pontján tudnák a hatalmukat 
gyakorolni. Ha a világ minden pontján szabadkõmûvesek lennének az állam képviselõi, 
vezetõ üzletemberei és magas beosztású köztisztviselõi, akkor lehetséges lenne az 
államok közötti együttmûködés.. Ezáltal elméletben megszûnnének a konfliktusok, a 
válságok, a politikai rivalizálások, az államok közötti túlzott egyenlõtlenségek. Nyilván 
ezek fikciók de, hogy van valóságalapjuk, az vitathatatlan tény. Ezzel az elképzeléssel én 
a szabadkõmûvesség „jó” vagy legalábbis emberségesebb oldalát próbáltam bemutatni 
enyhítve illetve egyensúlyozva ezáltal a szabadkõmûvességrõl alkotott negatív 
véleményeket. Ennek ellenére mégis egy szervezett magánhatalomról kell beszélnünk 
akár nemzetközi, akár államéleti szempontból vizsgálódunk.
Mivel egy szerteágazó témáról van szó, így azt gondolom, hogy a jövõben még 
mélyrehatóbban fogom tanulmányozni ezt.
„Mert semmi sincs úgy elrejtve, hogy elõ ne kerülne,és nincs titok, ami ki ne tudódna, és 
nyilvánosságra ne kerülne.” Lk 8.18

Témavezetõ:
Dr. Herger Csabáné

egyetemi docens, PTE ÁJK

VINCZE FANNY ROSE
jogász
Osztatlan, 4. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ ELNÖKI HATALOM TORZULÁSAI AZ AMERIKAI 
ALKOTMÁNYTÖRTÉNELEMBEN

„Szilárd meggyõzõdésem, hogy a demokratikus nemzetek szeretik a szabadságot […], és 
fáj nekik, ha megfosztják õket tõle. De az egyenlõséghez még a szabadságnál is 
szenvedélyesebben ragaszkodnak: az egyenlõség iránti mohó vágyuk örök és 
elfojthatatlan; a demokratikus nemzetek a szabadságtól követelik az egyenlõséget, és ha 
csalódnak, akkor a szolgaságtól fogják követelni.”
/Alexis de Tocqueville/
Alexis de Tocqueville az Egyesült Államokban töltött ideje alatt, 1832-ben tette a fenti 
észrevételt. Az amerikai demokrácia egyedülállónak számított a maga idejében, azonban 
nem bizonyult tökéletesnek az élet minden területén. Különösen törékenynek 

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció
EG

Y
ET

EM
ES

 Á
LL

A
M

-É
S 

JO
G

TÖ
RT

ÉN
ET

 T
A

G
O

ZA
T

92



mutatkozott a központi hatalom tekintetében, mivel a jogalkalmazók inkább tágítóan, 
mint szûkítõen értelmezték a végrehajtó hatalom jogosítványait.
Dolgozatom tárgya az elnöki hatalom torzulásai az amerikai alkotmánytörténelem során. 
Kutatásomat az amerikai alkotmányra, jogi dokumentumokra és más, elsõsorban angol 
nyelvû szakirodalomra alapoztam. A tárgy nóvumát az egyedülálló megközelítés jelenti, 
magyar nyelven eddig még nem született olyan munka, amely a szövetségi Legfelsõ 
Bíróság álláspontját vizsgálta volna ebben a témakörben.
A demokrácia Amerikában címû mû szerint különítettem el azokat az elemeket, 
amelyeket dolgozatomban vizsgáltam, mint az elnöki hatalom kibõvítése és a társadalmi 
viszonyok, amelyek lehetõvé tették mindezt, végül a Kongresszus és a Szövetségi 
Legfelsõ Bíróság (Federal Supreme Court) törekvései az alkotmányos rend 
visszaállítására. Hogy az elnökök milyen helyzetben és hogyan voltak képesek a fékek és 
ellensúlyok rendszerében szembe menni a többi hatalmi ággal, azt az Egyesült Államok 
három kiemelkedõ alakján keresztül mutatom be: Abraham Lincoln, Franklin Delano 
Roosevelt és Richard Nixon elnöksége áll dolgozatom középpontjában.
Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormánya biztos úton halad a hatalmának 
végérvényes megszilárdítása felé. Az alkotmányos demokrácia fennmaradása érdekében 
szükséges megakadályozni a végrehajtó hatalmi ág terjeszkedését, amely könnyen 
diktatúrába torkollhat. Elérkezett az idõ arra, hogy hatalmi ágakat az alkotmány górcsöve 
alá vessük, ezzel az önkényuralom gondolatát a gyökerénél vághassunk el.

Témavezetõ:
Dr. Szûcs Lászlóné dr. Siska Katalin

egyetemi docens, DE ÁJK

CSÁKÓ TÍMEA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ ESKÜDTSZÉK FEJLÕDÉSE ÉS JÖVÕJE A KONTINENTÁLIS ÉS 
ANGOLSZÁSZ JOGTERÜLETEKEN

Az esküdtszék, mint az eljárásjog színfoltjának vizsgálata során elemzem, hogy hogyan 
fejlõdött ez a különleges intézmény az egyes európai államokban, illetve az Amerikai 
Egyesült Államokban, valóban olyan népszerûségnek örvend-e alkalmazása az 
angolszász jogterületeken, mint azt az ember elsõ ránézésre gondolná, továbbá, hogy mi 
okoz szignifikáns különbséget e téren a kontinentális Európa és Magyarország 
eljárásjogában. Azt is górcsõ alá veszem, hogy az esküdtszék bevezetése hazánkban 
megoldást jelentene-e a bírói populizmus problémájára, illetve mindennek fényében 
milyen jövõ várhat az esküdtszék intézményére, milyen modernkori problémák 
vetõdhetnek fel a kapcsán és ezekre milyen lehetséges megoldások kínálkoznak. Magyar 
vonatkozásban pedig azt a kérdést boncolgatom, hogy vajon a jövõben lehet-e még helye 
a magyar eljárásjogban az esküdtszék alkalmazásának.
A kutatás eredményeként arra jutottam, hogy nemzetközi trend az esküdtszék 
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visszaszorulása, az esküdtek számának és az esküdtszéki ügyeknek, az esküdtszék 
hatáskörének csökkentése. A bírói populizmus vizsgálata során pedig kiderült, hogy bár 
látszólag megoldásnak tûnhet az esküdtszék bevezetése a jelenség megszüntetésére 
Magyarországon, ám olyan államokban, ahol az esküdtszék alkalmazása az eljárásjog 
része a mai napig, szintén felüti a fejét az ítélkezési populizmus. Ráadásul az a kérdés is 
felvetõdik, hogy az esküdtszék alkalmazásával nem legitimálnánk-e a bírói populizmust 
hazánkban.
Mindezek mellett azonban fontos szót ejteni arról, hogy az esküdtszék – bármilyen jövõ 
is várjon rá - megosztó jellege miatt gondolkodásra, vitára késztet, ami által 
tagadhatatlanul hozzájárul a jog alakulásához, fejlõdéséhez. Ahogy George Orwell is 
megfogalmazta: „A legjobb tanár éppen az, ki lassanként feleslegessé teszi magát.”

Témavezetõ:
Dr. Herger Csabáné

egyetemi docens, PTE ÁJK

NIKLAI PATRÍCIA DOMINIKA
jogász
Osztatlan, 6. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

OKTATÁSPOLITIKA – EGYHÁZI ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS AUSZTRIÁBAN ÉS 
MAGYARORSZÁGON A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN

A XIX. század második felében az oktatás korszerûsítése kiemelkedõ helyen szerepelt 
mind az osztrák, mind a magyar törekvések sorában, azonban számtalan vita alakult ki 
jellegét illetõen, így - bár jelentõs eredményeket értek el - legtöbbször megosztotta a 
közvéleményt, széleskörû egyházi és társadalmi mozgalmakat kiváltva. A területi 
meghatározás során az osztrák és a magyar területek közötti szoros, de korszakonként 
eltérõ jellegû közjogi kapcsolatot vettem figyelembe. Az oktatás kérdésérõl a 
neoabszolutista korszakban Bécsbõl, a Monarchia fennállása idején önállóan döntöttek. 
A téma feldolgozásakor arra kerestem választ, mennyire befolyásolta ennek a közjogi 
kapcsolatnak a jellege az egyházi érdekérvényesítést az oktatáspolitikában.
E kapcsolat változásainak megfelelõen építettem fel a szerkezetet: elõször a közös 
elõzményeket vázoltam fel a jozefinizmus korától kezdve, majd az 1848-as forradalmi év 
törekvéseit vetettem össze a Lajtán túli és inneni területeken, ezután a neoabszolutizmus 
legfontosabb dokumentumát, a Szentszékkel kötött konkordátumot, illetve a 
kiegyezéshez közeledve a változó politika hatásait vizsgáltam. Az Osztrák-Magyar 
Monarchia létrejöttéhez kapcsolódó Decemberi Alkotmány, majd ennek rendelkezéseit 
kibontakoztató Májusi Törvények bemutatásával haladtam tovább. Az elemzést az 1868-
1869-ben kiadott osztrák és magyar oktatási törvények összehasonlításával folytattam, 
amelyek magukban foglalták az elõzõ évek oktatásra vonatkozó vitáinak eredményeit. A 
század végének egyházügyi rendelkezéseit, a liberális és konzervatív erõk vitáit, 
valamint az osztrák bírósági gyakorlatot részletezve zártam le a korszak vizsgálatát.
Munkám novuma, hogy a XIX. század polgári átalakulásának folyamatát, melynek 
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keretében a népoktatás korszerûsítését is célul tûzték ki, az egyházak szemszögébõl 
mutattam be, az osztrák és a magyar szabályozás közötti összehasonlító igénnyel. A 
felekezetek oldalán a laicizáció elleni küzdelem és befolyásuk megõrzése érdekében 
jelentkezõ törekvések elemzése mellett vizsgáltam a társadalmi és kormányzati erõk 
véleményét, ehhez elsõdleges forrásként minisztertanácsi jegyzõkönyveket és 
országgyûlési felszólalásokat használva, illetve a korszak törekvéseinek hullámzását 
érzékeltetve.
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Témavezetõ:
Dr. Ercsey Zsombor

egyetemi docens, KRE ÁJK

PONGRÁCZ TAMÁS
jogász
Osztatlan, 9. félév
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A BANKUNIÓ, AVAGY AZ ADÓFIZETÕK VÉDELMÉBEN

Dolgozatom összefoglalásaként elmondható, hogy az EU komoly lépéseket tett egy 
újabb krízis megelõzése érdekében. A bankunió egységes, mégis specifikus rendszere 
méltányos és remélhetõleg hatékony védõhálót képez a pénzügyi szektorban. Az 
állampolgári érdekek elõtérbe helyezése kulcspontja a jogalkotók akaratának, ezért a 
hétköznapi ember számára is érzékelhetõ javulások várhatóak el. Mindez a gazdaság 
átmeneti csorbulását okozhatja a kockázatos befektetések korlátozásai és jelentõs 
tartalékok kialakítása révén, ami nagy mennyiségû tõke átcsoportosítását kívánja meg, 
globális szinten lemaradást okozva az EU versenytársaival szemben. A bonyodalmakat 
fokozza az örök érvényû föderalizmus kérdésköre is, hiszen egy ilyen szinten integrált 
pénzügyi rendszer talán a föderális berendezkedés alapjain tudna teljes hatásfokkal 
funkcionálni, ellenben az állampolgári érdekek között kiemelkedõ fontosságú a 
kulturális sokszínûség megõrzése, ami valóban nem képzi gátját a fenntartható gazdasági 
fejlõdés és a hosszú távú gazdasági növekedésnek. A központi- és nemzeti hivatalok 
hatáskörmegosztása és a tõkeveszteség- tõkekoncentráció problematikája egyelõre 
kidolgozatlan, de ahogy a mondás tartja: „a pudding próbája az evés”, véleményem 
szerint ezek az esetkörök is a gyakorlati tapasztalatok után fognak kikristályosodni.

Témavezetõ:
Dr. Sonnevend Pál

egyetemi docens, ELTE ÁJK

BUDAI PÉTER
jogász
Osztatlan, 10. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A BERUHÁZÁSVÉDELMI JOG ÉS AZ UNIÓS JOG KAPCSOLATA

A dolgozat a legújabb tendenciákat vázolja fel az intra-EU BIT problémára vonatkozóan. 
Az intra-EU BIT-k olyan kétoldalú beruházásvédelmi egyezmények, amelyek két uniós 
tagállam között vannak hatályban. Az Európai Bizottság kifogásolta ezen egyezmények 
létezését, mivel álláspontja szerint az Európai Közös Piac értékeivel nem 
összeegyeztethetõek és mindezidáig igyekezett a tagállamokat arról meggyõzni, hogy 
szüntessék meg az ilyen egyezményeiket egymás között. A dolgozat célja, hogy 
megvizsgálja a legújabb tendenciákat az intra-EU BIT problémára vonatkozóan, 
ideértve a folyamatban lévõ kötelezettségszegési eljárásokat, valamint a Német 
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Legfelsõbb Bíróságnak (Bungesgerichshof) elõzetes döntéshozatali eljárási 
kezdeményezését. Mindkét eljárás alapvetõ fontosságú az Európai Unió Bírósága 
szempontjából, mivel az mindezidáig hallgatott a problémával kapcsolatban, azonban 
ezek az eljárások lehetõvé teszik, hogy a Bíróság véleményt nyilvánítson az 
egyezményekrõl. A dolgozat elsõként a probléma hátterét ismerteti, majd megvizsgálja 
azokat a tagállamok közötti jogvitákat, amelyek az intra-EU BIT-kból erednek, és 
amelyek esetén az Európai Bizottság megkérdõjelezte az ügyekben eljáró 
választottbíróságok joghatóságát. Az érvekbõl és az ellenérvekbõl kiderül, hogy a 
választottbíróságok nem találták az ilyen kétoldalú beruházásvédelmi egyezményeket az 
uniós joggal összeegyeztethetetlennek, és ebbõl következõen a probléma csak az 
Európai Unió keretein belül értelmezhetõ. A kötelezettségszegési eljárások, valamint a 
Bundesgerichshof kezdeményezésének vizsgálata során felvetõdnek a kérdések, 
miszerint a BIT-k mennyiben kérdõjelezik meg az uniós jog elsõbbségét és egységét, 
valamint, hogy mennyiben diszkriminatív természetûek. A Bundesgerichshof nem 
csupán a kérdéseit továbbította a bíróságnak, hanem azokra vonatkozólag részletes 
véleményét is ismertette, amely szerint nem sérti az uniós jog rendelkezéseit egy intra-
EU BIT, valamint nem is tekinthetõ diszkriminatívnak. Az Európai Unió Bíróságának 
döntésének kimenetele azonban jelenleg is bizonytalan, csakúgy, mint a lehetséges 
következmények, ráadásul a lehetséges kimenetelek is sajátos kockázatokat hordoznak 
magukban. Kutatásom fõként uniós jogi, nemzetközi jogi forrásokon és ilyen témájú 
szakcikkeken alapul, ugyanakkor a Bundesgerichtshof kezdeményezésének vizsgálata 
során belsõ (német) jogi forrásokat is igénybe vettem.

Témavezetõ:
Dr. Bartha Ildikó

egyetemi docens, DE ÁJK
Dr. Kovács Ágnes

adjunktus, DE ÁJK

SZÉLES KRISZTINA
jogász
Osztatlan, 7. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A KÍSÉRÕ NÉLKÜLI KISKORÚAK MENEKÜLTÜGYI HELYZETE – A 
JOGVÉDELEM MAGYAR ÉS UNIÓS LEHETÕSÉGEI

A menekülthullámmal Európába érkezõ kísérõ nélküli kiskorúak helyzete számos 
kérdést vet fel az alapjogvédelem területén. A dolgozat megírásával az volta célom, hogy 
feltárjam a magyar menekültügyi rendszer kritikus pontjait. Ennek során az Európai 
Unió szerepét és az Európai Unió Bíróságának szerepváltozását vizsgáltam az alapvetõ 
jogok érvényesülésével összefüggésben.
A kiskorúak tekintetében elengedhetetlen, hogy az általános menekültügyi szabályokon 
túl legyenek olyan speciális rendelkezések, melyek képesek érvényre juttatni e 
sérülékeny csoport fokozott és hatékony védelmét. Elõször bemutattam a speciális uniós 
és magyar szabályozás alakulását azért, hogy a gyakorlattal összevetve 
feltérképezhessem a magyar menekültügyi rendszer helyzetét. Ennek érdekében 

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció
EU

RÓ
PA

I K
Ö

ZJ
O

G
I É

S 
M

A
G

Á
N

JO
G

I T
A

G
O

ZA
T

98



megpróbáltam rámutatni a magyar gyakorlat alapvetõ problémáira, és választ adni arra a 
kérdésre, hogy Európai Unió képes-e hozzájárulni a hatékony jogvédelem 
biztosításához.
Bár a magyar menekültügyi szabályozás láthatóan figyelembe veszi a kiskorúak 
speciális igényeit, úgy tûnik, hogy a magyar hatóságok kevéssé érzékenyek e sérülékeny 
csoport fokozott védelmével összefüggésben jelentkezõ szempontokra. Ezt jelzi például, 
hogy a kiskorúak õrizetbe vételére annak ellenére is sor kerül, hogy ezt a lehetõséget a 
magyar szabályozás egyértelmûen kizárja; illetve az életkor meghatározása tekintetében 
hiányzik a vizsgálatok egységesen alkalmazható és megbízható szempontrendszere, 
valamint a jogorvoslat lehetõsége is. Éppen emiatt különösen fontos lehet az uniós 
jogvédelmi rendszer mûködése és korrekciós szerepe.
A vizsgált esetek alapján az látható, hogy az Európai Unió Bírósága törekszik a 
menekülteket megilletõ alapjogvédelem szempontjainak érvényesítésére. Az esetjog 
érzékelhetõen hozzájárult az uniós szabályokban bekövetkezõ pozitív változásokhoz. 
Mindezek ellenére viszont az is látható, hogy az Unió nem tudja helyettesíteni, illetve 
korrigálni a tagállami szinten hiányzó vagy csorbát szenvedõ alapjogvédelmet

Témavezetõ:
Dr. Kertészné Dr. Váradi Szilvia

adjunktus, SZTE ÁJK

HARKAI LAURA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A VERSENYJOGI JOGSÉRTÉSEKEN ALAPULÓ KÁRTÉRÍTÉSI PEREK 
AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A 2014/104 IRÁNYELV ALAPJÁN

Az Európai Unió bármely tagállamában ha egy magánszemélyt vagy vállalkozást kár ér 
versenyjogi jogsértésbõl adódóan, akkor alapvetõen az adott tagállam nemzeti 
versenyhatóságához fordulhat kárának megtérítése érdekében. Ennek legfõbb indoka az, 
hogy az európai rendszer alapvetõen a közjogi igényérvényesítésre épül és a 
magánszemélyek vagy vállalkozások által indított kártérítési perek száma csekély, 
valamint azon kevés kártérítési per is az egyes tagállamokban eltérõ szabályok szerint 
zajlik. Azonban ahhoz, hogy az Unió országaiban a magánjogi igényérvényesítés közel 
azonos feltételekkel lehetséges legyen, a tagállami jogintézmények minimum-
harmonizációja elengedhetetlen. Ezért az Európai Unió Bizottsága komoly 
erõfeszítéseket tett annak érdekében, hogy megteremtsen egy olyan jogszabályi 
környezetet, amely a korábbinál sokkal kedvezõbb a magánjogi jogérvényesítés 
szempontjából és kiküszöböli az eltérõ tagállami szabályozásból eredõ 
bizonytalanságokat. Mindezek figyelembevételével került sor a tagállamok és az 
Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti 
kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló az Európai Parlament és a 
Tanács 2014/104 EU irányelve (2014. november 26.) megalkotására.
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Dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy az Irányelv által bevezetett szabályozási újítások 
hogyan segítik elõ a magánjogi igényérvényesítés érvényesülését, valamint azt is 
vizsgálatom tárgyává tettem, hogy a magyar szabályozás mennyiben felel meg az 
Irányelvben foglalt rendelkezéseknek.
Kutatási témám oly mértékben aktuális, hogy a dolgozatom megírásakor még nem telt el 
az Irányelv átültetésére megadott határidõ, ezért azon kérdésfeltevésekre, hogy a 
tagállamok képesek lesznek-e megfelelni az Irányelv által megfogalmazott 
elvárásoknak, valamint, hogy ténylegesen nõni fog-e a magánjogi igényérvényesítések 
száma az Európai Unió tagállamaiban, csak a jövõben kaphatunk választ.

Témavezetõ:
Dr. Mohay Ágoston Csanád

adjunktus, PTE ÁJK

KAKAS MÁRK
jogász
Osztatlan, 8. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KÜLÖNLEGES JOGI HELYZETE AZ EURÓPAI 
UNIÓBAN

Az Európai Uniónak több szempontból is az egyik legkülönlegesebb tagállama az 1973-
ban hosszú csatlakozási folyamat eredményeként taggá vált Egyesült Királyság. 
Dolgozatom elsõ részében ismertetem azokat a tényezõket amelyek miatt az Egyesült 
Királyság jogi helyzete mindig is eltért az általánostól az EU-ban valamint azt az egyedi 
és hosszúra nyúlt csatlakozási folyamatot, amelynek végén az Egyesült Királyság 
sikeresen csatlakozott az Unióhoz, illetve az ezt követõ uniós politika irányvonalait, 
amelyek nagyban meghatározták a tagállam szerepét a csatlakozás után. Jogi 
szempontból vizsgálom az opt-out-ok rendszerét és az Egyesült Királyság viszonyát az 
integráció különbözõ elemeihez, szakpolitikáihoz, így a Gazdasági és Monetáris 
Unióhoz, a bel- és igazságügyi együttmûködéshez, valamint az Alapjogi Chartához, 
amelyek mentén kirajzolódik az Egyesült Királyság integrációs politikája és annak 
jogpolitikai következményei.
A második részben a 2016-os (tervezett) Egyesült Királyság – EU megállapodás 
ismertetésével azt kívánom bizonyítani, hogy az Egyesült Királyság attitûdje az uniós 
integrációs törekvésekhez a 43 éves tagság alatt pozitív irányba nem változott, sõt 
integráció ellenessége, zárkózottsága, különcsége legitimitást is nyerhetett volna akár a 
következõ szerzõdés módosításkor. Az ezt követõ fejezetekben kifejtem az Unióból 
történõ kilépés hatályos szabályozását és a Brexit népszavazás okait, eredményét.
Zárásképpen ismertetem az ún. norvég modellt, a kétoldalú kereskedelmi megállapodás, 
valamint a WTO modell lehetõségét, amelyek az Egyesült Királyság és az EU számára 
jelenleg a kilépés rövid és hosszútávú rendezésére szolgálhatnak.
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Témavezetõ:
Prof. Dr. Várnay Ernõ

egyetemi tanár, DE ÁJK

DANKÓ GRÉTA
jogász
Osztatlan, 7. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ EU JOG A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGOKON – TÚL A 
SZÖVEGHÛ ÉRTELMEZÉSEN?

Kutatásom során Marcin Matczak – Mátyás Bencze – Zdenìk Kühn: EU Law and Central 
European Judges: Administrative Judiciaries in the Czech Republic, Hungary and Poland 
Ten Years after the Accession címû tanulmányából indultam ki. A tanulmány 
közigazgatási határozatok kvantiatív elemzése alapján arra jutott, hogy a közép- és kelet 
európai országokban az uniós csatlakozás nyomán elmozdulás történt egy - a jogszabály 
szövegen túlmutató értelmezés irányában.
Azt tûztem ki célul, hogy az ebben foglalt kvantitatív kutatást folytatom kvalitatív 
irányban. Azt vizsgáltam, hogy a magyar közigazgatási bíróságok az uniós csatlakozás 
hatására tényleg eltértek-e az õket egyébként jellemzõ szöveghû értelmezéstõl, vagy 
csupán a textualizmus uniós jogra kiterjesztésérõl van szó. Továbbá azt szerettem volna 
kimutatni, hogy a magyar jogalkalmazásban megfigyelhetõ a textualista 
jogértelmezéstõl valamiféle elmozdulás.
Az elemzés során a bírósági határozatokat a jogértelmezés módszerei alapján három 
nagy csoportját tudtam elkülöníteni. A „textualista” kategóriába 43 határozatot tudtam 
besorolni, amely az összes vizsgált határozat 54 %-át százalékát teszi ki. A 
textualizmustól már elmozduló határozatok csoportját 12 BH alkotja, ami az összes 
bírósági határozat 15 %-a. Végezetül, 23 „érdemi” bírósági határozattal találkoztam, 
amely a kutatás alapját képzõ bírósági határozatok 29 %-ának felel meg. Megítélésem 
szerint a második és különösen a harmadik csoportba sorolt határozatok aránya igen 
magas, és arra utal, hogy az uniós jogi relevanciájú ügyekben a magyar közigazgatási 
bíróságok igenis elmozdultak egy mechanikus, textualista jogalkalmazástól.
Végül szeretném megemlíteni, hogy a kutatás további iránya lehetne a magyar bíróságok 
által elõterjesztett összes elõzetes döntéshozatali kérelmek tüzetes elemzése. 
Álláspontom szerint így egy már egy komplexebb képet kaphatnánk az uniós jog magyar 
bíróságok/bírák általi alkalmazásáról és a textualizmushoz való viszonyukról.
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Témavezetõ:
Dr. Ganczer Mónika
adjunktus, SZE ÁJK
Dr. Horváthy Balázs

egyetemi docens, SZE ÁJK

FEGYVERES ZSÓFIA ORSOLYA
nemzetközi igazgatás
BA, 6. félév
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

AZ EURÓPAI UNIÓ KILÁTÁSAI A NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓ VIHARÁBAN

Dolgozatom témája napjaink egyik legvitatottabb, Európát és az Európai Uniót jelentõs 
kihívások elé állító eseménye, a nemzetközi migráció, illetve ennek keretein belül a 
menekültválság. A 2015-ben tapasztalt, kontinensünket érintõ migráns és menekült 
áradat az uniós polgárokban szerteágazó véleményt és álláspontot szült: egyesek a 
tolerancia és elfogadás jegyében a menekültek támogatásában, befogadásában hisznek, 
mások ellenségesen viszonyulnak a menedéket kérõ, az európai kultúrától 
nagymértékben eltérõ szemlélettel érkezõ személyi csoportokhoz. Megint mások az 
Unió egységének jövõjét kérdõjelezik meg, tapasztalva a tagországok közötti széthúzást 
a témát illetõen. E kérdés részletes vizsgálata sarkallt dolgozatom megírására, melyben 
igyekeztem választ találni arra, hogy a fokozódó nemzetközi migrációban és a 
menekültválságban mélyen érintett Európai Unió számára milyen kihívásokat jelent az 
irreguláris migráció hatékony kezelése és mely lehetõségeket rejt a menekültek tömeges 
érkezése.
Ennek érdekében a dolgozatomban részletes elemzés alá került a menekültügyre 
vonatkozó nemzetközi és különösen az európai uniós szabályozás rámutatva a rendszer 
legfõbb hiányosságaira és ellentmondásaira – különös tekintettel Schengen jövõjére, 
valamint a dublini rendszer kudarcára – , illetõleg a kontinens népesedési tendenciáinak 
és társadalmának jövõjét jelentõsen érintõ integrációs lehetõségek és veszélyek 
ábrázolására került sor a kérdés többoldalú megvilágítása érdekében.

Témavezetõ:
Dr. Papp Mónika

adjunktus, ELTE ÁJK

KISS BARNABÁS
jogász
Osztatlan, 9. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ EURÓPAI VERSENYHATÓSÁGOK AMICUS CURIAE SZEREPE A 
MAGÁNJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉSBEN

A magánjogi jogérvényesítés az európai versenyjog viszonylag új, csekély gyakorlattal 
rendelkezõ területe, azonban az utóbbi idõben az uniós jogpolitika számára egyre 
fontosabbá vált. Uniós érdek fûzõdik ahhoz, hogy a versenykorlátozó megállapodások, 
illetve az erõfölénnyel való visszaélések által megkárosított személyek minden 
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tagállamban egységes feltételek alapján perelhessék a versenysértõ vállalkozásokat. Az 
eltérõ tagállami gyakorlatra tekintettel felmerülhet, hogy a Bizottság, illetve a tagállami 
versenyhatóságok az adott ügyben tájékoztassák a bíróságokat a perekben állított 
jogsértések versenyjogi megítélésérõl. Ennek egyik eszköze az amicus curiae 
intézménye, amelyet 2003-ban vezettek be az uniós versenyjogba.
Dolgozatomban az amicus curiae intézményének a versenyjogi szerepét igyekszem 
bemutatni, tekintettel a magánjogi jogérvényesítésre. Írásom három részbõl áll: elsõként 
magának az amicus curiae-nek a fogalmát járom körbe, tekintettel a fogalom angolszász 
eredetére; itt kitérek az amicus curiae levél alkalmazására az Egyesült Államokban. A 
második részben azt vizsgálom meg, hogy az amicus curiae levél mint egyfajta „legal 
transplant” hogyan illeszkedik az uniós jogba, továbbá bemutatom az Európai Bizottság 
szerepét, illetve a jogintézménnyel kapcsolatos eseteket az Európai Unió Bírósága elõtt. 
A harmadik részben azt elemzem, milyen problémák vetõdhetnek fel az uniós szabályok 
nemzeti jogrendszerbe történõ átemelésekor a magyar jog és a Gazdasági Versenyhivatal 
esetén, illetve áttekintem a GVH amicus curiae-gyakorlatát a magyar bíróságok elõtt 
lezajlott kártérítési perekben.
A kutatásaim eredményeként megállapítható, hogy az amicus curiae amerikai és európai 
fogalma számos ponton különbözik egymástól. Ami pedig a magyar jogrendszerben való 
érvényesülést illeti, a dolgozatban több olyan eljárásjogi problémát is azonosítok, 
amelyek arra utalnak, hogy az amicus curiae intézménye a magyar jogba nem illeszkedik 
tökéletesen – így például ellentétes a iura novit curia elvével, illetve nem tisztázott a 
GVH eljárásjogi megítélése sem. A magyar versenyhatóság által ilyen szerepkörben 
ellátott ügyek száma mindezek mellett igen csekély.

Témavezetõ:
Dr. Angyal Zoltán

egyetemi docens, ME ÁJK

HERCZEG GERGÕ GÁBOR
jogász
Osztatlan, 5. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

BREXIT, AVAGY A BRIT KILÉPÉS JOGI ÉS GAZDASÁGI HÁTTERE

„Reméljük, hogy újra eljön egy Európa, amely egységes, de mentes az õsi, klasszikus 
idõk szolgaságától; egy olyan Európa, ahol mindenki büszkén mondhatja: »európai 
vagyok.« Reméljük, hogy eljön egy Európa, ahol minden ország polgárai ugyanúgy 
európainak vallják magukat, mint ahogy szülõföldjükhöz tartozónak, anélkül, hogy 
elvesztenék szülõhelyük iránt érzett szeretetüket és hûségüket. Reméljük, hogy bármerre 
járnak ezen a széles földön, amelynek nem szabunk határt az európai földrészen belül, 
igazán úgy érzik majd: "Itt otthon vagyok. Ennek az országnak is polgára vagyok." - 
Winston Churchill, Amsterdam, 1948
Véleményem szerint a pályamunkám azon része, amely a mai társadalommal foglalkozik 
nem írható le szebben és pontosabban ennél a Churchill idézetnél. Hiszem, hogy az 
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Európai Unió – Brexittel vagy anélkül – képes és képesnek kell lennie régi dicsfényének 
visszaállítására és meg kell mutatnia, hogy még mindig a világ vezetõ hatalmainak 
egyike. A lehetséges tárgyalások ezért nem mozdulhatnak el egy engedékenyebb 
irányba, amelyben túlzottan sok a gentleman's agreement. Dolgozatomban ezért 
megpróbálom önök elé tárni egy olyan megállapodás struktúráját, amely 
meggyõzõdésem szerint az egyik legjobb megoldás az Uniónak ha a kiválásra 
ténylegesen sor kerül.

Témavezetõ:
Dr. Schiffner Imola

adjunktus, SZTE ÁJK

MÁNYOKI FLÓRA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

EGY HATÉKONY UNIÓS KONZULI VÉDELEM FELÉ? - AVAGY A 2015/637 EU 
IRÁNYELV ÉRTÉKELÉSE

A konzuli védelem intézménye a történelem folyamán folyamatosan bõvült, változott, 
azonban egy egységes szabályozás uniós viszonylatban még nem született. Vagy mégis? 
Dolgozatomban erre keresem a választ. Az 1963-as Bécsi egyezmény egy 
dokumentumba foglalta össze az addigi szokásjogot. Az 95/553/EK határozat átfogóbb 
szabályozást tartalmazott, mint az azt megelõzõ szabályozások. A Lisszaboni Szerzõdés 
egy rendkívül fontos, új rendelkezést foglalt magába, melynek értelmében a Tanács, 
miután az Európai Parlamenttel konzultált, a tagállamokra nézve kötelezõ irányelveket 
fogadhat el. Ezek alapján a Tanács megalkotta a 2015/637 irányelvet, mely áttörést 
jelentett a kötelezõ erõ szempontjából. Letisztázta a fogalmakat és egy átfogó 
szabályanyagot teremtett.
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Témavezetõ:
Dr. Horváth Zsuzsanna

egyetemi docens, PTE ÁJK

BOROS LUCA
jogász
Osztatlan, 2. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

EURÓPAI ALKOTMÁNY: ÁLOM VAGY VALÓSÁG?

Az európai kultúra Europé és Zeusz szerelmének gyümölcse. Ami a valóságban a krétai 
kultúra felvirágzásának terméke, az a szimbólumok világában egy sokkal emelkedettebb 
gondolatot hordoz: ösztönzést egy harmonikus emberi közösség létrehozására. Az 
európai társadalom fejlõdésének hajnala óta voltak és vannak olyanok, akik próbálják 
ellensúlyozni a nemzetállami gondolkodás negatívumait egy egységes Európa 
gondolatával és eszméjével. A vallási identitástudattól hosszú út vezetett a nemzeti 
identitástudat kialakulásáig (vagy kialakításáig?). A közelmúlt és a jelen kérdése az, 
hogy vajon lehet-e, fel kell-e ezt váltani egy európai alkotmány égisze alatt létezõ európai 
identitástudattal?Több mint hatvan évvel ezelõtt nagy reményekkel vágott bele Európa 
egy új, jobb és erõsebb konstrukció megvalósításába, amirõl az idõ haladtával kiderült, 
hogy évszázados problémákkal küzd (szuverenitás), nem biztos, hogy minden esetben 
jobb (nemzetállam dilemmája) és ameddig nem teljes az integráció, addig feltétlenül 
erõsebbnek sem mondható.
Az Unió azonban lassan eléri mozgásterének azon határát, amelyet pusztán jogi és 
gazdasági eszközökkel már nem lehet átlépni. Annak érdekében, hogy a gazdasági 
mellett egy politikai integráció is létrejöhessen, a kormányközi elitnek meg kell tennie 
mindent, hogy létrehozzon egy tényleges és egyedülálló európai identitástudatot és 
alkotmányt, ami nem felcserélhetõ a nemzetivel és nem is csupán kiegészíti azt.
Ez nem egyszerû vállalkozás és egyáltalán nem biztos, hogy lehetséges. Nemcsak az 
kérdés, hogy az emberek – pszichológiai és szociológiai adottságaikból kifolyólag – 
képesek és hajlandóak-e feladni nemzeti alkotmányaikat, hanem az is, hogy amennyiben 
ez megtörténik az Unió vajon képes-e élni ezzel a lehetõséggel és felelõsséggel; 
alkalmas-e rá, hogy szembenézve a kihívással, egy megfelelõ és legitim alkotmányt 
hozzon létre.A dolgozat két olyan problémakört igyekszik kiemelni, amely kívül esik a 
jogtechnika és aktuálpolitika körén, de épp oly fontos szerepet játszanak egy politikai 
integrációban, mint a fenti kérdések. Az egyik az alkotmány, mint elméleti probléma, a 
másik az ember, mint bármely közösség alap- és építõeleme.

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció

EU
RÓ

PA
I K

Ö
ZJ

O
G

I É
S 

M
A

G
Á

N
JO

G
I T

A
G

O
ZA

T

105



Témavezetõ:
Dr. Mohay Ágoston Csanád

adjunktus, PTE ÁJK

BUZÁSI VENDEL
jogász
Osztatlan, 8. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ AZ UNIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 
VISSZATÉRÉSI IRÁNYELVRE ÉS AZ EU-TÖRÖKORSZÁG 
MEGÁLLAPODÁSRA

A dolgozat a 2015-ben kirobbant, és világszinten hatalmas visszhangot kiváltó migrációs 
válságot tárgyalja. A jelenség fokozott aktualitása és veszélyei naponta formálják a 
köztudatot, valamint a politikai döntéshozatalt EU-s, és tagállami szinten egyaránt. 
Annak ellenére, hogy a problémakör rendkívül sokrétû, e pályamunka a jelenség jogi 
szempontból történõ elemzésére szorítkozik. Azon belül is az Unió illegális/irreguláris 
migrációt lefedõ jogi szabályanyagával foglalkozik behatóan, hiszen a mai bevándorlási 
válság az illegális/irreguláris migráció jegyeit mutatja. Az elemzett szabályozás egyik 
sarokköve a 2008-as Visszatérési Irányelv, melyet a 2016. márciusában létrejött EU-
Törökország paktum tükrében vizsgáltam meg abból a szempontból, hogy az illegális 
bevándorlás elleni fellépés jogi eszközeit a lehetõ legjobban hozzáigazítsam a 
napjainkban felmerülõ kihívásokhoz. A dolgozat célja az volt, hogy a bevándorlási 
válság helyes értelmezését elõsegítse, és lehetséges kezelési megoldásokat dolgozzon ki 
a probléma jövõbeli rendezõdése érdekében.

Témavezetõ:
dr. Marinkás György
adjunktus, ME ÁJK

DR. TAKÁCS NIKOLETT
jogász
Osztatlan, 9. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

MENEKÜLTÜGY, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A NON-REFOULEMENT ELV 
ÉRVÉNYESÜLÉSÉRE

A II. világháború óta nem látott népvándorlási hullám részeként, a 2015.január-október 
közötti idõszakban csaknem 630.000 menekülõ lépte át az Európai Unó határait.
 A súlyosbodó probléma krízishelyzetet idézett elõ, mivel ilyen magas számú érkezõ által 
benyújtott kérelmek elbírálására egyetlen tagállam menekültügyi rendszere sem volt 
felkészült. A máig hatályban lévõ ezen kérdéskörre irányadó Dublin III. Rendelet az 
eddigi alacsony számú kérelmek elbírálásánál megfelelõen mûködött, de ma már nem 
képes megoldást nyújtani, mert aránytalanul nagy terhet ró a tagállamok vállára. Olyan 
szabályozás szükséges, melynek fõ célja a terhek megosztása az Unió tagállamai között.
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 Mindezen kérdések vizsgálata s az eljárások lefolytatása során a legfontosabb, hogy az 
eljáró hatóságok kiemelt figyelmet szenteljenek a menekültügy nemzetközi jog által 
meghatározott, és Uniós normák által elismert alapelveinek maximális betartására.
 A dolgozat szerzõje ezen alaptételek közül a non-refoulement, vagyis a visszaküldés 
tilalmának problematikájával foglalkozik kiemelten. Ennek értelmében senkit sem lehet 
kiutasítani, kiadni vagy kitoloncolni olyan államba ahol kínzásnak, kegyetlen, 
embertelen bánásmódnak vagy halálbüntetés veszélyének lenne kitéve, továbbá ahol 
élete vagy szabadsága faji, vallási, nemzeti hovatartozási okokból, bizonyos társadalmi 
csoporthoz való tartozás, vagy meghatározott politikai nézetek vallása miatt 
üldöztetésnek lenne kitéve. Ebbõl következõen az eljáró hatóságok kötelesek egyedileg 
megvizsgálni minden kérelem megalapozottságát, még azt is, amit az országhatárhoz 
dokumentumok nélkül érkezõk terjesztenek elõ.
Jelen írás célja, hogy a non-refoulement elvet kiterjedt vizsgálat alá vesse, a gyakorlati 
alkalmazást a középpontba helyezve. Ennek során röviden ismertetésre kerül a 
vonatkozó Európai Uniós és ezek hátterét alkotó nemzetközi jogi joganyag.
Elemzi a szerzõ az Emberi Jogok Európai Bírósága, valamint az Európai Unió 
Bíróságának vonatkozó joggyakorlatát,a hangsúlyt az utóbbira helyezve. Bemutatja a 
lánc-refoulement kérdését, s ezzel kapcsolatban a tagállami felelõsség körét. Végül a 
helyzetre irányadó alternatív megoldásokat ismerteti, majd a jövõre nézve, a jelenleg 
még kidolgozási szakaszban álló megoldási lehetõségeket és azok kritikáit összeveti, 
lehetséges következmények levonásával egyetemben.
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Témavezetõ:
Dr. Szilágyi Pál

egyetemi docens, PPKE JÁK

OROSZI FANNI
jogász
Osztatlan, 9. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

A FELFALÓ ÁRAZÁS MINT A KISZORÍTÓ MAGATARTÁSOK ALAPKÖVE AZ 
UNIÓS JOGBAN?

A gazdasági erõfölénnyel való visszaélés egyik típusa a felfaló árazás, mely egy kiszorító 
hatású, objektív jogsértés. Megállapításához elegendõ annak puszta elkövetése, mivel 
természeténél fogva képes a verseny károsítására. A magatartás hatásainak vizsgálata 
nem szükséges, hogy megállapíthassuk: a vállalkozás a felfaló árazás módszerével 
visszaélt erõfölényes helyzetével. A vállalkozásnak ebben az esetben csak objektív 
indokok alapján van lehetõsége a kimentésre.
Vagy mégsem?
Bizonyos esetekben a felfaló árazás megállapításához figyelembe vették annak hatását, 
sõt, a vállalkozás erre irányuló szándékát is. Milyen mértékben lehetséges egy elviekben 
objektív jogsértés megállapításához figyelembe venni a vállalkozás szándékát és a 
magatartás hatását? Van-e szükség az esetek egyedi körülményeinek vizsgálatára? 
Dolgozatomban ezt a látszólagos vagy tényleges ellentmondást elemzem.

Témavezetõ:
Dr. Tóth Judit

egyetemi docens, SZTE ÁJK
Dr. Sulyok Márton

tanársegéd, SZTE ÁJK

TÓTH ATTILA TAS
jogász
Osztatlan, 7. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A FOGYASZTÓK ALAPJOGVÉDELMÉNEK LEHETSÉGES ÚTJAI

Dolgozatomban a fogyasztói jogok alkotmányi szinten történõ megjelenésével 
foglalkozom, valamint arra a kérdésre keresem a választ, hogy ezen jogok tekinthetõek-e 
alapjognak. A hatályos alkotmányi szintû szabályozás ismertetése mellett e szabályozás 
pozitívumaira és hiányosságaira egyaránt rámutatok.
A kérdéskör relevanciáját számos ponton kereshetjük, melyek szoros összefüggésben 
állnak egymással. Természetesen elsõk között említhetjük azt a fokozatosan erõsödõ 
igényt, miszerint a fogyasztóvédelem legfõbb célja a szerzõdõ felek között létrejött piaci 
gazdasági erõeltolódás kiegyenlítése. Tekintettel arra, hogy ezen célkitûzés sokszor a 
szerzõdéses viszonyokba történõ beavatkozáson keresztül tud megvalósulni, a 
fogyasztóvédelem alkotmányos szintû deklarálását tartotta jogszerû megoldásnak több 
állam is.

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció

FO
G

YA
SZ

TÓ
V

ÉD
EL

M
I J

O
G

I É
S 

V
ER

SE
N

Y
JO

G
I T

A
G

O
ZA

T

109



Magyarország Alaptörvénye az Alapvetés címû fejezetben szót ejt a fogyasztók jogainak 
védelmérõl. Ezáltal át kell tekintenünk, hogy az Alaptörvényben milyen funkciót tölt be a 
szóban forgó cikk, és funkciójának milyen jogkövetkezményei vannak az elméletben és 
a gyakorlatban.
A dolgozatban kitérek más európai államok alkotmányos szabályozására, különös 
tekintettel azon államokra, amelyek a fogyasztói jogokat alapjogként nevesítik 
alkotmányukban. Ennek kapcsán felvetõdik a kérdés, hogy helyezhetjük-e egyáltalán a 
fogyasztói jogokat alapjogi kontextusba, illetve milyen jogi megoldás a leghatékonyabb 
a fogyasztói jogok magas szintû biztosítása, és a magánfelek piaci viszonyainak 
tiszteletben tartása tekintetében.
A dolgozat az ENSZ Fogyasztóvédelemi Alapokmányában felsorolt fogyasztói jogok 
mentén haladva veszi végig, hogy a magyar jogalkotás a hatékony jogvédelmet milyen 
eszközökkel kívánja biztosítani.
A tájékoztatáshoz való joggal kapcsolatosan a dolgozat második felében mélyebb 
figyelmet szentelek a jóerkölcsbe ütközés kérdéskörének, melynek kapcsán a 
fogyasztókkal kötött tisztességtelen feltételeket tartalmazó szerzõdések és alkalmazott 
gyakorlatok kerülnek górcsõ alá. E tekintetben rátérek a generálklauzulák 
problematikájára, amelyek a bírák mérlegelési lehetõségét tágra nyitva teret 
engedhetnek a fogyasztói jogbizonytalanságnak.

Témavezetõ:
Dr. Hajnal Zsolt

adjunktus, DE ÁJK

BIHARI ERIKA
jogász
Osztatlan, 5. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A KOLLEKTÍV FOGYASZTÓI JOGÉRVÉNYESÍTÉS LEHETÕSÉGEI ÉS 
KIHÍVÁSAI HAZÁNKBAN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

A dolgozat témája a kollektív fogyasztói jogérvényesítés lehetõségei és kihívásai 
hazánkban és az Európai Unióban. A dolgozat elõdleges célja a magyarországi kollektív 
fogyasztói jogérvényesítési lehetõségek bemutatása. Ezzel kapcsolatban arra a kérdésre 
kerestem a választ, hogy a közérdekû perlési lehetõségek közül, melyek lehetnek azok, 
amik leginkább szolgálják a fogyasztói érdekek védelmét. A jelenleg alkalmazható 
kollektív jogérvényesítési mechanizmusok körébe tartozik Magyarországon a 
fogyasztóvédelmi törvény alapján indítható közérdekû kereset és igény, a Polgári 
Törvénykönyv alapján tisztességtelen szerzõdési feltételek alkalmazása miatt 
megindítható közérdekû kereset, valamint a Magyar Nemzeti Bank közérdekû 
igényérvényesítése is. Jelentõs a Gazdasági Versenyhivatal által a fogyasztók érdekében 
indítható igényper, valamint a Polgári Perrendtartásban szabályozott pertársaság. Ezek 
közül talán leginkább a Polgári Törvénykönyv eljárása mondható a leghatékonyabbnak. 
Azonban összességében megállapítható, hogy a magyar (illetve más tagállami) rendszer 
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széttagolt és sajnos nem minden esetben hatékony az adott eljárás. Véleményem szerint 
fontos az, hogy a jogalkotó a rendszer eredményességét növelje és a fogyasztók széles 
körének érdekeinek védelmére még inkább alkalmas legyen. Fontos az, hogy a magyar 
szabályozás mellett vizsgáljuk más Európai Uniós ország modelljeit is. Úgy gondolom a 
kutatás szempontjából ez azért szükséges, mert a magyar rendszer hordoz magában 
kisebb problémákat. A német modell vizsgálata során felfedeztem egy, az új Polgári 
Perrendtartás társult perlés jogintézményéhez hasonló eljárást, a Kapitalanleger-
Musterverfahrensgesetz (KapMuG) jogintézményét. Ezzel kapcsolatban egy de lege 
ferenda javaslattal élnék a jogalkotó számára. A társult per alkalmas lehet kis 
közösségek, vagy éppen nagyobb, de egymással kapcsolatban lévõ fogyasztók azonos 
igényeinek érvényesítésére azonban, olyan fogyasztók esetében, akik nincsenek 
egymással kapcsolatban, egy jól mûködõ elektronikus pernyilvántartás (mint ahogy 
Németországban) nélkül, véleményem szerint az eljárás nem feltétlenül lesz 
eredményes.

Témavezetõ:
Dr. Bércesi Zoltán

c. egyetemi docens, PTE ÁJK

ROHMANN REBEKA
jogász
Osztatlan, 8. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT SZERZÕDÉSEK 
FOGYASZTÓVÉDELMI VONATKOZÁSAI

Dolgozatom központi témáját egy közismert piaci jelenség, a termékbemutató adja. A 
téma feldolgozása során igyekeztem több fókuszból megvizsgálni e jelenséget, ezáltal 
igen komplex képet kaphattam a termékbemutatók jogi megítélésének problémakörérõl. 
A dolgozat célja az volt, hogy feltárjam azokat a jogi szabályozásban rejlõ deficiteket és 
hiányosságokat, amelyek a fogyasztókat érintõ számos jogsértéshez vezethetnek. A 
dolgozat négy fõ egységre tagolható. Elsõként a termékbemutatókat övezõ két jogterület, 
a versenyjog és a fogyasztóvédelem jogi környezetet elemeztem, melyeknél a fõ 
kapcsolódási pontokat mutattam be. Kiemelt figyelmet fordítottam a fogyasztóra, a 
fogyasztó-fogalom tipizálására és vizsgálatára, illetve a normatív fogyasztó-fogalmak 
között felmerülõ esetleges kollíziókra is. A második egységben azt vázoltam fel, hogy az 
árubemutatókkal foglalkozó vállalkozások az árubemutató lebonyolítása során milyen 
jogi és nem jogi normák kereteiben mûködhetnek. A dolgozat reklámjogi fejezetében a 
vizsgálat tárgyát egyrészrõl a vállalkozások közvetlen üzletszerzés révén feltáruló piaci 
lehetõségei képezték. Mindezek mellett itt elemeztem azt is, hogy egy termékbemutató 
mennyiben alkalmas a direkt marketing eszköz funkciójának ellátására. E körben a 
személyes értékesítésbõl indultam ki, valamint a közvetlen üzletszerzés fogalmi elemei 
kerültek górcsõ alá, összevetve azokat egy termékbemutató elemeivel. A pályamunka 
meghatározó egységét végül egy szerzõdési jogi elemzés teszi ki, amelynek keretében - a 

FOGYASZTÓVÉDELMI JOGI ÉS VERSENYJOGI TAGOZAT
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megelõzõ fejezetek megállapításaira is tekintettel - az üzlethelyiségen kívül kötött 
szerzõdések jogszabályi környezetét tanulmányoztam és értelmeztem. Ehelyütt 
meghatároztam a fontosabb fogyasztó és a vállalkozás oldalán megjelenõ jogokat és 
kötelezettségeket, ideértve az elmúlt idõszak jogszabályi környezetének változásait is. A 
dolgozat záró gondolataként javaslatot fogalmaztam meg arra, hogy jogalkotói és 
jogalkalmazói síkon hogyan elõzhetõek meg illetve orvosolhatók a téma kapcsán 
felmerülõ jogsértések, röviden kitérve a hatályos jogi normarendszer kritikájára is. A 
dolgozat mellékletében egy gyakorlati szakemberrel készített interjú szerepel, amely 
nem tudományos célzattal készült, rendeltetése – illusztrációként – egy szakmában 
jártas, tapasztalt személy pályamunkában vizsgált témával kapcsolatos gondolatainak 
bemutatása.

Témavezetõ:
Dr. Barta Judit

egyetemi docens, ME ÁJK

VARGA LÁSZLÓ BÁNK
jogász
Osztatlan, 9. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ ÜZLETI TITOK VÉDELME A MAGÁNJOGBAN ÉS A VERSENYJOGBAN

„A titok ajtaját nem olyan nehéz kinyitni, mint ahogyan azt az emberek gondolják. 
Ellenkezõleg, az a szörnyû, milyen nehéz bezárni.”
Akutagava Rjúnoszuke
Az üzleti titok hatékony védelmének óriási jelentõsége van a piacgazdaságokban, így 
Magyarországon is. Egy vállalkozásnak a gazdasági versenyben elfoglalt pozícióját 
erõsen befolyásolja, hogy az üzleti titkai és védett ismeretei mennyire vannak 
biztonságban. A versenytársak újabb és újabb eszközökkel igyekeznek kifürkészni 
egymás titkait, céljaik elérése érdekében gyakran jogellenes módszerektõl sem riadnak 
vissza. Kutatásom célja összegyûjteni és rendszerezni az üzleti titokra vonatkozó, vagy 
ahhoz szorosan kapcsolódó magánjogi (polgári jogi, kereskedelmi jogi) és versenyjogi 
szabályok összességét, megvilágítani és megérteni azok összefüggéseit. Az irányadó 
bírói gyakorlat feldolgozásán keresztül megvizsgálni, hogy mely jogterületeken 
intenzívebb az üzleti titok védelme, és vannak-e szabályozási hiányosságok, vagy túl 
általános szabályok, melyek miatt a bírói gyakorlatnak szükséges beavatkoznia. A 
jogelemzés, szakirodalmi feldolgozás és bírói gyakorlat áttekintését követõen célom 
felderíteni, hogy az üzleti titok védelme a mai magyar jogrendben megfelel-e egyrészt az 
Európai Unió jogharmonizációs követelményeinek, másrészt pedig a gazdaság által 
diktált íratlan követelményeknek.
Témám egy intenzíven kutatott terület, különösen a magánjog terrénumán, de egyrészrõl 
a versenyjoggal összefüggésben még nem történt meg annak vizsgálata, másrészt az új 
Ptk. szabályozása is hozott nóvumot e körben. A 2014-ben hatályba lépett új Polgári 
Törvénykönyv módosította az üzleti titok fogalmát és annak fogalmi ernyõje alá hozta be 
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a know-how-t, védett ismeret néven. A tisztességtelen piaci magatartás és a 
versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény 2014-ben hatályba lépett módosítása 
lényeges változásokat hozott az üzleti titok védelme terén. Az Európai Unió is 
foglalkozik a területtel, az üzleti titkok és a know-how-k védelmére vonatkozó, jelenleg 
kidolgozás alatt álló irányelve valószínûleg újabb változásokat fog eredményezni a 
jogintézmény hazai szabályozásában.

Témavezetõ:
Dr. Szilágyi János Ede

egyetemi docens, ME ÁJK

TÓTH ENIKÕ
jogász
Osztatlan, 7. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

EGY ÚJABB LÉPÉS A GMO-MENTES MEZÕGAZDASÁG FELÉ - A GMO-
MENTES TERMÉKEK JELÖLÉSE MAGYARORSZÁGON

A XX. században megjelenõ génmódosítás eljárása viszonylag rövid idõ alatt hódított 
magának teret a különbözõ gazdasági szektorokban (pl.: mezõgazdaság, gyógyszeripar). 
Dolgozatomban a több féleképpen is csoportosítható géntechnológia típusok közül a 
zöldhöz kapcsolódó szabályozással fogok foglalkozni (fehér géntechnológia – ipari 
géntechnológia, vörös géntechnológia – humán géntechnológia, zöld géntechnológia – 
környezeti géntechnológia)
A GMO-hoz kapcsolódó joganyag egy viszonylag fiatal jogterület, több nemzetközi 
szerzõdésben illetve egyéb dokumentumban is találhatunk génmódosításhoz kapcsolódó 
szabályokat. Ilyen például a Biológiai Sokféleség Egyezmény Cartagena Jegyzõkönyve 
vagy a Cartagena Jegyzõkönyvhöz csatolt Nagojai–Kuala Lumpur-i Kiegészítõ 
Jegyzõkönyv is. Az Európai Unió mind horizontális mind vertikális szabályozási 
területén foglalkozik a GMO-hoz kapcsolódó különféle szabályozási kérdésekkel, mint 
például a környezetbe történõ szándékos kibocsájtás, élelmiszeripari felhasználás vagy a 
koegzisztencia szabályozás.
Magyarország már több évvel ezelõtt állást foglalt a GMO-mentes mezõgazdaság 
mellett, s hogy nem áll szándékában köztermeszthetõvé tenni az EU által elfogadott 
GMO növényeket. Hazánk ezen elhatározásának Alaptörvénybe foglalásával is 
nyomatékot adott, miképpen az uniós fórumokon (Bizottság, Bíróság) is következetesen 
képviselte ezen álláspontját. A GMO-mentes mezõgazdaság megvalósításának egyik 
legfrissebb lépéseként született meg a az a 61/2016-os FM rendelet melynek elõírásait 
akkor kell alkalmazni, ha valaki Magyarországon egy mezõgazdasági terméken azt 
kívánja feltüntetni, hogy az GMO mentes.
Dolgozatomban a nemzetközi tendenciák ismertetése mellett fõleg a kapcsolódó uniós 
illetve tagállami jelölési elõírásokkal kívánok foglalkozni. Végezetül azonban kitérek 
arra is, hogy Magyarország milyen további lépések elõtt áll a GMO-mentesség 
fenntartása, fejlesztése és jogi szabályozása érdekében.
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Témavezetõ:
Prof. Dr. Nochta Tibor

egyetemi tanár, PTE ÁJK

MACHATA BÍBORKA
jogász
Osztatlan, 8. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

FOGYASZTÓVÉDELMI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS

Dolgozatom témájának a fogyasztói igényérvényesítést választottam, mivel 
véleményem szerint ez egy igen aktuális kérdés napjainkban. 
Pályamunkám elején röviden kitérek a fogyasztóvédelem kialakulására, nagy hangsúlyt 
fektetve az Európai Unió, illetve Magyarország fogyasztóvédelmi politikájára.
Mivel a fogyasztói igényérvényesítéshez szorosan kapcsolódnak a fogyasztók alapvetõi 
jogai, így a dolgozatom következõ részében ezt taglalom.
Munkám további részében a fogyasztói igényérvényesítés eszközeit egyenként fejtem 
ki. Ebben a fejezetben foglalkozom a peres, illetve a nemperes lehetõségekkel.
Pályamunkám utolsó részében pedig a békéltetõ testületre fektetek nagyobb hangsúlyt, 
mivel véleményem szerint, ennek az alternatív vitarendezési útnak egyre nagyobb 
jelentõsége van napjainkban. A könnyebb megértés, illetõleg szemléltetés elõsegítésére 
számos statisztikát is beillesztettem dolgozatom ezen részébe.

Témavezetõ:
Dr. Hajnal Zsolt

adjunktus, DE ÁJK

DEBRECENI CINTIA KLAUDIA
jogász
Osztatlan, 5. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

LEHET-E HATÉKONY, AMI ALTERNATÍV? FOGYASZTÓI JOGÉRVÉNYESÍTÉS 
AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Fogyasztóvédelem gyökerei rég múltra nyúlnak vissza, azonban kifejezett 
fogyasztóvédelmi célú jogalkotás megjelenése a XX. századra tehetõ Magyarországon. 
Fogyasztóvédelmi célú jogszabályok megalkotását az Európai Unióhoz való 
csatlakozásunkhoz köthetjük.
A kutatásom alapvetõ célja az, hogy megvizsgáljam a nemzeti szinten eltérõ alternatív 
vitarendezési módszereket. Megvizsgálom továbbá, az ugyanazon fogyasztóvédelmi cél 
érdekében létrehozott vitarendezési módszerek sajátosságait, és választ keresek arra a 
kérdésre, hogy vajon melyik rendszer milyen eljárási szabályai vagy éppen a társadalmi 
és kulturális beágyazottsága garantálja jobban az alternatív vitarendezési módszerek 
hatékonyságát. Kutatásom során értékelem a magyar alternatív vitarendezési 
módszereket, megvizsgálom azok eredményességét és következtetéseket vonok le az 
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eltérõ mûködési sajátosságokból. A kutatásom befejezõ részében az eredményeket 
összegezve jogalkotási és módosítási javaslatokat teszek annak érdekében, hogy a 
fogyasztók rendelkezésére álló vitarendezési módszerek hatékonyabbak legyenek, és 
jobban szolgálják a fogyasztók érdekeinek védelmét.
Kutatásom során elsõsorban történeti és jog összehasonlító módszert alkalmazva 
vizsgálom meg a fogyasztói alternatív vitarendezés hazai fejlõdését, hagyományait és 
hatályos állapotát. A kutatás eredeti céljához szükséges következtetések 
megfogalmazásához elengedhetetlennek tartottam az ugyanezen célt szolgáló, 
nemzetközi alternatív vitarendezési módszerek feltérképezését is a jó gyakorlatok után 
kutatva.
Dolgozatomban a fenti célok elérése érdekében bemutatom az alternatív vitarendezés 
intézményi rendszerét, funkcióját, továbbá különbséget kívánok tenni a nagyon sokszor 
szinonimaként használt fogalmak között a könnyebb és átláthatóbb elhatárolás 
érdekében. Ezt követõen megvizsgálom az Európai Unió jogalkotását, kifejezetten a 
fogyasztói jogérvényesítés tárgyában hozott irányelvek tekintetében. A nemzeti jogok 
vizsgálatától kutatásom során pontosan azt vártam, hogy jó gyakorlatokat találjak, 
amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a magyar rendszer hatékonyabbá tételére 
javaslataimat megfogalmazhassam.
Végezetül Magyarországon elérhetõ három fajta határokon belüli és további három 
határokon átnyúló alternatív vitarendezési forma vizsgálatával azok elõnyeire és 
hátrányaira kívántam fókuszálni, hogy de lege ferenda javaslataimat a dolgozatom 
befejezõ részében megtehessen.

Témavezetõ:
Dr. Szilágyi Pál

egyetemi docens, PPKE JÁK

CSURGAI-HORVÁTH GERGELY
jogász
Osztatlan, 9. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

MI A FOGYASZTÓI JÓLÉT ALAPJA – AZ ALACSONY ÁR VAGY A 
VÁLASZTÁS LEHETÕSÉGE? A PIACI ERÕFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS 
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 
FELTÉTELES KEDVEZMÉNYEKRE

A gazdasági élet egyes területein meghatározó szerepû vállalkozások piaci 
magatartásainak szabályozása az Európai Unió versenyjogának egyik alappillére, amely 
az egész európai térség gazdaságára, világpolitikai helyzetére, ezáltal mindennapi 
életünkre is jelentõs hatással van. Ennek jogi szabályozása olyan érdekes területeket 
érint, mint a tulajdonnal való szabad rendelkezés, szerzõdési szabadság vagy a 
piacgazdaság alapelveivel – a versenytársak felülmúlása, legyõzése, magasabb bevétel, 
nyereség elérése – összhangban levõ magatartások szabályozása, amelyek igencsak 
összetett kérdéseket vetnek fel. 
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Dolgozatom célja, hogy bemutassa az Európai Bíróság piaci erõfölénnyel való visszaélés 
megállapításával kapcsolatos gyakorlatát olyan esetekben, amelyekben egyébként a 
fogyasztók részére rövid távon kedvezõ, gyakran az ár csökkenésével járó vállalati 
magatartásokkal találkozunk. Ezen a témakörön belül a jogtudomány és a gyakorlat 
szerint is különösen vitatott, nem egyértelmû, egymásnak ellentmondó a jogértelmezés a 
feltételes kedvezmények esetkörében.
A jogi megítélés problémáját jól érzékelteti az egyik kommentátor hasonlata, ami jelen 
dolgozatra úgy vonatkoztatható, hogy a feltételes – azaz a vevõk részére, bizonyos 
vásárlási magatartás ellenszolgáltatásaként nyújtott – kedvezmények, azok formájára 
való tekintettel történõ megtiltása, ahogy több szerzõ a jelenlegi Európai Bírósági 
jogértelmezést kritizálja, azt jelenti, mint a Ferrari gépjármûvek eladásának megtiltása, 
abból az okból kifolyólag, mivel nagy valószínûséggel feltételezhetõ, hogy vezetõik nem 
fogják tiszteletben tartani a sebességhatárokat.
Az elméleti megalapozást követõen a feltételes kedvezmények megítéléséhez használt 
jogi keretrendszer vizsgálata során olyan kérdésekre adom meg a választ, hogy hol 
húzódik a határ az erõs verseny és a visszaélés között, persze elítélendõ-e a feltételes 
kedvezmények rendszere, kire hárul és milyen terjedelmû a bizonyítás kötelezettsége, 
illetve, hogy milyen kimentési lehetõségeik vannak a jogsértéssel „megvádolt” 
vállalkozásoknak. A kérdéskör szorosan összefügg az Európai Bizottság ezen területrõl 
kiadott jogérvényesítési prioritásával és az abban kialakított gazdasági hatásokra 
érzékenyebb megközelítéssel, annak az EUMSZ 102. cikkel, illetve az európai 
versenyjogi szabályok mögöttes céljaival való összeegyeztethetõségével, amelyekre az 
Európai Unió bírósága elõtt fellebbezés alatt álló Intel ügyben születhet megoldás.

Témavezetõ:
Dr. Szilágyi Pál

egyetemi docens, PPKE JÁK

BURJÁN ANNA
jogász
Osztatlan, 12. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

SPORTKÖZVETÍTÉSI JOGOK AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A MAGYAR 
VERSENYJOGBAN

A labdarúgó Bajnokok Ligája közelgõ döntõje sokak számára egyet jelent a különbözõ 
vendéglátóhelyeken vagy az otthoni fotelbõl történõ meccsnézéssel. Ez azonban nem 
volt mindig így. A sport gazdasággal való összefonódása a második világháborút 
követõen vált jellemzõvé, és ennek a folyamatnak a része a média sport területén való 
megjelenése is. A sportközvetítési jogok értékében is ugrásszerû növekedés következett 
be, mely a versenyhatóságok figyelmét is felkeltette.
Dolgozatomban azokat a megoldásokat követem végig, melyek a mérkõzések 
fogyasztókhoz történõ eljuttatását meghatározzák. De vajon milyen megítélés alá esnek 
ezek a megállapodások versenyjogi szempontból? Egyáltalán mi alapján minõsülhetnek 
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a közvetítési jogokat értékesítõ sportszövetségek vállalkozásnak? Ezen kérdések 
megválaszolása mellett a Bizottság és az Európai Unió Bíróságának esetjogán keresztül 
mutatom be a megállapodások egyes típusait és azok versenyre gyakorolt hatását, nem 
megfeledkezve természetesen a téma magyar versenyjogi vonatkozásairól sem.
Végül, de nem utolsó sorban figyelmet szentelek a megállapodásokat érõ új 
kihívásoknak is, különös tekintettel azokra, melyek a Murphy-ügyet követõen a 
kizárólagos rendelkezéseket érték. A közvetítési jogok értéke – különösen a Bundesliga 
és a Premier League esetében – növekvõ tendenciát mutat, ezzel párhuzamosan az 
Európai Unió az egységes belsõ piac megteremtésére törekszik. Kérdés, hogy egy ilyen 
környezetben a versenyhatóságok meddig engednek szabad utat ezeknek a 
megoldásoknak.

Témavezetõ:
Dr. Balogh Virág

megbízott elõadó, ELTE ÁJK

PERGE LÁSZLÓ
jogász
Osztatlan, 9. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

TISZTESSÉGTELEN ÉS MEGTÉVESZTÕ KERESKEDELMI GYAKORLATOK A 
JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN TÜKRÉBEN

E dolgozat arra a kérdésre keresi a választ, hogy a viselkedési közgazdaságtan 
megállapításai hozzájárulhatnak-e a fogyasztóvédelmi jogalkalmazás ered-
ményességéhez. A fogyasztóvédelmi jogalkalmazás a legutóbbi idõkig a vállalkozások 
piaci magatartásának vizsgálatára helyezte a hangsúlyt a kereskedelmi gyakorlatok 
jogsértõ, avagy jogszerû jellegének megítélésében. A kereskedelmi kommunikációra 
reagáló átlagfogyasztó gazdasági magatartására azonban mindezidáig kevés figyelem 
irányult. A dolgozat a fogyasztói viselkedést tárgyaló viselkedési közgazdaságtan 
megállapításainak relevanciáját vizsgálja a tisztességtelen, különösen a megtévesztõ 
kereskedelmi gyakorlatoknak a Gazdasági Versenyhivatal által kialakított 
joggyakorlatában. A közgazdaságtani álláspontok és az esetjog alapján feltérképezem, 
miért indokolt kiemelt figyelmet fordítani a fogyasztói magatartásra egy adott 
kereskedelmi gyakorlat vizsgálatakor, ill. azt is, hogyan teszi ezt a GVH. 
A dolgozatban felhasznált versenytanácsi határozatok és az azt megerõsítõ bírói 
gyakorlat alapján két megállapítást teszek. Elsõsorban, az átlagfogyasztó, mint 
viszonyítási alap magatartásának részletes, viselkedési közgazdaságtani vívmányokra is 
alapozó ismerete hozzájárul a piaci zavarok alaposabb megértéséhez, rávilágítva a 
keresleti oldalon felmerülõ potenciális problémákra. Ezáltal a GVH hatékonyabban 
léphet fel a piaci zavarok orvoslásában, mivel a tisztességtelenség vizsgálatakor 
egyszerre képes a kínálati és a keresleti oldalon végbemenõ folyamatokra tekintettel 
állást foglalni. Másodsorban, a Gazdasági Versenyhivatalnak az átlagfogyasztó 
döntéshozói ésszerûségét, valamint a megtévesztést tárgyaló több határozata alapján azt 
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állapítom meg, hogy a GVH ismeri és alkalmazza a viselkedési gazdaságtani 
eredményeket. Tekintettel az ilyen szemléletû esetjog létezésére, idõszerû és indokolt 
lenne, hogy a hasonló hatáskörrel rendelkezõ nyugat-európai hatóságokhoz hasonlóan a 
GVH hivatalosan is állást foglaljon a viselkedési gazdaságtannal való kapcsolatáról. A 
pályamunkában fõként fogyasztóvédelmi jogi, közgazdasági és pszichológiai 
monográfiákat és folyóiratokban megjelent tanulmányokat, cikkeket használtam fel. 
Ezen túlmenõen számos versenyhivatali és bírósági határozatot, ill. bizonyos 
munkadokumentumokat is elemeztem, mint elsõdleges forrásokat.
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Témavezetõ:
Dr. Csink Lóránt

egyetmi docens, PPKE JÁK
dr. Papp János Tamás

megbízott oktató, PPKE JÁK

EVELLEI EVELIN MOLLI

TAMÁS BIANKA

jogász
Osztatlan, 5. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

jogász
Osztatlan, 5. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

A GYERMEK ÉS A SZÜLÕ ALAPJOGI VERSENYE ONLINE KÖZEGBEN

Témánk aktualitását abban látjuk, hogy az online közegnek – különös tekintettel a 
közösségi oldalaknak – gyors ütemû megváltozásával új kihívások jelentkeznek az 
emberek magánszférájának – ezen belül magánéletének és képmásának – védelme terén. 
A magánszféra és a nyilvános szféra határai elmosódnak, valamint az emberek önkéntes 
kitárulkozása – új magatartásformaként – jellemzõ a közösségi médiában. A 
nyilvánosság tereit az Internet kiterjeszti, mellyel párhuzamosan a magánszféra, így a 
magánélet terei szûkülnek, egyre védtelenebbé válnak.
Ebben a közegben különösen nagy veszélynek van kitéve az egyébként is különös 
védelmet igénylõ a gyermek, aki ugyan ezen említett önkitárulkozásról nem dönthet, 
egyidejûleg mégis központi szereplõjévé válik az online életnek – jellemzõen a szülõ 
által. Nem szabad megfeledkeznünk arról a tényrõl, hogy a gyermeknek is van személyes 
tere, melyet védelem illet meg.
Képzeljük el azt az esetet, hogy egy alsó tagozatos gyermeket rendszeresen csúfolnak, 
bántanak, zaklatnak az iskolában a társai, mert szülei intim, személyes helyzetben 
készült képeket osztanak meg róla a közösségi oldalakon. A gyermek így kiszolgáltatott 
helyzetbe kerülhet saját szülõje által, s semmit sem tehet ellene, hiszen a sérelmes 
helyzetet éppen az idézi elõ, akinek a gyermek érdekeit jogsértés estén képviselnie 
kellene.
E fiktív esetre reflektálva problémafelvetésünket a következõképpen foglaljuk össze: 
veszélyes lenne, ha a szülõ minden korlát nélkül bármilyen képet megosztana 
gyermekérõl, mint ahogy az is szélsõséges álláspont lenne, hogy gyermekrõl egyáltalán 
nem tehetõ közzé személyes adat. Az alapjogok nyelvére lefordítva a kérdés úgy merül 
fel, hogy a szülõ kifejezési szabadságának és a gyermek magánszférájának a kollíziója 
miképp oldható fel?
A dolgozat ennek megválaszolására tesz kísérletet, elõre bocsátva, hogy a kérdés 
objektíven nem, csak az egyedi esetben dönthetõ el. Dolgozatunkban ehhez biztosítunk 
szempontokat.
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Témavezetõ:
Dr. Szõke Gergely László

adjunktus, PTE ÁJK

PAULUSZ NIKOLETTA
jogász
Osztatlan, 8. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ AZONOSÍTÁS ÉS A KÉZBESÍTÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI AZ 
ELEKTRONIKUS ELJÁRÁSOKBAN

Napjainkban szinte észrevétlenül, a reggeli ébresztõ megszólalásától kezdve egészen az 
esti lefekvésig körülvesznek minket a különbözõ elektronikus eszközök. A közelmúlt 
technológiai, technikai fejlõdésének köszönhetõen felgyorsult a kommunikáció és az 
információáramlás, valamint a mindennapjaink szerves részévé vált az Internet. Ezek a 
hatások befolyásolták a modern társadalom szokásait és igényeit, és egyre több ügy 
elintézése vált lehetõvé online.
A változásokra a jogalkotónak reagálnia kellett több területen is, hiszen a fejlõdés a jog 
számára úgyszintén új megoldási lehetõségeket adott, például az eljárásjogok és a 
közigazgatás területén. Ezért születtek meg az elsõ koncepciók az elektronikus 
eljárásokra vonatkozóan. Az e-eljárásokra vonatkozó stratégiák és jogszabályok mára 
már egyre szélesebb körben teszik lehetõvé az internetes ügyintézést, melyek 
sajátosságaikból adódóan azonban több problémát is felvetnek. Rögtön az elektronikus 
eljárások megindításakor találkozunk a fõ kérdéssel: hogyan igazolhatjuk magunkat a 
hatóságok elõtt az eljárás során? Ennek tisztázását biztosítja az azonosítás törvényi 
szabályozása, amely elõsegíti, hogy az ügyfél személye biztonságosan beazonosítható 
legyen és cselekményei alkalmasak legyenek joghatás kiváltására is. A modern eljárások 
másik aggályos pontja a kézbesítés, hiszen az elektronikus ügyintézés során a 
hagyományos tértivevényt más megoldással kellett helyettesíteni úgy, hogy a kézbesítés 
ténye bizonyítható maradjon.
Dolgozatom fõ célja annak a horizontális problémának a vizsgálata volt, hogy pontosan 
hogyan valósul meg az egyes törvényekben az azonosítás és a kézbesítés szabályozása, 
hiszen minden e-eljárásnak megvannak a maga specifikus szabályai, ugyanakkor más 
szempontból viszont hasonlítanak. Az azonosítás és a kézbesítés jelenleg a SZEÜSZ 
(Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatás) rendszer egy-egy elemeként 
mûködik. A felek az Ügyfélkapuval, illetve az elektronikus aláírással tudják azonosítani 
magukat, míg a kézbesítés elektronikus értesítési tárhely segítségével valósulhat meg. 
Összegezve, az elektronikus eljárásokra sokféle törvény vonatkozik, azonban a szinte 
folyamatos változások és módosítások miatt hiányzik az összehangoltság. Szükség lenne 
egy minden eljárást átfogó, átlátható, általános szabályozásra, amely az alapvetõ 
kérdések tisztázásával megfelelõ hátteret nyújtana az összes jelenlegi és esetlegesen a 
jövõben kialakuló elektronikus eljárásnak. 
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Témavezetõ:
Dr. Orbán Anna

adjunktus, NKE ÁKK

TÓTH TAMÁS
közigazgatás-szervezõ
BA, 3. félév
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar

AZ ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ELTERJEDÉSE A MAGYAR 
KÖZIGAZGATÁSBAN

A kutatásom célja, hogy bemutassam az elektronikus közszolgáltatások elterjedését a 
magyar közigazgatásban. A fejlõdési periódusok bemutatása elõtt, bevezetõ ismertetõ 
tartva arról, hogy mit nevezünk E-közigazgatásnak. A továbbiakban feltérképezésre 
kerülnek a magyar lakosság internetezési szokásai. Szeretném bemutatni, hogy 
Magyarországon a múltban és napjainkban milyen az internetes infrastruktúra a 
lakosság, és a közigazgatás szerveinek tekintetében. Ismertetésre kerülnek még az 
elektronikus ügyintézés szintje. Mit nevezünk az elektronikus ügyintézés egyes 
szintjeinek, és milyen funkciót töltenek be. Megvizsgálom, hogy Magyarországon 
melyik jogszabályokban kerültek kodifikálásra, az elektronikus közigazgatással 
kapcsolatos szabályok. Milyen jogszabály módosítások történtek és milyen további új 
törvények kerültek bevezetésre. Hogyan jutottunk el mai szabályozásokhoz. 
Bevezetésre kerül a Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások 
(továbbiakban SZEÜSZ) szolgáltatások fogalma. Mit nevezünk SZEÜSZ-nek. Milyen 
SZEÜSZ-ök vannak ma Magyarországon. Melyik szervek biztosítják ezeket a 
szolgáltatásokat a lakosság számára. A jelenlegi állapot bemutatása után, pedig szeretnék 
egy jövõképet mutatni arról, hogy milyen további új SZEÜSZ-ök kerülnek majd 
bevezetésre.

Témavezetõ:
Dr. Tóth András

egyetemi docens, KRE ÁJK
dr. Klein Tamás

tanársegéd, KRE ÁJK

SZABÓ ALIZ
jogász
Osztatlan, 7. félév
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ ONLINE-TÉRBEN TERJEDÕ DEVIANCIA, A CYBERCRIME AZ 
INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA TÜKRÉBEN

Dolgozatom fõ kérdése, hogy specifikus-e a cybercrime? A hatályos Büntetõ 
Törvénykönyv alkalmazandó rá, avagy specifikus szabályozást kíván? Kutatásomat a 
cybercrime jelenségének körbejárásával indítottam, melybõl a dolgozatban leszûrtem a 
technológiai fejlõdés konzekvenciáit. A 2004-tõl hatályos Cybercrime- Egyezmény 
bemutatása után annak újragondolásával is foglalkoztam. A már említett új devianciák 
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közül az adathalászattal kiemelten foglalkoztam, erre egy új szabályozási koncepciót is 
felépítettem. Dolgozatomban bemutatom többek között a jelenlegi Kiberbiztonsági 
stratégiákat, Magyarország Digitális és Oktatási Stratégiáit, és az európai biztonsági 
stratégiát is. Bemutatom továbbá az Európai Unió számítógépes bûnözésre vonatkozó 
jogforrásait, melyek közül a GDPR-re, a 2018-ban hatályba lépõ új adatvédelmi 
rendeletre reflektálok is. Végül, a deviáns cselekmények hétköznapi értelmezésének 
elõsegítésére áttekintettem Cameron S. D. Brown információs biztonsági szakértõ 2015-
ben befejezett, Investigating and Prosecuting Cyber Crime: Forensic Dependencies and 
Barriers to Justice címmel megjelent tanulmányát, nem csupán annak kiemelkedõ 
aktualitása miatt, hanem mert véleményem szerint kifejezetten új, laikusok számára is jól 
érthetõ oldaláról vizsgálja ezt az egészen mai, rendkívül aktuális és kardinális problémát. 
Összességében azt tapasztaltam, hogy a kiberbûncselekmények elbírálására nagyobb 
hangsúlyt fektet a jogalkotás, mint az azokat megelõzõ lépések megtételére. A 
számítógépes bûnözés bár tudatos szabályozással visszaszorítható, az online élet 
résztvevõiként mindig az életünk része marad. A Büntetõ Törvénykönyv a bûnelkövetési 
tényállások átfogó, kódexjellegû, dogmatikus egészet alkotó rendszerét összesíti, ám 
nem tarthatjuk távol magunkat az új hazai és nemzetközi jogalkotási megoldásoktól, 
stratégiáktól sem. Nem tartom szükségszerûen kényszerítõnek a két szemlélet közötti 
választást, sõt, a jelenlegi, biztos alapokon álló cybercrime-szabályozás arra szolgáltat 
bizonyítékot, hogy a két kibékíthetetlennek látszó teória egyes elemeinek összefésülése 
pozitív eredményekkel jár.

Témavezetõ:
Dr. Czékmann Zsolt
adjunktus, ME ÁJK

RITÓ EVELIN
jogász
Osztatlan, 9. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

INTELLIGENS MEGOLDÁSOK A SMART CITY TÜKRÉBEN

„Okos városnak lenni egy folyamat, a folyamatos fejlesztés útja.”
Jelen dolgozat tárgyát a Smart City témakörének bemutatása képezi, amely a 
folyamatban lévõ európai integráció egyik fontos területe. Az internet és a digitális 
technológiák átalakítják világunkat az üzleti és a magánélet minden területén. 
A városoknak aktív szerepet kell játszaniuk a digitális forradalomban, és az abból fakadó 
új digitális lehetõségeket minden polgár és vállalkozás számára elérhetõvé kell tenniük.
A digitális eszközök és szolgáltatások terén a polgárokra és vállalkozásokra még számos 
kiaknázatlan lehetõség vár. Az online vásárlástól és tanulástól kezdve a 
számlabefizetésen át egészen az online hivatali ügyintézésig a világháló a legjobb 
megoldás, ha ehhez adottak a feltételek.
A kutatásom során szeretném vizsgálat tárgyává tenni a Smart City témakörét, mivel a 
rohamosan gyorsuló urbanizáció eredményeként a világ teljes lakosságának több mint 
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fele mára városokban él. Az együttélés és a környezeti változások számos területen 
állítják új kihívások elé a városok lakóit és vezetõit egyaránt. A városfejlesztés és a 
városüzemeltetés egyre inkább csak korszerû, az eddiginél hatékonyabb eszközökkel 
valósítható meg. A városok életébe egyre nagyobb mértékben beépülõ 
infokommunikációs megoldások hatékonyan és alacsonyabb költségek mellett járulnak 
hozzá ahhoz, hogy a lakosság életminõsége („quality of life”) érezhetõen javuljon, 
mindezt úgy, hogy közben helyi és országos szinten is élénküljön egy közösség 
gazdasága.
A kutatás során célom mind a hazai, mind a nemzetközi szerzõk kapcsolódó anyagainak 
áttekintése annak érdekében, hogy átfogó elemzést készíthessek a témában, amely 
álláspontom szerint már csak azért is kiemelkedõen fontos, mert a smart technológia 
mára átszövi a mindennapi életünket és szerves részét képezi annak.

Témavezetõ:
Dr. Hajas Barnabás

egyetemi docens, PPKE JÁK

KUBICZA MÁRTA
jogász
Osztatlan, 5. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

MIT UTÁLUNK JOBBAN? AZ OFFLINE ÉS ONLINE GYÛLÖLETBESZÉD 
AMERIKAI ÉS EURÓPAI SZABÁLYOZÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A 
KEZDETEKTÕL NAPJAINKIG

A XXI. század egyik nagy kihívását jelenti, hogy az utóbbi években folyamatosan 
növekszik az internetes gyûlöletbeszéd-tartalmak száma, és a kialakult joggyakorlat 
országonként eltérõ. A technológia fejlõdésének nem lehet megálljt parancsolni, de 
vajon melyik út az üdvözlendõ: a szinte mindenfajta beszédnek teret engedõ 
szólásszabadság vagy a sértõ megnyilvánulásokat korlátozó szabályozás? Mondhassa-e 
ki bárki, amit gondol, vagy netán – a jogalkotónak engedve – legyen tekintettel 
embertársaira? Van-e bármiféle összefüggés a gyûlöletbeszéd szabályozása és az 
elkövetett gyûlölet-bûncselekmények száma között? Vezet-e bármilyen eredményre a 
szólásszabadság ilyesfajta korlátozása és meg lehet-e egyáltalán valósítani azt az online 
térben?
Dolgozatomban öt eltérõ történelmû, szociális-kulturális háttérrel rendelkezõ és jogi 
berendezkedésû ország (Amerikai Egyesült Államok, Egyesült Királyság, 
Franciaország, Németország és Magyarország), valamint az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának joggyakorlatát mutatom be. A dolgozat elsõ részében a gyûlöletbeszéd mint 
fogalom megjelenésével és értelmezésével, valamint korlátozásának fejlõdésével 
foglalkozom, amelyet jogesetek felhasználásával problémakörönként mutatok be. 
Dolgozatom második felében pedig megvizsgálom, hogy az Internet milyen 
problematikát jelent a szabályozásban, és hogy a már létezõ offline szabályokat miként 
lehet átültetni az online tartalmakra, milyen kifejezetten az online tartalmakra vonatkozó 
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jogszabályok születtek, valamint bemutatom, hogyan viszonyulnak a szolgáltatók a 
különbözõ szabályozásokhoz, és milyen önszabályozó intézkedéseket tettek eddig. 
Bemutatom egyrészrõl, hogy milyen kapcsolat mutatható ki a gyûlöletbeszédek és a 
gyûlölet-bûncselekmények számai között, másrészrõl pedig, hogy az aktuálpolitikai 
folyamatok miként hatnak ezen mutatók alakulására. A fentiek alapján megvizsgálom, 
hogy szükséges és lehetséges-e, és ha igen, miként egy egységes szabályozást kialakítani 
az online gyûlöletbeszéd-tartalmak szabályozására.

Témavezetõ:
Dr. Mezei Péter

egyetemi docens, SZTE ÁJK

KASKOVITS MELINDA
jogász
Osztatlan, 11. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

SZERZÕI JOG A DIGITÁLIS EGYSÉGES PIACON

A digitális egységes piac stratégia keretében napjainkban zajlik az európai uniós szerzõi 
jog egy részének reformja.
A Bizottság 2016 szeptemberében két irányelv- és két rendelet-tervezetet publikált, 
amelyek elõrevetítik az új szabályozást.
A dolgozat elsõ fejezetében a hatályos uniós szerzõi jogi rendszer rövid áttekintése után a 
reformfolyamat elindulásának okait és körülményeit vesszük górcsõ alá. Azt a 
megállapítást tesszük, hogy a szabályozás megérett a változtatásra a fokozódó 
harmonizációs igény és a digitális kor vívmányaival való összhang megteremtése 
jegyében.
A második fejezet célja, hogy összehasonlítsa a hatályos szabályozást és a napvilágot 
látott tervezetek tartalmát a Bizottság korábbi elképzeléseinek tükrében. Vizsgálja, hogy 
miként kíván eleget tenni a jogalkotó a XXI. század kihívásainak, illetve kritikai 
észrevételeket fogalmaz meg a reform irányával, tartalmával és elõre látható gyakorlati 
megvalósulásával kapcsolatban. Alapvetõ következtetése, hogy a dokumentumok 
néhány régóta égetõ probléma megoldását éppúgy megadják, mint ahogy 
elhamarkodottnak tûnõ rendelkezéseket is tartalmaznak. Ugyan több, az induláskor 
fontosként kezelt kérdéskört is parlagon hagynak, a szerzõi jog, mint iparág 
fontosságának felértékelõdése kétségtelen, a szerzõi jogi jogviszony minden szereplõje 
érintett a változásokban.
A kutatási téma rendkívüli aktualitása miatt könnyen elõfordulhatnak változások a 
kézirat lezárását követõen, hiszen jelenleg is az irányelv- és rendelet-tervezetek 
véglegesítése és elfogadása zajlik.
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Témavezetõ:
Dr. Láncos Petra Lea

egyetemi docens, PPKE JÁK

KISS FERENC
jogász
Osztatlan, 10. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

TILTOTT GYÜMÖLCSÖK. A KISKORÚAK VÉDELME AZ EURÓPAI UNIÓ 
MÉDIAJOGÁBAN, VALAMINT A VÉDELEM ESZKÖZEI A LEKÉRHETÕ 
SZOLGÁLTATÁSOK TERÉN

Az audiovizuális szolgáltatások szabad áramlása, határokon átívelõ jellege az európai
médiaszolgáltatások kereteinek meghatározásában uniós szintû szabályozást tesz 
szükségessé.
A döntéshozók körében konszenzus uralkodik a médiában megjelenõ, a gyermekek 
értelmi, erkölcsi, fizikai fejlõdését károsító tartalmak elleni fellépés szükségességérõl. A 
hatékony védelem megvalósulása azonban számos akadályba ütközik a gyakorlatban: a
médiaszolgáltatások új formáinak megjelenése folyamatos kihívások elé állítja a
szakembereket, ezek megoldásához pedig a jelenlegi eljárások elégtelenek. Így a 
lekérhetõ szolgáltatások terén csak több lépcsõn át juthatunk el a kiskorúak hatékony 
védelméhez. A
védelemhez önmagában nem elegendõ, ha tekintélyes jogtudósok feloldják a 
véleménynyilvánítási szabadsághoz fûzõdõ jog, és a gyermekek egészséges 
fejlõdéséhez való jog közötti kollíziót. Az sem elegendõ, ha olyan szûrõ eszközt sikerül 
kifejleszteni, amely tiszteletben tartja a lekérhetõ tartalmakat igénybe vevõ felhasználók 
anonimitását, illetve amely nem ad lehetõséget az önkényes tartalomszûrésre. 
Véleményem szerint ezeken továbblépve a legfontosabb a gyermekvédelmi célú 
audiovizuális szabályozás Európai Unión belüli összehangolása volna. Jelenleg az Unió 
médiaszabályozásában az emberi méltóság mellett a kiskorúak védelme az a terület, ahol 
a tagállamok szabályozási különbségei a kulturális és történelmi eltérések okán továbbra 
is fennállnak. A hatékony védelem megvalósulásához vezetõ út bemutatásán kívül 
példákkal illusztrálva dolgozom fel a tagállamok közötti legfontosabb kulturális 
eltéréseket, valamint az Európai Unió azon eszközeit, melyekkel hatékonyan el lehetne 
mélyíteni a tagállamok közötti együttmûködést a kiskorúak digitális világban való 
védelmét.
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Témavezetõ:
Dr. Szûcs Lászlóné dr. Siska Katalin

egyetemi docens, DE ÁJK

NÁDRÓ VERONIKA
jogász
Osztatlan, 7. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A 'JOG ÉS IRODALOM' MEGKÖZELÍTÉSI LEHETÕSÉGEI ÉS OPCIONÁLIS 
SZEREPE A JOGÁSZKÉPZÉSBEN

A 'jog és irodalom', mint kutatásra érdemes, interdiszciplináris terület, és mint új irányzat 
az utóbbi években kapott jelentõs figyelmet Magyarországon, azonban a téma iránti 
felélénkülés nem elõzmények nélküli. Elméleti síkon két nagy területet különíthetünk el 
egymástól: „law in literature” és „law as literature”. Az elõbbi az irodalmi mûvekben 
megjelenõ jogi kérdésekre fekteti a hangsúlyt, utóbbi esetében pedig nem annyira a 
különbözõ irodalmi mûvek elemzése a célkitûzés, mint inkább az irodalom-tudomány 
eredményeinek a jogelmélet szempontjából vett hasznosítási lehetõségeinek feltárása. 
Gyakorlati síkon pedig a 'jog és irodalom' jogászképzésben betöltött szerepét és 
hasznosságát érdemes a középpontba állítani. Azonban mindezek elõtt célszerû a 
jogászképzést átfogóan megismerni és céljait valamint funkcióit feltárni. Ezután a 
legkönnyebb a 'jog és irodalom' kurzust az oktatásban elhelyezni és hasznosságát 
megfogalmazni. A szakirodalom könnyen követhetõ segítséget nyújt az irodalmi mûvek 
elemzéséhez, valamint a jogi vonzat feltárásához. Jelenleg Magyarországon a jogi karok 
több mint felének tanterve között szerepel, mint szabadon választható kurzus. 
Elnevezésük alapján: 'jog és irodalom, 'jog és dráma', illetve 'jog és színház'. A kutatási 
területen áttörést jelentett Horváth Barna 1942-ben megírt „A géniusz pere” címû mûve, 
majd közel fél évszázados kimaradás után az 1990-es években jelent meg ismét a 'jog és 
irodalom', a magyar tudomány horizontján. Ennek eredményeként jött létre a Jog és 
Irodalom Magyarországi Egyesülete, valamint 2006-ban rendezték meg az elsõ 'Jog és 
irodalom' szimpóziumot, ahol lefektették azokat az alapelveket, miszerint a 
szimpóziumokat kétévente, mindig más egyetemen tartják meg és minden köztes évben 
megjelenik egy kötet a konferencián elhangzott elõadásokból és arra megírt 
tanulmányokból. Ennek eredményeként születettek meg a Iustitia kirándul, Iustitia 
modellt áll, Iustitia mesél és Iustitia körülnéz címû kötetek. Úgy gondolom, ha a töretlen 
lelkesedés nem hagy alább, akkor ez a sokak által kedvelt interdiszciplináris terület 
sokáig élheti fénykorát Magyarországon.
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Témavezetõ:
Dr. Könczöl Miklós

adjunktus, PPKE JÁK

DELI JANKA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

A JOGGAZDASÁGTAN ANTROPOLÓGIÁJA

Létezik a joggazdaságtannak emberképe? Amennyiben igen, milyen hagyományhoz 
kapcsolódik? Elõzmény nélkülinek tekinthetõk-e az emberi racionalitásról bevezetett 
feltevései? Tulajdoníthatunk-e klasszikus értelemben vett emberképet a joggazdaságtan 
irányzatainak? Amennyiben nem, hogyan értelmezhetõ az emberfogalmuk, és 
hasonlítanak-e azok egymásra?
A dolgozatom tulajdonképpeni tárgyát képezõ joggazdaságtan egyike a jog racionalista 
elõfeltevéseken alapuló megközelítéseinek. Eredeti, neoklasszikusnak is nevezett 
irányzata a racionális ember fogalmából indul ki. Azonban vajon értelmes és érdemes-e 
az embernek racionalitást tulajdonítani, az emberre mint racionális lényre tekinteni? 
Csupán egyfajta modell-e a „racionális ember”, avagy egy értékítéletet is magában 
hordozó minta, eszmény?
Dolgozatomban elõször eszmetörténeti áttekintést nyújtok, kitérve a késõbb tárgyalandó 
témák szempontjából releváns szerzõk legfontosabb gondolataira, kiindulópontot és 
viszonyítási alapot képezve ezzel a joggazdaságtani irányzatok emberképének önálló és 
összehasonlító vizsgálatára. Munkám második részében a jog gazdasági elemzésének 
tudományágát és irányzatait ismertetem. Kitérek kialakulásukra, közgazdaságtani 
hátterükre, illetve legfontosabb elméleti és módszertani alapvetéseikre, valamint 
antropológiájuk szempontjából vizsgálom meg a két irányzatot. Végül összefoglalom a 
következtetéseket, melyekre az eszmetörténeti áttekintésre reflektáló összehasonlítás 
során, illetve az egyes joggazdaságtani iskolák önálló elemzésével, majd összevetésével 
jutottam, és megválaszolom a kutatásom kiindulópontjául szolgáló, fent szereplõ 
kérdéseket.
A kutatásom legfõbb eredménye annak a felismerése, hogy a jog neoklasszikus 
közgazdaságtani elemzése nem rendelkezik klasszikus értelemben vett emberképpel, 
ugyanis a homo oeconomicus csupán egy módszer, nem több a neoklasszikus 
közgazdaságtan fogalmi készletének egy eleménél. Ezzel szemben a viselkedési 
közgazdaságtani iskola, visszatérve az eszmetörténeti hagyományokhoz, az emberi 
természet megismerésének igényével elszakad a neoklasszikus irányzat 
fogalomrendszerétõl és módszereitõl, és empirikus kutatások nyomán, mozaikszerûen, 
viszont a teljesség igényével próbálja meg kialakítani emberképét, komplexitásában 
megragadva azt. Ennek következtében a két irányzat nem is tekinthetõ egymást 
kizórónak, sokkal inkább kiegészítõ jellegûnek.
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Témavezetõ:
Prof. Dr. Fleck Zoltán

egyetemi tanár, 
ELTE ÁJK

FÁBIÁN ÁRON
jogász
Osztatlan, 5. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A NEMZETEK SZÖVETSÉGÉNEK NAGY KÍSÉRLETE: A KISEBBSÉGI JOGOK 
VÉDELME ÉS A NEMZETKÖZI JOG LEGITIMITÁSA A KÉT VILÁGHÁBORÚ 
KÖZÖTT

Dolgozatom célja, hogy a nemzetközi jog érvényesülésének és követésének egyes 
elméleti problémáit a két világháború közötti népszövetségi kisebbségvédelmi jog 
példáján keresztül mutassa be.
Témaválasztásomnak két oka volt: egyrészt mint az ENSZ és az emberi jogi rezsim 
elõdje, ezen korszak a mai napig érezteti hatását. Másrészt pedig általános konklúziók 
levonására is alkalmas a téma a különbözõ jogi rendszerek legitimitásának kutatásához, 
mivel szemléletesen, élesen jelennek meg benne a nemzetközi jog hegemóniájával 
kapcsolatos problémák. Dolgozatom tehát elsõsorban elméleti, jogbölcseleti, történeti 
síkon elhelyezett vizsgálati tárggyal. A kisebbségi jogi rezsim rövid bemutatása után 
áttekintem a nemzetközi jog természetével kapcsolatos jogelméleti álláspontokat.
Elsõsorban Martti Koskenniemire és Herbert Hartra támaszkodva a nemzetközi jog 
utópia és apológia közé szorultságára építve mutatom be azon ontológiai problémát, 
amely a nemzetközi jogi érvelésekben óhatatlanul megjelenik. Rávilágítok, hogy a 
nemzetközi jog kötõerejének megalapozása milyen vitákat generált a két világháború 
közötti idõszakban. Kutatásom során megvizsgáltam a magyar alkotmányos rendszert az 
elsõ világháborút követõen, aminek eredményeként az oktrojált alkotmány elméleti 
kategóriába soroltam a szerzõdéses kisebbségvédelmi intézkedéseket a magyar 
jogrendszerben.
Ennek a megközelítésnek a segítségével azt az elméleti kérdést kívántam vizsgálni, hogy 
miként tud hatékonyan fellépni a nemzetközi jog az egyes államokkal szemben. Erre a 
kérdésre válaszolva Joseph Raz legitimitáselméletét használtam fel, amelynek 
segítségével rámutatok, hogy a nemzetközi jog érvényesülése elsõsorban azért volt 
korlátozott a vizsgált idõszakban, mivel nem tudta az egyes országok cselekvési indokai 
helyébe saját cselekvési indokait állítani.
Esettanulmánynak használtam a numerus clausus törvény ellen különbözõ zsidó 
szervezetek által indított kisebbségi panaszt. Az ezen panaszeljárásokban alkalmazott 
érvelési struktúrákból egyértelmûen kitûnik, hogy valóban nem volt megfelelõ 
legitimitása a Népszövetségnek és a népszövetségi jogi rezsimnek. Dolgozatom tehát 
egy konkrét téma áttekintése kapcsán kívánt új, kritikai módszertannal választ keresni 
olyan általános jellegû elméleti jogi problémákra, amelyek a mai napig kérdéseket 
vetnek fel.
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Témavezetõ:
Dr. Könczöl Miklós

adjunktus, PPKE JÁK

BOR BETTINA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

A PRAGMATISTA JOGI SZEMIOTIKA VÁZLATA: C. S. PEIRCE 
SZEMIOTIKÁJÁNAK JOGELMÉLETI VONATKOZÁSAI

A dolgozat a jogi szemiotika pragmatista irányzata, azon belül is Charles Sanders Peirce 
szemiotikája felõl közelít egyes jogelméleti kérdésekhez. A cél annak vizsgálata, hogy 
Peirce pragmatista szemiotikájából nyerhetõk-e olyan elméleti eszközök, amelyek révén 
árnyaltabb megvilágításba helyezhetõ egyrészt a joggyakorlat mûködése és 
funkcionalitása, másrészt olyan jogelméleti kérdések, mint például a jogi igazság vagy a 
jogi tudás. A szemiotika pragmatista irányzatának bemutatását a jogi szemiotika két 
hagyományának, a strukturalizmusnak és a pragmatizmusnak az összehasonlítása vezeti 
be. Mindez azért fontos, hogy lássuk a pragmatizmus és a strukturalizmus különbségét 
(bár a két hagyomány között éles határvonal nem húzható). A fõ eltérés a szemiózis 
felépítésének a különbözõségébõl fakad. A strukturalizmus a szemiózisban két elemet 
feltételez, a jelölõt és a jelöltet, míg Peirce-féle pragmatizmus már három elem 
kölcsönhatásáról szól, amelyek a jel, az interpretáns (az értelmezõ) és a tárgy. A dolgozat 
szempontjából a fõ szereplõ az interpretáns, amelynek számba vételével szélesebb 
kontextusba helyezhetõ a jog mint jelrendszer. Az interpretáns mint jelértelmezõ ugyanis 
kijelöli az emberi megismerõképesség határait, ezáltal megvilágítva azt, hogy a jogi 
jelrendszeren belül beszélhetünk-e egyáltalán abszolút igazságosságról. Peirce 
szemiotikája ontológiai-metafizikai bázisra épül. Ez ad választ az ember mint 
jelértelmezõ lehetõségeire. A dolgozatban is ebbõl indulok ki, hogy aztán ezt 
konkretizálva – érintve többek között a jelek „megtévesztõ” voltát és az abdukció 
módszerét – a jogi igazságosság és jogi tudás lehetõségének tanulmányozására kerüljön 
sor. Az összegzés azt hangsúlyozza, hogy a jogi jelrendszeren belül egyedül az 
interpretáns van azon eszköz birtokában (ez az abduktív következtetés: bizonyos logikai 
mûvelet alkalmazása mellett a vélekedés ösztönét is magában foglalja), amellyel képes 
felismerni a jog olyan önkényes megnyilvánulásait, amelyek igazságtalansághoz 
vezethetnek. 
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Témavezetõ:
Prof. Dr. Fleck Zoltán

egyetemi tanár, ELTE ÁJK

VÁNYA BERTALAN DÁVID
jogász
Osztatlan, 9. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A VISELKEDÉSALAPÚ JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN ÉS A 
NYUGDÍJRENDSZER VISELKEDÉSALAPÚ MEGKÖZELÍTÉSE

Dolgozatom célja, hogy átfogó képet adjak a viselkedésalapú jog és közgazdaságtan 
alapjairól, levezessem e módszerek állami, közpolitikai alkalmazhatóságának alapvetõ 
problémájával kapcsolatos jogi és jogelméleti érveket. Célom továbbá, hogy a 
megközelítés által felkínált lehetséges megoldásokat egy konkrét és Magyarországon is 
kiemelten fontos kérdés, a nyugdíjrendszer és a nyugdíjmegtakarítások pszichológiai és 
szabályozási problematikáját bemutassam.
A hagyományos joggazdaságtani megközelítés a klasszikus közgazdaságtani iskola 
módszereivel dolgozik, ugyanakkor a közgazdaságtannak vannak újabb irányzatai, így a 
viselkedésgazdaságtani irányzat is, mely elsõsorban a gazdasági döntések pszichológiai 
vetületének vizsgálatával egészíti ki a klasszikus közgazdaságtan módszereit. A 
viselkedésgazdaságtan fejlõdésével a klasszikus joggazdaságtanban is megjelent a 
viselkedésalapú megközelítés, az utóbbi évtizedben pedig megszületett a 
„viselkedésalapú jog és közgazdaságtan” (behavioral law and economics) iskolája. 
Dolgozatomban elõször bemutatom, hogy alapvetõen miben tér el a klasszikus és a 
viselkedésalapú joggazdaságtani megközelítés és mely esetekben látják alapvetõen 
hasznosabbnak utóbbi alkalmazását a területen alkotó szerzõk. Ezt követõen felvázolom, 
hogy más szerzõk milyen érvek alapján szkeptikusak e területtel kapcsolatban, illetve 
milyen lehetséges morális és etikai korlátait látják e terület eredményeinek állami 
szereplõk általi alkalmazását, a jogalkotás folyamatába átültetését, közpolitikai kérdések 
megoldását. Összegezve pedig bemutatom, hogy az „új paternalista állam” képe miért 
túlzó egyes szerzõk részérõl.
A dolgozat elsõ részének elméleti alapjaira építve munkám második részét a 
nyugdíjmegtakarítások kérdése felé fordítom, tárgyalása során pedig bemutatom a 
kapcsolódó elméleti dilemmákat is. Állításom, hogy a nyugdíjcélú megtakarításoknak 
gátja az emberi, korlátozottan racionális döntéshozatal, munkámban pedig amellett 
érvelek, hogy a viselkedésalapú megközelítés újszerû felfogása az eddig alkalmazott 
közpolitikai és magánjogi megoldásokon túlmutató, hatékonyabb megoldásokat kínál.
Következtetésem, hogy a viselkedésalapú megközelítés jogi megoldásokban történõ 
alkalmazása ugyan felvet elméleti kérdéseket, ugyanakkor a megközelítés eredményei 
hatékonyan akkor ültethetõk a gyakorlatba, ha eszköztárát teljes valójában kiaknázzuk, 
alkalmazási korlátjai tekintetében pedig más, már meglévõ jogi védelmi 
mechanizmusokra megfelelõen tudunk építeni.
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Témavezetõ:
Dr. Fekete Balázs

adjunktus, ELTE ÁJK

MATYASOVSZKY-NÉMETH 
MÁRTON
jogász
Osztatlan, 9. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A WELFARE RIGHTS MOVEMENT ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 
LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGÁNAK SZOCIÁLIS JOGOKKAL KAPCSOLATOS 
ESETJOGA

Az európai kontinensen, hol kiterjedtebb, hol szûkebb formában, de valamilyen módon 
megjelentek a szociális felelõsséget vállaló állam, majd az ehhez kapcsolódó szociális 
jogok megvalósíthatóságának gondolata, az Amerikai Egyesült Államokban egészen a 
mai napig megkérdõjelezõdik a jogok második generációjának létjogosultsága.
Mind a tudományos gondolkodásban, mind pedig a politikai közbeszédben máig 
meghatározó kérdés, hogy az Egyesült Államok megmaradjon-e az eredeti libertárius, 
laissez-faire állam felfogásánál, vagy a nyugat-európai jóléti állami modell példáját 
kövesse.
Ez a vita jelenik meg a szociális és gazdasági jogok alkotmányos létével kapcsolatos 
jogászi vitában is. Tanulmányomban bemutatott nézetek szerint, ugyan explicite valóban 
nem szerepel a második generációs jogok katalógusa az Egyesült Államok 
Alkotmányában, a Legfelsõbb Bíróság jogfejlesztõ tevékenységének köszönhetõen 
mégis a szociális jogok egész sora élvez mind a mai napig alkotmányos védelmet.
Dolgozatom második részében a második generációs jogok az amerikai 
alkotmányjogban elfoglalt helyzetét ismertetem, nagy hangsúlyt fektetve az ún. Due 
Process Clause-vitára, mely a XIV. alkotmány-kiegészítés értelmezésének kérdése 
mentén mind a mai napig megosztja amerikai alkotmányjogászokat. A harmadik 
fejezetben a Welfare Rights Movement meghatározói gondolkodói, elsõsorban Frank I. 
Michelman és néhány kortársa, illetve követõje munkásságába nyújtok betekintést, egy-
egy jelentõsebb értekezésük ismertetésével, külön részt szentelve a csoportot megihletõ 
John Rawls elosztási igazságosságról alkotott nézeteinek.
A negyedik fejezetet a Supreme Court szociális és gazdasági jogi ítélkezési 
gyakorlatának szentelem a legjelentõsebb ítéletek szemléltetésével az 1905-ös Lochner-
ítélettõl egészen az 1969-es Goldber v. Kelly-ügyig bezáróan. Értekezésem záró 
fejezetében szociális jogok magyarországi állapotát hasonlítom össze az egyesült 
államokbelivel, valamint a második generációs jogok amerikai jövõjérõl fejtem ki 
gondolataimat.
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Témavezetõ:
Dr. Vinnai Edina

egyetemi docens, ME ÁJK

BUDAI KATALIN
jogász
Osztatlan, 3. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

DISZKRIMINÁCIÓ A TÖRVÉNYEK ÉS AZ ÁLDOZATOK SZEMÉN 
KERESZTÜL

A diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés jelentése negatív töltetet hordoz 
magában. Azok, akik diszkriminálnak, kirekesztenek másokat, nincsenek, vagy nem 
akarnak tisztábban lenni azzal, hogy amit tesznek, annak milyen súlyos következményei 
lehetnek, és hogy az törvényellenes. Azok, akiket pedig megkülönböztetnek, nehezen 
tudják bizonyítani a történteket, és sokszor nem is tudják, hogy kihez kell fordulni 
segítségért. Azért választottam kutatásom témájául a diszkriminációt, mert napjainkban 
egyre inkább jelen van és nem csak hazánkban, de az egész világon nagy problémát okoz. 
Érthetetlen számomra, hogy miért nem tanulunk a hibáinkból vagy másokéból, hisz a 
történelem is példa rá, hogy milyen helyrehozhatatlan és maradandó károkat tud okozni. 
Azonban az idõk során az ilyen események miatt számos törvény született azért, hogy 
megszüntessék, vagy legalább csökkentsék a diszkriminációt elszenvedettek számát. 
Természetesen ahhoz, hogy ezek a törvények elérjék céljukat, ismerni és tudni kell 
használni azokat. Kutatásom középpontjában az egyenlõ bánásmódról és az 
esélyegyenlõség elmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény áll, hisz ez az egyik, ha 
nem a legfontosabb törvény, ami a diszkrimináció megoldására született. Az 
Alapjogvédelmi jogklinika szabadon választható tárgy keretében nyílt lehetõségem arra, 
hogy különféle emberi jogokkal foglalkozó civil szervezetek (NEKI, MHB, TASZ, 
EKINT) képviselõitõl hallhattam az alapvetõ jogokról, akik nap mint nap azért 
küzdenek, hogy az embereket ilyen téren ne érje sérelem, ha pedig mégis, akkor azt 
jogszerûen szankcionálni tudják, hogy késõbb ne forduljon elõ. Remélem, 
tanulmányaim befejezése után lehetõségem nyílik majd egy ilyen intézet vagy szervezet 
csapatába tarozni és munkámmal elõsegíteni a diszkrimináció csökkentését. Azért olyan 
fontos számomra a kutatás és azért vagyok ennyire elhivatott a téma iránt, mert jómagam 
is egy etnikai kisebbséghez tartozom. Roma származásom miatt már engem is ért 
diszkrimináció, de a negatív élmények ellenére, vagy azoknak köszönhetõen 
megerõsödve és sok tapasztalattal tudtam elkezdeni felsõfokú tanulmányaimat, és 
igyekszem megdönteni azon sztereotípiákat, amit a többségi társadalom állított fel. 
Kutatásomat ettõl függetlenül, objektív szemszögbõl közelítem meg. Hiszen a célom a 
valós helyzetelemzés és a figyelemfelkeltés a diszkrimináció problémájának 
fontosságáról a múlt és jelen törvényeinek, rendelkezéseinek, eseményeinek 
bemutatásán keresztül.
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Témavezetõ:
Dr. Elek Balázs

egyetemi docens, DE ÁJK

TÓTH MARCELL MÁTÉ
jogász
Osztatlan, 3. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

ÍTÉLET A TANKÖNYV FÖLÖTT – A BÍRÓI GYAKORLAT JOGTUDOMÁNYRA 
GYAKOROLT SZELEKTÍV HATÁSÁNAK MEGJELENÉSE A BÜNTETÕ 
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN

Dolgozatomban a jogtudományt közvetítõ jogirodalmi munkákra, így egyetemi 
tankönyvekre, tudományos monográfiákra, kommentárokra stb. hivatkozó 
büntetõbírósági határozatok vizsgálatán keresztül keresem arra a kérdésre a választ, 
hogy a törvényszöveghez szigorúan kötött büntetõ ítélkezésben mi teszi 
megengedhetõvé azt, hogy a bíróság ilyen, nem normatív támpontokra is támaszkodjon, 
adott esetben a bûnösség kimondása esetén is. . Elõször a téma jogértelmezési hátterét, 
valamint a jogtudomány és bírói gyakorlat közti kölcsönhatás természetét ismertetem. 
Ezt követõen szükségesnek tartok egy rövid kitérõt tenni a bírósági határozatok 
indokolásának tartalmára és jelentõségére, minthogy elsõsorban ennek keretében 
kerülhet sor a jogtudomány eredményeinek felhasználására. Végül számos, a bírói 
gyakorlatból merített példát ismertetek részletesen, amelyek alapján arra a 
következtetésre jutottam, hogy amikor a bíróság általában egyfajta „quasi 
szakvéleményként”, a jogi szakértelem kiegészítõ forrásaként támaszkodik a 
jogirodalomra A kutatásom középpontját képezõ egyes határozatokat elsõsorban az 
ítélkezést elemzõ jogtudományban ismert igazoláselmélet alapján, az adott döntés, 
valamint a benne foglalt jogkövetkeztetések igazolhatósága szempontjából vizsgáltam, a 
felfedezéselméletnek, a döntés eredménye mögött álló tényezõk vizsgálatának kisebb 
jelentõséget tulajdonítva. A határozatokat a Debreceni Ítélõtábla és a Debreceni Egyetem 
között mûködõ jogi klinika program keretében volt lehetõségem megismerni és 
összegyûjteni.
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Témavezetõ:
Prof. Dr. Szigeti Péter

egyetemi tanár, SZE ÁJK
Dr. Pongrácz Alex

adjunktus, SZE ÁJK

SZIJÁRTÓ TAMARA
jogász
Osztatlan, 7. félév
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

UTÓPIKUS ÉS/VAGY ESZMÉNYI? FOGALMI ALAPVETÉS ÉS ELMÉLETI 
HÁTTÉR AZ UTÓPIÁK ÉS ESZMÉNYEK FELDOLGOZÁSÁHOZ.

Nem pusztán az államférfiakat és a gondolkodókat, hanem a társadalom bármely tagját 
már a kezdetektõl foglalkoztatta a kérdés, hogy létre lehet-e hozni, illetve létezik-e olyan 
közösség, amelyben életünk végéig biztosított a boldogság, a szükségletek ellátása, a 
fenntartott és fenntartható béke és rend. A háborúk, a kilátástalanság, az elnyomó 
rendszerek hatalma vagy akár egy kisebb gazdasági kilengés, valamint az ezekkel járó 
következmények és félelem is vágyakozással töltötték el az embert egy olyan világ iránt, 
ahol ezek a tényezõk nem zavarják a hétköznapokat, ahol egyenlõség honol, nincs 
bûnözés, mindenki elégedett. Ma sincs ez másképp, sõt, úgy vélem, az elmúlt néhány 
békésnek mondható évtized alatt egyre inkább kiélezõdni látszanak azok a társadalmi 
konfliktusok, melyek egyre erõsebb vágyakozást generálnak a felsoroltak iránt; ezért is 
találtam aktuálisnak a témát. Mindennek fényében dolgozatomban az utópia fogalmi 
elemeinek kibontását és az eszménnyel történõ összevetését követõen az állam funkcióin 
keresztül azon utópikus mûveket és gondolatokat veszem górcsõ alá, melyek 
megmutatják, hogy a történelem folyamán az emberek hogyan képzelték az elõbb 
felsoroltak realizálását lehetõvé tevõ tökéletes államot, hogy ezen elméletek gyakorlati 
megvalósulása milyen akadályokba ütközik, hasznosnak tekinthetõ-e létezésük.
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Témavezetõ:
Dr. Erdõs Csaba

adjunktus, SZE ÁJK

PÁLFI EDINA
jogász
Osztatlan, 10. félév
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK PÉNZÜGYI AUTONÓMIÁJÁNAK NÉHÁNY 
ASPEKTUSA

Dolgozatom témája a helyi önkormányzati reform által bekövetkezett változásoknak az 
önkormányzatok pénzügyi autonómiájára gyakorolt hatásainak vizsgálata. A helyi 
önkormányzati rendszer átfogó átalakítása kezdõdött meg 2011-tõl, mely során a helyi 
önkormányzatokat a hatalommegosztás rendszerében újrapozícionálták.
A rendszerváltozáskor felállított rendkívül széles feladat– és hatáskörrel felruházott, 
nagyfokú önállósággal bíró önkormányzatoktól, az átalakítás keretében számos 
feladatot– és hatáskört magához vont a központi hatalom. Az új államszervezeti felépítés 
megváltoztatta az államigazgatás és az önkormányzatok egymáshoz való viszonyát.
Az ellátandó feladatok csökkentésének velejárója volt az önkormányzatok 
finanszírozásának, bevételeinek újragondolása is. Az önkormányzatok kezébe egy új 
bevételi forrás lehetõséget adtak, a települési adót. A települési adó mélyebb vizsgálata 
során azonban körvonalazódik, hogy az új adóval, az önkormányzatok finanszírozási 
problémáit nem lehet megoldani, sõt számtalan problémát vet fel, miközben az adó 
eredeti (saját bevételek növelése) funkcióját elveszteni látszik. Dolgozatomban arra 
keresem a választ, hogy miként csapódik le az önkormányzatok finanszírozásában az 
átalakított hatáskörök rendszere, ez milyen új, további kérdéseket vet fel, illetve a 
települési adó bevezetésének milyen hatásai vannak.
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Témavezetõ:
Dr. Tilk Péter

egyetemi docens, PTE ÁJK

NYIKOS BETTINA
jogász
Osztatlan, 8. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A KORMÁNYHIVATALOKKAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYI REFORMOK

A dolgozatom témája „ A kormányhivatalokkal kapcsolatos jogszabályi reformok”. A 
téma igen aktuális, hiszen a mindennapjainkat is érintik a jelenleg folyó változások, 
amelyeknek mi magunk is részesei lehetünk. Az államigazgatási rendszer átalakítása 
tehát a mai napig sem zárult le. Dolgozatomban 2010-tõl szeretném áttekinteni az e 
területet érintõ, illetve bekövetkezett fõbb változásokat, továbbá megvizsgálni ezek 
elõnyeit és hátrányait, illetve azt, hogy az elvárásokhoz képest az államigazgatás 
átalakulása milyen módon és mennyiben valósult meg. Az áttekintés a 2010–ben 
létrejövõ megyei illetékességgel rendelkezõ közigazgatási hivatalok megalakulásától a 
2015. évi integrációs folyamatokon keresztül egészen napjainkig öleli fel a reformokat. 
Az elméleti áttekintést követõen kérdõíveim segítségével a reformok eredményességét 
vizsgálom, amelynek alapját a kormányhivatali dolgozók, illetve az ügyfelek egyéni 
véleménye adja.

Témavezetõ:
Prof. Dr. Rixer Ádám

egyetemi tanár, KRE ÁJK

HÉDER ÁKOS
jogász
Osztatlan, 11. félév
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A KÖZMEGHALLGATÁS JOGINTÉZMÉNYE A MEGYEI 
ÖNKORMÁNYZATOKBAN A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG

A közmeghallgatás annak ellenére, hogy több mint negyed évszázada része a magyar 
jogrendszernek csekély ismertségnek örvend. E jogintézmény sajátossága, hogy a 
megjelent lakosok és a helyben érdekelt szervezetek képviselõi – a meghatározott 
mértékben és módon – a közgyûlés aktív részeseivé válhatnak. A kutatás alapjául a 
területi önkormányzatok 2006 és 2016 közötti közgyûléseinek jegyzõkönyvei szolgáltak 
elsõdleges forrásként, továbbá a közmeghallgatásra vonatkozó – nem reprezentatív – 
kérdõíves felmérést is végeztem.
A közmeghallgatásról szóló csekély számú, de ugyanakkor negatív hangvételû 
jogirodalmi állásponttal szemben, a témakörben elvégzett jelen kutatás alapján 
megállapítható, hogy a vizsgált jogintézmény betölti a rendeltetésének megfelelõ 
funkciót.
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A jegyzõkönyvekbõl kitûnik, hogy a megyei közgyûlés, illetve annak elnöke részérõl is 
pozitív hozzáállás tapasztalható mind a lakosság részérõl elhangzott közérdekû 
ügyekkel, mind pedig a személyes, valamint a megyei önkormányzat hatáskörén és 
illetékességén kívül esõ ügyekben való segítségnyújtás tekintetében.
A jogirodalomban fellelhetõ negatív kritika – nagyobb részt – a közmeghallgatás 
alacsony látogatottsági mutatójára vezethetõ vissza. Meglátásom szerint, még ha a 
közmeghallgatáson részt vettek számát alacsonynak is tekintjük, annak érdemi 
tevékenysége nem létszámfüggõ, mivel akár egy ember által ismertetett probléma, 
illetve elõremutató javaslat is több embert érinthet, aminek következtében a hatása jóval 
túlmutat a megjelent személyen.
A jövõbeli fejlesztés elsõsorban egyrészt a törvényi szabályozás maradéktalan 
betartásával, illetve annak bõvítésével, másrészt az önkormányzatok SzMSz-einek a 
közmeghallgatást érintõ részletesebb elõírásaival valósítható meg. A javaslatok 
kivitelezése egyes esetekben csekély költségráfordítást igényelne, míg többsége 
kizárólag technikai jellegû jogi szabályozással, illetve szervezéssel elérhetõ lenne.
A jegyzõkönyvekbõl és a kérdõívekbõl nyerhetõ információk alapján megalapozott az a 
kijelentés, hogy a közmeghallgatás egy – még ha nem minden esetben is jól, de – mûködõ 
jogintézmény, amelynek fenntartását a kérdõívet kitöltõ személyek döntõ többsége is 
támogatta. Remélem, hogy a területi önkormányzat szintjén egyedülálló jogintézmény 
megismeréséhez és jövõbeli fejlesztéséhez e dolgozat és az abban ismertetett javaslatok 
is hozzájárulnak, és a közmeghallgatás köztudatban történõ rögzülésén túl és a mellett e 
jogintézmény megerõsödését is szolgálja.

Témavezetõ:
dr. Horváth Attila

tanársegéd, NKE ÁKK

MORAVCSIK DÓRA
közigazgatási
MA, 3. félév
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar

ÁLTALÁNOS VAGY ÁLSÁGOS EGYEZTETÉS? - A JOGALKOTÁSBAN VALÓ 
TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL GYAKORLATA

A dolgozat központi témája a jogalkotásban való társadalmi részvétel, ezen belül is az 
általános egyeztetés, amely a kormányzati honlapon közzétett jogszabály tervezetek 
véleményezését teszi lehetõvé. A társadalmi részvétel jelensége mindig is 
foglalkoztatott. Hogyan és milyen formában tudják az állampolgárok közölni 
észrevételeiket a közigazgatással kapcsolatban és hogyan tudják ezt becsatornázni a 
megfelelõ helyre az arra feljogosított szervek. Kutatásom elsõ sorban arra irányul, hogy a 
Jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló 2010. évi CXXXI. 
törvényben foglaltak mennyiben valósulnak meg a gyakorlatban. Kutatási kérdéseim 
között szerepel többek között az, hogy elegendõ idõt hagynak-e az egyes jogszabályok 
véleményezésére, valamint ki és hogyan garantálja, hogy az észrevételek valóban 
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beépülnek a jogalkotás során, és e véleményekrõl készült összefoglaló mit tartalmaz és 
mennyi ideig nyilvános? A témában végzett kutatások alacsony száma miatt a 
szakkönyvek mellett fontos szerepet szántam az elsõdleges forrásoknak. Kutatásom 
során több adatbázis is készült, amelyek magába foglalják például a módosító javaslatok, 
valamint a 2015-ben feltöltött jogszabály tervezetek különbözõ jellemzõit. Az elemzés 
következtében kiderült, hogy az általános egyeztetés intézménye több ponton is csorbát 
szenved, az nem felel meg a jogszabályi követelményeknek. Az egyes jogszabályokhoz 
beküldött véleményeket sok esetben szubjektívan bírálják el, valamint a tervezetek 
véleményezésére is kevés határidõt adnak meg az egyes minisztériumok. A dolgozatban 
tehát az általános egyeztetést jártam körül, így egy átlátható, objektív és szinte teljes 
képet kaptam errõl a jogintézményrõl.

Témavezetõ:
Prof. Dr. Badó Attila

egyetemi tanár, SZTE ÁJK
Dr. Józsa Zoltán

egyetemi docens, SZTE ÁJK

BARTOS BLANKA
jogász
Osztatlan, 11. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A MAGYAR PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSE

A kutatásom alapján megállapítható, hogy a pénzügyi kultúra fejlesztése igencsak fontos 
nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. A nemzetközi összehasonlításban is kitûnik, 
hogy Magyarországon relatív fejletlen a többi országhoz képest. Legtöbbször az utolsó 
helyen állunk a felmérések alapján, és az ezen való változtatás mindenkinek az érdekét 
szolgálná. Az egyén nagyobb pénzügyi biztonságban élhetne, az államnak így kevesebb 
segélyt kellene adnia a rászorulóknak, ezáltal a gazdaság is stabilabbá válna. Ez egy 
láncreakció, amiben minden résztvevõnek tennie kell a fejlõdés érdekében.
Számos megoldás kínálkozik a pénzügyi kultúra jobbá tételére. A fejlõdés motorja 
kétségkívül az állami kezdeményezések és országos programok, amik a legtöbb embert 
képesek elérni. További lehetõség az önfejlesztés, amit technikai alkalmazások és 
internetes források tesznek könnyebbé, mint például a kiszamolo.hu, vagy wyze.me.
A pénzügyi ismeret fejlesztésének következõ szintje a befektetések, amikor már biztos 
lábakon áll a vagyon kezelése. Globálisan gondolkodva a mikrohitelekhez való 
hozzájárulás hozná a legtöbb hasznot mindenki számára, ami más fejlett országokkal 
ellentétben szinte teljesen ismeretlen hazánkban. Az olyan szervezeteken keresztül, mint 
az Adie, Kiva, Self Help Africa és társai, bizonyos pénzösszeget lehet kölcsönadni a 
fejlõdõ országok rászoruló dolgozóinak, akik késõbb kamatostul fizetik azt vissza. Ezzel 
jótékonykodik is és pénzt is keres a befektetõ egyszerre, és másrészrõl, a rizikója is 
csekély, hiszen 98%-os a visszafizetési ráta. Egy másik megoldás a pénzügyek 
befektetésére a tontine, ami hosszútávú és biztos kölcsönlehetõséget biztosít megbízható 
emberekkel együttmûködve.
Mindezek tudatában elmondható, hogy megannyi lehetõség kínálkozik pénzügyi 
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ismereteink fejlettebbé tételére, csupán felelõsséget kell vállanunk, elsõsorban 
magunkért. Ezen felül pedig az államnak is további, hatékonyabb intézkedéseket kell 
tennie, hogy az eddigiekhez képest Magyarország jobban teljesíthessen.

Témavezetõ:
Dr. Hajas Barnabás

egyetemi docens, PPKE JÁK

GYÕRI CSABA LÁSZLÓ
jogász
Osztatlan, 10. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

A MINISZTERELNÖKSÉG MINT A KORMÁNYZATI KOORDINÁCIÓ 
KATALIZÁTORA

A dolgozatom témájának a megválasztásakor, mindenképpen egy aktuális témakört 
szerettem volna vizsgálat alá venni, ezért is esett a választásom a Miniszterelnökségre, 
mint az egyik csúcsminisztériumra a magyar kormányzati szférában. A dolgozat elsõ 
részében egy rövid történeti áttekintést adtam a Miniszterelnökségrõl: magáról, mint 
hivatalról és a késõbbi minisztériumról, egészen a rendszerváltásig visszamenõen. A 
történelmi bevezetõ után pedig a kormányzati koordináció és az új Alaptörvény 
relációját, a Kormány jogállását, illetve az Alaptörvényben a miniszterelnököt konkrétan 
is nevesítõ rendelkezéseket vettem górcsõ alá. A dolgozatom kifejezett célja az volt, hogy 
elemezzem és értelmezzem az egyes centralizációs és decentralizációs lépéseket a 
kormányzati koordinációban, valamint, hogy bemutassam az összkormányzati 
koordináció eltolódását a politikai kormányzás irányába, továbbá pedig, hogy 
rávilágítsak arra, hogy miként prezidencializálódik a miniszterelnöki intézmény.
A dolgozatban bemutatásra kerülnek még a kormányzás közigazgatási és politikai 
szegmensének legfõbb döntés-elõkészítõ és támogató folyamatai és fórumai is, külön 
kihangsúlyozva az Államreform Bizottság és Fejlesztési Koordinációs Bizottság hatását 
a kormányzati koordinációra nézve. Véleményem szerint a dolgozat témájának 
tárgyalásakor az alkotmányjogi, közigazgatás jogi vetületek mellet, mindenképp helyt 
kell adni a politológiai szegmensnek is, hogy teljes képet kaphassunk. A Kormányinfó 
megteremtése és az iránta való folyamatos nagyfokú sajtóérdeklõdés alátámasztja, hogy 
az összkormányzati koordináció, központosított kormányzati kommunikáció létét 
kívánja meg.
A dolgozat elkészítésekor még nem létezett a jelenleg már mûködõ kabinetrendszer, 
amely a Stratégiai Kabinet és Gazdasági Kabinet felállításával a kormányzati munkát 
hivatott egyszerûsíteni és gyorsítani. Álláspontom szerint, a kabinetek felállításának 
ténye visszacsatolást jelent a dolgozatban leírt megállapítások alátámasztására és 
igazolja a politikai kormányzás és a miniszterelnök prezidencializálódásának a 
folyamatát. Az új struktúrának köszönhetõen, a miniszterelnök a napi kormányzati 
kérdésektõl és politikától távolabb tudott kerülni és még inkább a meghatározó stratégiai 
kérdésekre koncentrálva határozza meg a Kormány általános politikáját.
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Témavezetõ:
Dr. Koronváry Péter

egyetemi docens, NKE ÁKK

DÉZSENYI FANNI
nemzetközi igazgatás
BA, 6. félév
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar

A PORTUGÁL KÖZIGAZGATÁSI VEZETÕK ÖNKÉPZÉSÉNEK LEHETÕSÉGEI 
A TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER ISMERETÉBEN

2015-ben 6 hónapot töltöttem Portugáliában, amibõl a 9 hetes szakmai gyakorlatomat a 
lisszaboni székhelyû Közigazgatási Dogozók Képzési Fõigazgatóságánál (Direçao-
Geral da Qualificaçao dos Trabalhadores em Funçoes Públicas) végeztem portugál 
nyelven, tehát jobban beleláthattam egy közigazgatási dolgozó, ill. vezetõ 
mindennapjaiba.
A munkám során közelebbrõl megismerkedhettem a portugál közigazgatási rendszerrel, 
a közigazgatási vezetõk kiválasztásának módszereivel, a számukra kialakított 
továbbképzési rendszerrel, annak kimeneteli követelményeivel, a következményekkel a 
kurzusok sikertelen teljesítése következtében. Továbbá magam is részt vehettem egy 3 
napos továbbképzési kurzuson, ahol az ismeretek megszerzése mellett számos kérdés 
fogalmazódott meg bennem. A legmeghatározóbban az érdekelt, hogy vajon lehet-e még 
bõvíteni Portugáliában a továbbképzést új témakörökkel, elegendõ-e az ezeken való 
részvétel ahhoz, hogy sikeres legyen az adott vezetõ; illetve vajon van-e igénye még az 
önképzésre a munkája és a továbbképzéseken felül, és amennyiben igen, mik lehetnek 
azok a területek, ahol önképzésre szorul. A tanulmányom ezekre a kérdésekre próbál 
válaszokat keresni.
Kutatásom során megvizsgáltam a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szervek 
által kínált képzéseket, illetve kérdõív formájában kikértem portugál közigazgatási 
vezetõk véleményét is a kérdésben. Ezek alapján kirajzolódott egyfajta (áthidalható) rés 
az ismeretanyag-kínálat és annak kereslete között, ami sok kérdésemre válaszként 
kínálkozott.
E kutatás alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy bár a portugál közigazgatási 
vezetõk képzése és továbbképzése számos területet lefed, illetve átfogó ismeretek nyújt a 
hatékonyabb munkavégzés érdekében, a különbözõ szintû pozíciókban lévõ vezetõk 
(felsõvezetõk, középvezetõk) oldaláról mégis számos igény jelentkezik az ismeretek 
bõvítésére olyan területeken, mint a time-management, gondolkodási technikák, 
testbeszéd, urbanisztika, közösségi oldalak közigazgatási hasznosítása. Ezeket jelenleg 
önképzés formájában tudják elsajátítani. 
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Témavezetõ:
Dr. Árva Zsuzsanna

egyetemi docens, DE ÁJK

BENE ENIKÕ INGE
jogász
Osztatlan, 5. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK KÚRIAI FELÜLVIZSGÁLATÁNAK 
GYAKORLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉST 
SZABÁLYOZÓ RENDELETEKRE

A Kúria által 2012-ben életre hívott Kúria Önkormányzati Tanácsa az Alkotmánybíróság 
mellett normakontroll tevékenységet lát el a jogszabályi kollíziók felszámolása 
tekintetében. Ezen kollízió a tekintetben oszlik meg és kerül egyik vagy másik bíróság 
elé a vitás norma, hogy törvényességi vagy alkotmányossági aggály merül-e fel vele 
szemben.
A Kúria sajátos jogértelmezése és az általa tett elvi megállapítások következetes 
megtétele mindenképpen arra enged következtetni, hogy az önkormányzati jogalkotást 
az autonómia elõmozdítása fényében helyes irányba terelõ intézmény jött létre. 
Dolgozatomban is erre igyekszem a legtöbb figyelmet szentelni, hogy megvizsgáljam, 
melyek azok a legfontosabb elvi megállapítások, amelyek jelentõséggel bírnak a 
gyakorlat számára. Különös figyelmet a közösségi együttélés alapvetõ szabályait 
meghatározó helyi normákra fordítottam, amely normák tekintetében esetjogi 
szemszögbõl vizsgálom a leggyakrabban elõforduló dilemmákat.
A tapasztalati kérdések tükrében arról adok számot, hogy az olyan kérdéseket, mint a 
normavilágosság vagy a kellõ idõ követelménye, milyen értelmezési síkon kezeli a 
Kúria. Rendszereztem és nevesítettem az egyes problémaköröket, amelyek a 
közösségellenes magatartásokat szankcionáló helyi normák körében elõfordulhattak 
mint törvényességi aggály. Ezek körébõl csak néhányat említve a jogszabályi 
felhatalmazás kereteinek a túllépése, jogalkotói értelmezésbeli tévedés, rendeletalkotási 
funkciózavar, körültekintés hiánya vagy maga a tiltott, közösségellenes magatartás 
definíciójának megítélése, amely körében szintén nem található sem törvényi 
meghatározás, sem egységes szakirodalmi definíció.
A konklúzió levonása végett segítségül hívtam a magyar közigazgatási és alkotmányjogi 
jogirodalom képviselõit, amelyek eltérõ, azonban kimerítõ válasszal bíró állásfoglalásait 
egybevetve arra ösztönzött, hogy saját álláspontomat hozzáfûzve fogalmazzam meg a 
témához kötõdõ azon véleményemet, amely egyrészt a tiltott, közösségellenes 
magatartások helyi kezelésére reflektál, másrészt de lege ferenda javaslatokkal 
összevetve gondoltam tovább a joggyakorlat által bennem megfogalmazódott 
kérdéseket, mint, hogy miért élvez prioritást a képviselõ-testület a parlamenttel szemben 
egy egyébként egész társadalmat érintõ problémában vagy miért távolodik a bíróság a 
jogi formalizmustól a konstruktív jogértelmezés felé tendálva.
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Témavezetõ:
Dr. Hoffman István

egyetemi docens, ELTE ÁJK
Dr. Papp Imre

adjunktus, ELTE ÁJK

CSEH KRISTÓF BALÁZS
jogász
Osztatlan, 7. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

KERETBE ZÁRT SZABADSÁG - A KORMÁNY SZERVEZETALAKÍTÁSI 
SZABADSÁGÁNAK ALKOTMÁNYOS KORLÁTAI AZ ÁLTALÁNOS 
HATÁSKÖRÛ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 
VONATKOZÁSÁBAN

A közigazgatás egy folyamatos változásban lévõ rendszer, és ez hatványozottan igaz 
lehet annak területi szintjére, mely közvetlenül képezi le a végrehajtó hatalom érdekeit a 
központi igazgatás alatt. Magyary Zoltán szavaival élve, „a szervezet nem öncél, nem 
önmagáért van, hanem egy eszköz egy cél megvalósítására”. Ezek pedig nem mások, 
mint az alkotmányos szinten is megjelenõ közcélok és alkotmányos elvek. Jogszerûség 
és eredményesség – ez a kettõ tehát a közigazgatás meghatározó alapelvei.
Ez a két elv a gyakorlatban sokszor súrlódhat egymással. Az alkotmányos szintre emelt 
szabályok, ha szervezeti kérdéseket érintenek, befolyásolják annak önalakító, a 
gazdasági-társadalmi változásokra való reflexiós képességét. Meddig kell terjedjen az 
alkotmányos szabályozás, és hol kezdõdjön a Kormány, mint a közigazgatás csúcsának 
mozgástere? Egyáltalán, hol választható el a területi államigazgatás és a mindenképp 
magasabb szinten szabályozandó szubnacionális igazgatás?
A dolgozat a kérdéskör csomóponti fogalmainak tisztázásán túl elsõként kísérletet tesz 
az általános hatáskörû területi államigazgatási szervek nemzetközi modelljeinek 
bemutatására, megalkotva a keretet, amelyben a sajátos hazai intézményeket vizsgálni 
lehet. Ezt követõen igyekszik történeti ívet rajzolni a Kormány területi képviseletét ellátó 
szervek szabályozását illetõen, úgy az alkotmányos rendelkezések, mint a mindenkori 
Kormányok szervezetalakítási szabadságát vizsgálva. A hatályos szabályozás 
ismertetésekor a 2006. évi regionalizációs kísérlet tanúságait levonó, az Alaptörvény 
által intézményesített, majd az elmúlt évek során kikristályosodott megyei (fõvárosi) 
kormányhivatali struktúrát vizsgálja a fent vázolt támpontok és tendenciák figyelembe 
vételével. Igyekszik a nemzetközi és hazai fejlõdést is szem elõtt tartva értelmezni az 
Alaptörvény rendelkezéseinek, a leginkább hordozott (francia prefektusi jellegû) modell 
sajátosságainak és a Kormány által (közigazgatás-fejlesztési programokban és 
kormányhatározatokban egyaránt) célként megjelölteknek hármasa közt keretbe zárt 
szervezetalakítási szabadságot.
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Témavezetõ:
dr. Siket Judit

tanársegéd, SZTE ÁJK

NAGY NÁNDOR
jogász
Osztatlan, 5. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

KOORDINÁCIÓ A KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁSBAN A 
RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG

Dolgozatomban a végrehajtó hatalom csúcsszervének, a Kormánynak a mûködését 
vizsgáltam. A Kormány effektív mûködéséhez elengedhetetlen mind a 
minisztériumokon belüli, mind a minisztériumok közötti munka összehangolása: a 
koordináció. E tevékenységet végzõ szervekkel szemben alapvetõ elvárás, hogy az 
államigazgatási feladatokat ellentmondásmentesen és hatékonyan lássák el. Az 
eredményes feladatellátásra a rendszerváltást követõ kormányok változatos 
megoldásokat alakítottak ki, mind a koordináció eszközei, mind a tevékenységet végzõ 
szervek tekintetében. Pályamunkámban kormányról-kormányra tekintem át, miként 
alakult a koordinációt végzõ szervek szervezeti, jogi háttere. Tanulmányozom továbbá, 
hogy melyek a Kormány döntéshozatali mechanizmusai, hogyan mûködik a 
kormányülés és annak elõkészítõ fórumai. Mivel a koordinációt jellemzõen a 
miniszterelnöki háttérapparátus végzi, kiemelten foglalkozom a Miniszterelnöki Hivatal 
mûködésének rendszerváltást követõ történeti elemeivel, a közelmúlt és a jelen 
koordinációs tevékenységével kapcsolatban pedig a Miniszterelnökséggel. Legújabb, 
téma szempontjából jelentõs változásként kitérek a Stratégiai- és Gazdasági Kabinetekre 
és létrehozásuk lehetséges okaira is.

Témavezetõ:
Dr. Hazafi Zoltán

egyetemi docens, NKE ÁKK

LUDÁNYI DÁVID
közigazgatási
MA, 3. félév
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar

KÖZSZOLGÁLATI RENDSZEREK A KONVERGENCIA ÉS AZ EMPIRIKUS 
ADATOK ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN

Tanulmányomban elsõdlegesen a közszolgálati létszámadatok, valamint a korösszetételi 
arányok változásait és az ezek mögött rejlõ okokat elemzem. Arra keresem a választ, 
hogy kimutatható-e bármiféle összefüggés a közszolgálati személyzeti rendszerek 
típusai és a létszám, a korösszetétel alakulása között. Találhatóak-e típusfüggõ 
tendenciák, mint pl. az, hogy a nyitottabb közszolgálati rendszerû országokban kisebb a 
létszám vagy, hogy a zártabb közszolgálati rendszerek korösszetételi arányai valóban az 
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idõsebb generációk korosztályaiba mozdítják-e a személyállomány mérlegét. A 
kutatásom eredményei igenlõ válaszról tanúskodnak legfõbb munkahipotézisemre.
Ennek vizsgálatához azonban nem elégséges az empirikus adatok egyszerû elemzése, 
szükséges egy értékelési keret kialakítása, amelynek segítségével az egyes közszolgálati 
személyzeti rendszerek sajátosságaik és differencia-specifikus elemeik szerint 
jellemezhetõek. Az elméleti szemléletet a hipotézisben foglalt fõ kérdések társadalmi 
kontextusának megállapítása, a fogalomkészlet tisztázása, valamint a közszolgálati 
rendszerek alaptípusai közötti elhatárolás teszi indokolttá. Az utóbbi esetben a 
kiválasztás, az elõmenetel, az illetményrendszer, és más meghatározó jelentõségû 
tényezõ felhasználása járul hozzá az értékelési keret legteljesebb kibontakoztatásához. 
Az elméleti kérdéskör körülhatárolása szükségszerûen megköveteli a fejlõdéstörténeti 
szempontok és egyéb társadalmi, döntõen azonban gazdasági alrendszerekkel és 
megfontolásokkal való összefüggések feltárását is.
Az értékeléshez hozzátartozik, hogy az egyes országok gyakorlatai, reformjai mennyire 
esnek egybe a nemzetközi trendekkel, milyen mértékben konvergálnak más országok 
folyamataival. A kiválasztott és a szakirodalmi szempontok szerint besorolt – OECD- és 
egyben EU – tagországok szolgálnak e gyakorlatok tanulmányozásának tárgyául. A 
dolgozatban a komparatív módszerek segítségével megállapítható Magyarország 
jelenlegi helyzete is személyállománya korszerûsítése tekintetében, feltérképezhetõ 
hogy hol tart a vizsgált országokkal való összefüggésben.
A dolgozat terjedelmi korlátai ugyan nem teszik lehetõvé, hogy egy minden részletre 
kiterjedõ elemzés jöjjön létre. Az alapvetõ kérdések megválaszolása azonban 
iránymutatásként szolgálhat az elkövetkezendõ hazai közszolgálati fejlesztésekre, 
létszám-gazdálkodásra és karriertervezésre vonatkozólag egyaránt, amely a téma 
aktualitását is megteremti.
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Témavezetõ:
Dr. Gerencsér Balázs

egyetemi docens, PPKE JÁK
Szedlák-Kun Péter

vízimentõ,  A Vízimentõk Magyarországi 
Szakszolgálata Egyesület

GYULAY DÁNIEL
jogász
Osztatlan, 9. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

A HAZAI VÍZIMENTÉS SZAKIGAZGATÁSI SZABÁLYOZÁSA (VAGY 
SZABÁLYOZATLANSÁGA?)

Évente milliók életére vigyáznak, százakon segítenek, még sincs egy megfelelõ 
jogszabályi háttér kidolgozva rájuk. Az említett meghatározás a vízimentõ szervezeteket 
definiálja. Dolgozatomban ennek a szakmának a szakigazgatási szabályozását 
vizsgáltam, kiterjesztve az elemzést annak minden résztevékenységére, és közfeladati 
mivoltának meghatározására.
Kutatásom során az öt éves szakmai tapasztalatomat, és a gyakorlatban tevékenykedõ 
vízimentõk álláspontját figyelembe véve állapítottam meg a jogi keret adta problémákat. 
Indokoltnak vélném ugyanis egy vízimentõ fogalmat definiáló meghatározás 
kidolgozását, valamint annak tényleges elõírását, hogy milyen feltételek szükségesek 
ezzel a tevékenységgel foglalkozó szervezet létesítéséhez. Aggályaim azonban a képzési 
rendszer körül csúcsosodnak. Itt ugyan 2016. szeptember 1. napján egy új jogszabály 
lépett hatályba, mely megfelelõ irányt mutathatna a szakmának, azonban a joghézagok 
fennállása miatt kételkedek a szabályozás gyakorlati eredményeiben.
A résztevékenységeket és joghézagokat érintõ problémák megoldására egy egységes 
jogszabály felállítását és egy ellenõrzõ tevékenységet ellátó köztestület felállítását 
javasolnám. Ez véleményem szerint megoldást jelenthetne a vízimentés jelenlegi és 
jövõbeli problémáira, biztosítva ezzel a szakma töretlen fejlõdését, kimerítve ezzel az 
állam élet védelmét ellátó kötelezettségét.

Témavezetõ:
Dr. Ivancsics Imre

ny. egyetemi docens, decan emeritus, PTE ÁJK
Dr. Bencsik András

adjunktus, PTE ÁJK

TÓTH BARNABÁS
jogász
Osztatlan, 8. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGOK A HATÉKONY ÉS GYORS JOGORVOSLAT 
SZOLGÁLATÁBAN

A dolgozatot olvasóban könnyen kialakulhat az a gondolat, hogy vajon mi újat mondhat 
el közigazgatási bíráskodásról ez az újabb munka? Hiszen ez a terület alaposan 
feldolgozásra került az elmúlt évtizedekben. Azonban az idei év mégis jelentõs, így újra 
érdemes visszahelyezni a közigazgatási bíráskodást a vizsgálódásaink középpontjába.
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2016 az „újraszabályozás” éve Magyarországon, számos jelentõs jogterületen. 
Hamarosan búcsút vehetünk a több mint 60 évet és megannyi módosítást megélt polgári 
perrendtartásról (Pp.) szóló törvénynek és köszönthetjük az újat. Talán az új Pp.-nél is 
jelentõsebb és korosabb tartozását igyekezett törleszteni a jogalkotó, mikor belefogott a 
közigazgatási bíráskodást alapjaiban átalakító kodifikációs munkába. Mind a 
közigazgatási eljárásjog, mind maga a közigazgatási bíráskodás gyökeres változás elõtt 
áll, így dolgozatomban igyekeztem egymás mellett tárgyalni a jelenleg mûködõ 
rendszert, a jövõben várható változások által kialakítottal.
Miután a szükséges alapok felállításra kerültek, (nemzetközi tapasztalatok, történeti 
visszatekintés) tér rá a dolgozat a hatásköri és szervezeti szabályok boncolgatására. 
Korábbi Alkotmányunktól és jelenlegi Alaptörvényünktõl kiindulva, számos 
jogszabályon átívelve jut el a vizsgálódás fókusza az abszolút nóvum Általános 
Közigazgatási Rendtartáshoz és a Közigazgatási Perrendtartáshoz, illetve azok 
koncepciójában foglaltakhoz. Ekkor kerülnek egymás mellé azok a szabályok, amiket a 
2004. évi CXL. törvény rendel a jelenleg mûködõ jogorvoslati rendszerhez, és az, amit az 
Általános Közigazgatási Rendtartás kíván felállítani. Ezen szabályok összehasonlítása 
során igyekeztem azokat a különbségeket feltárni, melyek különösen a hatékony és gyors 
jogorvoslat megvalósításának elõsegítését célozhatják meg.
Az sem csupán a véletlen mûve, hogy említésre került a polgári perrendtartás. Hiszen 
mindezidáig az 1952. évi III. törvény XX. fejezete szabályozta a közigazgatási pereket. 
Ez az állapot az önálló szabályanyag megalkotásával végérvényesen megszûnik.
A dolgozat záró fejezete a konklúzióké. Mennyiben kerülnek felszámolásra a jelenlegi 
rendszert igenis jellemzõ „szükségmegoldások”? Gyorsabb és hatékonyabb lesz a 
jogorvoslati rendszerünk a változásokat követõen? Vajon a közigazgatási bíráskodás 
visszakerül a korábban kiérdemelten kitûntetett helyére? Ezen kérdésekre igyekszem a 
dolgozat végén válasszal szolgálni az olvasó számára. 

Témavezetõ:
Dr. Bencsik András

adjunktus, PTE ÁJK

HOHMANN BALÁZS
jogász
Osztatlan, 8. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A MEDIÁCIÓ LEHETÕSÉGEI A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSBAN

A magyar közigazgatás, s azon belül a hatósági eljárásra vonatkozó szabályozás 
évtizedek óta koncepcionálisan egy határozott irányba mutat célkitûzést követ: az 
ügyfélbarát közigazgatás megteremtését és fokozását. Az elmúlt idõszakban emellett 
egyre hangsúlyosabbá vált a hatósági eljárás gyorsaságának és hatékonyságának 
növelése is, amely követelmények mára domináns hívószavaivá váltak a közigazgatás-
tervezés legfontosabb stratégiai döntéseinek és dokumentumainak. 
A jelen kutatás alapján készült pályamunka arra vállalkozik, hogy azonosítsa és 
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elemezze a hatósági eljárás rendszerébe illeszthetõ olyan döntéshozatali módszereket, 
amelyek a hazai jogrendszert figyelembe véve, valamint a nemzetközi tapasztalatokat is 
alkalmazva jogszerû, a magyar jogi kultúrával összhangban álló, hatékonyan 
alkalmazható alternatív vitarendezési metódusokat is jelentenek egyben. E módszerek 
hozzájárulhatnak a közigazgatási hatósági eljárás alapvetõ céljainak mind teljesebb 
megvalósítása mellett a hatósági ügyben irányadó valós körülményekre, az ügyfelek és 
egyéb résztvevõk szempontjaira és a köz érdekének egyensúlyára tekintettel levõ 
hatósági döntések megalapozásához.
A dolgozat kiemelten foglalkozik a mediáció és a hatósági eljárással összefüggõ 
közvetítés elméleti aspektusaival és gyakorlatával, ezeknek a hatályos és a napjainkban 
megújuló általános hatósági eljárásjogban való leképezõdésével, így a jelenlegi 
szabályozást adó közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló (Ket.) 
és a jövõbeni általános közigazgatási rendtartásról szóló (Ákr.) törvény megoldásaival, 
azok összevetésével és elemzésével. A hatósági eljárásban tapasztalható mediáció 
dimenziónak újszerû elemzésével pedig az egyes jelenlegi és jövõbeli megoldások 
hatékonyságát, tulajdonságait és a hatósági eljárás tárgyát képezõ – a vizsgált 
tárgykörben számos esetben ellenérdekelt felek részvétele mellett zajló – ügy 
eldöntésében betöltött szerepét vizsgálja.
A dolgozatban közölt következtetések és javaslatok hozzájárulhatnak a hatósági 
közegben megvalósuló, alternatív döntéshozatali metódusok elterjedéséhez és szerepük 
helyes megítéléséhez.

Témavezetõ:
Dr. Ivancsics Imre

ny. egyetemi docens, decan emeritus, PTE ÁJK

STANKOVICS PETRA
jogász
Osztatlan, 8. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A PÁLYÁZATOK SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN 
(ESETTANULMÁNY)

Dolgozatomban egy területfejlesztési pályázat megvalósulását és eredményességét 
vizsgáltam. Szándékomban állt bemutatni, hogy a közigazgatás a területfejlesztés terén 
elterjedt pályázati lehetõségekkel élve, hogyan próbál megoldani egy problémát. 
Elemzem, hogy hogyan implementálódik a magyar jogrendszerbe egy EU-s cél, majd 
ebbõl hogyan jön létre egy pályázati felhívás. Végigkísérem a pályázati pénz útját 
Brüsszelbõl Bólyig. A tanulmány alapjául a KIOP 1.2.0 állati hulladék kezelését célzó 
beruházások megvalósítására kiírt pályázat szolgált, amellyel korszerû állati hulladék 
begyûjtési rendszer kiépítését tûzték ki célul. Ezen pályázat keretén belül a Dél-
dunántúli régióban öt pályázó nyert összesen 954 045 530 forintot. A pályázatok esetén 
kötelezõ öt éves fenntartási idõ lejártát követõen egy kivételével megszûntek 
funkcionálni. A hatékonyan mûködõ pécsi és a már üzemen kívül helyezett bólyi 
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rendszert elemeztem bõvebben.
A kutatásból levonható eredmények és következtetések:
1. Az állati tetemek kezelésének problematikája megoldatlan Baranya megyében.
2. A dögkutakra vonatkozóan megállapítható, hogy miután az EU-s szabályozásnak 
megfelelõen megtiltották az állati hulladék elföldelését és dögkutakba helyezését, az 
elszállítatási költségek elkerülése, vagy az üzemelõ begyûjtõ rendszer hiányában – sokan 
ismét használni kezdték õket.
3. A terület nagymértékben túlszabályozott, az amúgy is szûkülõ állattartással 
kapcsolatban betarthatatlan és felesleges szabályok vannak hatályban. A 
szabályhalmazzal azonban nagyobbrészt nem harmonizál a gyakorlat.

A téma feldolgozása során világossá vált, hogy az Unió a fejlesztési irányt határozza 
meg, és a tõkét adja, azonban a helyieken, így a pályázókon és a kormányon múlik, hogy 
sikeres lesz-e a pályázat. Az EU egyszerre teremt korlátokat és ad lehetõségeket - s ebben 
az aránytalanság az, hogy míg a szabályok korlátai többé-kevésbé a helyiek akaratától 
függetlenül érvényesülnek, addig a lehetõségek csak akkor válnak valósággá, ha mind 
helyi, mind nemzeti szinten képesek azokat megfelelõen kihasználni. Az EU-s 
pályázatok alkalmasak jobb életkörülmények teremtésére, de ronthatnak is rajtuk, ha az 
implementáció elbukik. Dolgozatomban megfogalmazott alapkérdésre válaszolva, a 
vizsgált példa alapján elmondható, hogy bár a pályázati rendszer haladó demokratikus 
redisztribúciós elv, a tradicionálisan önkormányzati hatáskörbe tartozó feladatok 
megoldásánál több kárt okozhat, mint amennyi hasznot hajt.

Témavezetõ:
Prof. Dr. Papp Tekla

egyetemi tanár, NKE ÁKK

BARÁTKI LÁSZLÓ ATTILA
közigazgatási vezetõ
MA, 3. félév
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar

A PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP MEGVALÓSÍTÁSA, EGY GYAKORLATI 
MODELL MEGVALÓSULÁSA

A PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP MEGVALÓSÍTÁSA, EGY GYAKORLATI 
MODELL BEMUTATÁSA
Az állam felelõs az állampolgárokat érintõ alapvetõ szolgáltatások ellátásáért, intézetek 
és intézmények fenntartásáért, azonban az anyagi forrás megteremtése korlátozott. 
Napjainkban a szükséges költségek megteremtését a magánszféra bevonásával tudja 
csak megvalósítani az állam. A hazai közigazgatás átalakítása is hasonló gondolatok 
mentén zajlik, amit lehet kiszervezni a közigazgatásból egyúttal pedig szignifikánsan 
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növelni a magánszféra bevonását. A Public Private Partnership olyan atipikus szerzõdési 
struktúrákat tartalmaz amelyek hosszútávú és kiszámítható megoldást adhat a 
közigazgatás modernizációjához. Bizonyított tény, hogy ez a fajta fejlesztés elõsegíti a 
gazdasági fellendülést és a növekedéshez is hozzájárul, amely a fenntartható fejlõdés 
nélkülözhetetlen része. Hogyan is lehetséges mindez? Mennyibe kerül ez nekünk, 
polgároknak és a gyermekeinknek? Miért állította le a Kormány ezeket a beruházásokat, 
ha sikerre lehet vinni? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kívánok adni a saját 
tapasztalataimból merítve. Az Igazságügyi Minisztérium konkrét PPP projektjét is 
bemutatom, mely megvalósításában komoly szerepem volt.

Témavezetõ:
Dr. Szabó Csaba

tanársegéd, NKE RTK

BENE KRISZTINA
rendészeti igazgatás - igazgatásrendészet
BA, 5. félév
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar

A SZABÁLYSÉRTÉSI JOG KIALAKULÁSA, MÉRFÖLDKÖVEI, VALAMINT 
VÁLTOZÁSAINAK JELENLEGI ÉS JÖVÕBENI HATÁSAI

Kutatásomban a szabálysértési jogterület szükségességét és a magyar jogrendszerben 
végig követhetõ kialakulását mutatom be. Az egyes témakörökben meghatározásra kerül 
a jogterület büntetõjogtól történõ elszakadása, amely a - szabálysértési jog mint önálló - 
jogág fejlõdésének kezdeteként értelmezhetõ.
Tanulmányomban elsõ szabálysértési törvényünk létrejöttét elemzem annak 
jellemzõivel, majd pedig a ma hatályos jogszabályig vezetõ út, és az új törvény által 
okozott változások kerülnek bemutatásra. Ezen belül szó esik a szabálysértési eljárás 
lefolytatásáról, a bizonyítási és jogorvoslati eljárásról, illetve az ezekkel kapcsolatban 
esetlegesen felmerülõ jogalkalmazási problémákról. 
Nemzetközi kitekintésként egyes európai országok – a kontinensen legmeghatározóbb 
szabálysértési modellek – szabálysértési rendszerét kutatom, amelyek segítséget 
nyújthatnak a jövõben egy új és hatékony szabálysértési rendszer kiépítéséhez, amely 
hatékonyan szankcionálja az új típusú jogszabálysértések elkövetõit.
Hipotézisem, hogy az immár négy éve hatályban lévõ törvény alkalmazásával a 
gyakorlatban résztvevõ személyek részérõl számos probléma fogalmazódott meg, 
amelyeknek jövõbeni kiteljesedése elõbb-utóbb predesztinálja egy új törvény 
megalkotását, de a jelenlegi törvény módosítását, kiegészítését mindenképp. Emellett az 
a tény sem hagyható figyelmen kívül, hogy napjainkban már zajlik a büntetõeljárásról 
szóló joganyag módosítása, és felmerül a kérdés, hogy e jogalkotási folyamat milyen 
mértékben befolyásolja majd a szabálysértési terület eljárásjogi részét
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Témavezetõ:
Dr. Rózsás Eszter

egyetemi docens, PTE ÁJK

FAJTAI KRISZTINA
jogász
Osztatlan, 6. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

OKTATÁSÜGYI ENYÉM-TIÉD CENTRALIZÁCIÓ A KÖZNEVELÉSBEN

A dolgozat a köznevelésügyi igazgatásban bekövetkezett változásokat vizsgálja, 
amelynek centralizáltságát a fenntartás jogának alakulásával állítja párhuzamba. Az 
elméleti megalapozást, és a történeti elõzmények bemutatását követõen a dolgozat 
legnagyobb részét a közoktatás önkormányzat általi fenntartásának és állami 
intézményfenntartók általi fenntartásának ismertetése és összehasonlítása adja. 
Kutatásaim eredményeként következtetésként kerül megfogalmazásra a köznevelésügyi 
igazgatás túlközpontosítottsága, és emiatti mûködésképtelensége. A téma vizsgálata 
kiterjed arra is, hogy a köznevelésügyi igazgatás decentralizált felépítése jobban 
mûködött-e, és ha igen, miért. A kutatás során megállapított eredményeimet fõként a 
széleskörben végzett interjúimra alapozom, melyeket a közoktatás különbözõ 
szereplõivel (tanárok, intézményvezetõ, polgármester) készítettem. Habár a jelenleg is 
átalakulóban lévõ fenntartói szervezet felépítése nem efelé mutat, javaslatként kerül 
megfogalmazásra az önkormányzatok fenntartással kapcsolatos jogainak visszavonása a 
rendszerbe egy megfelelõen mûködni képes állami felügyelet mellett.

Témavezetõ:
dr. Siket Judit

tanársegéd, SZTE ÁJK

HAJDU SZABOLCS

SÁDT NÓRA

jogász
Osztatlan, 9. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

jogász
Osztatlan, 9. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

TIPIKUSAN ATIPIKUS VAGY A KÖZ SZERZÕDÉSE? A PUBLIC-PRIVATE 
PARTNERSHIP ELMÉLETE ÉS GYAKORLATI MEGVALÓSULÁSA

A Public-Private Partnership (a továbbiakban: 3P vagy PPP), mint 
közszolgáltatásokhoz kapcsolódó alternatív közfeladat-ellátási módszer a 
közigazgatási jogban jártas személy számára valószínû nem ismeretlen. Annak 
ellenére, hogy a jogintézmény közismert fogalom, legfõbb jellemzõi nagyon nehezen 
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ragadhatóak meg. Feltehetjük magunkban a kérdést: jogilag minek minõsül a 
közszféra és a magánszféra ilyetén együttmûködése? Milyen gazdasági hatás várható 
akkor, ha a feladat-ellátás egyik megvalósítója például egy vállalkozás? Milyen 
szerzõdést kötnek a felek egymással? A kérdések sorát a végtelenségig folytathatnánk.
A jogintézmény mögött természetesen sokkal bonyolultabb tényezõk húzódnak meg. 
Célunk többek között az, hogy ha nem is a teljesség igényével, de mégis átfogó képet 
adjunk a 3P jogintézményérõl mind elméleti, mind gyakorlati szemszögbõl. Az utóbbi 
vonatkozásában elsõsorban Magyarországra fókuszálunk, de a téma globális jellege 
miatt elengedhetetlennek tartjuk az európai viszonylat rövid elemzését. Emellett a 
dolgozat igyekszik bebizonyítani azt, hogy a köz-és a magánszféra között megkötött 
szerzõdés inkább a közjogi, ezen belül is a közigazgatási szerzõdések kategóriájába 
tartozik. A jogirodalom közel sem egységes álláspontját kívánjuk feloldani egy általunk 
meghatározott érvrendszerrel, amely letisztultabbá teheti a PPP jogintézményének 
megítélését.
Annak ellenére, hogy napjainkban, hazánkban egy igen erõteljes paradigmaváltás 
következett be, amely a jogintézményre is hatást gyakorolt, ennek következtében pedig a 
konstrukció alkalmazása megszûnt, álláspontunk szerint mégis érdemes foglalkozni a 
témával. Egyrészt azért, mert a korábbi idõszakban Magyarország is bõvelkedett a köz-
és magánszféra által kötött szerzõdésekben, másrészt pedig, ha megvizsgáljuk a többi 
európai vagy Európán kívüli államot, a konstrukció alkalmazása továbbra is igen 
számottevõ.

Témavezetõ:
Dr. Hajas Barnabás

egyetemi docens, PPKE JÁK

LÕRINCZ ANDRÁS

RUFF PÉTER

jogász
Osztatlan, 10. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

jogász
Osztatlan, 10. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

UBI IUS, IBI REMEDIUM – A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS 
JOGORVOSLATI KÉRDÉSEI

A jelenleg hatályos, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény megalkotásának egyik fõ indoka az eljárás racionalizálása 
volt. Mégis a jogalkotó által megjelölt célokkal ellentétes hatást ért el, ezáltal még 
áttekinthetetlenebb és bonyolultabb lett a szabályozás. A szövegének bõvülése, 
kiegészítése is az egységesség és következetesség rovására ment. Ez az átláthatatlanság 
nagyban befolyásolta a kutatásunk középpontjában álló közigazgatási hatósági eljárás 
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jogorvoslati rendszerét is. Melyrõl elmondható, hogy szisztematikát keresni a 
közigazgatási jogban ugyanolyan nehéznek tûnik, mint elhullajtott hajszál után kutatni 
az angol gyepen.
A közigazgatási jogorvoslati rendszer jelenlegi formájában nem tartható fenn, mert az 
nem az eljárások folyamán bekövetkezõ jogsérelmek tényleges orvoslását biztosító 
jogintézményként funkcionál, hanem az elsõfokú hatósági eljárás egyfajta kibõvített 
változataként értékelhetõ.
A klasszikus római regula alapján Ubi ius ibi remedium, ahol jog van, ott jogorvoslatnak 
is kell lennie, azonban önmagában a jogorvoslat léte nem elegendõ, annak hatékony 
mûködése is alapvetõ fontosságú. Az eljárási törvény és a jogorvoslat rendszerének újra 
gondolása tehát idõszerûvé, sõt, szükségessé vált.
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Témavezetõ:
Dr. Fenyvesi Csaba

egyetemi docens, PTE ÁJK

FETZER LÁSZLÓ RALF
jogász
Osztatlan, 8. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A BIZONYÍTÉK MEGÕRZÉSI LÁNC KRIMINALISZTIKAI JELENTÕSÉGE 
(THE ROLE OF CHAIN OF CUSTODY IN THE CRIMINALISTICS)

A bizonyíték megõrzési lánc végig kíséri a bûnjel útját a helyszíntõl egészen a bíróság elé 
tárásig. A bizonyíték megõrzési lánc az a kronologikus folyamat, melynek személyi 
oldalát azok a személyek alkotják, akik a bûnjelet annak beszerzésétõl a 
megvizsgálásáig, végül a bíróság elé tárásig a birtokukban tarják. E folyamat tárgyi 
oldalát az a kronologikus dokumentáció képezi, melyben minden, a bûnjelre vonatkozó 
adat megismerhetõ (például milyen vizsgálatokat végeztek el a bûnjelen). Ennek a 
krimináltechnikai módszernek az alkalmazása kiemelkedõen fontos a büntetõeljárás 
során, mivel a rossz bûnjelkezelés, és a bûnjelek beszennyezése, eredetiségének 
megváltoztatása kihatással lehet a bíróság által hozott ítéletre. A bizonyíték megõrzési 
lánc ezeknek a negatív befolyásoló tényezõknek a kiküszöbölésére szolgál azáltal, hogy 
nyomon követhetõvé teszi a bûnjel mozgását, s így logikus és kronologikus egységet 
teremt a bûnjel és az azt kezelõ személyek között. Ha ebbe az egységbe valami hiba 
csúszik, az a bizonyíték megõrzési lánc megszakadásához fog vezetni, mely azt 
eredményezi, hogy a bûnjel nem lesz felhasználható a büntetõeljárásban bizonyítékként.

Témavezetõ:
dr. Nyitrai Endre

rendõr õrnagy, NKE RTK

POCZOK MIKLÓS NORBERT
bûnügyi nyomozó
BA, 5. félév
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar

A FELISMERÉSRE BEMUTATÁS GYAKORLATI ÉS ELMÉLETI KÉRDÉSEI

Tudományos diákköri dolgozatomban egy bizonyítási eljárást tanulmányoztam 
közelebbrõl, a felismerésre bemutatás elemzése során egyaránt alkalmaztam induktív és 
deduktív megismerési módszereket, kiindulási pontomnak tekintettem a fogalom 
meghatározást, mint alaptézist, amelybõl eredeztettem a dolgozat többi fejezetét. A 
felismerésre bemutatás során a gyakorlati és elméleti síkon való ismertetés mellett arra 
kerestem a kérdést, hogy maga a felismerésre bemutatás milyen eljárási módszer, milyen 
hiányosságai és pozitívumai vannak és fõként hogy alkalmazása során létjogosultságot 
nyer-e az a tény, hogy alkalmazása mennyire indokolt és elõrevezetõ. Közelebbrõl 
kezdtem el vizsgálni az ellene és mellette álló érveket, a szemlélõdés során felhasználtam 
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bírói ítéleteket, nyomozati és jegyzõkönyvi anyagokat, tanulmányokat és értekezéseket, 
nemzetközi kitekintést tettem és mélyebben tanulmányoztam a pszichológia 
tudományából az ide csoportosítható részeket, mint például a percepciós kísérleteket, 
tudattalan átvitel modelljét, figyelmetlenségi vakságot. Gyakorlati szemszögbõl interjú 
keretén belül vizsgáltam a felismerést illetve kérdõíves felmérés során is jelentõs 
tapasztalatot szereztem a módszer megítélésérõl. A felismerésre bemutatás ide esõ 
releváns jogi passzusai és szabályozásai segítségével ki tudtam térni az elméleti és 
gyakorlati alkalmazás segítõ tényezõire és esetleges kerékkötõire. Elemeztem a módszer 
részletes hibáit makroszintig bezárólag illetve, hogy ezek ellen milyen intézkedéseket 
kell tenni ahhoz, hogy maga a felismerésre bemutatás sikeres legyen.
Zárásként azt szeretném megemlíteni, hogy a mû elkészítése során fõ célomnak és 
elvemnek azt tartottam, hogy a tudományosság szellemében közel olyan azonos módon 
próbáljam ismertetni a gyakorlatot, mint magát az elméletet, mivel mit sem ér még az a 
magas szintû tudás sem, amelyet a gyakorlatban rosszul vagy egyáltalán nem lehet 
alkalmazni. 

Témavezetõ:
Dr. Fenyvesi Csaba

egyetemi docens, PTE ÁJK

MOLNÁR NIKOLETTA
jogász
Osztatlan, 8. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A KUTATÁS KRIMINALISZTIKÁJA - ELJÁRÁSJOGI KITEKINTÉSSEL

Az elmúlt évtizedekben a technológia drasztikus fejlõdésen ment át, nincs olyan eszköz 
környezetünkben, ami ne kapcsolódna a digitális technológiához. Ezt a bûnelkövetõk is 
kihasználják, egyre fejlettebb technikai módszerekkel követnek el bûncselekményeket. 
E gondolatból indultam ki dolgozatomban, amelyben igyekszem választ adni arra, hogy 
az újonnan megjelenõ bûncselekmények kívánnak-e új felderítési eszközöket, illetve 
hozott-e új módszertani ajánlásokat a technológia fejlõdése. Emellett szükségesnek 
tartottam e téma emberi jogi szemszögbõl történõ vizsgálatát is, hiszen nem hagyható 
figyelmen kívül, hogy a technológiai vívmányok gyors fejlõdése hogyan is hatott 
életünkre, mennyiben érinti a kutatás módszertana emberi jogainkat, hol az a határ, 
amikor már a közérdek védelme nem élvez prioritást személyes jogainkkal szemben. 
Céljaim elérése érdekében vizsgáltam a magyar és az angol szakirodalmat, a kutatás 
intézményének jogtörténeti vonatkozásait, valamint az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának (EJEB) gyakorlatát. Dolgozatom elsõ felében, miután egy rövid történeti 
áttekintés eredményeképpen megállapítottam a házkutatás szabályozásának 
idõtállóságát, a kutatás módszertanára helyeztem a hangsúlyt. A hatályos szabályozást az 
EJEB ítélkezési gyakorlatával átszõve ismertetem, bemutatva, hogyan valósul meg a 
gyakorlatban e kényszerintézkedés kapcsán az emberi jogok, elsõsorban a magán- és 
családi élet tiszteletben tartásához való jog sérelmének orvoslása, külön hangsúlyt 
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fektetve a szükségesség és arányosság problémakörére. Ezt követõen a német 
alkotmánybíróság egy döntésében kifejtett véleményén keresztül részletezem a 
jogellenes házkutatás során talált bizonyítékok felhasználhatóságának, illetve e terület 
szabályozásának aggályait. Dolgozatom második felében képekkel illusztrálva mutatom 
be a kutatás modern, speciális eszközeit, nevezetesen az online házkutatást, a drónt, a 
talajradart, a testszkennert, vizsgálva azok szükségességét, szabályozását és az emberi 
jogokra gyakorolt hatását. Dolgozatom lezárásaként a kutatásom eredményeként kapott 
válaszokat összesítettem, valamint levontam következtetéseimet, kifejtettem 
álláspontomat, megállapításaimat.

Témavezetõ:
Dr. Budaházi Árpád

adjunktus, NKE RTK

GALLÓ DORKA LOLITA
bûnügyi nyomozó
BA, 5. félév
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar

A MÛSZERES VALLOMÁSELLENÕRZÉS EGYES ESZKÖZEI ÉS MÓDSZEREI

A dolgozatom témájául a mûszeres vallomásellenõrzést választottam, mivel mindig is 
foglalkoztatott, hogy a hatóságoknak milyen eszközök állnak a rendelkezésükre a 
hazugság leleplezésére, illetve, hogy a hazugság milyen hatással lehet a büntetõeljárásra. 
Számos esetben megfigyelhetõ, hogy a hazugság fel nem derítése tévútra viszi a 
büntetõeljárást, és elterelheti például a figyelmet azokról a személyekrõl, akik 
relevánsak az ügy szempontjából. Pályamunkámban a poligráf mellett foglalkozom 
olyan mûszerekkel is, amelyek ritkábban alkalmazottak, mint a poligráf, és a 
jelentõségük is eltörpül a poligráfétól. A célom az, hogy a poligráffal végzett mûszeres 
vallomásellenõrzésen kívül bemutassam, hogy más eszközök is hasznára lehetnek-e a 
büntetõeljárásnak, segíthetnek-e az ügyek elõrébb vitelében. A kutatástól azt az 
eredményt vártam, hogy meggyõzõdjek arról, a mûszeres vallomásellenõrzésnek helye 
van a büntetõeljárásban.
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Témavezetõ:
dr. Tirts Tibor 

c.r. õrnagy, szaktanár, NKE RTK

KOZMA LAJOS
közrendvédelem
BA, 5. félév
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar

A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGI JÁRMÛVEK RENDÕRSÉGI ALKALMAZÁSÁNAK 
ASPEKTUSAI

Turbulens világunk megköveteli, hogy a rendõrség hatékonyan lépjen fel a kor technikai 
vívmányait is felhasználva a szabálysértõ, jogellenes magatartást tanúsító személyekkel, 
bûnözõi csoportokkal szemben. A Rendõrségi Törvény feladatrendszerében 
meghatározza, hogy integráljuk, és ezáltal produktív módszerként alkalmazzuk az újabb 
és újabb technológiákat a társadalom szolgálatában.
A dinamikusan fejlõdõ technikai eszközök, melyek egyre olcsóbbak és elérhetõvé 
vállnak az állampolgárok számára is, azt a kihívást támasztják korunk Rendvédelmi 
Szervei elé, hogy ezen fejlõdést figyelemmel kísérve, alkalmazási metódusokat 
dolgozzon ki megismerésükre, szervezett szintû alkalmazásukra.
A pilóta nélküli légi jármûvek megjelenésének célja kezdetben az volt, hogy 
minimalizálja a veszteségeket, anélkül tudjanak csapást mérni az ellenségre, hogy 
veszélyeztetnék katonáik életét, azaz komoly hadászati jelentõséggel bírtak. A drónok 
ezen erõ- és energiatakarékos tulajdonsága kibõvítette a segítségükkel végrehajtható 
feladatok palettáját. Ez az, ami a Rendõrség számára nagy könnyítést jelenthet. A drónok 
használata számtalan lehetõséget rejtenek magukba, de ezek jogszabályi háttér nélkül a 
fejlesztés stádiumába váratnak magukra. Azt leszögezhetjük, hogy a drón használata 
lényegesen megkönnyítheti a rendészeti munkát, egy csapatszolgálati feladat, példaként: 
egy kiemelt sport rendezvény esetén, lehetõséget ad, a zsákutcába jutott ügyek 
megelõzésére, hiszen járõrautók tartozékaként gyorsabbá, hatékonyabbá teheti a 
forrónyomos felderítést, továbbá megnövelheti a határrendészet eredményességét, 
ugyanakkor a rendõrségi helyszínelésnél is segítséget nyújthat, és ezek csupán 
néhányak, a dolgozat során bõvebben kifejtett alternatívák közül.
A dolgozat során feldolgozott témák:
Mi az a drón? Története A drónok Alkalmazásának kérdései Milyen jogszabályi 
környezet vonatkozik rájuk? Pilóta nélküli légi jármûvek rendészeti alkalmazásának 
lehetõségei
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Témavezetõ:
Dr. Molnár Gábor

adjunktus, PPKE JÁK
dr. Görög Julianna

külsõ konzulens,  Legfõbb Ügyészség

GYULAY DÁNIEL
jogász
Osztatlan, 9. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

A POLIGRÁFOS VIZSGÁLAT ELEMZÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ANNAK 
EREDMÉNYÉNEK BIZONYÍTÉKKÉNT TÖRTÉNÕ ÉRTÉKELÉSÉRE

Az évezredek során már többen, több féle módszerrel kísérelték meg leleplezni a 
bûnösöket, erre azonban soha nem készült megkérdõjelezhetetlen módszer. Manapság az 
igazság keresésének egyik leghatékonyabb nyomozásorientáló eszköze a poligráf, 
melynek használata mind, hazánkban, mind pedig sok más országban elterjedt. De mi is 
az a poligráf? Tényleg olyan könnyû átverni, mint ahogy azt a filmekben látjuk? Fel lehet 
használni a vizsgálat eredményét a bíróságon? Dolgozatomban elsõsorban ezekre a 
kérdésekre adom meg a választ.
Kutatásom során górcsõ alá veszem a poligráfos vizsgálat szakirodalmi és bírósági 
megjelenéseit, melynek tükrében megadom a választ a bizonyítékként történõ 
értékelésre. A dolgozat teljessége kedvéért röviden elemzés alá vonom Európa 
képzeletbeli térképét is, alátámasztva ezzel a mûszer használatával kapcsolatos 
megosztottságokat. Dolgozatom során ennek kiküszöbölését tûztem ki célul, ezért 
elhelyeztem az errõl készült szaktanácsadói véleményt a bizonyitékok között. Ezek 
alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a poligráfos vizsgálat egy kulcs, melynek 
használata megfelelõ kézben, megfelelõ ajtót nyit ki. Azért, hogy ez megvalósulhasson, 
szoros együttmûködésre van szükség a nyomozóhatóság és a szaktanácsadók között. 
Ennek elõsegítésére egymással kommunikálva, az információ leghatékonyabb 
megszerzése érdekében, ideális idõben folytatják le az eljárási cselekményt, biztosítva 
ezzel a kulcs tökéletes használatát.
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Témavezetõ:
Prof. Dr. Domokos Andrea
egyetemi tanár, KRE ÁJK

KÁNTOR VIVIEN
jogász
Osztatlan, 3. félév
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ ADÓ- ÉS VÁMJOGGAL KAPCSOLATOS BÛNCSELEKMÉNYEK 
FELDERÍTÉSE ÉS BIZONYÍTÁSA

Amikor megfogalmazódott bennem a gondolat a Tudományos Diákköri Dolgozatom 
témáját illetõen, többen is óvva intettek, hogy egy olyan témát próbálok feldolgozni, 
amihez amellett, hogy kevés szakirodalmat találok, még a jogszabályok sem lesznek 
sokszor a segítségemre.
Nincs két egyforma gazdasági bûncselekmény és talán éppen ez az egyedisége az, amiért 
ennyire érdekel ez a terület. Továbbá ami a dolgozatom szempontjából még érdekesebb, 
hogy a büntetõjog ezen részének sok olyan pontja van, aminek szabályozásával 
kapcsolatban több kérdés és megoldási lehetõség merül fel.
Dolgozatom témája a gazdasági bûncselekményekkel kapcsolatos bûncselekmények 
felderítése és bizonyítása, mely magába foglalja az eddig tapasztalataimat. Szerencsém 
volt ugyanis a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál illetve a Rendõrségnél több hetet 
gyakornokként eltölteni, mely idõ során belátást nyertem ezen két szervek mûködésébe.
Kutatásaim során azt tapasztaltam, hogy büntetõjogunk gyorsan reagál a különbözõ 
társadalmi változásokra. A jog ugyanis a sajátos eszközeivel utólag reagál a társadalmi 
változásokra.
A büntetõjog a társadalmi problémakezelés sajátos eszköze. Az a jogterület, amire 
elmondható, hogy az élet szinte minden területéhez kapcsolódik.
Dolgozatom témája Az adó- és vámjoggal kapcsolatos bûncselekmények felderítése és 
bizonyítása, így ehhez kapcsolatosan fontos megjegyezni, hogy az adó a Magyar 
Köztársaság költségvetésének legnagyobb bevételi forrása. 
Napjainkban azonban komoly visszaélések tapasztalhatóak mind az adóbefizetés, illetve 
az adók begyûjtése, mind pedig az adójövedelmek felhasználása, újraelosztása körül. Ez 
zavarokat okozhat az élet különbözõ területein, ami csak tovább fokozza az adóztatás és 
az újra leosztás iránti társadalmi érdeklõdést. Az adó közvetlenül vagy közvetett módon a 
társadalom minden egyes tagját érinti, így a társadalmunk egyik legmeghatározóbb 
eleme maga az adózás témája is.
Az adóztatás összetett és bonyolult rendszer. Ebbõl is adódik talán az, hogy a hozzá 
kapcsolódó költségvetési csalások számos vitát váltottak ki annak lehetséges 
felderítéseire és nyomozásaira vonatkozóan, mivel komplex jogi és közgazdasági 
ismereteket kívánnak meg.
Miután az államok létrejötte óta létezik adó és vám, így a különbözõ korokban ezek 
elkerülésének legváltozatosabb és legkülönbözõbb formái alakultak ki.
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Témavezetõ:
Dr. Fantoly Zsanett

egyetemi docens, NKE RTK

PÉCSI LAURA GRÉTA
rendészeti igazgatás
BA, 5. félév
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar

IKERBÛNÖZÕK – IKREK A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN

Néhány hónappal ezelõtt egy furcsa hír jelent meg a sajtóban. Egy férfit ikertestvére 
helyettesített a házi õrizetben, míg õ a városban intézte dolgait. Olyannyira hasonlítottak, 
hogy a házi õrizet ellenõrzését végrehajtó rendõröknek hetekig fel sem tûnt a turpisság. 
Végül természetesen lebuktak, azonban az eset rávilágított a téma aktualitására.
Bár egyelõre nem sûrûn hallani hasonló esetekrõl, statisztikailag reális esély van arra, 
hogy egy olyan bûnözõvel találjuk szemben magunkat, akinek van ikertestvére. Az ikrek 
hasonlósága számos problémához vezethet a büntetõeljárás során, különösen a 
bizonyítási eljárásban. Miért és hogyan történhetett meg a szerepcsere? Hogyan lehet 
megelõzni a hasonló eseteket? Mit tehet a hatóság akkor, ha az ikrek között olyan 
nagyfokú a hasonlóság, hogy külsõ szemlélõ nem tud különbséget tenni köztük? 
Dolgozatomban ezekre a kérdésekre kerestem a választ.
Elsõként a házi õrizet szabályait megszegõ ikrek ügyét vizsgáltam. Megállapítást nyert, 
hogy a házi õrizet végrehajtását ellenõrzõ rendõröknek elõzetesen nem volt tudomása 
arról, hogy a terheltnek ikertestvére van. Egy alapos nyomozásban ennek a ténynek ki 
kellett volna derülnie, így a kellemetlenségek is megelõzhetõek lettek volna.
Második lépésben azt vizsgáltam, hogy milyen biológiai sajátosságok teszik lehetõvé a 
különbözõ krimináltechnikai módszerek személyazonosításra történõ 
alkalmazhatóságát általánosságban, majd ezen tényezõk azonosságát vagy 
különbözõségét egy- és kétpetéjû ikerpárok vonatkozásában. Ha megállapítást nyer, 
hogy az eljárás általános alkalmazhatóságát lehetõvé tevõ sajátosság még az ikerpárok 
esetén is különbözõ, az adott módszer alkalmas lehet az ikrek megkülönböztetésére.
Kutatásom során arra a következtetésre jutottam, hogy a személyazonosításra alkalmas 
eljárások többsége egyaránt felhasználható mind az egypetéjû, mind a kétpetéjû 
ikerpárok azonosítására. Egyes vizsgálatok alkalmazhatóságát korlátozhatja azok 
költségessége vagy a bûncselekmény jellege, azonban így is rendelkezésünkre áll több 
lehetséges módszer is. Véleményem szerint az ikrek azonosítására a leggyakrabban és 
legmegbízhatóbb eredménnyel alkalmazható eljárás az ujjnyom alapján történõ 
azonosítás, a szagazonosítás és az írásvizsgálat.
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Témavezetõ:
Dr. Bauer Lilla

adjunktus, NKE ÁKK

MADARÁSZ GABRIELLA
közigazgatás-szervezõ
BA, 5. félév
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar

A CSALÁDON BELÜLI ERÕSZAK LÁTENCIACSÖKKENTÉSE

A családon belüli erõszak korunk jelentõs problémája. Statisztikai felmérések alapján 
Magyarországon évente körülbelül 7500-ra tehetõ a családtagok sérelmére elkövetett 
bûntettek száma. Ez azonban nem egy reprezentatív érték, hiszen a hozzátartozók 
sérelmére elkövetett erõszak esetében magas a látencia mértéke.
A probléma kezelése érdekében szükség van olyan módszertan kidolgozására, amivel a 
látencia csökken, és társadalmi paradigmaváltás következik be. 
Dolgozatom célja a családon belüli erõszak esetében a látencia okainak feltárása, 
valamint egy olyan gyakorlat kidolgozása, amivel az erõszak visszaszorítható. Ehhez 
tisztázom a fontosabb fogalmi elemeket, valamint a jelenséget egy egységes rendszerbe 
helyezem el – különféle dimenziók vizsgálatával (jogi és kulturális környezet, áldozattá 
válás, bántalmazóvá válás, ügyfélellátás). A közérthetûség érdekében példákkal 
mutatom be az egyes bántalmazás-típusokat.
Kérdõíves felmérés elemzésével és statisztikai adatok kiértékelésével mérem fel, hogy 
milyen mértékû problémát jelent a családon belüli erõszak Magyarországon, és milyen 
társadalmi megítélés alá esik a bántalmazás.
A megfelelõ módszertan összeállításához nemzetközi jó gyakorlatokat vizsgálok meg, 
többek között a sok országban követendõ példának tekintett osztrák modellt. 
Dolgozatomat egy saját módszer kidolgozásával zárom, ami különféle megoldási 
javaslatokat tartalmaz: szemléletváltó kampányok, kormányzati szintû beavatkozások, 
tudatosság növelõ kampányok, képzések, támogatási szolgáltatások minõségi javítása, 
koordinációs feladatok, jogharmonizáció.
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Témavezetõ:
Dr. Kõhalmi László

egyetemi docens, PTE ÁJK

PETZ ÉVA
jogász
Osztatlan, 6. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A GYERMEKVÉDELMI RENDSZERBEN ÉLÕ FIATALKORÚAK 
KRIMINALITÁSA A BARANYA MEGYEI TAPASZTALATOK ALAPJÁN

A devianciákról szóló statisztikámból megállapítható, hogy a gyermekvédelmi 
rendszerben élõ gyermekek és fiatalkorúak magas arányban követnek el 
bûncselekményeket a kis számuk ellenére is, amely tény súlyos problémákat vet fel 
hosszútávon, illetve súlyos rendszerszintû hibákat fed fel.
A bûncselekmények elkövetésének arányából világosan kisejlik, hogy a 
gyermekvédelem szakmai védelme és alapvetõ védelmi funkciója nem tud a megfelelõ 
módon és mértékben hatni, mivel a benne élõ gyermekek és fiatalkorúak magas számban 
követnek el bûncselekményeket. A bûncselekmények elkövetése köszönhetõ a 
devianciák okaként megjelölt pszichológiai (bántalmazás, elhanyagolás, stigmatizáció), 
szociológiai és társadalmi problémákkal (szegénység, roma származás, kirekesztés 
változó formái, gazdasági helyzet stb.), illetve magának a gyermekvédelmi rendszer 
fogyatékosságainak.
Egyes nevelõk kieégettsége, motíválatlansága, szakképzetlensége gátolja a gyermekkel 
való siekeres és eredményes foglakozást. Rontja a helyzetet az gyermekvédelmi 
ágazatban dolgozók alulfizetettsége és pszichológusi támogatottságuk hiánya. A nevelõi 
munka rendszeres ellenõrzésének hiánya, szintén gátolja a rendszer optimálisabb 
mûködését. A gyermekek jelentõs része kilátástalan, magányos, senkinek és semminek 
érzik magukat. A szeretetlen, stigmatizált, lelki problémákkal rendelkezõ gyermek a 
figyelem felhívása és a problémák levezetése képpen erõszakosan, néha akár kriminális 
is viselkedik.
A gyermekek felé elsõsorban nyitni kellene, mind a társadalmat, mind a rendészeti 
szerveket illetõen. A lelki sérülések gyógyítására, a traumákon való túllendüléshez több 
pszichológusra, nagyobb óraszámú pszichológiai foglalkozásra lenne szükség, esetleg 
olyan foglalkozásokra, például pszichodrámára, amely hozzájárulna a miharabbi 
gyógyuláshoz.
Állami részrõl is nagyobb támogatás lenne célszerû: ha a család nélkül maradt fiatalkorú 
azt látná, hogy a 18. életévét betöltve is számíthat támogatásra, és nem egyedül kell 
nekivágnia a világnak, jelesül kapna esetleg egy induló tõkét vagy folyamatos anyagi 
támogatást, akkor nem érezné azt, hogy neki semmire sincs esélye, fõleg nem a 
felemelkedésre. 
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Témavezetõ:
Prof. Dr. Lévay Miklós

egyetemi tanár, ELTE ÁJK

GARAI NIKOLETTA
kriminológia
MA, 3. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A RONGÁLÁS MOTIVÁCIÓS ÉS SZITUATÍV TÉNYEZÕINEK KVALITATÍV 
VIZSGÁLATA FIATALKORÚAKNÁL

A rongálás a vagyon elleni bûncselekmények közé tartozik és ebben a kategóriában az 
összbûnözésrõl szóló statisztikák szerint az egyik leggyakoribb cselekmény a felnõtt 
korúak és fiatalkorúak körében is. Emellett komoly anyagi kárral és demoralizáló 
hatással is jár a közösség számára.
A racionális döntés elmélet szerint a bûncselekményeket a motiváció, döntéshozás és 
szituáció összjátékaként kell tekintenünk, nem pedig a pszichológiai és szociológiai 
determináló tényezõk szempontjából egy „karrier részeként”. A rongálást motiváló 
tényezõk nem annyira egyértelmûek a kívülállók számára, mint más vagyon elleni 
bûncselekményeknél, mivel objektív elõnyökkel nem járnak. A motiváció-döntéshozás-
szituáció dinamikusan egymásra ható folyamatok, így fontos, hogy milyen 
környezet/szituáció „csalogatja elõ” az e fajta magatartást, tehát mi határozza meg a 
személy-környezet negatív összeillését.
A rongálás motivációs és szituatív tényezõinek vizsgálatához a félig strukturált interjú 
módszerét alkalmaztam, mely a fenomenológiai megközelítésre épül. Az instrukciók 
indirektek voltak. A fenomenológia célja, hogy a jelenségeket úgy ismerjük meg, 
ahogyan azok az átélõnek megjelentek, és nem pedig elõre konstruált kategóriákba való 
beillesztéssel. Természetesen a fenomenológiai megismerés merít a szakirodalomból és 
formálja is azt, ám vizsgálódási helyzetben a prekoncepciók felfüggesztõdnek. Tehát a 
kutatás így nem a bizonyítás, hanem a felfedezés koncepcióját követte.
Az alanyok 14-18 év közötti, pártfogó felügyelet álló, rongálást elkövetõ, fiatalkorúak 
voltak, az interjúhelyzet 30-60 percig tartott. A motivációk szerteágazóak a fiataloknál, 
ám minden esetben illeszkednek a környezethez/szituációhoz. Szinte mindenki 
megemlítette, hogy ha bizonyos környezeti/szituációs tényezõk nem lettek volna, akkor 
valószínûleg nem követik el a rongálást, ám ezek a tényezõk sem alkotnak homogén 
csoportot.
Tehát összességében kijelenthetjük, hogy a személyiség valóban nem elég a cselekmény 
létrejöttéhez, de ha a motivációkat az „elõnyszerzésnél” mélyebben megvizsgáljuk, 
feltárhatjuk a régóta húzódó, komplex pszichológiai konfliktusokat, amik a serdülõk 
életében elkerülhetetlenek, és ilyen-olyan módon valószínûleg felszínre kerülnek. Így 
megfontolandó, hogy valóban a tiltás és a kontroll a megfelelõ kezelési eszköz-e, vagy 
ezen indulatok csatornázása.
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Témavezetõ:
Prof. Dr. Domokos Andrea
egyetemi tanár, KRE ÁJK

NAGY LAURA
jogász
Osztatlan, 3. félév
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

ERÕSZAKOS FÉRFI BÛNELKÖVETÕK JELLEMZÕ ATTITÛDJEI ÉS 
ATTRIBÚTUMAI A XX. SZÁZAD VÉGI ÉS A XXI. SZÁZAD ELEJI 
MAGYARORSZÁGON

A társadalmi jelenségek és ezen belül a bûnözés, még jobban az erõszakos bûnözés 
vizsgálata, kutatása és elemzése nagyfokú figyelmet érdemel. Az ilyen és ehhez hasonló 
kutatások célja az, hogy a társadalom képes legyen visszaszorítani, esetekben megelõzni 
az ilyesfajta szörnyû cselekményeket, továbbá hogy lehetõség szerint segítse a 
bûnfelderítés eredményességét.
Kutatásommal arra szeretnék választ kapni, hogy milyen jellemzõk uralkodnak jelenleg 
a századforduló alatt Magyarország területén az erõszakos bûnözés kapcsán. Mik azok a 
gazdasági-társadalmi-szociális körülmények, amik meghatározóak lehetnek a bûnözõvé 
válás során, milyen általános jellemzõkkel rendelkeznek az elkövetõk.
Az erõszakos bûnözés veszélyezteti a társadalom és az állam érdekeit. Ezért az ilyen és 
ehhez hasonló cselekedeteket üldözni kell, mivel sértik az alapvetõ emberi jogokat, 
kiemelten az élethez, az emberi méltósághoz és a szabadsághoz való jogot.
„Les sociétés ont les criminels qu'elles méritent” - hangzik Alexandre Lacassagne híressé 
vált aforizmája, ami annyit tesz, hogy „a társadalmaknak olyanok a bûnözõi, 
amilyeneket azok megérdemelnek”. Az erõszakos bûnözés jellemzõit befolyásolja, hogy 
milyen az egyes országok társadalmi-gazdasági helyzete, milyen az állampolgárok 
elégedettsége, az életviszonyaik, illetve milyen hatásosan tudja érvényesíteni az állam az 
akaratát, milyen mértékben tudja biztosítani a közrendet és a közbiztonságot.
A kutatáshoz egy három részbõl álló, összesen 52 kérdést tartalmazó kérdõívet 
használok, melyet bv. intézményben fogvatartottakkal töltetek ki. A kérdõív három része 
az elkövetõre, a sértettekre és a köztük lévõ kapcsolatra irányul.
A kérdésekbõl nagyszámú és összetett válaszokat kaphatok majd pl. a családi 
állapotukról, vallási nézetükrõl, a bûncselekmények demográfia adatairól. Arról, hogy 
milyen az elkövetõk vérmérséklete, hogyan reagálnak a fenyegetettségre, hogyan 
vélekednek önmagukról. Adatokat kapok a sértettek nemérõl, életkoráról, az áldozattá 
válás rizikófaktorát növelõ tulajdonságokról. Valamint, hogy milyen indíttatásból 
követnek el erõszakos bûncselekményeket, milyen a sértett és az elkövetõ kapcsolata, 
stb…
Az erõszakos bûnözés egyidõs az emberiséggel. Minden korban megtalálható volt és a 
jövõben is létezõ fogalom lesz. Célom, hogy rálátást adhassak Magyarország jelenlegi 
helyzetére, valamint, hogy lehetõségeimhez mérten megosszam az Olvasóval, hogy mire 
kell figyelnie, amivel esetleg megelõzhet egy ellene irányuló erõszakos cselekményt.
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Témavezetõ:
Dr. Tamási Erzsébet

tudományos fõmunkatárs, PPKE JÁK

PÖSTYÉNI RÉKA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

KÖZÖS ÉLETTÉR, FRUSZTRÁCIÓK, STÁTUSZ - A JAVÍTÓINTÉZETI 
NÖVENDÉKEK ÁLTAL, AZ INTÉZETEKEN BELÜL ELKÖVETETT 
BÛNCSELEKMÉNYEK JELLEMZÕINEK BEMUTATÁSA

Az, hogy az erõszak létezik a javítóintézetek falain belül, tény. Jelen dolgozat egy ezzel 
kapcsolatos régi kérdésre keresi a választ: vajon a javítóintézetekbe az erõszakot maguk 
az elkövetõk viszik be, és csak azok a növendékek hajlamosak az intézetekben is 
erõszakos bûncselekmények elkövetésére, akik korábban is követtek el erõszakos 
bûncselekményt? Vagy elõfordulhat, hogy maga az intézet, a közeg a felelõs az 
erõszakos hajlam kialakulásáért és a bûncselekmények megtörténtéért
A dolgozat azért, hogy e kérdést megválaszolja, bemutatja, hogy Magyarország 
javítóintézeteiben pontosan milyen jellegû erõszakos és nem erõszakos bûn-
cselekmények/súlyos fegyelemsértések történtek az elmúlt 5 évben.
A vizsgálat lefolytatásához a kiindulópontot az intézetek által tett feljelentések 
jelentették. Az empirikus kutatás bemutatja a késõbb bûncselekménynek minõsített 
esetek sajátosságait, például az erõszakos és nem erõszakos cselekmények arányát; hogy 
mennyi idõt töltött az elkövetõ az intézetben az elkövetésig; az elkövetés pontos helyét az 
intézeten belül; az elkövetõi alakzatot; az elkövetési eszközt. Ugyanakkor ezen 
túlmutatóan a feljelentésekben elkövetõként megjelölt növendékek jellemzõit is taglalja, 
személyes anyagaik feldolgozásának segítségével.
Így kerül részletezésre többek között, hogy pontosan milyen körülmények közül 
származnak a súlyos fegyelemsértõk, vannak-e káros szenvedélyeik, milyen iskolai 
végzettséggel kerültek az intézetbe, az intézeten belül milyen agressziókezelési módokat 
választottak és milyen státuszban, valamint pszichikai állapotban voltak. A hozott 
hajlam-teória igazolása érdekében, pedig a dolgozat egyik legfontosabb pontja a fiatalok 
korábbi bûncselekményeinek az intézeteken belül elkövetettekkel való összevetése.
A kutatás mindemellett annak a befolyásoló hatását is szem elõtt tartja és értékeli, hogy 
egyes javítóintézetekben elõzetes fogvatartás is végrehajtanak (a Budapesti 
Javítóintézetben kizárólag elõzetesen fogvatartott fiatalok vannak), valamint, hogy a 
különbözõ nemeknél az erõszakkultusz megjelenése is eltérést mutat.
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Témavezetõ:
Dr. Balogh Zsolt György

egyetemi docens, BCE GTK

MIKE NIMRÓD
Európai Unió Magánjogrendszere
MA, 2. félév
Babe?-Bolyai Tudományegyetem

ONLINE ZAKLATÁS: BÛNTÉNY VAGY DURVA JÁTÉK?

A digitális korszak egyik valós problematikája a fiatalok közötti kortárs online 
zaklatás (cyberbullying). E jelenség társadalmi és pszichikai hatásai olyan lélektani 
mélységekig jutottak el, melyek érthetõ módon szükségeltetik a jog által kínált 
megoldások tárházának felmutatását.
A dolgozatban helyet kap az online zaklatás jogi tárgyának meghatározása, a résztvevõk 
szerepkörének tárgyalása, az elkövetési formák felsorolása, de szó esik még a zaklatást 
megvalósító magatartásokról, valamint az offline és online zaklatás közötti 
különbségekrõl is.
A már meglévõ országos és nemzetközi statisztikai adatok mellett egy személyes 
empirikus kutatás eredményei és annak kiértékelése szintén fellelhetõek munkámban, 
melyek a dolgozat szerves részét képezve alkotnak egészet. Az így körülírt helyzetben a 
jog alkalmazhatóságáról szóló eszmefuttatások zárják az értekezést, megfelelõ végszót 
biztosítva a tudományos elõfeltevés és az eredmények alkalmazhatóságát illetõen.
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Témavezetõ:
Prof. Dr. Balogh Elemér

 egyetemi tanár, SZTE ÁJK

BÁRÓ-FARKAS CSABA LÁSZLÓ

BÁRÓ-FARKAS MARGIT CHIARA

jogász
Osztatlan, 7. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

jogász
Osztatlan, 7. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A CIGÁNYSÁGOT ÉRINTÕ JOGI SZABÁLYOZÁS A 20. SZÁZAD MÁSODIK 
FELÉBEN

„Annak okáért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, a ki ítélsz: mert a miben mást
megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat míveled te, a ki ítélsz.” (RÓMA 
2:1) 
A cigánysággal kapcsolatos mai nehézségek egy része ugyanúgy jelen volt
ötven évvel ezelõtt. Vajon mi lehet az oka ennek a folyamatos stagnálásnak, ismétli
önmagát a történelem, vagy csak politika, emberi kompetenciák függvénye mindez?
Egy válasz a dolgozat kezdetekor megfogalmazódott bennünk: a cigány csoportok
annak ellenére, hogy a támogatások hatására a korábbi kedvezõtlen helyzetükhöz
képest, önmagukhoz mérten behozták lemaradásukat, a többségi társadalomhoz
viszonyítva még mindig hátrányban maradtak. A XX. század elején a „cigányügy” 
rendõri kérdés volt, s megmaradt a „cigányvadító közigazgatás”. A szocializmus 
kiépülésével, a hatalom a kezdeti idõkben e területen csak rendészeti, közegészségügyi 
intézkedések szükségességét látta. 1961-ben megszületett párthatározat mely közel 28 
évig meghatározta a magyarországi roma társadalom hétköznapjait, megteremtette a mai 
napig kísértõ cigánypolitikát. A pártállam intézkedéseivel fellazította az addig 
megformálódott társadalmi kötõdéseket, kialakította a cigányság homogén értelmezési 
mezõjét. Ezzel szeparált egy belsõ, de egyben kívülálló közösséget, melyet át akart 
nevelni jogszabályaival. Nemzetiségi jogokat egyszerûen megtagadták. Elhatárolódva 
térben és idõben, egyes definiálás alatt, a határozat céljai nem tekinthetõek egyértelmûen
kiközösítõnek és megbélyegzõnek, néhány megállapításában/kifejtésben helyes
elemeket is találhatunk, ha egy hosszadalmasan rászoruló, hátrányos helyzetû
csoportot szemlélnénk. A tervek azonban kivitelezhetetlenek, eredetükben tévesek,
alapjában sértik az alapvetõ emberi jogokat. 
A hazai szabályozás vizsgálata során elsõnek az állam jogszabály alkotási
folyamatát vizsgáltuk meg, majd rátérünk az alsóbb szervek végrehajtatási
intézkedésire, Békés megye és Csongrád megye által. Dolgozatunk megírásának célja
az volt, hogy rámutassunk szocializmusban létrejövõ felzárkóztató jogalkotás téves
folyamatára és rávilágítsunk arra, hogy ha egy nemzet segíteni akarja, a kisebbségét az
csakis a kisebbség aktív közremûködésével valósulhat meg sikeresen.
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Témavezetõ:
Dr. Varga Norbert

egyetemi docens, SZTE ÁJK

SZIVÓS KRISTÓF
jogász
Osztatlan, 7. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A KÕSZÉNBÁNYÁSZATI JOG ADOMÁNYOZÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEI

A magyar bányajog története egy különleges terület, a közjog és a magánjog határán 
helyezkedik el. Az egyik legrégebbi és legnagyobb múltra visszatekintõ jogág a magyar 
jogtörténetben. Évszázadokon keresztül a szokásjog volt a legmeghatározóbb forrása. 
1854-ben azonban az osztrákok kodifikálták, és Magyarországon is hatályba léptették e 
kódexet, amely a következõ több, mint száz évben alapjaiban határozta meg a magyar 
bányajogot. A dolgozat is e korszakot vizsgálja, azon belül is a XX. század elsõ felének 
joggyakorlatát, amikor a bányajog már szakigazgatásnak számított, saját közigazgatási 
szervezettel és eljárási szabályokkal.
A vizsgált korszak jogviszonyainak sarkalatos kérdése volt a szénbányászat megfelelõ 
jogi szabályozása, különösen azért, mert a XIX. század folyamán ezen ásvány gazdasági 
szerepe meghatározóvá vált. A probléma súlyosságát az is hangsúlyozza, hogy a 
dualizmuskori kodifikációtörténet központi elemének számított, ugyanis az egyes 
kodifikációs kísérletek szinte mindegyike a szénkérdés miatt fulladt kudarcba.
A kutatásomat a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Lángliliom utcai 
fiókjában végeztem, ahol az 1920 és 1930 között bányakapitánysági iratok mellett a 
szükséges mértékben átnéztem az egyes bányavállalkozóknak a XX. század elsõ felében 
keletkezett iratait is.
A dolgozatban azt vizsgálom, hogy milyen feltétekkel volt jogosult a bányavállalkozó a 
szénbányászat jogának megszerzésére. E feltételek közül különösen nagy hangsúlyt 
fektettem a földtulajdonosi beleegyezés kérdésére és annak megadásának módjaira, ami 
legtöbbször haszonbérleti szerzõdésben valósult meg. A dolgozat során kiemelt 
figyelmet fordítottam annak az egy szerzõdési rendelkezésnek, amelyben a magánjog és 
a bányajog lefedte egymást, ugyanazon érme két oldalaként jelenve meg.
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Témavezetõ:
Dr. Koncz Ibolya Katalin

egyetemi docens, ME ÁJK

SEREG PÉTER
jogász
Osztatlan, 7. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A MAGYAR KIRÁLYI CURIA SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁSA S DUALIZMUS 
KORSZAKÁBAN

A Magyar Királyi Curia szervezeti felépítése gyökeres változáson ment keresztül a 
kiegyezést követõ évtizedek során. A Királyi Curia húsz éves kényszerszünet után, 1861-
ben került újból felállításra, a régi szervezeti felépítés szerint. Ismét beszélhetünk 
Hétszemélyes tábláról, Királyi tábláról, és Váltó-feltörvényszékrõl.
A dualizmus korszakának jogászrétege, jogtudósai és politikusai felismerték más 
országokhoz viszonyítva ezen állapot elmaradottságát, ezért megkezdték a Királyi Curia 
szervezeti átalakítását. Ennek következtében az országgyûlés Képviselõháza és 
Fõrendiháza egyaránt amellett foglalt állást, hogy egy új szervezeti rendszerben mûködõ 
Királyi Curia szükségeltetik az ország legfelsõbb bírói szintjére.
Az országgyûlésben kialakított álláspontok törvényi keretek között történt lefektetésére 
1868-ban került sor, amikor az új polgári perrendtartási törvényben a jogalkotó a Magyar 
Királyi Curiát két osztályra, Semmítõszékre és Legfõbb Ítélõszékre osztotta, azzal az 
igénnyel, hogy külön bírói testület járjon el anyagi jogi és külön az eljárásjogi 
jogorvoslati kérdésekben. Az elkövetkezendõ évek jogalkalmazásában azonban 
megmutatkozott, hogy az anyagi jogi és eljárásjogi tartalmú fellebbezések ilyen éles 
elkülönítése a gyakorlatban nem jelent egyszerûsítést, valamint a további jogfejlõdést is 
hátráltatja. Az 1881. évi LIX. törvénycikk megszüntette a Magyar Királyi Curia 
szervezeti megosztottságát, és – annak megalakulását követõ százötven évvel késõbb – 
létrejött az egységes hazai legfelsõbb bírói fórum.
A szervezeti felépítés tekintetében 1881-ben egy olyan stabil alap született meg, amelyre 
szilárdan építkezhettek az elkövetkezendõ évek polgári eljárást szabályozó jogalkotási 
termékei. Összességében elmondható, hogy hazánk történelmében, a dualizmus 
idõszakában, olyan törvények születtek, amelyek biztosították a Magyar Királyi Curia, 
mint független, önálló legfelsõbb bírói fórum mûködését mind a vizsgált, mind pedig az 
elkövetkezendõ korszakokban egyaránt.
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Témavezetõ:
Dr. Béli Gábor

egyetemi docens, PTE ÁJK
Dr. Korsósné Dr. Delacasse Krisztina

adjunktus, PTE ÁJK

HEGEDÜS ISTVÁN DÁNIEL
jogász
Osztatlan, 8. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ 1926-OS FELSÕHÁZI REFORM. AZ ORSZÁGGYÛLÉS MÁSODIK 
KAMARÁJÁNAK SZEREPE ÉS HELYE A HORTHY-KORSZAK POLITIKAI 
RENDSZERÉBEN

Az elsõ világháború végeztével megszületõ „régi-új” magyar állam számos problémával 
találta szembe magát. Az egyik, talán a legterhesebb közjogi és politikai kihívás az 1918 
elõtti Magyar Királysággal való jogfolytonosság megteremtése, illetve az 1920-as 
években létrehozott alkotmányos rend megóvása az azt átalakítani vagy felszámolni 
igyekvõ politikai mozgalmakkal szemben.
Az alkotmányosság védelmére a chartális alkotmánnyal bíró országokban az 
alkotmánybíróság vagy a legfõbb bírói testület szolgálhatott, míg egyes történeti 
alkotmánnyal bíró államokban a parlament felsõháza töltötte be e szerepet.
A pályamunka alapvetõ célkitûzése a Horthy-korszak alkotmányos rendszerének belsõ 
„önvédelmi” mechanizmusainak, illetve az alkotmánybíráskodás magyar 
közjogtörténeti gyökereinek feltárása az 1926-os parlamenti reformon és a felsõház 
konkrét mûködésének vizsgálatán keresztül.
A kutatás módszertanilag idõrendben dolgozza fel az adott témát. Megközelítését 
tekintve alapvetõen közjogtörténeti, illetve jogelméleti, de az átfogó kutatási eredmény 
érdekében egyes kitekintések politikatörténeti és társadalomtörténeti színezetûek.
A dolgozat két kérdés megválaszolására szorítkozik. Az elsõ a felsõház felállításának 
okaira, illetve a Ház alkotmányjogi státuszára és feladatára vonatkozik. Ennek 
megválaszolásaként feldolgoztam a felsõházi törvénycikk elõkészítését és annak 
hatályba lépõ, majd késõbb módosított – a téma szempontjából releváns – 
rendelkezéseit. A második problémakör a felsõház mûködésének értékelése a korszak 
fajsúlyos politikai eseményeivel kapcsolatban. E kérdés kapcsán részletesen vizsgáltam 
a testület harmincas évek jobbratolódására adott politikai és közjogi válaszait, a 
zsidókérdésben mutatott magatartását, a német okkupációt követõen a kétes 
körülmények között kinevezett Sztójay-kormánnyal való szembenállását, és a Szálasi-
puccs után létrejött kollaboráns államvezetéssel való passzív kapcsolatát.
Mindezek alapján úgy gondolom, hogy az 1926-os parlamenti reformmal életre hívott 
felsõház nem csupán egy klasszikus parlamenti kamara volt, hanem új funkciókkal 
rendelkezõ testület, amely a korszak alkotmányos rendszerét védte. Annak ellenére, 
hogy a felsõház alkotmányvédelmet, kvázi alkotmánybíráskodást is végzett nem 
tekinthetõ a ma mûködõ Alkotmánybíróság jogelõdjenek, de a két testület funkciója és 
történeti szerepvállalása számos rokon vonást mutat, melybõl a leginkább kitûnik a két 
testület helye és szerepe a saját korának alkotmányos rendszerében.

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció
M

A
G

YA
R 

Á
LL

A
M

 É
S 

JO
G

TÖ
RT

ÉN
ET

I T
A

G
O

ZA
T 

I.

176



Témavezetõ:
Dr. Béli Gábor

egyetemi docens, PTE ÁJK

BIRÓ ZSÓFIA
jogász
Osztatlan, 8. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ ÚT AZ ÖRÖKÖS KIRÁLYSÁGIG

A dolgozat hazánk trónöröklési rendjének alakulását és ennek viszonyát igyekszik 
nyomon követni a kiformálódó Szent Korona-tannal, tekintettel a rendek szabad 
királyválasztói joga és az uralkodó örökösödési jogának ütközéseire, az Árpád-ház 
kihalásától, egészen az 1687. évi törvénycikkekig.
Az értekezés fõ irányvonala azt kívánja bemutatni, miként jutnak el a rendek odáig, hogy 
hatalmi tényezõként érdemben szóljanak bele a trón betöltésébe, majd történelmi 
események láncolata következtében hogyan veszítik el e jogukat. Az ideológiai alapot a 
Hármaskönyv szerzõdés-elmélete, illetve a rendek és a király elengedhetetlen kölcsönös 
viszonyának rögzítése adja, ami a rendek oldaláról a király választásában mutatkozik 
meg. A koronaeszme, majd a tan tételei immár a Hármaskönyvben a trónbetöltés tényeire 
és a királyi jogok gyakorlásának ténylegességére figyelemmel fejlõdnek ki. Bár más 
európai országokban is fellelhetõ valamiféle koronaeszme, de a magyar azért különbözik 
tõlük, mert az egyetlen, Szent István-i Szent Koronához kapcsolódik, továbbá a korona 
iránti hûség és a birtokadományozás összefüggése másutt egyáltalán nem jelenik meg, ez 
teszi a magyar koronaeszmét egyedivé. Sõt, míg máshol a királyi hatalom és a rendiség 
két elkülönült hatalmi tényezõként értelmezhetõ, addig nálunk ez a két tényezõ a Szent 
Korona, mint legfõbb államhatalmi tényezõ hatalmában összeolvadt.
E hosszadalmas folyamat okai a trónbetöltés és a királyi hatalom gyakorlásának 
történetében keresendõek. A trónutódlás mindig is központi kérdésnek számított, de az 
Árpád-ház kihalásától lett elsõdleges, s az Anjouktól továbblépve megjelenik egy 
különös kettõsség: a rendi érdekek, a szokásjog és a Nyugat-európai mintájú uralkodói 
szerzõdések ütközését, konfliktusait követhetjük nyomon.
Vajon miért volt ennyire fontos, sõt presztízskérdés a rendek számára, hogy királyukat 
szabadon válasszák meg, vagy mint azt a Szent Korona-tan is kimondja: „A nemes tesz 
királlyá, a király tesz nemessé”? Hogyan nyerte, majd veszítette el fokozatosan 
királyválasztói jogát a magyar nemesség? Miért ragaszkodtak annyira a rendek a 
királyválasztói joghoz, továbbá hogyan fakult meg ezen intézmény, és lépett elõ az 
örökös királyság, a dinasztikus nyugati uralkodói-szerzõdésforma? 
A tézis a feltett kérdések megválaszolásával igyekszik tisztázni a rendek és a legfõbb 
közjogi méltóság jogtörténeti viszonyainak alakulását, s bemutatni a történeti változások 
alapjául szolgáló jogforrásokat, különös tekintettel a Hármaskönyvre.
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Témavezetõ:
Prof. Dr. Mezey Barna

egyetemi tanár, ELTE ÁJK

SZILÁDI PÉTER SÁNDOR
jogász
Osztatlan, 5. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

KOSSUTH, A BUKOTT MONARCHA VAGY A „RESPUBLICA” ÕRE?

Kossuth Lajos történelmi megítélése a mai napig vita tárgyát képezi. Érdemei azonban 
elévülhetetlenül áthatják, formálják és sok esetben determinálják a közjogtudományt, s a 
jogtörténetet. Ebben a kontextusban kívánom dolgozatomban bemutatni Kossuth 
ténykedését pártatlanságra törekedve, tényekkel és forrásokkal igazolva 
megállapításaimat.
Kossuth 1848 és 1849 folyamán kiválóan használva a nyilvánosság erejét, hosszú 
politikai csatározásokat követõen jutott el „kormányzó elnöki” pozíciójáig. 1849. április 
14-e azonban nem csak a történelemtudomány, hanem a közjogtörténet számára is 
különös fordulópont, a Függetlenségi Nyilatkozat megszületése ugyanis jelentõs 
félreértésekre adott okot, ezzel jogalkotási hézagokat hagyva maga után. Még a 
Honvédelmi Bizottmány nyilvános jegyzõkönyvei sem adnak feltétlen és közvetlen 
választ az államforma vagy éppen a kormányforma kérdésében.
Dolgozatomban a fent említett vitás kérdésekben, levéltári forrásokra támaszkodva 
keresem a lehetséges válaszokat. Miként a cím nyílt kérdésfelvetése is elõrevetíti, 
Kossuth levelezése, a kortársak visszaemlékezései és a nyilvánosság által megismertek 
alapján - így különösen a hírlapok hasábjain megjelent írások nyomán - Kossuth 
terveiben az államforma, valamint az államirányítás terén eleinte visszafogottabb, de 
már akkor is kellõen forradalmi, majd radikális respublikai, s horribile dictu diktatórikus 
elképzelések jelentek meg. Továbbá a források tanúbizonysága szerint a monarchikus 
irányzatok vonásait sem zárhatjuk ki. A dolgozat kifejezett célja feltárni az elképzelések 
súlyát és a forradalmi, illetve háborús helyzetben való megvalósulásának lehetõségét. A 
munka továbbá rá kíván mutatni az egyes elemek beteljesülésének vagy esetleges 
meghiúsulásának miértjeire is. Fontos része a dolgozatnak az egyes prezidenciális, 
illetve félprezidenciális elképzelések és a magyar gondolkodásban szerepet játszó, az 
Egyesült Államok alkotmányos hagyományaiban élõ formák összevetése, s magának 
Kossuthnak az amerikai államelméletrõl való vélekedése.
A dolgozatban a nemzetközi kontextus mellett történelmi kitekintésre is sor kerül, a 
vizsgálat nem fejezõdik be a szabadságharc bukásával, hanem Kossuth késõbbi írásainak 
tükrében alkotmányos álláspontjának szilárdságát, illetve annak változásait elemezi az 
államirányítási kérdésekkel egyetemben.
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Témavezetõ:
Dr. Andrási Dorottya

egyetemi docens, PPKE JÁK

LIKTOR ZOLTÁN ATTILA
jogász
Osztatlan, 10. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

ORSZÁGOM A VÁRMEGYE. A NEMESI VÁRMEGYE A MAGYAR RENDI 
ALKOTMÁNY(OSSÁG) TÜKRÉBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A JAGELLÓ-
KORRA

A nemesi vármegye hazánk közjogi rendszerében több mint fél ezredéves pályát futott 
be. Századokon át alakuló jog- és hatásköre a Hunyadi- és a Jagelló-korban érte el 
legjellegzetesebb jegyeit. Magyarországon a Jagelló-kor (1490-1526) általában a 
süllyedés és a romlás évtizedeiként, Jagelló-királyaink pedig gyengekezû, tehetetlen 
bábokként élnek a történelmi köztudatban. Mi azonban a korabeli okleveles források, 
valamint a legújabb kutatások alapján a közjog oldaláról vizsgáljuk a kort, és benne a 
nemesi vármegye szerepét, és a szokásostól egészen más kép rajzolódik ki számunkra. 
Dolgozatunkkal – legalábbis a közjog síkján – új alapokra kívánjuk helyezni a Jagelló-
kor megítélését. Tizenegy – az ország különbözõ részein elterülõ – vármegye Mohácsot 
megelõzõen keletkezett forrásai alapulvételével mutatjuk be a közjogfejlõdés közös 
vonásait és eltérõ sajátosságait. A vármegye igazságszolgáltatásban, törvényhozásban és 
végrehajtásban kivívott jogkörei révén komoly autonómiával bíró szervezet volt már a 
XV. századra, amelyet a Jagellók alatt a pénzügyi függetlenség és a szervezeti önállóság 
kiteljesítésével csak tovább erõsítettek. Ennek a szerepvállalásnak köszönhetõen sikerült 
megõrizni a(z) – sajátosan magyar közjogi szellemiségbõl és alkotmányos identitásból 
eredõ, a közhatalom király és nemzet közötti megosztásán alapuló – alkotmányos 
szabadságot, amelyhez a nemzet foggal-körömmel ragaszkodott. Azt az alkotmányos 
aranyszabadságot, amely tényleges fogódzót jelentett a legnagyobb szükség idején, a 
nemzet jogait századokon át kurtítani igyekvõ Habsburg-abszolutizmussal szemben, és 
mindebben a küzdelemben a nemesi vármegye oroszlánrészt vállalt.
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Témavezetõ:
Dr. Koncz Ibolya Katalin

egyetemi docens, ME ÁJK

KARDOS SÁRA PATRÍCIA
jogász
Osztatlan, 3. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA KÜLKAPCSOLATI RENDSZERE - 
DIPLOMÁCIATÖRTÉNETE

„A diplomatia mint tudományág összefüggése azoknak az ismereteknek és elveknek, 
amelyek a külügyek helyes és czélszerû viteléhez megkívántatnak. Diplomatia-ról 
szólva rendszerint a külügyi, illetve a követségi szolgálatban lévõk összességét, valamint 
a követi karban specialis munkásokra talált amaz állandó figyelmet, amelylyel az egyes 
államok a külföldön történõket kísérik, hogy magatartását azokhoz képest irányítsák, 
végül a polgárosult államok közti érintkezésre nézve érvényes ama szabályok és 
alapelvek összességét, amelyek kölcsönös érdekeikbõl, a nemzetközi jog elveibõl, 
valamint a szerzõdésekbõl és egyezményekbõl folynak.”
A napjainkban elfogadott diplomácia kritériumai a modern állam létrejöttével valósultak 
meg, amikor egy államot már nemcsak belsõ viszonyrendszere szempontjai alapján, 
hanem más államokhoz való kapcsolata, más államok általi elismertsége szerint 
határozhatunk meg. Az Osztrák-Magyar Monarchia diplomáciatörténete különleges 
értelmet nyer eme konstellációban, mivel a téma kutatása és feltárása napjainkban az 
általam választott nézõpontból csekély mértékben megvalósított. Ellenben a téma 
tudományos jelentõségét emeli, hogy a soknemzetiségû Ausztria-Magyarországon a 
nemzeti érdekek és az állami érdekek diszharmóniában álltak egymással, amely 
megnehezítette az akkori külpolitika hatékonyságát. Olyan speciális államalakulat 
megvalósításáról van szó, amelynek jogtörténeti elemzésében a diplomáciatörténet több 
elemét kellett egymástól elkülöníteni és részeire bontva szemlélni. Ezért is kiemelkedõ 
jelentõségû esemény tehát, hogy gróf Andrássy Gyula, mint magyar államférfi elsõként 
ülhetett a közös külügyminiszteri székbe a Ballhausplatz-on, és irányíthatta a monarchiát 
az európai nagyhatalmak külpolitikai játszmáinak útvesztõjében.
Dolgozatom célja, hogy részletesebben feltárjam gróf Andrássy Gyula külügyminiszteri 
munkásságát, és személyének hatását a külpolitika irányvonalának kialakításában, 
foglalkozom továbbá a diplomáciai hivatalvállalás mikéntjével a dualizmus korában, 
valamint irányvonalaiban kívánom bemutatni, hol helyezkedett el az Osztrák-Magyar 
Monarchia a vizsgált korszak külpolitikai palettáján. A felhasznált kutatási módszerek 
szempontjából a leíró és összehasonlító elemzést használom, amelyekkel arra 
törekszem, hogy rávilágítsak a dualista monarchiáról alkotott nemzetközi véleményekre 
és a nagyhatalmakhoz fûzõdõ viszonyaira. 
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Témavezetõ:
Dr. Képes György

adjunktus, ELTE ÁJK

GÁL FANNI
jogász
Osztatlan, 3. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A MAGYAR ZSIDÓSÁG EMANCIPÁCIÓJA ÉS IDENTITÁSKERESÉSE A 
HOSSZÚ XIX. SZÁZADBAN

1699-ben Magyarország a Temesköz kivételével felszabadult a törökök alól, és a XVIII. 
században megtörtént Magyarország területén a népesség-rehabilitáció, melyhez 
hozzájárult a nyugatról és keletrõl történõ zsidó bevándorlás is, mely megnövelte 
Magyarország zsidó népességét. A zsidóság nem volt homogén, a nyugatról érkezõket 
áthatotta a felvilágosodás szellemisége, a keletrõl menekülõk haszid tradícióõrzõ, 
vallásos zsidók voltak. Az akkori identitásuk meghatározta azt, hogyan vettek részt az 
akkulturációban, az asszimiláció folyamatában.
A XVIII. századi migrációs elõzmények után a befogadó magyar politikai élet 
törvényein keresztül vizsgáltam meg az emancipáció folyamatát, melynek legfontosabb 
állomásai: az 1840. évi XV. és XXIX. törvénycikk, a forradalom és szabadságharcban 
történõ szerepvállalásuk nyomán elfogadott emancipációs törvény, az 1867-es 
egyenjogúsítás az 1867. évi XVII. törvénnyel, majd az 1895-ös recepció.
Arra kerestem a választ, mennyire volt sikeres a zsidóság asszimilációja, mely 
elõfeltétele és következménye az emancipációnak. A megtelepedés, a nyelvi kulturális 
integrálódás /akkulturáció/, a beolvadás szakaszait vizsgálva megállapítható, hogy a 
zsidóság egészét nézve relatíve diszharmonikus, hiszen az 1868-as kongresszuson 
felekezeti szakadás történt, a hagyományokhoz ragaszkodók és a tradíciókat átformálók 
közt. Szétváltak az ortodox judaizmus talaján álló és a neológia útján haladók, valamint 
létrejött a status quo ante irányzat, mely az aurea mediocritas elvét vallotta.
Véleményem szerint relatíve végrehajtotta a zsidóság az asszimilációt, mindenki arra a 
szintre eljutva, amennyit elsõsorban vallási identitása engedett. Konkrét példákon is 
bemutatom az asszimiláció menetét, a zsidóság társadalmi munkamegosztásban 
betöltött szerepét, elsõsorban a gazdasági és kulturális életben történõ szerepvállalását. A 
cionizmus nem tudott igazán gyökeret verni zsidóságunkban, ez is alátámasztja az 
asszimiláció magas fokát. Nemzetünk integráns részévé váltak, sikeres és gyors 
asszimilációt hajtottak végre, ameddig el lehetett jutni a hosszú XIX. században az 
asszimiláció menetében, addig mindenki eljuthatott, és meg is tette azt. Európa 
legasszimiláltabb zsidósága Magyarországon élt, megállapítva, hogy a soá borzalma 
nem függött az asszimilációtól vagy annak mértékétõl.
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Témavezetõ:
Dr Papp László

adjunktus, DE ÁJK
Dr Balogh Judit

egyetemi docens, DE ÁJK

GAÁL SZILVIA
jogász
Osztatlan, 7. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A MOTÍVUMOKRÓL: FINKEY KRITIKÁJA A GYAKORLAT ALAPJÁN

A motívumok értékelése igen sokáig méltatlanul háttérbe szorult a magyar büntetõ-
jogtudományban. A témával tudományos igényességgel mindezidáig csak Finkey 
Ferenc: A motívumok tana címû, 1903-ban megjelent monográfiája foglalkozott. Mivel 
az elkövetõ indító tényezõi és azok értékelése az ítélkezés során napjainkban is releváns 
kérdések, úgy éreztem, hogy egy ilyen irányú jogtörténeti kutatásnak létjogosultsága 
van.
Nyilvánvalóvá vált számomra, hogy az ítélkezési gyakorlat már a XX. hajnalán 
kulcsfontosságúnak tartotta a motívumok felkutatását és értékelését az egyes élet- és testi 
épség elleni ügyek elbírálása során. Így dolgozatomban arra vállalkoztam, hogy 
peranyagra alapozottan e témában kialakítsam az önálló álláspontomat.
Kutatásom során alapvetõen gyakorlatorientáltan a Finkey monográfiájában rögzített 
egyes alaptételeket vetettem össze a vonatkozó ítélkezési gyakorlattal, és az 
összehasonlító elemzés eredményeire támaszkodva kialakítottam saját álláspontomat a 
témában. Ehhez összesen mintegy 300 darab, az 1919-1929 közötti idõszakból 
fennmaradt élet- és testi épség elleni ügy iratait dolgoztam fel.
Az elemzõ összehasonlítás elvégzése után úgy találtam, hogy az igen szûkös elméleti 
alap és a kialakult ítélkezési gyakorlat számos ponton eltérést mutat. A gyakorlat sokkal 
szélesebb körben, alaposabban és sok esetben eltérõ módon értékelte a motívumokat, 
mint ahogyan azt az elméleti monográfia sugallta. Erre vonatkozóan kritikai 
megállapításaimat a források eredményeire alapozva tettem.
Az ellentétek feltárása mellett a téma kapcsán felmerült bennem három olyan dilemma – 
a mentõ motívum létének kérdése, a motívumok értékelése kísérlet, illetve gondatlan 
elkövetés esetén –, amelyekrõl Finkey monográfiájában nem tett említést, és amelyekre 
vonatkozóan egyéb szakirodalom sem fellelhetõ. Mivel azonban a vonatkozó 
peranyagból kiolvasható, hogy ezek a kérdések az ítélkezés során valóban felmerültek, 
az ítélkezési gyakorlatra támaszkodva a dolgozatban kifejtettem az azokról alkotott saját 
véleményemet.
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Témavezetõ:
Prof. Dr. Mezey Barna

egyetemi tanár, ELTE ÁJK
dr. Kelemen Roland

tanársegéd, SZE ÁJK

TAKÓ DALMA
jogász
Osztatlan, 4. félév
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG KATONAI BÜNTETÕJOGA

Dolgozatomban a magyar történelem egyik vérzivataros idõszakát, a Tanácsköztársaság 
133 napját, azon belül pedig fõként a katonai büntetõjog területét kívánom bemutatni. 
Ennek megfelelõen a Tanácsköztársaság létrejöttének és általános jellemzõinek 
bemutatását követõen a katonai büntetõ anyagi, majd az eljárási, végül pedig a 
végrehajtási jog sajátosságait mutatom be.
A proletárdiktatúra szinte teljesen felszámolta a dualizmus jog- és intézményrendszerét, 
saját alkotmányt dolgozott ki, valamint szovjet mintájú végrehajtó hatalmat és ezt 
kiszolgáló igazságszolgáltatást hozott létre. A hadsereg teljes korábbi szervezetét 
megreformálták, a katonai büntetõjog területén pedig a korábbi joganyag helyett új 
anyagi szabályokat alkottak. A katonai bûnvádi eljárási kódexet sajátos eljárási 
szabályokra, a korábbi bírói szervezetet pedig új igazságszolgáltatási fórumokra 
cserélték. Mindezek mellett a büntetés-végrehajtás szabályainak proletár újragondolása 
sem maradhatott el.
Dolgozatomban fõként ezen újonnan megalkotott joganyagot mutatom be. A 
tanulmányban tudományos munkák, valamint levéltári források felhasználásával 
kívánok átfogó, objektív képet adni a Tanácsköztársaság 133 napjának katonai 
büntetõjogáról.

Témavezetõ:
Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária

egyetemi tanár, SZTE ÁJK
Dr. Varga Norbert

egyetemi docens, SZTE ÁJK

KRUSÓCZKI BENCE
jogász
Osztatlan, 5. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A TISZTESSÉGTELEN VERSENY A SZEGEDI KIRÁLYI ÍTÉLÕTÁBLA 
JOGGYAKORLATÁBAN

A tisztességtelen verseny jelenleg a gazdasági jog egy ágazatát, a versenyjogot képzõ 
terület, amely a gazdasági verseny védelmével, illetve a fogyasztók megkárosításának 
megakadályozásával kapcsolatos szabályokat tartalmaz. Régen azonban ilyen 
differenciálódás nem volt, ahogy a korszak nagyipari államai közül Anglia, 
Franciaország, Belgium vagy Olaszország, úgy a magyar szabályozás is az általános 
magánjog keretén belül nyújtott oltalmat a tisztességtelen verseny ellen. A tisztán 
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magánjogi szabályozás azonban hazánkban nem bizonyult elegendõnek, így egy külön 
speciális rendelkezés született a tisztességtelen versenycselekmények leküzdésére. 
Kutatásom elsõdleges célja a bírói gyakorlat vizsgálatán keresztül kideríteni, hogy e 
rendelkezés elérte-e a hozzá fûzött reményeket.
A Szegedi Királyi Ítélõtábla tisztességtelen versenyre vonatkozó joganyagának 
feldolgozását követõen megállapítható, hogy az 1923. évi V. tc. mindenképp elérte ama 
célját, hogy hathatós oltalmat nyújtson a tisztességtelen versenycselekmények 
megnyilvánulásai ellen. A dolgozatban bemutatásra kerülõ jogesetek alapján látható, 
hogy a versenytársak éltek a törvény adta védelemmel és a legtöbb esetben ez sikeresnek 
is bizonyult.

Témavezetõ:
Prof. Dr. Balogh Elemér

egyetemi tanár, SZTE ÁJK

NÉMETH GYÖRGY ATTILA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A VEGYES HÁZASSÁGOK JOGTÖRTÉNETE 1832 ÉS 1844 KÖZÖTT, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL CSANÁD VÁRMEGYÉRE

A vegyes házasságokat országos szinten övezõ, a reformkorban gyökeresen átalakuló 
konfliktus természetrajza levéltári kutatások eredményeképpen nagyrészt már ismert 
lehet számunkra. Ez azonban koránt sem mondható el a vármegyei viszonyokról, illetve 
a helyi szinten lejátszódó folyamatokról. A korábbi szakirodalmi munkákban csak 
utalásszerûen találunk néhány adatot ezekrõl, melyek a lineáris történeti kontextusból 
kiragadva csekély információval kecsegtetnek. Jelen dolgozat ezen ûr egy jól 
körülhatárolható részét kívánja betölteni, az ez irányú kutatások által méltatlanul 
elhanyagolt Csanád vármegyében lejátszódó események feltárásán keresztül. 
Dolgozatom gerincét a levéltári kutatásaim által feltárt anyag képezi. Ám a vármegyei 
történések rekonstrukciója az országos kontextusba ágyazás nélkül légüres térben 
lebegne, ezért egyúttal az országgyûléseken lejátszódó központi egyházpolitikai vita 
áttekintésére is kísérletet kell tennünk. A munka e részében igyekeztem a legkorábban 
kiadott anyagokig visszanyúlni és szükség esetén azokhoz kritikus szemmel közelíteni.
Kutatásainkhoz jó kiindulópont lehet Kossuth Lajos jellemzése, mely szerint a korábban 
kormányhû megye mérsékelten ellenzéki irányzata az 1832-36-os országgyûlésen 
kezdett kibontakozni.Ne habozzunk hát megfogalmazni kérdéseinket: Kossuth Lajos 
kijelentése mennyiben volt érvényes a dolgozatunk tárgyául választott témát övezõ 
országos vita tekintetében? In concreto hogyan reagált az országos folyamatokra a 
vármegye nemesi közgyûlése? Csatlakozott az ellenzéki vármegyék álláspontjához? A 
reformok helyi fáklyavivõi esetleg elõállhattak-e egy eddig ismeretlen, az országos 
politikára is hatással bíró megoldási javaslattal? E kérdések megválaszolásával 
(jog)történetírásunk mindezidáig adós maradt...
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Témavezetõ:
Dr. Birher Nándor

egyetemi docens, KRE ÁJK

RÁCZ MÁRK FERENC
jogász
Osztatlan, 1. félév
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ 1989 ELÕTTI MARXISTA-KERESZTÉNY DIALÓGUSOK JOGI HÁTTERE 
ÉS ÉRTELMEZÉSE, KITEKINTVE A FELSZABADÍTÁSI MOZGALMAKRA

Dolgozatomban, illetve elõadásomban azt mutatom be, hogy 1965-1988 között milyen 
jogi kereten belül alakultak ki hazánkban az un. marxisra és keresztény dialógusok. 
Fontos látni, hogy a folyamat több évtizedig zajlott, részvevõi egyrészt a kor 
felsõoktatási intézményeiben található Marxizmus-Leninizmus Tanszékek filozófia 
oktatóiból kerültek ki, ezen kívül az MTA Filozófia Intézetébõl is érkeztek, végül 
egyházi vezetõk, gondolkodók, teológusok soraiból is jöttek ezen eseményre.
Ugyan az államhatalom kezdeményezte ezt a folyamatot, azonban nem beszélhetünk 
egyenlõ partnerekrõl, hiszen egypártrendszerben ez elképzelhetetlen. Természetesen a 
mérleg nyelve az ateista állampárti résztvevõk felé billent el.
A másik kérdés a kollaboráció esete. Többen felvetették 1990 után, hogy nem bizonyult 
helyes lépésnek az, hogy akár magas rangú egyházi személyek vallásfilozófiai, 
vallástörténeti és valláskritikai párbeszédbe bocsátkozzanak egy kommunista diktatúra 
képviselõivel, ami önmagában jogfilozófiai kérdéseket is felvethet. Ugyanakkor 
mindkét fél számára elõnyös lehetett ez, hiszen legitimációs kérdések miatt mindkét fél 
érdekelt volt a másik álláspontjának megismerésében, azokkal való polémiákban. 
Elõadásomban kitérek arra, hogy melyek voltak ezek.
A legfontosabb a jogi háttér megléte. Az a furcsa helyzet állt elõ, hogy néhány kivételtõl 
eltekintve nem létezett külön jogszabály arra vonatkozóan, hogy miként folytassák le 
ezeket a diskurzusokat az érintettek. Ugyan az Állami Egyházügyi Hivatalt szabályozta 
az 1951. évi I. tv., ezen kívül az akkor hatályos Alkotmány is rendelkezett a 
vallásszabadságról, azonban ezek csak „általános megállapításoknak” bizonyultak, 
amelyek a létezõ szocializmusban nem voltak megtapasztalhatóak. Inkább helyi 
pártutasítások, direktívák szóltak errõl.
Meg kell említeni a témára vonatkozó MSZMP által meghozott határozatokat is, 
amelyek alaposan elõkészítették a késõbbi jogszabályokat.
Mondandóm lénye, hogy mérlegre tegyem, hogy a bemutatott történeti, jogtörténeti 
kontextusban mennyi relevanciája volt ennek a kezdeményezésnek. Mivel minden 
mindennel összefügg, írásomban mindenképp szót ejtek a bajszos püspökökrõl, a 
korabeli titkosszolgálat általi azon beszervezéseirõl, amelyek az egyházat érintették. Az 
egyéb társadalmi szervezetek (HNF, Országos Béketanács) is szerepet játszottak a 
dialógusokban, amelyre szintén utalni fogok.
Ennek a témának tehát egyaránt van teológiai és jogtörténeti (egyháztörténeti) vetülete.

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció
M

A
G

YA
R 

Á
LL

A
M

- É
S 

JO
G

TÖ
RT

ÉN
ET

I T
A

G
O

ZA
T 

II.

186



Témavezetõ:
Dr. Korsósné Dr. Delacasse Krisztina

adjunktus, PTE ÁJK

SUHAJDA MÁTÉ
jogász
Osztatlan, 4. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA FELBOMLÁSA ÉS A KÖZJOGI 
PROVIZÓRIUM EGYES KÉRDÉSEI A MAGYAR KÖZJOGTÖRTÉNETBEN 
1921-IG

A dolgozat az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának elsõsorban a magyar, 
másodsorban az osztrák oldalát kívánja bemutatni, fõként ennek alkotmánytörténeti 
vetületeire koncentrálva. E folyamatot a mû mindkét fél szemszögébõl párhuzamosan 
ismertet, kiemelve ezzel összefüggésben két kulcsfontosságú jogintézmény (az 
államforma és az államfõ), illetve a jogfolytonosság helyzetének változását a Magyar 
Királyságban.A vizsgálat a 1918 és 1921 közötti idõszakra terjed ki.
A kiegyezési törvények egyik oldalon sem tartalmaztak rendelkezéseket egy esetleges 
felbomlás esetére. A magyar választójogi szabályozás, pontosabban az általános 
választójog problémája (és annak hiánya) pedig belpolitikailag törésvonalakat, 
külpolitikailag kedvezõtlenebb helyzetet eredményezett hazánk számára. A háborút 
vesztett, válsággal küzdõ Monarchiában egyik fél sem alkalmazott alkotmányos 
megoldást a szétválás lefolytatására, így ez végül forradalom útján ment végbe. Az ezt 
követõ közel egy éves idõszak intézkedéseinek érvényességét a magyar közjogtörténet 
élesen megkérdõjelezi, jóllehet a szerzõk álláspontja nem egységes a kérdésben. Osztrák 
oldalon ez kevéssé merült fel, a restaurációra sem mutatkozott igény, sõt még a 
jogfolytonosságot is tagadni igyekeztek az egykori Osztrák-Magyar Monarchiával. 
Hazánkban a kontinuitás hangsúlyozása igen fontos szerepet töltött be mind 
alkotmányjogi, mind politikai-revíziós szempontból. Az államfõ kérdése, az ún. 
királykérdés pedig – melyet e munka csak alapvonalaiban tárgyal – az államforma 
változásával egyetemben történeti alkotmányunk meghatározó problémája volt. 
Külpolitikailag erõsen determinált helyzetben, belpolitikai vitákkal is övezve e kérdések 
hazánk sorsa szempontjából különös jelentõséggel bírtak.
Mi állt a felbomlás jogi hátterében? Hogyan vélekedett a korabeli magyar 
közjogtudomány a forradalomról? Milyen összefüggésben állt a hazai választójogi 
szabályozás mindezzel? Miért volt jelentõs államiságunk és történeti alkotmányunk 
szempontjából az államfõ, az államforma s a jogfolytonosság kérdése?
Kutatásom a fenti és az ezekkel összefüggõ kérdésekre keresi a válaszokat, és törekszik 
átfogóbb és élesebb képet adni a Monarchia felbomlásának jogi oldaláról, annak egyes 
következményeirõl, felhasználva korabeli és mai hazai, illetve külföldi szakirodalmat, 
folyóiratokat, képviselõházi és fõrendiházi naplókat, jogtörténeti és történelmi 
munkákat egyaránt.
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Témavezetõ:
Dr. Papp László

adjunktus, DE ÁJK

GYURKÓ BRIGITTA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

BÛNÖZÉS A VIHARSAROKBAN A 20. SZÁZAD ELSÕ ÉVTIZEDEIBEN

Földes munkája az egyetlen, amely az adott korszakra vonatkozóan országos statisztikai 
elemzést tartalmaz. Kutatásom arra irányult, hogy regionálisan eltérõek-e a 
bûncselekmények, ha igen, miben tér el, illetve miben mutat hasonlóságot az országos 
statisztikákhoz képest. A dolgozat esetelmezõ és összehasonlító módszeren alapul, 
amelyet a korszak releváns, magyar és idegen nyelvû másodlagos forrásaival támasztok 
alá. A kutatás célkitûzése három kérdés megválaszolása volt. Egyrészt vizsgáltam, hogy 
az országos statisztikákból kimutathatóak-e a regionális, helyi sajátosságok. Másrészt, 
ha igen, akkor e mögött milyen okok húzódnak meg. Harmadrészt pedig azt, hogy Földes 
által használt statisztikai módszerek és szempontok mennyiben alkalmazhatóak és 
értelmezhetõek egy vidéki bíróságon. A kérdések megválaszolására a békés megyei 
bíróságok ítélkezési gyakorlatát vizsgáltam. Az elsõ kérdésre – a statisztikákból 
kimutathatóak-e a regionális, helyi sajátosságok – igenlõ válasz adható. Azonban a 
dolgozat alapján látnunk kell, hogy eltérések is vannak, amely válasz a második 
kérdésre: legnagyobb arányban a vagyon elleni bûncselekmények állnak, amelynek oka 
az elszegényedés. A harmadik kérdésre az a válasz adható, hogy a Földes által használt 
statisztikai módszerek és szempontok bár alkalmazhatóak és értelmezhetõek egy vidéki 
bíróságon, azonban nem minden pontban. Összességében megállapítható, hogy a 
gazdaságilag elmaradott térségekben a vagyon elleni bûncselekmények más értelmezési 
közegben kerülnek. Földes statisztikájának legjelentõsebb kritikája, hogy ezekre a 
különbségekre nem mutatott rá, amely miatt a vidéki bíróságok gyakorlatának vizsgálata 
a 21. század jogtörténet kutatásának egyik legnagyobb kihívása.
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Témavezetõ:
Prof. Dr. Mezey Barna

egyetemi tanár, ELTE ÁJK
dr. Kelemen Roland

tanársegéd, SZE ÁJK

SZÉPVÖLGYI ENIKÕ
jogász
Osztatlan, 4. félév
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

SPECIÁLIS BÛNELKÖVETÕK A XX. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÖZVESZÉLYES MUNKAKERÜLÕKRE ÉS A 
MEGRÖGZÖTT BÛNTETTESEKRE

Dolgozatom a speciális bûnelkövetõk két csoportjával a közveszélyes munkakerülõkkel 
és a megrögzött bûntettesekkel foglalkozik, mégpedig a velük szemben alkalmazott 
joghátrány szempontjából, így a dologházakra és szigorított dologházakra fókuszál.
A dologházakat és a szigorított dologházakat mint jogintézményeket nem a börtönügy, 
hanem a büntetõpolitika, a joghátrány alkalmazásával elérni kívánt cél oldaláról 
közelítem meg, vagyis, hogy milyen céllal igyekeztek fellépni a közveszélyes 
munkakerülõkkel és a megrögzött bûntettesekkel szemben. A társadalom önmaga nem 
volt képes ezt a jelenséget megszüntetni, az anyagi büntetõjog kriminalizálta az ilyen 
közveszélyes cselekményeket, a kérdés azonban az volt, hogy nyúljanak-e ismételten a 
megtorlás klasszikus alkalmazásához, vagy haladva a reformirányzatok áramlatával 
teret engedjenek új büntetõjogi irányzatoknak és az új büntetõpolitikai 
megfontolásoknak.
Az egyes jogintézmények kialakulását megelõzõ szakmai és jogalkotási polémiák 
részletes ismertetését végeztem el dolgozatomban. Alapvetõ célja munkámnak a két 
intézmény elhatárolása egymástól, valamint a reformkori dologházként nevezett 
épületektõl. Levéltári kutatásaim során a jogintézmények tényleges mûködésére 
kerestem választ. Nóvumként a határozatlan tartamú szabadságvesztés-büntetés 
kiemelendõ, tekintettel arra, hogy az adott korban és amennyiben az életfogytig tartó 
szabadságvesztés intézményére gondolunk a hatályos szabályozásban is találkozunk 
ezzel, az emberi természet számára megterhelõ és kiszámíthatatlan joghátránnyal. 
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Témavezetõ:
Dr. Homicskó Árpád

egyetemi docens, KRE ÁJK

SZÚTOR VIVIEN
jogász
Osztatlan, 10. félév
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE A KLINIKAI KUTATÁSOK SORÁN

A betegjogok védelme elsõdleges feladat az embereken végzett kutatások során, azonban 
a magyar szabályozás hiányosnak mutatkozik ebben a kérdésben. Az általános betegjogi 
rendelkezéseken túl az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyrõl nem tartalmaz külön 
rendelkezéseket a kutatási alanyokra vonatkozóan. A témakörben hozott 
kormányrendelet csupán a vizsgálati alanyok tájékoztatásáról, és az így adandó 
beleegyezõ nyilatkozatukról tartalmaz külön, a személyeket védelmezõ szabályokat. 
Azonban fontos lenne az ilyen kiszolgáltatott helyzetben lévõ személyeket a lehetõ 
legtöbb szinten konkrét védelemben részesíteni, annak érdekében, hogy ne 
fordulhassanak elõ a Contergan-gyógyszerbotrányhoz hasonló esetek.
Dolgozatomban elõször a klinikai kutatások történetét és etikai vetületét mutatom be a 
legfontosabb szakirodalmi források felhasználásával, majd a kutatások szerkezetét és 
engedélyeztetési rendszerét a jogszabályokon keresztül. Végül megjelenítem az egyes 
betegjogokat külön-külön, összehasonlítva a törvényi és a kormányrendeleti szintû 
szabályozást is. Továbbá kiemelem a felelõsség kérdését a klinikai kutatásokban és a 
betegjogok érvényesítésének lehetõségeit is.
A technológiák rohamos fejlõdése magával hozza annak igényét, hogy a betegjogok 
védelme olyan átfogó szabályozást kapjon, amely nemcsak a jelenlegi, de a jövõben 
várható helyzetekre is reagál majd, így elkerülve a lehetõ legtöbb tragikus balesetet.

Témavezetõ:
Dr. Bankó Zoltán

egyetemi docens, PTE ÁJK

BIRÓ ZSÓFIA
jogász
Osztatlan, 8. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A DIGITÁLIS VILÁG MUNKAJOGI KÉRDÉSEI

Napjainkra a mindennapi életben és a munka világában is meghatározóvá vált a digitális 
létforma, amely kihat a jogviszonyok létesítésére, módosítására megszüntetésére, a 
jogviszony teljesítésére. Az elektronikus fejlõdés jóval megelõzi saját jogi 
szabályozását, ezért, mint minden jogterületen, a munkajog terén is megmutatkozik a 
szabályozottság hiánya. Bár az Új Munka Törvénykönyve és néhány korábbi Európai 
Uniós szabályozás igyekszik irányt mutatni, ezek áttekintésével is csak azt láthatjuk, 
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hogy némi keretszabályozáson felül, ezen jogforrások sem tartalmaznak kõbe vésett 
szabályokat, hanem inkább kifejezik és igénylik egy korszerû jogi rendszer bevezetését, 
amely alkalmazkodna és együtt fejlõdne a digitális világ munkajogi jogviszonyaival.
A hazai jogszabályok relatíve lassú fejlõdését figyelhetjük meg e téren. A Ptk. is 
foglalkozik az elektronikus szerzõdéskötés szabályozásával, az Mt. már engedélyezi az 
elektronikus úton történõ nyilatkozattételt, vagyis az írásbelinek minõsül, amennyiben 
alkalmas a jognyilatkozat által tartalmazott információ változatlan visszaidézésére, 
továbbá alkalmas a nyilatkozattevõ személyének és a nyilatkozati idõpont azonosítására.
Ha már egyszer vagyunk olyan szerencsés helyzetben, hogy a szabályozás napjainkban 
már engedélyezi az elektronikus dokumentum használatát, elismeri annak hitelességét, 
akkor egy másik kérdéskör merül fel, mégpedig a közlés sikeressége, illetve 
sikertelensége. Az Mt. 24. § értelmében az írásbeli jognyilatkozat akkor tekinthetõ 
közöltnek, ha azt a címzettnek vagy átvételre jogosultnak átadják, vagy az e-mail 
hozzáférhetõvé válik. Kérdésként merül fel például az, hogy milyen jogi helyzet áll fenn 
akkor, ha a munkavállaló szándékosan nem nyitja meg a felmondást tartalmazó e-mailt?
A munkáltatók is igyekeznek kihasználni a digitális világ adta elõnyöket, s próbálják 
ösztönözni a munka hatékonyságát: megfigyelõ rendszereket telepítenek a 
munkahelyeken, korlátozzák, vagy ellenõrzik a munkavállalók számítástechnikai 
eszközökön végzett tevékenységét. Ebben az esetben a munkáltató irányítási és 
ellenõrzési jogainak, valamint a munkavállaló személyiségi jogainak ütközését 
követhetjük nyomon, mely a maga nemében egy igen kényes, újként felmerült 
problémakör.
A dolgozat úttörõként összefoglaló képet kíván adni a digitális munkajog hazai 
helyzetérõl, s esetleges iránymutatásul szolgálni egy majdani jogalkotás alapjaihoz, de 
legalábbis felhívni a figyelmet az égetõen fontos, hiányzó jogszabályi háttér 
megalkotására.

Témavezetõ:
Dr. Rácz Zoltán 

egyetemi docens, ME ÁJK

LÁSZLÓ VIVIEN
jogász
Osztatlan, 7. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛEK ÉS A FOGYATÉKOSSÁGGAL 
ÉLÕK HELYZETE A MUNKA VILÁGÁBAN

Egy társadalom fejlettségének szintjét leginkább az mutatja meg, hogy hogyan viszonyul 
azokhoz a polgáraihoz, akik valamilyen hátránnyal élnek. A fogyatékos emberek sokáig 
rejtett polgárai voltak a populációnak. Az emberek úgy érezték titkolni való dolog a 
fogyatékosság. Magyarországon az 1990-es évektõl vélünk felfedezni jelentõs 
elõrelépést. Elõsegítette a változást a ma már alapdokumentumként említhetõ a 
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi 
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XXVI. törvény. Ennek köszönthetõ az, hogy 2000-ben országunk megkapta a Roosevelt 
Nemzetközi Fogyatékosságügyi Díjat.
A fogyatékossággal élõket érintõ kérdéskört körülvevõ egyre nagyobb érdeklõdés 
következményeképp - melyben nagy szerepe van a globalizáció jelenségének 
erõsödésének– megnõtt a nemzetközi szervezetek döntéshozatalban játszott szerepe. 
Több nemzetközi szervezet hozott fogyatékossággal élõket érintõ irányelveket, 
ajánlásokat, egyezményeket létre.
Napjainkban a fogyatékossággal élõk és a megváltozott munkaképességûek 
társadalomba való integrációjához ahhoz, hogy teljes értékû életet élhessenek az elsõ 
lépés az, hogy esélyt kaphassanak önmaguk eltartására, jelen lehessenek a nyílt 
munkaerõ-piacon. Azonban a fogyatékos emberek foglalkoztatottságának a helyzete 
jelentõsen rosszabb, mint a lakosság többi tagjáé. Nehezebben találnak alapvetõen tartós 
foglalkoztatást biztosító munkahelyet. Mondhatom, hogy a társadalom egyik 
leghátrányosabb csoportjai közé tartoznak. Úgy érzem, a jog hiába próbálja segíteni 
helyzetüket, ha mi emberek elutasítjuk õket, félünk a munkában való együttmûködéstõl, 
az alkalmazásuktól. Az Európai Bizottság adatai szerint a szociális kiadások harmadik 
legnagyobb kategóriája a fogyatékossággal élõk munkanélküli segélyezése. 
Magyarországon 2011-ben a fogyatékossággal élõ személyek 14%-a volt 
foglalkoztatott. Ennek oka valószínûleg a gazdaságilag aktív, fogyatékosság nélkül élõ 
állampolgárok zárkózottsága, elfordulása, a munkáltatók jogi ismeretségének hiány. 

Témavezetõ:
Dr. Kun Attila

egyetemi docens, KRE ÁJK

NÉMETH ANDRÁS LÁSZLÓ
jogász
Osztatlan, 7. félév
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A VEZETÕ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓ ÉS A VEZETÕ TISZTSÉGVISELÕ 
JOGVISZONYÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK SZIGORÚBB FELELÕSSÉG 
AZ ALACSONYABB JOGI VÉDELEM TÜKRÉBEN

A magánjog tágabb értelemben vett területén számos esetben találkozhatunk az egyes 
kódexek (pl. Ptk., Mt.) által szabályozott területek, jogintézmények bizonyos fokú 
keveredésével. Ez a társasági jogra és a munkajogra különösen igaznak tekinthetõ. A 
gyakorlat számára napjainkban is komoly fejtörést jelent, hogy a társaságok vezetését a 
lehetõ legjobb képességekkel rendelkezõ vezetõ irányítsa és tartsa kézben azt. Ehhez 
viszont elengedhetetlen egy stabil és kiszámítható, átlátható alapokon nyugvó jogi, 
szabályozási rendszer alkalmazása is, ami azonban hazánk jogrendszerében sajnos nem 
minden esetben és nem feltétlenül jelenik meg maradéktalanul. A vezetõk terén a polgári 
jog és a munkajog is engedi, hogy a felek akaratukat érvényesítve, az adott társaság 
tevékenységéhez és célkitûzéseihez a legmegfelelõbb jogviszonyt - és szerzõdéses 
feltételeket - alakíthassák ki. De ez a szabadság és párhuzamosság olyan sajátos 
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konstrukciókat és kollíziókat eredményezhet, amelyek eredményeként megjelenhetnek 
bizonyos jogalkalmazási és jogdogmatikai problémák. (pl. ún. kettõs jogállású vezetõk 
esetén).
Számos kérdés merül fel a vezetõk foglalkoztatásával kapcsolatban, amely okot adhat 
olyan következtetések levonására, mint például a jogbiztonság esetleges csorbulása, 
egyfajta kiszámíthatatlanság vagy alacsonyabb jogi védelem más munkavállalók 
viszonylatában. A velük szemben alkalmazható felelõsségi szabályok például 
mennyiben jelentenek indokoltan szigorúbb elõírásokat más általános értelemben vett 
munkavállalókhoz képest? Ezen kérdések körüljárásához a polgári jogi és munkajogi 
szabályokat, valamint a kapcsolódó jogi szakirodalmat vizsgáltam meg. 
A dolgozatomban alapvetõen a hazai szabályozás bemutatását kívántam vizsgálni (mind 
munkajogi, mind polgári jogi síkon), mégpedig azon szabályokét, amelyek a „vezetõk” 
jogviszonyát hivatottak felépíteni és jogi keretek között tartani. A kutatásomból levont 
következtetésekbõl arra a megállapításra jutottam, hogy a foglalkoztatási viszonyok 
tekintetében a vezetõkre irányadó rendelkezések nem minden tekintetben elég 
kidolgozottak a gyakorlati problémák orvoslására.

Témavezetõ:
Dr. Zaccaria Márton Leó

adjunktus, DE ÁJK

KANYUK PETRA ÁGNES
jogász
Osztatlan, 9. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ ATIPIKUS MUNKAJOGVISZINYOK SAJÁTOSSÁGAINAK VIZSGÁLATA A 
MUNKAÜGYI ELLENÕRZÉS TÜKRÉBEN

„Az élet egyes területein jól mûködhet, ha nem a különbségek, hanem a hasonlóság 
irányába billen a mérleg nyelve. Az alkotótevékenységhez azonban távoli területek közti 
eszmecserére, idegenek találkozására van szükség.”
Az inspiráló Kreatív párosok címû mûbõl származó gondolatok meglepõen értékesek 
lehetnek a munkajog világában is. Az atipikus munkaviszonyoknak a munkaügyi 
ellenõrzés tárgykörével történõ, elsõ gondolatra szokatlan házasításával ugyanis az 
újszerû formák tipikus hibáira derülhet fény, melyek felszínre hozásával, mint jó 
házastárs, a munkaügyi ellenõrzés hozzájárul képzeletbeli oldalbordájának 
kiteljesedéséhez: ahhoz, hogy ezen foglalkoztatási formák valóban csak a tipikustól, és 
nem pedig saját maguktól jelentsenek eltérést; ahhoz, hogy a mennyegzõi fehér ruha 
véletlenül se forduljon szürkébe, avagy feketébe. A kapcsolat vizsgálatának végére jutva 
pedig remélhetõleg nem marad majd kétség afelõl, hogy az atipikus nász különös volta 
nem Mikszáth-i értelemben értendõ, kényszer-házasságnak semmiképp sem nevezhetõ; 
gyümölcsei pedig a munkajog egészének javára válhatnak.
A feleknek kettõs kötõdése van: az atipikus munkaviszonyok egyrészt önmaguk is 
erõteljesen gyarapítják az ellenõrizendõ területek táborát, másrészt az által, hogy eredeti 
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rendeltetésüknek megfelelõen a változó szükségletek közepette reális és legális 
alternatívát kínálnak a jogszabályi feltételeknek meg nem felelõ foglalkoztatás 
ellenében, maguk is csatlakoznak a munkaügyi ellenõrzés missziójához. Ennek 
rögzítését követõen a dolgozat végighalad a törvényben szabályozott atipikus 
munkaviszonyok katalógusán, kiemelve azoknak a tipikustól eltérést mutató jegyeit, 
munkaügyi ellenõrzésbeli specialitásaikat, ilyen módon pedig feltárva a tipikus hibáit, 
valamint a munkaügyi ellenõrzés lehetõségeit is.
Mindezek alapján belátható, hogy a két karakter együttes vizsgálata, bár szokatlannak 
mondható, valóban nem tekinthetõ kényszer-házasságnak. A különös nász 
eredményeképpen közelebb kerülhetünk a munka világának valóságához: a tipikus 
hibák feltárása megteremti a javítás lehetõségét, míg a munkaügyi ellenõrzésnek 
további, hatékony eszközeit fedezhetjük fel. Kapcsolatuk pedig a fent tárgyaltakon túl 
még egy dologban közös: a munka minél színesebb, szabadabb, mégis biztonságos 
keretek közti végezhetõségének missziójában. Ahogyan Péter Apostol mondja
Ádámnak:
„Legyen hát célod: Istennek dicsõség,
Magadnak munka. Az egyén szabad
Érvényre hozni mind, mi benne van.”
(Madách Imre: Az ember tragédiája.)

Témavezetõ:
Dr. Hungler Sára

adjunktus, ELTE ÁJK

SCHÖFFER BARBARA 
FRUZSINA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ ATIPIKUS MUNKAJOGVISZINYOK SAJÁTOSSÁGAINAK VIZSGÁLATA A 
MUNKAÜGYI ELLENÕRZÉS TÜKRÉBEN

Dolgozatom hipotéziseként azt a feltételezést fogalmaztam meg, hogy az olyan XXI. 
századi munkaerõ-piaci kihívásokra, mint például a gazdasági válság hatására 
tömegessé váló munkanélküliség, a globalizáció, valamint a nõk megjelenése a 
munkaerõ-piacon és a kétkeresõs családmodell általánossá válása, az atipikus 
munkaviszonyok elterjedése jelenthet megoldást. Az említett tényezõk olyan 
változásokat idéztek elõ, melyek esetén már nem minden esetben tartható fenn a 
sztenderd munkaviszony.
Számos európai példa támasztja alá, hogy az atipikus munkaviszonyokban a felek 
pozíciója kiegyensúlyozottabb a rendes munkaviszonyhoz képest.. Az atipikus 
foglalkozatási formák mindkét fél érdekeit szolgálják: a munkaerõ gazdaságos és 
rugalmas alkalmazása egyfelõl munkáltatói érdek, mivel hatással van a 
versenyképességre, valamint a munkaerõköltségekre. Ugyanakkor a munkavállaló 
érdekeit is szolgálhatják: a munkaerõpiacon vannak olyan csoportok, rétegek, amelyek 
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számára csak a rugalmas foglalkoztatási formák (részmunkaidõs foglalkoztatás, 
távmunka, munkaerõ-kölcsönzés stb.) nyújtanak lehetõséget arra, hogy
jövedelemszerzõ tevékenységet folytathassanak, illetve a munkavállalók sokszor már 
nem tehetik meg, hogy csupán egy munkáltatóra támaszkodnak. Az atipikus 
foglalkoztatási formák terjedését éppen e két igény – azaz a munkavállalók és a 
foglalkoztatók eltérõ igénye- összehangolása okozza.
Az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazásakor azonban felmerül a rugalmasság és a 
biztonság kényes egyensúlyának kérdése. Az Európai Unióban ennek megoldására már 
meghonosodott az ún. flexicurity-elv, mely az elmúlt néhány évben kiemelt témává vált 
nem csak az Európai Bizottságban, hanem az Európai Parlamentben is. Dolgozatom fõ 
vizsgálati tárgya pedig a munkaerõ-kölcsönzés, mely az az atipikus foglalkoztatási 
forma, melynek közösségi szintû jogforrása, a 2008/104/EK rendelet már célként tûzi ki 
a flexicurity megvalósítását, a biztonság és rugalmasság kiegyensúlyozását. A 
munkaerõ-kölcsönzés témakörén belül is megvizsgálom a már említett irányelv 
rendelkezéseit, a Bizottság jelentésén keresztül bemutatom az irányelv ún. „flexicurity-
cékitûzésének” gyakorlati megvalósulását, a kölcsönzött munkaerõt érintõ pszichológiai 
hatásokat, végezetül pedig összehasonlítom a munkaerõ-kölcsönzés közösségi szintû és 
hazai szabályozását.

Témavezetõ:
Dr. Lajkó Dóra

adjunktus, SZTE ÁJK
Prof. Dr. Hajdú József

egyetemi tanár, SZTE ÁJK

NEMES-NAGY ANNA
jogász
Osztatlan, 7. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

BIOMETRIKUS AZONOSÍTÁS A MUNKA VILÁGÁBAN, KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL AZ UJJLENYOMAT HASZNÁLATRA

A biometrikus azonosítás és adatkezelés napjainkban nagy figyelmet igényel, ugyanis 
közvetlen és erõs hatást gyakorol mind a magánélet tiszteletben tartásának alapelvére, 
mind a személyes adatok védelméhez való jogra. A technológia fejlõdése során az 
azonosítás a személy egyéni jellemzõi alapján azonosít, ezzel is biztonságosabbá téve a 
belépést, regisztrációt. Dolgozatomban kifejtem, hogy milyen technika és folyamat útján 
történik meg az összehasonlítás, illetve, hogy a munka világában, egyes munkahelyeken 
ez milyen elvekbe ütközhet, és mit kell figyelembe venni a biometrikus azonosító eszköz 
bevezetése esetén. A legnagyobb hangsúly az ujjlenyomat alapú azonosításon fekszik, 
hiszen ez az az eszköz, ami elérhetõvé válik már mindenki számára már 
okostelefonokon, vagy laptopokon keresztül. A dolgozatom munkajogi részét, egy 
életben alkalmazott példa alapján dolgoztam fel, hogy munkaidõ-nyilvántartás esetén 
bevezethetik-e a biometrikus eszközök használatát, a szükségesség-arányosság és a 
célhozkötöttség elveknek való megfelelés esetén. A munkavállalót érheti-e az azonosító 
alkalmazása esetén hátrány, valamint ilyen esetben milyen jogorvoslati lehetõségek 

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció
M

U
N

K
A

JO
G

I É
S 

SZ
O

CI
Á

LI
S 

JO
G

I T
A

G
O

ZA
T

196



állnak rendelkezésére a munkáltató általi kötelezettségszegés alkalmával. Fontos szem 
elõtt tartani ugyanakkor, hogy ez milyen kockázatokat és emberi jogok sérelmét vonhatja 
maga után, és a biometrikus eszközök alkalmazása megoldható-e teljes körûen a már 
említett jogok megsértése nélkül. 

Témavezetõ:
Dr. Nádasné Dr. Rab Henriett Enikõ

egyetemi docens, DE ÁJK

SZÁSZ VIKTÓRIA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

HÁBORÚ ÉS BÉKE A MUNKAHELYEN

Az általam feldolgozott téma a munkahelyi konfliktusok, mivel úgy gondolom, ez 
mindaddig aktuális, amíg azok kezelésére nem fordítunk elég figyelmet. A munkahelyi 
konfliktusok feltárásánál elõször tisztáztam annak definícióját és fajtáit, ezzel elõsegítve 
az azok orvoslására szolgáló eszközök megfelelõ kiválasztását. Mindenekelõtt a 
munkahelyi konfliktust szükséges elhatárolni a munkaügyi vitától, mivel kutatásom 
során gyakran találkoztam e két fogalom szinoním kezelésével. A munkahelyi 
konfliktusok kezelésének elsõ mérföldköve a megelõzés. A megelõzés jogalkotói szinten 
való ismertetésénél a Munka Törvénykönyvének alapelvrendszerét emeltem ki, míg 
jogalkalmazói szinten a kiválasztás során is alkalmazható tudatos pszichológiai 
szerzõdés kialakítását, a munkahelyi kommunikációs csatornák kiépítését és a jó 
munkahelyi környezet kialakítását. A konfliktusmegelõzés sikertelenségének, vagy a 
fennálló konfliktusok kezelésének esetére többféle megoldási módszert tárgyalok, úgy 
mint az érdekképviseleti szervek igénybevételét, illetve az alternatív vitarendezési 
eljárásokat. Természetesen a konfliktuskezelési stratégiákból a munkaügyi per sem 
maradhat ki, azonban annak terhére írható a vitarendezési eljárásokkal szemben a hosszú 
idõtartama, költségessége, és az, hogy a konfliktusnak ebben az esetben csak a kezelése 
történik meg, a feloldása nem. A különbözõ módszerek gyakorlati bemutatását követõen 
szükséges ismertetni a sikertelen konfliktuskezelés következményeit, melyek a 
munkavállalókat anyagi és egzisztenciális területen is sértik. A kutatásom során készített 
felmérés alapján megállapítottam azt a sajnálatos tényt, hogy a munkavállalók habár nem 
tudták tisztázni és feloldani a konfliktusaikat, gyakran még mindig az adott munkahelyen 
dolgoznak, annak ellenére, hogy úgy érzik, ez negatív hatással van a további 
munkaviszonyukra. A konfliktuskezelési stratégiák vonatkozásában azt kellett 
felismernem, hogy a jogalkotó által e cél érdekében létrehozott szakszervezetek nem 
játszanak szerepet a munkahelyi konfliktusok rendezésében, sõt, a munkavállalók 
gyakran azzal sincsenek tisztában, hogy a munkahelyükön mûködnek-e 
szakszervezetek. A dolgozatom során összegyûjtött információk alapján arra a 
megállapításra jutottam, hogy a legfontosabb feladat jogalkotói és jogalkalmazói szinten 
is a szakszervezetek újjáélesztése, a munkáltatók és munkavállalók e témában való 
tréning szerû tájékoztatása, illetve a megfelelõ kommunikációs csatornák kialakítása 
minden munkahelyen.
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Témavezetõ:
Dr. Hoffman István

egyetemi docens, ELTE ÁJK

GYÜRÜ LAURA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

KEZELD A HASONLÓT HASONLÓAN, A KÜLÖNBÖZÕT 
KÜLÖNBÖZÕKÉPPEN! - A FOGYATÉKOSSÁG KÜLÖNBÖZÕ 
MEGKÖZELÍTÉSEI

Dolgozatomban a fogyatékosság hazai, illetve nemzetközi jogi szabályozásban 
megjelenõ, különbözõ megközelítéseivel foglalkozom. Kutatásom során azt a kérdést 
vizsgáltam, hogy létezhet-e egységes fogalom a „fogyatékosságra”. A pályamunka fõ 
motívuma az egyes jogi dokumentumok, jogszabályok alapján a paradigmák 
változásának bemutatása. A modern rendszerekben a fogyatékosság felfogása 
alapvetõen három modell köré épül: az orvosi modell, a szociális modell és az emberi 
jogias modell. A késõbbiekben ezek részletes meghatározását röviden mutatja be a 
munkám.
A dolgozatom elsõ részében a fogyatékosság fogalmának történeti megközelítéseit 
vázolom fel, amelynek bemutatásával az a célom, hogy átfogó összegzést nyújtsak arról, 
hogyan változott a fogyatékosság kérdéséhez való hozzáállás a különbözõ történelmi 
korokban. A történelmi szemlélet hatott a jogi fogalmakra, és jelentõs átalakulást 
eredményezett a fogyatékosságpolitikában.
Ezt követõen a fogyatékosság nemzetközi jogi definícióival foglalkozom. Míg az elsõ 
globális egyezmény, a társadalmi modell jegyében született CRPD volt - amely nagy 
hatást gyakorolt a fogyatékosságpolitikára - addig európai szinten a legtöbb jogi 
dokumentum csupán a diszkrimináció tilalmát fogalmazza meg. Általánosságban 
elmondható, hogy mind nemzetközi, mint európai szinten paradigmaváltás történt, 
hiszen az orvosi modell elemeivel szemben már a társadalmi paradigma jellemzõi 
vannak túlsúlyban.
A vizsgálat hangsúlyos része a Fot. fogyatékosság fogalmának, valamint rendszerének 
bemutatása, továbbá a fogyatékosság fogalma mellett a különbözõ jogterületeken 
kialakult számos más definíció elemzése. Elmondható, hogy a magyar szociális jogban 
vegyes megközelítés alakult ki a fogyatékossággal kapcsolatban, amelyben több 
paradigma jelenik meg, azonban a károsodásközpontú szemlélet szerepe még mindig 
kiemelkedõ.
A dolgozatom végén említésre kerülnek egyes nyugati országok fogyatékosság 
modelljei is. Többek között az USA-ban lezajlott jogfejlõdés, amely döntõen 
befolyásolta az európai és nemzetközi gondolkodásmódot.
A kutatás során alapvetõen a jogtudomány eszközrendszerére támaszkodtam, azaz a jogi 
szabályozásban vizsgáltam meg az egyes modellek megjelenését és érvényesülését. A 
dolgozatomban arra a következtetésre jutottam, hogy a fogyatékosság fogalmának 
értelmezésében megkezdõdött paradigmaváltás napjainkban is zajlik.
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Témavezetõ:
Dr. Rácz Zoltán

egyetemi docens, ME ÁJK

HARSÁNYI MIHÁLY
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási
BA, 5. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A KÖZSZFÉRA MUNKAJOGÁNAK AKTUÁLIS HELYZETE (KRITIKAI 
ELEMZÉS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK A JÖVÕRE NÉZVE)

A közszféra munkajogának jelenlegi helyzetének szakszerû vizsgálatához elõször meg 
kell ismernünk a folyamatot, amelynek útján eljutunk a hatályos szabályozáshoz. 
Dolgozatom a jelenlegi állapot elemzésére, értékelésére, illetve a jövõbeli lehetõségek 
felvázolására irányul.
Az elmúlt 25 év során számos újítás állt be mind a magánszektor, mind a közszféra 
munkajogi szabályozását tekintve. Az 1992-es év három új törvényt is hozott, a harmadik 
Munka Törvénykönyvét, a köztisztviselõk jogállásról (Ktv.), illetve a közalkalmazottak 
jogállásról (Kjt.) szólót. Az új szabályok megszületésével elkezdõdött a magán- és 
közszolgálati munkajog szeparálódása. 2001-ben az eddig a Ktv. alá tartozó 
ügykezelõket és fizikai alkalmazottakat a Munka Törvénykönyve hatálya alá helyezték, 
2003-ban az ügykezelõk visszakerültek a Ktv. hatálya alá.
2010-ben megszületett a 2010. évi LVIII. törvény (Ktjv.), ami egy új személyi kört hozott 
létre a közszolgálati jogban, a kormánytisztviselõkét. A következõ újítás a - jelenleg is 
hatályos - 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), mely felváltotta a Ktv.-t és a Ktjv.-t. 
Lényeges változást hozott a 2012. évi I. törvény (Mt.), az új Munka Törvénykönyvének 
hatályba lépése, mivel a közszolgálati munkajog teljesen levált a magán munkajogról. 
Végül, de nem utolsó sorban a 2016. évi LII. törvény (Áttv.) megszületésével jutunk el a 
jelenlegi állapothoz.
Mint látható, a közszféra munkajogi szabályozása komoly változásokon ment keresztül. 
Szakított az eddigi, jogszabályok egységesítésre való törekvésekkel. Ezek után 
fontosnak tartom annak a vizsgálatát, hogy indokolt-e egyáltalán ez a széttagoltság, vagy 
lehetséges-e egyáltalán egy homogén szabályozást alkotni. Dolgozatomat – még ezen 
kérdések megvitatása elõtt – a közszféra fogalmi meghatározásával kezdem. Emellett 
részletesen vizsgálom még az állami tisztviselõkrõl szóló törvényt, ami számos fontos 
újítást is hozott a közszolgálati munkajog területén.
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CSITEI BÉLA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK KÖTELEZETTSÉGEI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI 
FELELÕSSÉGE AZ EGYES FOGLALKOZTATÁSRA IRÁNYULÓ 
JOGVISZONYOK TÜKRÉBEN

A dolgozat célja, hogy az egyes foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok szerint 
összehasonlítsa az egészségügyi dolgozókat terhelõ kötelezettségeket és az általuk 
okozott károkért való felelõsség szabályait.
A jogalkotó lehetõséget biztosít arra, hogy az egészségügyi szolgáltatók az egészségügyi 
dolgozókat különbözõ jogviszonyok keretei között foglalkoztassák. E jogviszonyok 
tartalma ugyanakkor lényegében azonos, ezért felvetõdhet a kérdés, hogy az egyes 
foglalkoztatási formák tükrében az egészségügyi dolgozók kötelezettségei mennyiben 
különböznek, ill. mely jogviszony választása a legelõnyösebb a felek számára. A 
jogviszonyok tartalmának hasonlóságára tekintettel akár az is lehetséges, hogy a felek 
által kötött polgári jogi szerzõdés valójában színlelt, tehát munkaszerzõdésnek minõsül.
Az egészségügyi dolgozók kötelezettségeihez szorosan kapcsolódik a kártérítési 
felelõsség kérdése. Habár az egészségügyi dolgozók regressz igény formájában történõ 
felelõsségre vonására a gyakorlatban egyelõre nem kerül sor, azonban a felelõsségi 
szabályok vizsgálata több szempontból indokolt. Mivel az egészségügyi szolgáltatással 
összefüggésben okozott károk összege magas, ezért nem zárható ki annak a lehetõsége, 
hogy az egészségügyi intézmények rendelkezésére álló szûkös költségvetés a jövõben 
nem fogja lehetõvé tenni a regressz igények érvényesítésének a mellõzését. 
Mindemellett az Alaptörvény kimondja, hogy az állam és a helyi önkormányzatok 
tulajdonát képezõ gazdálkodó szervezetek felelõsen kötelesek gazdálkodni. E 
kötelezettség alapján kérdéses, hogy a közpénzekkel gazdálkodó egészségügyi 
intézményeknek nem kellene-e felelõsségre vonniuk az egészségügyi dolgozóikat 
azokban az esetekben, amikor a beteg kára egyértelmûen az ellátásában résztvevõk 
magatartására vezethetõ vissza. Az egészségügyi dolgozók száma azonban alacsony, 
ezért nem meglepõ, hogy sem a közintézmények, sem a magánintézmények nem 
érdekeltek abban, hogy a regressz igények érvényesesítésével hozzájáruljanak az 
alkalmazottak számának csökkenéséhez.
Célom, hogy a kutatás eredményeit összegezve fel tudjam tárni az egyes foglalkoztatási 
formák szabályozásának hátterében rejlõ jogi kérdéseket, és alternatívákat tudjak 
megfogalmazni azokon a területeken, amelyeken az egyes jogszabályok tartalma nem 
világos, nem koherens, valamint a jogértelmezés és a jogalkalmazás nem következetes.
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KISS GERGELY
jogász
Osztatlan, 7. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

ELMARAD AZ ÓRA? - A 2016-OS PEDAGÓGUSMOZGALOM A SZTRÁJKJOG 
ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI HÁTTERÉNEK TÜKRÉBEN

Dolgozatomban egy olyan, a hazai közbeszédet és a különbözõ médiumokat is igencsak 
foglalkoztató, ellentmondásos témának feldolgozására vállalkoztam, melynek 
megítélése – nemcsak annak „frissessége”, komplexitása okán – igencsak körülményes, 
nehézkes, akár a laikus elemzõ, akár a jog szemüvegén keresztül vizsgálódó érdeklõdõ 
számára.
Szükségesnek tartom megemlíteni, hogy a téma vizsgálata igen erõs késztetéseket képes 
generálni arra nézve, hogy annak ismertetése kapcsán különbözõ gazdasági, politikai, 
szociológiai és egyéb szempontok is ismertetésre kerüljenek.
Hangsúlyozandó, hogy a dolgozatban kizárólag a jogi aspektusokra kívánok 
támaszkodni, legyen szó akár a nemzetközi színtéren született jogelvekrõl, 
dokumentumokról, gyakorlatról – különös figyelmet fordítva az Európai Uniós, 
valamint az ILO égisze alatt napvilágot látott egyezményekre –, vagy akár a hazai jogi 
környezetben fellelhetõ jogszabályokról, bírói gyakorlatokról.
Mint az az elõzõ bekezdésbõl jól látható, dolgozatom struktúráját két fõ nyomvonal 
határozza meg. Egyrészrõl ahhoz, hogy a sztrájkhoz való jogot megfelelõen lehessen 
értékelni egy egyedi ügy vonatkozásában, ismertetni szükséges azon elméleti hátteret, 
mely a konkrét elemzés során kiindulási pontként szolgál majd. Ennek érdekében a 
dolgozatom elsõ felében a sztrájkjog evolúciójáról, általános megítélésérõl, alapjogi 
természetérõl ejtek szót.
A dolgozat második felében a '16-os év telén kezdõdõ, de még a mai napig le nem záruló 
pedagógus-mozgalom egyes mozzanatait, valamint azok indítóokait ismertetem, hiszen 
a konkrét munkabeszüntetésekhez vezetõ út ismerete elengedhetetlen a részletes 
elemzés sikerességének és alaposságának szempontjából.
A Hermann Ottó Gimnáziumból induló, a kezdetekben csekély népszerûségnek örvendõ 
kezdeményezés végül egy országos szintû tiltakozássá nõtte ki magát, mely ellenállás 
kicsúcsosodása sztrájkeseményekbe torkollott. Célom az, hogy e növekedésnek az egyes 
állomásait ismertessem, a munkabeszüntetések részletes bemutatását elvégezzem, nem 
mellõzve az egyes oldalak – valamint a személyes – vélemények ismertetését.
Átmennek vajon a hazai és nemzetközi szûrõn a tanárok cselekményei? És egyáltalán, 
miért döntöttek úgy a tanárok, hogy a sztrájk eszközéhez nyúlnak? Jogszerûen jártak el a 
felek? – A dolgozatomban ezekre a kérdésekre keresem a választ, de hogy azok 
kielégítõnek bizonyulnak-e, arra csak a dolgozat végén derül fény.
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VARGA ALIZ
jogász
Osztatlan, 5. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

ELÕRE LÁTHATÓ-E AZ ELÕRELÁTHATATLAN? – AZ ELÕRELÁTHATÓSÁGI 
KLAUZULA MUNKAJOGI ASPEKTUSBÓL

A munkajogi felelõsség kérdése hangsúlyos, s szabályait nemcsak a jogalkalmazóknak, 
hanem a jogviszony két szereplõjének is érteni kell. Mint ahogyan a címbõl is kitûnik, a 
dolgozat az elõreláthatósági klauzulát vizsgálja, különös tekintettel a munkajogi 
kárfelelõsség rendszerében betöltött szerepére. A téma aktualitását adja, hogy 
2012.július 1-jén hatályba lépett az új Munka Törvénykönyve, majd rá két évre, 2014. 
március 15-én a szintén új Polgári Törvénykönyv. E két kódex magába a kárfelelõsségi 
rendszerbe, ezen belül a munkajogi kárfelelõsség terén szemléletváltást, változást illetve 
új jogintézményeket hozott. Az új magyar munkajogi kódex vitathatatlanul - némileg - 
háttérbe szorítja a jogág szociális védelmi funkcióját, a piacgazdasági racionalitás 
szempontjainak pedig a korábbiaknál nagyobb teret enged. Azonban nem szabad 
elfeledkeznünk a munkajog kiszolgáltatottabb felet védõ jellegérõl. A szociális jogok 
ugyanis nem a gazdasági fejlõdés ellenségei, hanem inkább annak mozgatórugói.
Véleményem szerint az elõreláthatósági szabály munkajogban történõ – megfelelõ 
jogalkalmazói – alkalmazása egyszerre szolgálhatja a gazdasági racionalitás 
szempontjainak érvényesülését, valamint a munkajogot klasszikusan jellemzõ szociális 
védelmi jellegû elvek érvényre jutását. Munkáltatói kárfelelõsség körében a kimentés 
feltételeinek egyikeként, ugyanis érvényre juttatja a gazdasági szempontokat, míg a 
munkavállalók kárfelelõsségi körében megjelenve a szociális szempontok 
érvényesítésének lehet eszköze, azzal, hogy ésszerû keretek köré szorítja a kártérítés 
mértékét.Ebbõl adódóan az elõreláthatósági klauzula megteremtheti egy 
kiegyensúlyozottabb bírói gyakorlat alapjait azzal, hogy a munkáltató esetében szûken, a 
munkavállaló oldalán pedig tágan fogja értelmezni az elõreláthatósági szabályt, ezáltal 
meghagyva a munkajog szinte szociális joggal azonosítható védelmi jellegét. 
Mindezek mellett a dolgozat az elõreláthatósági klauzula által felvetett munkajogi 
kérdéseket mélységében taglalja: ilyenek az elõreláthatóság és az ellenõrzési kör 
kapcsolata, a munkaviszony jellege, tárgya, a munkavédelmi és az Mt.-beli szabályok 
kollíziója.
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JUHÁSZ LÍVIA
jogász
Osztatlan, 7. félév
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK A MUNKÁLTATÓI KÁRFELELÕSSÉG 
KÖRÉBEN – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MUNKAVÉDELMI 
SZABÁLYOZÁSRA

Dolgozatom célja az, hogy rávilágítsak a munkáltatói kárfelelõsség kérdéskörében azon 
jogalkalmazási nehézségekre, amelyek a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. 
törvény (a továbbiakban Mt.) hatálybalépése óta jelentkeztek. Az Mt.-nek a munkáltatói 
kárfelelõsségre vonatkozó rendelkezései jelentõsen megváltoztak az 1992-es Mt. 
szabályaihoz képest, így a korábbi törvény alapján kialakított joggyakorlat a jövõben 
változatlan formában bizonyosan nem lesz fenntartható.
Az új Mt. megalkotásakor kifejezett jogalkotói szándék volt a munkajog és a magánjog 
közelítése, így az Mt.-ben számos olyan rendelkezés és jogintézmény szerepel, amelyek 
polgári jogi eredetûek és a hatályos Polgári Törvénykönyvbõl (a továbbiakban Ptk.) 
kerültek átvételre. Különösen érdekesek ezek az átvett magánjogi eredetû 
jogintézmények a munkáltatói kárfelelõsség körében releváns munkavédelmi szabályok 
kontextusában.
A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban Mvt.) a 
munkavédelmi szabályok megszegése miatti munkáltatói kárfelelõsséget az Mt.-tõl 
eltérõen rendezi, emellett pedig számos olyan munkavédelmi kötelezettséget ró a 
munkáltatóra, amelyek tükrében az Mt. új, magánjogi jellegû szabályainak koherens 
alkalmazása elnehezül (adott esetben lehetetlenné válik), és értelmezési kérdések sorát 
veti fel. A dolgozatomban az Mvt. és az Mt. munkáltatói kárfelelõsségre vonatkozó 
szabályait vizsgáltam, különös tekintettel ezek kollíziójára.
A dolgozat három nagy fejezetbõl áll. Az elsõ fejezet a munkáltatói kárfelelõsség 
feltételeinek és megállapításának munkajogi szabályait elemzi, a második fejezet a 
munkáltató munkavédelmi kárfelelõsségét vizsgálja, míg a harmadik nagy fejezet a két 
jogterület egymásra hatásából fakadó inkoherenciákat és jogértelmezési nehézségeket 
mutatja be, illetve próbál ezekre elõremutató szabályozási, illetve jogértelmezési 
alternatívákat kínálni.
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Osztatlan, 9. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

MEGVALÓSÍTHATÓ-E EGY EGYSÉGES KÓDEX A KÖZSZOLGÁLATI 
MUNKAJOGBAN?

A dolgozatomban elemzett köztisztviselõi és kormánytisztviselõi hivatásrend 
egymáshoz fûzõdõ viszonya, jelenlegi helyzete alapján kimondható, hogy valamennyi 
közszolgálati foglalkozási réteg jogviszonyát egyetlen törvényi szintû szabályozásba 
tömörítõ jogszabály megalkotásától, mint egyik lehetséges megoldási alternatívától 
egyre távolabb kerülünk. Ezért az a legfontosabb kérdés, hogy az egyes közszolgálati – 
civil közigazgatás, honvéd, rendvédelmi – ágak között fel tudjuk-e térképezni azokat a 
közös nevezõket e jogviszonyokban, melyek alapján azonos rendelkezéseket tud hozni a 
jogalkotó – akár egyetlen közszolgálati törvény általános részében. Ezzel a megoldással 
egyetlen közszolgálati törvény tartalmazna általános és különös részi szabályokat, és a 
különös rész természetesen az adott ágazat speciális, az adott foglalkozási rétegre 
kifejezetten jellemzõ jogintézményeit tartalmazná. Emellett a törvény vagy törvények 
felhatalmazása alapján az adott közszolgálati réteg szolgálati vagy közszolgálati 
szabályzatában kerülne sor a részletszabályok kidolgozására, természetesen az 
érdekképviseleti szervek nyomatékos bevonásával a szabályzatok kidolgozását érintõen.
A Kormány által bejelentett tisztviselõi életpálya-modell bevezetése 2016. július 1-jétõl, 
és az ahhoz kapcsolódó jogszabály-alkotási, -módosítási kötelezettségek nagyfokú 
felelõsséget teremtettek a jogszabály-elõkészítõk és a politikai döntéshozók részére. 
Felelõsséget a tekintetben, hogy a közszolgálati foglalkozási modellt egy kezelhetõbb és 
áttekinthetõbb rendszer irányába tereljék. Mindezzel szemben az állami tisztviselõkrõl 
szóló 2016. LII. törvény 2016. július 1-jei hatályba lépése tovább bonyolította a 
közszolgálat foglalkoztatási viszonyait az állami tisztviselõi hivatásrend bevezetésével.
A címben feltett kérdésre válaszolva álláspontom az, hogy a horizontálisan teljes 
mértékben szétszabdalt, és többfajta jogállási törvény miatt lassan-lassan 
áttekinthetetlen közszolgálat foglalkoztatási viszonyaira nem elég a különbözõ 
szolgálati jogviszonyok közötti átjárhatóság biztosítása, vagy az életpálya-modellekbe 
csomagolt bérrendezés, hanem az alapoktól kezdve új törvényt, egy egységes 
közszolgálati kódexet kell elõkészíteni, majd társadalmi vita, érdekegyeztetés után a 
törvényhozói hatalom elé vinni elfogadásra.
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KOVÁCS LÁSZLÓ
közigazgatási
MA, 1. félév
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar

NAV : ÚT AZ ÉLETPÁLYA FELÉ

NAV út az életpálya felé
„Az életben az ember elkötelezi magát,
és ezzel saját portréját rajzolja.”
J. Sartre
Mindig is megdöbbentõnek találtam azon közigazgatási szerveket ahol civil és hivatásos 
hatékonyan, tisztelve a másik hivatását és annak sajátosságait ismerve, együttmûködni, 
dolgozni képes.
TDK dolgozatomban a közszolgálatában lévõ két hivatásrend a hivatásos szolgálati 
jogviszony, valamint a civil kormányzati szolgálati jogviszony egymáshoz való 
kapcsolatát vizsgálom. Erre a legalkalmasabb Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi 
állománya.
A civil kormánytisztviselõk és a fegyveres hivatásos jogviszonyban lévõ pénzügyõrök a 
hivatásuk sajátossága okán mindig is eltérõ szabályozás alá estek. Ez azonban 2010 után 
megváltozott. A témám szempontjából kiemelkedõ NAV azért is különleges, mert a 
2011-es integrációt követõen hivatásos és kormányzati jogviszonyban lévõk egyazon 
szervezeten belül dolgoznak.
Dr. Szabó Andrea pénzügyõr ezredes egy interjú során ismertette meg velem, hogy a 
változást hogyan élte meg a két hivatásrend.
A kutatásom végére azt a következtetést vonom le, hogy a szervezet személyi 
állományára vonatkozó szabályozásnak alapot adó két jogszabály (Hszt., Kttv.) eltérései 
kiemelik a NAV személyzeti állományát saját hivatásrendjükbõl, és mint egy új sajátos 
ismérvekkel rendelkezõ személyi állományt hoznak létre.
Ez a szabályozási módszer a jövõben a rendvédelmi szervek állományának a további 
integrációját segítheti elõ, valamint a hivatásrendek közötti átjárhatóságot, a 
hivatásrendek kultúrájának egymással való megismerését is szolgálja.
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Témavezetõ:
Dr. Kártyás Gábor

adjunktus, PPKE JÁK

PETRI DÁVID
jogász
Osztatlan, 9. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

NEM MONDHATOM EL SENKINEK, ELMONDJAM HÁT MINDENKINEK? - 
AVAGY A MUNKAHELYI SZEXUÁLIS ZAKLATÁS MEGÍTÉLÉSE 
MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

„Nem mondhatom el senkinek” – Karinthy Frigyes Elõszó címû versének kezdõ sora 
elkeseredetten törhet fel egy munkahelyi szexuális zaklatást ért munkavállalóból a 
szégyenérzet, az önvádolás, valamint a társadalmi megítélés miatt. Még a laikusok 
számára is, – akik nem éltek át szexuális inzultust – nyilvánvaló az a hátrányos 
hozzáállás, amellyel az érintetteket illetik. Ez az egyik oka annak, hogy kevés az 
áldozatok jogérvényesítése.
A másik ok a szexuáis zaklatás, mint fogalom explicit impementációjának hiánya, 
ugyanis a magyar törvényhozás egyelõre nem ültette át a 2006/54/EK irányelvnek 
megfelelõ fogalmat a hazai jogrendbe.
Ez a dolgozat a szexuális zaklatás munkaviszonnyal kapcsolatos összefüggéseit 
vizsgálja, így annak büntetõjogi oldalával nem foglalkozik
Munkámban elõször összehasonlítottam a különbözõ EU tagállamok ide vonatkozó 
törvényi definícióit, így pl.: a brit, a német, a lengyel valamint a magyar fogalmakat. Az 
elõbb felsorolt államok – Magyarország kivételével – mind elkülönült szakaszban 
deklarálják a szexuális zaklatás fogalmát. A magyar Ebktv. azonban csupán a zaklatás 
fogalmát határozza meg úgy, hogy az magában foglalja a szexuális zaklatás fogalmát is. 
A szexuális zaklatásnak feltétele a nemkívánatoság, valamint a kapcsolat a zaklató által 
kifejtett cselekmény és az áldozat valamely védett tulajdonság között.
A munkáltató felelõssége megelõzni és megakadályozni a zaklató nemkívánatos 
szexuális magatartását a munkavégzés helyén, ugyanis minden esetben ellene nyújtanak 
be keresetet. Ez akkor is fennáll, ha a zaklató nem a munkáltató, hanem egy másik 
munkatárs. Végezetül a zaklató cselekménye lehet szándékos és szándék nélküli is, 
függetlenül az elkövetési (verbális, nem verbális és fizikai módú) formáktól.
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Témavezetõ:
Dr. Kun Attila

egyetemi docens, KRE ÁJK

FEJÉR ANNAMÁRIA MÁRTA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

VERSENYTILALMI MEGÁLLAPODÁSOK A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN

Versenytilalmi megállapodások kötése egyre gyakoribb manapság, ezért fontos, hogy 
jobban megismerjük ezt a munkajogi jogintézményt. Magával a megállapodással 
kapcsolatos témákban sokan kutatnak és kutattak Magyarországon is, de magyarul 
nagyon kevés szakirodalom áll rendelkezésre e téma nemzetközi összehasonlító jellegû 
elemzése körében.
Kutatásom során európai országok tárgybani szabályozását és gyakorlatát hasonlítottam 
össze különbözõ, strukturált elemzési kritériumok alapján. Természetesen a legtöbb 
országhoz külföldi (és sok esetben eredeti) források alapján kellett kutatnom, hogy 
részletes képet kaphassak az adott ország versenytilalmi klauzulákra vonatkozó szabály 
anyagáról.
Dolgozatom célja egy hiánypótló, informatív, elemzõ igényû áttekintés készítése 
különbözõ országok versenytilalmi megállapodásokkal összefüggõ szabályozásának és 
gyakorlatának összehasonlításával, a hazai szabályozás viszonylatában és 
kontextusában A globalizáció hatására manapság sokan dolgoznak külföldön. Más 
országban dolgozó magyaroknak is a segítségükre lehet, ha esetleg egy ilyen 
megállapodás megkötésére kerülne sor külföldi munkavállalásuk során. Illetve, ha 
munkáltatóként külföldön kívánnak ilyen jellegû tilalmat megkötni a munkavállalóval.
A kutatásom nemcsak a külföldi, hanem hazai elmélet és gyakorlat számára is hasznos 
lehet, amennyiben rálátást ad az egész jogintézmény rendszerére és sokszínûségére, és 
világossá teszi, hogy melyek azok a formai és tartalmi elemek, dilemmák, amelyek 
fontosak lehetnek egy ilyen megállapodás megalkotása kapcsán (még akkor is, ha a 
hatályos munkajogi szabályozás nem feltétlenül tér ki ezekere a részletkérdésekre).
A dolgozatban részletesen, komparatív és elemzõ igénnyel bemutatom 10 célzottan 
kiválasztott ország versenytilalmi klauzulákra vonatkozó formai, tartalmi 
követelményeit, illetve az adott ország speciális jogintézményét e körben (amennyiben 
van ilyen). A 10 ország között található észak-, nyugat-, dél-, kelet- európai ország is, így 
próbáltam átfogó jelleggel lefedni az európai fõbb rendszereket.
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Témavezetõ:
Dr. Mohay Ágoston Csanád

adjunktus, PTE ÁJK

KIS KELEMEN BENCE
jogász
Osztatlan, 8. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A DRÓNOK HÁBORÚJA - FEGYVERES PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLÕGÉPEK 
BEVETÉSE TERROR-ELHÁRÍTÁSI CÉLZATTAL A KÖZEL-KELETEN

Az Egyesült Államok 2001 óta vet be fegyveres pilóta nélküli repülõgépeket, vagy 
drónokat terroristák célzott likvidálására a Közel-Kelet különbözõ országaiban. 
Dolgozatomban a drón-programok legalitásáról szóló ún. „drone debate”-et vizsgálom, 
amely 2010 óta folyamatosan zajlik. E vita számos különbözõ aspektussal rendelkezik, 
amelyek rendszerint mélyen összefüggnek egymással, a jogirodalmi vita e tekintetben 
tehát csak egy részeleme a politikai, hadtudományi és filozófiai kérdéseknek.
Tekintettel arra, hogy a vita ez idõ szerint még nem dõlt el, írásomban a fent vázolt 
targeted killing-ek, vagyis célzott likvidálások legalitását vizsgálom a nemzetközi jog és 
az emberi jogok vonatkozásában, bemutatva a releváns szakirodalmi álláspontokat és 
megfogalmazva saját nézeteimet, amelyek a téma komplexitása okán fõként eseti 
jellegûek lehetnek.
A drónok és katonai felhasználásuk rövid történetének bemutatása után a drón-
támadások nemzetközi jogi vetületét vizsgálom, fõként a célzott likvidálásokra 
alkalmazandó joganyag meghatározása érdekében. A drón-támadásokat elsõként a jus ad 
bellum, mint az erõszak alkalmazását kivételesen lehetõvé jogalap oldaláról veszem 
górcsõ alá, amely során fõként az ENSZ BT releváns határozatai és a nemállami 
szereplõk elleni önvédelem kapcsán fogalmazom meg nézeteimet. A nemzetközi jog 
szempontjából a drón-programok másik kiemelkedõen fontos területe a humanitárius 
jog, mint lex specialis. A háború jogának alapvetõ elveinek vizsgálata után megkísérlem 
elhatárolni az unlawful combatant és a folyamatos kombattánsi funkciót egymástól a 
terrorista gyanús személyek vonatkozásában.
A drón-támadások egy másik vetülete a humanitárius jog hiányában az emberi jogi 
rezsim alkalmazhatóságának kérdése. E tekintetben az egyes nemzetközi emberi jogok 
egyezmények extraterritoriális hatályának vizsgálata elengedhetetlen. Dolgozatomban 
két regionális emberi jogi rendszert az Emberi Jogok Amerikaközi Bíróságának és az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata alapján hasonlítok össze, különös 
tekintettel a rendelkezés és ellenõrzés, valamint az effektív ellenõrzés elméletei közötti 
különbségekre.
Összegezve, a drón-támadások nemzetközi jogi szempontból nem tekinthetõk minden 
esetben legálisnak. A humanitárius jog alkalmazhatóságának hiányában az emberi jogok 
rendszerében pedig a területi alapú helyett az esetünkben jobban alkalmazható 
személyes és szituációs extraterritoriális hatály kellene legyen az irányadó.
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Témavezetõ:
Fábián Gyula   

egyetemi docens, RO EMTE

MÁRTON MÓNIKA
jog
BA, 8. félév
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

A MENEKÜLTEK KITOLONCOLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
ROMÁNIA, AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ ENSZ EGYEZMÉNYEI ALAPJÁN

A 2015-ös év folyamán megnövekedett migránsok és menedékkérõk száma próbára tette 
az Európai Unió menedékjoggal kapcsolatos rendelkezéseit és apparátusát. Az Európai 
Unió Mûködésérõl Szóló Szerzõdés 78. cikke kijelenti, hogy az Unió közös 
menekültügyi, kiegészítõ és ideiglenes védelem nyújtására vonatkozó politikát alakít ki. 
A célja, hogy a nemzetközi védelmet igénylõ harmadik országbeli állampolgárok 
mindegyike számára megfelelõ jogállást kínáljon és biztosítsa a visszaküldés tilalma 
elvének tiszteletben tartását. Ugyan ezen cikk (3) bekezdése kimondja, hogy „Ha egy 
vagy több tagállam olyan szükséghelyzettel szembesül, amelyet harmadik országok 
állampolgárainak hirtelen beáramlása jellemez, a Tanács a Bizottság javaslata alapján az 
érintett tagállam vagy tagállamok érdekében átmeneti intézkedéseket fogadhat el. A 
Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követõen határoz.” Már a 2015-ös 
év során érzékelhetõ volt, hogy Görögország menedékjogi apparátusa nem bírta 
feldolgozni a menedékkérelmeket, annak ellenére sem, hogy az Európai Uniós 
tagországok segítségnyújtásként speciális munkaerõt küldtek, illetve a FRONTEX 
átvette az érkezõk regisztrálásának terhét. Ennek köszönhetõen, az EUMSz 78. cikkének 
(3) paragrafusa szerint megkezdõdtek a tárgyalások az Európai Unió és Törökország 
között, az illegális bevándorlás és az embercsempészet felszámolása érdekében. A 
tárgyalások eredményeként született meg az EU-Törökország Nyilatkozat, amely 
többek között megfogalmazza a Görögország területére érkezõ személyek 
visszatoloncolását is. Dolgozatomban kitérek a menedékkérõk fogalmának tisztázására, 
majd a kitoloncolás esélyeit és erre vonatkozó szabályzást elemzem. Végül kitérek a 
Nyilatkozat kapcsolatára a nemzetközi, közösségi joggal és a romániai szabályozással.
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Témavezetõ:
Dr. Schiffner Imola

adjunktus, SZTE ÁJK

KÖVÉR TAMÁS
jogász
Osztatlan, 9. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A NEMZETKÖZI JOG VÁLASZAI A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK 
ÚJ KIHÍVÁSAIRA

A történelem során a kulturális örökség pusztulására mindig fegyveres konfliktusok 
járulékos veszteségeként tekintettek. Jelen dolgozat célja, hogy áttekintse milyen 
lehetséges nemzetközi jogi eszközök állnak rendelkezésre a kulturális örökség fegyveres 
konfliktusok alatt történõ megóvására. Ennek keretében, a történeti elõzmények rövid 
ismertetése után sor kerül a jogterület alapvetõ normáit lefektetõ 1954-es hágai 
egyezmény bemutatására, valamint az 1999-es II. kiegészítõ jegyzõkönyv által hozott 
változások számba vételére. A dolgozat második fele azt elemzi, hogy ezen nemzetközi 
egyezmények miképp állják ki a gyakorlat próbáját korunk egyik legnagyobb 
konfliktusában, a szíriai polgárháborúban. Így megvizsgálja az ENSZ és UNESCO 
szerepét a konfliktus ezen aspektusának kezelésében. Záró részében pedig arra keresi a 
választ, hogy a nemzetközi büntetõjognak milyen lehetséges eszközök állnak 
rendelkezésére az Iszlám Állam által végrehajtott szándékos, képrombolásszerû 
pusztítások elkövetõinek felelõsségre vonására.

Témavezetõ:
dr. Kémeri Zsófia Eszter

tanársegéd, DE ÁJK
dr. Papp Nikolett

tanársegéd, DE ÁJK

PREKUP DORINA
jogász
Osztatlan, 5. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A NUKLEÁRIS FEGYVERKEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL AZ ÉSZAK-KOREAI HELYZETRE

A XX. század egyik legnagyobb felfedezéseként a világ megismerhette az atomenergia 
felhasználásában rejlõ lehetõségeket, ám a békés célú felhasználás helyett 1945-ben az 
emberiség elsõsorban az általa okozott mérhetetlen pusztításnak lehetett tanúja. Bár a 
hidegháború véget ért, az atomfegyverek maradtak, és egyre inkább úgy tûnhet, hogy a 
II. világháborút lezáró események képe kezd elhalványulni az emberiség emlékezetében. 
Az eljövendõ nemzedékek érdekében ugyanakkor fontos lenne az, hogy a történtekbõl 
okulva kezeljük a nukleáris fegyverkezésekkel kapcsolatos kérdéseket.
Észak-Korea 2016. szeptember 9-én végrehajtotta ötödik nukleáris kísérleti robbantását, 
annak ellenére, hogy korábban az ENSZ Biztonsági Tanácsa több határozatában is 
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felszólította Phenjant, hogy vessen véget fegyverkezési programjának. Ez az eset is jól 
mutatja, hogy a nukleáris fegyverkezés kérdése máig megoldatlan. A jelenlegi non-
proliferációs rendszer gerincét képezõ Atomsorompó-szerzõdésbõl 2003-ban kilépõ 
rezsim 2006-ban, 2009-ben, 2013-ban, valamint 2016 januárjában és szeptemberében 
hajtott végre atomrobbantásokat, amely robbantások mindegyikét egy-egy Biztonsági 
Tanács határozat követett, ám az ENSZ Alapokmány VII. fejezet 41. cikke alapján 
bevezetett szankciók nem voltak alkalmasak a probléma kezelésére.
A nemzetközi közösség indokolatlan hanyagságát a kérdést illetõen jól mutatják a hágai 
Nemzetközi Bíróság 1996-os tanácsadó véleményének hiányosságai, valamint a 
Marshall-szigetek által 2014-ben a Bíróság elõtt kezdeményezett eljárás sikertelensége, 
ahol, bár keresetében a szigetállam kiemelte a nukleáris fegyverekben rejlõ humanitárius 
kockázatot, valamint a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, a Bíróság mégis 
elzárkózott az állásfoglalástól.
Dolgozatomban rávilágítok az ezen fegyverek létében rejlõ veszélyekre, az emberi 
jogokra, illetve a környezetre gyakorolt hatások számbavétele által. Elemzem a 
véleményem szerint kudarcnak minõsülõ Marshall-szigetek által kezdeményezett 
bírósági eljárást, valamint kísérletet teszek arra, hogy bemutassam a problémát 
szabályozni hivatott nemzetközi rendszert, rámutatva azon hiányosságokra, amelyek 
miatt a XXI. században a nemzetközi közösség tehetetlenül áll az észak-koreai helyzettel 
szemben. 

Témavezetõ:
dr. Papp Nikolett

tanársegéd, DE ÁJK

LENGYEL ÁDÁM
jogász
Osztatlan, 11. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ ÁLLAMMÁ VÁLÁS ÚTJÁN. KOSZOVÓ HELYZETE A NEMZETKÖZI 
JOGBAN

Koszovó 2008. február 17-én egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét és elszakadását 
Szerbiától. Ezt Szerbia jogszerûtlen lépésnek tartotta és az ENSZ Közgyûlésen keresztül 
a hágai Nemzetközi Bírósághoz fordult az ügyben. A Nemzetközi Bíróság tanácsadó 
véleményében jogszerû aktusnak ítélte meg a koszovói döntést, de a lehetõ legszûkebben 
értelmezte a kérdést, és óvatos döntésével nem kívánt Koszovóval precedenst teremteni.
Dolgozatomban bemutatom, hogy mi vezetett a történelem során a szerb és albán 
etnikum közötti 1999-es konfliktushoz, amely markánsan meghatározta a tartomány 
további sorsát. Ezt követõen részletesen elemzem a Nemzetközi Bíróság által hozott 
döntést, objektíven bemutatva a felek érveit a vita során, és hogy miért nem került sor 
más döntés meghozatalára. A népek és nemzetek önrendelkezési jogának ius cogense a 
területi integritás védelmével szemben csak meghatározott feltételek mellett 
érvényesülhet, melyek Koszovó esetében fennálltak.
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Koszóvó az 1999-es háborút követõen sajátos jogállással rendelkezett, melyet a 
függetlenség deklarálásáig a nemzetközi közösség felügyelt. Igyekszem átfogó képet 
adni errõl a nemzetközi igazgatásról, a koszovói szerb kisebbség helyzetérõl, valamint 
napjaink Koszovóval kapcsolatos jogi aktualitásaival.
Koszovót napjainkban már 113 ország ismeri el, és a Szerbiával való kapcsolata is javult 
a 2013-as Brüsszeli Megállapodás megkötése óta, ám a szerb alkotmányban a terület 
továbbra és „Metóhija Autonóm Tartomány” néven Szerbia integráns része. A 
kapcsolatok normalizálásában kulcsszerepe van az Európai Uniónak, mely mindkét 
ország esetében a Belgrád-Pristina dialógus eredményeitõl teszi függõvé az integrációt.
A dolgozatom befejezõ részében értékelem a koszovói államépítés eddigi eredményeit, 
és a jelenlegi kihívásokat, melyekkel Európa legfiatalabb államának szembe kell néznie.

Témavezetõ:
Dr. Schiffner Imola

adjunktus, SZTE ÁJK
dr. Hárs András

tudományos segédmunkatárs, SZTE ÁJK

SPITZER JENÕ
jogász
Osztatlan, 11. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ ERÕSZAK TILALMA ÉS A JOGOS ÖNVÉDELEM AZ ISZLÁM ÁLLAM 
ELLENI NEMZETKÖZI FELLÉPÉS TÜKRÉBEN

A XXI. századi terrorcselekmények sorozata tûszúrásként ékelõdött a nemzetközi béke 
és biztonság több évtizedes rendszerébe. Az al-Kaida 2001. szeptember 11-i 
terrortámadása nem csupán az Egyesült Államokat és a nemzetközi közösséget rázta meg 
tragikusságával, egyúttal kihívás elé állította nemzetközi jog kimunkált kereteit is. Az 
ENSZ Alapokmány szellemisége, az évszázadokon keresztül keretek nélküli jus ad 
bellum hatékony szûkítését jelentõ 2. cikk (4) bekezdésében foglalt általános átfogó 
erõszaktilalom, valamint az ahhoz szervesen kapcsolódó önvédelmi jog az 
újraértelmezés célpontjába került.
Munkámnak nem célja az Afganisztán és Irak elleni háborúk kiértékelése és megítélése, 
ugyanakkor objektív szemszögbõl jelenthetõ ki: sem a célkeresztbe kerülõ al-Kaida, sem 
más terrorszervezetek teljes körû felszámolását nem eredményezte. E szélsõséges 
csoportok az elszenvedett támadásokból – talán éppen dzsihádista tudatukból adódóan– 
újult és minden eddiginél nagyobb erõvel nyertek teret azon Közel-keleti térségben, ahol 
részben a nyugati hatalmak beavatkozása, részben a polgárháborúk és alkalmatlan 
kormányzatok miatt meggyengült államok területei védtelenül álltak velük szemben. Az 
ISIS Állami törekvéseivel, valamint a technológia nyújtotta lehetõségek figyelemre 
méltó kiaknázásával új szintre emelte a szélsõséges csoportok által eddig jelentett 
veszélyeket. A 2014-ben kikiáltott kalifátus tagjai nem csak ellenõrzött területeiken 
tevékenyek, az iszlám szellemiség mögé bújtatott terrorizmus árnyékát az egész világra 
zúdították rá. A helyzet megoldása – ahogyan azt 9/11 után is láthattuk– a vélt ésszerûség 
és jog nem teljesen egybevágó síkjain mozog.
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Milyen fenyegetést jelent az Iszlám Állam a nemzetközi jogra? Miként befolyásolják a 
nem állami szereplõk, mint modernkori kihívás az Egyesült Nemzetek Szervezete által 
kimunkált normatív kereteket? Hogyan állja meg a helyét az erõszak tilalma és a jogos 
önvédelem a nemzetközi viszonyok dinamikus transzformációjában? És mit tehet a 
Biztonsági Tanács, mint a nemzetközi béke és biztonság letéteményese?
Dolgozatom e kérdésekre a fennálló problémák konklúzív megvilágításával törekszik 
választ találni.

Témavezetõ:
Dr. Kajtár Gábor

adjunktus, ELTE ÁJK

POSGAY MÁRK
jogász
Osztatlan, 9. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

KIBERTÁMADÁSOK AZ ERÕSZAK, ÖNVÉDELEM ÉS BETUDHATÓSÁG 
TÜKRÉBEN

A 2007-ben, Észtország ellen elkövetett átfogó kibertámadás ráébresztette a nemzetközi 
közösséget, hogy a fejlett számítástechnika, mely a világháló segítségével az emberiség 
történetében eddig nem látott fejlõdést indított el, nagyon komoly fenyegetés forrásává is 
válhat. Az Észtország elleni támadást napjainkig számos más támadás követte, melyek 
jogi megítélése bizonytalan volt. Ezt a bizonytalanságot fõleg a kibertámadások átfogó 
és a nemzetközi közösség egészére kiterjedõ szabályozásának hiánya, továbbá a 
jelenlegi szabályok alkalmazhatóságának kérdése okozta, illetve okozza. A közelmúlt 
eseményei, a szinte mindennapossá váló kártékony kibercselekmények, melyek 
alááshatják a nemzetközi békét és biztonságot, égetõvé tették a kibertámadások 
nemzetközi szabályozását.
Dolgozatomban mindenekelõtt be kívánom bizonyítani, hogy a nemzetközi jog 
szabályai , így a ius ad bellum szabályai alkalmazhatóak a kibertámadásokra. Ezt 
követõen a szabályozás bemutatása, illetve a szabályozás kialakítása szempontjából 
kulcsfontosságú definíció meghatározására keresem a választ. A dolgozatom következõ 
részeiben az erõszak alkalmazása és az önvédelem szempontjából elemzem a 
kibertámadásokat, majd a betudhatóságon keresztül bemutatom a kibertámadások során 
legtöbbször alkalmazott eszközöket, melyek rávilágítanak a szabályozás kialakításának 
nehézségeire és a probléma összetettségére.
Dolgozatom célja, hogy megoldási javaslatokat keressek, a napjainkban egyre gyakoribb 
kibertámadásokkal kapcsolatos kérdésekre, problémákra. A hagyományos válaszokon 
kívül (egyezmény létrehozása, ENSZ Ügynökség felállítása) a ius ad bellum egyes 
szabályainak újraértelmezését és a környezetvédelmi jog egyes elveinek alkalmazását is 
szükségesnek tartom egy elõremutató szabályozás kialakítása érdekében.
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Témavezetõ:
Dr. Ádány Tamás

egyetemi docens, PPKE JÁK

MALETICS ADRIENN

MALETICS ALÍZ

jogász
Osztatlan, 5. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

jogász
Osztatlan, 1. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

MENNYIT ÉR EGY EMBERÉLET RUANDÁBAN? A HUMANITÁRIUS 
INTERVENCIÓ ÉRTELMEZÉSI LEHETÕSÉGEI.

A ruandai népirtás negyed évszázados évfordulója alkalmával ismételten elõkerül a 
kettõs kérdés: mennyit ér egy emberélet a válságövezetekben; mennyi áldozat kell 
ahhoz, hogy a nagyhatalmak konszenzusra jussanak a humanitárius beavatkozásokkal 
kapcsolatos döntésekben? A humanitárius beavatkozásokhoz szükséges nagyhatalmi 
konszenzuskényszer a legtöbb esetben háttérbe szorítja az emberi jogi megfontolásokat, 
ami a jogi szempontok mellett komoly morális kérdéseket is felvet. A dolgozat kitûzött 
célja, hogy a ruandai népirtás példáján keresztül bemutassa, hogyan hiúsulnak meg a 
politikai akarat hiányában a humanitárius intervenciók, illetve milyen faktorok képesek 
ma hatást gyakorolni az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának – 
mindenekelõtt az öt állandó tagnak – stratégiai döntéseire. Mára a nemzetközi jogban a 
humanitárius intervenció sokak által meghaladottá vált és a helyét a védelmi felelõsség 
elve vette át, ami jóval több, mint egy megelõzõ koncepció. Azonban az új elv nem 
szüntette meg a humanitárius intervenciót, hiszen mindkettõ ultima ratio választ kíván 
adni a konfliktusokra. Ugyanakkor a védelmi felelõsség harmadik pillére (idõszerû és 
határozott válasz) és a humanitárius beavatkozás is csak a megfelelõ politikai 
támogatottság mentén valósulhat meg. A politikai akarat aktivizálásnak fontos eszköze a 
média, hiszen az újságírók a közvélemény befolyásolásával lényeges közvetett hatást 
gyakorolnak. Kiemelt a regionális és szubregionális szervezetek szerepe is, hiszen 
közvetlen hatást képesek elérni a politikai döntések meghozatalára, a nem kormányzati 
szervezetek pedig jelentéseikben hívják fel a figyelmet a világban zajló emberi jogi 
jogsértésekre; Babits Mihály sorait idézve: „(…) mert vétkesek közt cinkos, aki néma”.
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Témavezetõ:
Dr. Schiffner Imola

adjunktus, SZTE ÁJK
dr. Sziebig Orsolya Johanna

tanársegéd, SZTE ÁJK

KHALIL-AHMAD DÁVID
jogász
Osztatlan, 9. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

PALESZTIN - IZRAELI KONFLIKTUS A DIPLOMÁCIAI VITARENDEZÉS 
TÜKRÉBEN

Dolgozatomban a Palesztin-Izrael konfliktus vizsgálatán keresztül igyekszem a 
nemzetközi jogban ismert nem bírói – más néven diplomáciai - vitarendezési eszközöket, 
valamint azok gyakorlati alkalmazását bemutatni, ideértve a nemzetközi szervezetek 
vitarendezési mecha-nizmusait is. Eközben kitekintek azon kérdésre, hogy az államokra 
nézve az ENSZ Alapok-mány VI. Fejezetében meghatározott rendelkezések kötelezõ 
érvényûek-e, vagy csupán ajánlás jellegûek. Mindezt úgy, hogy egy hosszú ideje húzódó, 
komoly nemzetközi konfliktus történeti alakulásán keresztül ismertetem a 
békefolyamatok során alkalmazott vitarendezési kísérleteket, azok elemzésén keresztül 
rávilágítok az egyes problémákra, olyan körülményekre, amelyek a gyakorlatban 
nagymértékben befolyásolják az fent említett alkalmazását. Továbbá szubsztantív részét 
képezi a dolgozatnak a nemzetközi szervezetek, különösen az Egyesült Nemzetek és az 
Arab Liga vitarendezési mechanizmusainak rövid ismertetése, valamint az elemzett 
konfliktus során a Biztonsági Tanács által hozott azon határozatok kiemelése, amelyek az 
említett disputa rendezésére irányultak. Végezetül pedig a dolgozat további célja, hogy 
meghatározza, hogy ezen határozatok, illetve az ENSZ közremûködése miként mozdí-
totta elõre, illetve milyen hatást gyakorolt a konfliktusra.
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Témavezetõ:
Dr. Kajtár Gábor

adjunktus, ELTE ÁJK

BAZÁNTH BARBARA

MORDIVOGLIA CLIO

jogász
Osztatlan, 7. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

jogász
Osztatlan, 9. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

UTOLSÓ CSEPP A POHÁRBAN - AVAGY A HATÁRON ÁTNYÚLÓ VÍZTARTÓ 
RÉTEGEK NEMZETKÖZI JOGI HELYZETE

A dolgozat célja, hogy bemutassa a nemzetközi jog jelenlegi állását a határon átnyúló 
víztartó rétegek (aquifer) felhasználásával kapcsolatban. Földünk ivóvízkészletének 
95%-a felszín alatti vízrétegekben van elzárva, ezért a jövõ ivóvíz-gazdálkodásának 
központi kérdése, hogy ezeket az államok milyen módon használhatják fel a nemzetközi 
jog szabályainak megfelelõen. Itt elsõsorban az ésszerû és méltányos hasznosítás 
(reasonable and equitable utilization) és az alapvetõ emberi jogok védelme áll egymással 
szemben, ugyanis ezek ellentétes kötelezettségeket rónak az államokra, amely 
konfliktushoz vezethet az ivóvízkészletek felhasználásakor. A dolgozat a világ három, 
határon átnyúló víztartó rétegének vizsgálatán keresztül mutatja be, hogy milyen 
konfliktusok keletkezhetnek az államok között, valamint, hogy milyen 
kötelezettségeknek kell megfelelniük az államoknak és milyen magatartással járnak el 
helyesen. A dolgozat eredményeképpen kiderül, hogy a nemzetközi jogban az államok 
szuverenitása vagy az államok közötti együttmûködés elve érvényesül-e jobban. A 
dolgozat választ ad arra, hogy a nemzetközi jog alkalmas-e ilyen jelentõségû problémák 
kezelésére, és ha igen, akkor milyen választ ad a világ vízgazdálkodásának problémájára.
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Témavezetõ:
Dr. Sonnevend Pál

egyetemi docens, ELTE ÁJK

OROSZ DZSENIFER
jogász
Osztatlan, 9. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

BEFEKTETÉSVÉDELEM ÉS EMBERI JOGOK

A dolgozat célja, hogy a beruházásvédelmi választottbírósági eljárást egy újszerû 
nézõpontból mutassa be, reagálva a jogterületet jellemzõ legitimációs válságra. A 
beruházásvédelmi vitarendezés úgy kerül bemutatásra, mint amelyben az emberi 
jogvédelem gyakorlata ténylegesen alkalmazandó jogforrás, vizsgálva ennek a 
legitimációs válságra gyakorolt hatását. Az eljárást ért kritika úgy hangzik, hogy a 
homályos nemzetközi sztenderdet alkalmazó mindenkori választottbíróság, a 
multinacionális nagyvállalatok érdekeinek kiszolgálója, egyúttal a szuverén 
államhatalom szabályozási mozgásterének korlátozója. A globalizáció ellenes politika 
pártok térnyerése az Amerikai Egyesült Államokban és Európában, kihat a nemzetközi 
befektetésvédelem globális megítélésre. Így felmerült a kérdés, hogy mitõl lesz hosszú 
távon fenntartható a befektetésvédelmi eljárás. A dolgozatban egy konkrét 
beruházásvédelmi sztenderden, a tisztességes és méltányos bánásmód követelményén 
keresztül mutatom be a legitimációs válságot és annak mérséklését célzó intézményes 
reformjavaslatokat, rámutatva utóbbi hiányosságaira. Amellett érvelek, hogy a 
befektetésvédelmi esetjog kiegészíthetõ, gazdagítható az emberi jogvédelmi 
gyakorlattal, melynek célja a legitimációs válság következményeinek enyhítése. Azért, 
hogy az emberi jogvédelmi gyakorlat legitimációs válságra gyakorolt lehetséges hatását 
demonstráljam, összehasonlítom a tisztességes és méltányos bánásmód követelményét 
értelmezõ választottbírósági gyakorlatot, az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
tulajdonvédelemre valamint tisztességes eljárásra vonatkozó esetjogával. Az 
összehasonlítás eredményeképp, a két jogterület közelítése lehetõvé teszi, hogy a 
választottbíróság olyan uniformizált nemzetközi sztenderdet alkalmazzon, amelyet nem 
a külföldi befektetõk „elit” klubjának igényei formáltak.
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Témavezetõ:
Dr. Víg Zoltán

adjunktus, SZTE ÁJK

HAJDU GÁBOR
jogász
Osztatlan, 9. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

CETA: A KÜLFÖLDI BEFEKTETÕK CARTE BLANCHE-JA?

A dolgozat a CETA szabadkereskedelmi egyezmény befektetésvédelmi újításait kutatja, 
különös tekintettel azok potenciális hatásaira, illetve hiányosságaira. Szerkezetileg 
három részre bontja a szerzõ a témát, elõször történeti szempontból vizsgálja a szerzõdõ 
felek befektetésvédelmi szabályait, majd az egyezmény befektetésvédelmi részét 
mutatja be, különös hangsúlyt fektetve a CETA által bevezetett új befektetésvédelmi 
eljárás részletezésére. Harmadik témaként a dolgozat megvizsgálja az egyezmény 
befektetésvédelmi részének textuális problémáit, illetve az ezek által okozott potenciális 
társadalmi, gazdasági hatásokat. A szerzõ által kiemelt két legjelentõsebb probléma az 
úgynevezett „regulatory chill”, és a befektetõ fogalom általánosságából eredõ „trójai 
faló” probléma. A szerzõ arra a következtetésre jut a dolgozatban, hogy ezeket a 
problémákat lehetséges orvosolni az egyezmény szövegében tett korrekciók 
segítségével, és a dolgozat végsõ részében konkrét javaslatokat is tesz ilyen 
korrekciókra.

Témavezetõ:
Dr. Szabó Sarolta

egyetemi docens, PPKE JÁK

VARGA CSILLA KATALIN
jogász
Osztatlan, 9. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

ÉRTÉKEK KOLLÍZIÓJA? EMBERI JOGOK VERSUS ÜZLETI ÉRDEKEK

„Az üzlet világa éppúgy igényli az emberi jogokat, mint ahogyan az emberi jogok az 
üzleti világot.”
Mary Robinson, egykori ENSZ emberi jogi fõbiztos gondolata tökéletesen tükrözi 
dolgozatom mondanivalóját. Az emberi jogok és az üzleti érdekek olykor konkurálnak, 
olykor harmonizálnak egymással.
Ebbõl kiindulva dolgozatom egyik vezérfonala a gazdasági társaságok emberi jogsértõ 
magatartása. A problémafelvetés így hangzik:
Egy multinacionális vállalat milyen mértékben és módon befolyásolhatja dolgozói 
személyiségi jogait? A munkavállalók közötti ún. randi tilalom elrendelése miként 
konkurálhat az emberi méltósággal, az egyén magánéletéhez és személyes 
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szabadságához fûzõdõ jogával? Mosdóhasználat helyett pelenkahasználat a 
munkaidõben? Avagy a gazdasági társaság üzleti érdeke mindenek felett? A megfelelõ 
válaszadás érdekében szemügyre vettem a kontinentális és az angolszász jogi 
szabályozást gyakorlati példák bemutatásával. Értekezésem számos emberi jogsérelmet 
nevesít. Azonban a gazdasági társaságok szélsõségesen negatív megítélésével nem értek 
egyet. Sõt, támogatom olyan munkavállalói kötelezettségek törvényi szintû bevezetését, 
mint a rendszeres munkahelyi testedzés.
A dolgozat másik alapgondolata a gazdasági társaságok alapjogokkal történõ 
felruházása. Azaz a jogi személyeket megillethetik-e olyan emberi jogok, amelyek 
szükségszerûen a természetes személyekre vonatkoznak? Legyen az vallásszabadság, 
vélemény nyilvánítás szabadsága vagy önvád tilalma.
További problémafelvetés az emberi jogi sérelmek határokon túl ívelõ érvényesítésének 
lehetõsége. Ehhez a tengerentúlra kalauzolom az olvasót, azaz az Egyesült Államokba. 
Olyan magatartások kerülhetnek az amerikai igazságszolgáltatás égisze alá, amelyeket 
nem az ítélkezõ államban tanúsítottak. Mégis mi ennek az alapja? Ez is kiderül a 
dolgozatból.
Végül, de nem utolsó sorban górcsõ alá veszem a Wal-Mart Etikai kódexét a magyar 
szabályozás szintjén. Mi történne, ha a Wal-Mart hazánkban is érvényesítené randi 
tilalmát? Általános felháborodás német módra vagy megengedés amerikai módra?

Témavezetõ:
Dr. Glavanits Judit

egyetemi docens, SZE ÁJK

SZAKÁLY ZSÓFIA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

KAPKOD, MINT BERNÁT A MENNYKÕHÖZ, AVAGY A GYORSASÁG 
SZEREPE A BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNY JOGGYAKORLATÁBAN

A Bécsi Vételi Egyezmény - az Egyesült Nemzeteknek az áruk adásvételi szerzõdéseirõl 
szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezménye – a nemzetközi 
adásvételre vonatkozó szabályokat egységesítõ nemzetközi egyezmény. A Konvenció 
internacionális jellegébõl adódóan a különbözõ eljáró fórumokon, nélkülözhetetlen 
kritériumként jelenik meg az egységes értelmezés követelménye. Dolgozatomban az 
Egyezmény rendelkezései között megtalálható, az áru szerzõdésszerûségére vonatkozó 
szabályokkal (35. cikk), az eladóra vonatkozó szállítási/teljesítési határidõvel (33.cikk), 
a vevõ megvizsgálási kötelezettségével (38. cikk), illetve a minõségi hibára való 
hivatkozással (39. cikk) kapcsolatos releváns nemzetközi esetjogot tekintem át, a 
vonatkozó szakirodalom bemutatásával együtt. A dolgozat kutatási témája az értelmezés 
egységességének kérdésköre, vizsgálva azt, hogy a jogalkalmazói fórumokon 
megfigyelhetõ-e törvényszerûség, egységes álláspont, vagy pedig inkonzisztencia 
jelenik meg a joggyakorlatban az idõtartamok értelmezése tekintetében. A feldolgozott 
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jogesetek alapján megállapítható, hogy az ítélkezõ fórumok döntéseiben a 
következetlenség általánosnak mondható, amely Konvenció céljának egyértelmûen nem 
felel meg. Az egységes értelmezés elõsegítése érdekében, alternatív megoldási 
javaslatként, de lege ferenda javaslatokat fogalmazok meg az ideális szabályozási 
mintaként.

Témavezetõ:
Dr. Glavanits Judit

egyetemi docens, SZE ÁJK

WELLMANN BARNA BENCE
jogász
Osztatlan, 9. félév
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

MENTESÍTHET-E A HÉT SZÛK ESZTENDÕ A TELJESÍTÉS ALÓL? AVAGY A 
NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZÕDÉSEK EGYES FELELÕSSÉGI 
KÉRDÉSEI

E pályamunkában a Bécsi Vételi Egyezmény 79. cikkének (1) bekezdése kerül a kutatás 
középpontjába, amely az elõre nem látható, elháríthatatlan akadályról, illetve annak 
szerzõdésszegés esetén a kontraktuális viszonyokban betöltött hatásáról szól. Ez az 
akadály a magyar szakirodalomban és jogtudományban egyaránt használatos, de 
hétköznapjainkba is egyre jobban beszivárgó elnevezéssel vis maiornak, vagy a 
nemzetközileg legelterjedtebb, legáltalánosabb elnevezéssel force majeure-nek hívott 
körülmény. Az intézmény legfontosabb joghatása az lehet, hogy a jogalkotó által 
meghatározott feltételek együttes fennállása esetén mentesítheti a szerzõdést megszegõ 
felet a kötelezettségeinek nemteljesítése miatt õt terhelõ felelõsség alól. A kutatási 
eredmények alapjá mind a belsõ jogi, mind pedig a nemzetközi bíráskodás esetjoga 
teljességgel vegyes képet mutat e téren. A vizsgált témakör fõ kérdése, és amely kérdés 
köré az egész dolgozat épül, nem más, mint hogy megállapításra kerüljön: milyen 
esetekben értékeli, illetve értékelheti az eljáró bíróság a szerzõdés teljesítése során 
felmerült, ténylegesen vagy csak látszólag ellenõrzési körön kívüli, elháríthatatlan 
akadályokat mentesítõ körülményként? Vajon felállíthatók-e olyan kategóriák, 
esetkörök, amelyekrõl általánosságban kijelenthetõ, hogy egyértelmûen igen vagy épp 
ellenkezõleg, szinte biztosan nem eredményeznek mentesülést?
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Témavezetõ:
Dr. Osztovits András

egyetemi docens, KRE ÁJK

PÁLI FATIME LEJLA
jogász
Osztatlan, 7. félév
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

ÚT, AZ EURÓPAI ÖRÖKLÉSI RENDELET MEGSZÜLETÉSÉIG

A dolgozat az elején be kívánja mutatni a joghatóság, az alkalmazandó jog, a határozatok 
elismerése és végrehajtása, a végintézkedések kapcsán felmerült problémákat, amelyek 
indokolttá és szükségessé tették az európai öröklési rendelet megalkotását, továbbá a 
megoldásukra szolgáló szabályozásokat, különös tekintettel az európai öröklési 
bizonyítványra.
A dolgozat fel kívánja tárni, hogy a rendelet által kitûzött célokat mennyire sikerült 
megvalósítani, illetve a rendeletben meghatározott joghatósági és kollíziós szabályok 
valóban alkalmasak-e a nemzeti szabályok felváltására, és egy egységes európai szabály 
kialakítására?
A dolgozatom elején az összehasonlító módszert alkalmazva kívántam felvillantani az 
egyes tagállamok nemzeti kollíziós jogi szabályait, és rávilágítani a szabályok 
különbözõségébõl eredõ problémákra, amelyek komoly igényérvényesítési nehézséget 
jelentettek az örökösök számára.
A dogmatikai értelmezés során megállapíthatóvá vált, hogy az öröklési rendelet francia 
szövegtervezete szó szerint használja a megfelelõ jogi, szakmai kifejezéseket, míg az 
angol szöveg gyakran eltér ezektõl.
Üdvözlendõ az öröklési rendelet által bevezetett kollíziós szabályok egységesítése, mely 
jelentõs áttörést jelent a nemzetközi elemet tartalmazó öröklési ügyekre vonatkozóan, 
hiszen nem pusztán az eljárásjogi nehézségeket sikerült feloldania, hanem jelentõsen 
megkönnyíti az örökösök igényérvényesítési lehetõségeit is. Arra a kérdésre a válasz, 
hogy az öröklési rendeletnek sikerült-e kialakítania egy egységes szabályozást a 
joghatóságra, és az alkalmazandó jog meghatározására, véleményem szerint a válasz 
igen. A dolgozatban felsorakoztatott gyakorlati esetek is ezt támasztják alá.
A dolgozatomban fel kívántam tárni azokat a lényeges megoldásokat, amelyeket az 
öröklési rendelet nyújt a megalkotását indokoló problémákra, bemutatni a rendelkezései 
mellett, illetve ellene szóló érveket. Igyekeztem mind az elméleti, mind a gyakorlati 
oldalon kikristályosodni látszó problémákra megtalálni a megoldásokat, mely 
problémák korábban már más európai polgárjogi területen is jelentkeztek.
A fent ismertetett elemzések során arra a következtetésre jutottam, hogy nagy 
joggyakorlati hiányosságot pótol az öröklési rendelet, azonban néhány kérdés még 
jövõbeni szabályozást igényel, úgymint: a végintézkedések, valamint a hagyatéki 
eljárást jogerõsen befejezõ határozatok Unión belüli egységes nyilvántartása, továbbá az 
európai öröklési bizonyítvány részletszabályainak a kidolgozása.
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Témavezetõ:
Bordás Péter

tanársegéd, DE ÁJK

KARÁCSONY TAMÁS
közigazgatás-szervezõ
BA, 5. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A CSALÁDTÁMOGATÁS MEGJELENÉSE A HAZAI SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓ SZABÁLYOZÁSBAN

A dolgozatom témájának alapját a rendszerváltás elõtt bekövetkezett adóreform révén 
kialakult adónem, a személyi jövedelemadó adta. A témaválasztás indoka döntõen annak 
tudható be, hogy nem csak a személyi jövedelemadó, de azon belül a családi kedvezmény 
alakulása is a társadalom széles rétegét érintõ témakör, ugyanis számottevõen lehet vele 
befolyásolni a családok anyagi jólétét, helyzetét. A téma aktualitása is figyelemre méltó, 
tudniillik a 2010 óta hatalmon lévõ Kormány ideológiájában kardinális szerepet tölt be a 
társadalom alapvetõ egységének, a családnak a sokoldalú segítése, a gyermekes családok 
jövedelmi esélyegyenlõségének a javítása.
Ennek a bonyolult kérdéskörnek a tisztázása érdekében vizsgáltam a rendszert, és 
egyben lefektettem hipotéziseimet is:
- A személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó kedvezmények alkalmasak a családok 
támogatására.
- A különbözõ kormányzatok eltérõ módon veszik figyelembe a családfenntartás és a 
gyermeknevelés költségeit a személyi jövedelemadózás során.
- A szabályozás jelenlegi formájából adódóan a családi kedvezmény valójában a közép és 
a felsõ osztály családi kedvezménye.
- A családok támogatása nem csak pénzügyi jogi, hanem közpolitikai kérdés is, mely a 
társadalmi újraelosztás, igazságosság és méltányosság elvével hozható összefüggésbe.
A dolgozat megírásának végeztével világossá vált számomra, hogy a kedvezmény 
formája és mértéke leginkább politika-függõ. Véleményem szerint bármely társadalmi 
rétegben élõ állampolgár számára elfogadható személyi jövedelemadó szabályozás nem 
létezik, így nem lehet azt mondani, hogy elfogadhatatlan lett volna bármely vizsgált 
idõszak családi kedvezmény rendszere. A hipotézisekben szereplõ állításom miszerint 
ma a családi kedvezmény a közép és felsõ osztály kedvezménye igazolást nyert a 
dolgozat végére. A szabályozás jelenlegi formájában egyértelmûen a gazdagabb 
családoknak kedvez. A gyermekenként eltérõ mértékû kedvezményt jónak tartom, 
ugyanakkor a számított adót csökkentõ kedvezményfajta mindenképp igazságosabbnak 
mondható, és a kedvezmény mértékének csökkentésével és ezzel az érvényesítési 
módszerrel már nem csak a közép és felsõ osztály kedvezménye lenne a családi 
adókedvezmény.
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Témavezetõ:
Dr. Szilovics Csaba

egyetemi docens, PTE ÁJK

ABAY-NEMES MÁTÉ
jogász
Osztatlan, 6. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

ADÓFIZETÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZÕK

Dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen tényezõk és hogyan 
befolyásolják az adófizetési hajlandóságot, valamint az adómorált, illetve arra, hogy 
milyen módon lehet ezeket javítani. Kutatásom gerincét a politika és a társadalom 
adófizetõre gyakorolt hatásai alkotják. 
Elemzem azt, hogy konkrét állami magatartásokra az egyén, milyen módon reagál, és ez 
milyen következményekkel járhat. Az általam elolvasott szakirodalmak alapján 
véleményt formálok arról, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek adójogi 
jogkövetés szempontjából a legrosszabb hatással vannak az egyénre, és melyek azok, 
amik az adófizetési hajlandóságot növelik. 
A társadalom befolyása kapcsán elsõsorban a közvetlen környezet hatásait vizsgálom, de 
hangsúlyt fektetek az adótanácsadók elhanyagolhatatlan szerepére is. 
Végül kitérek a pénzügyi kultúra fontosságára, és arra, hogy milyen módon lehet 
leghatékonyabban fejleszteni.

Témavezetõ:
Dr. Kampler Béla

egyetemi docens, SZTE ÁJK
dr. Szakály Zsuzsa

tudományos segédmunkatárs, SZTE ÁJK

MÁTRAI JÓZSEF
jogász
Osztatlan, 7. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A KÖZTEHERVISELÉS KÖTELEZETTSÉGÉNEK MEGVALÓSULÁSA AZ 
INGATLANADÓZTATÁS ALAPJÁBAN

Az alkotmányjog különbséget tesz az alapvetõ jogok és kötelezettségek között, e 
kötelezettségek közül jelen tanulmány a közteherviselés kötelezettségével foglalkozik 
az ingatlanadóztatásban.
A kötelezettségek rendszerének csúcsán a más jogainak tiszteletben tartása mellett a 
közteherviselés található, mert a jogok fõ védelmezõje az állam, amely létezésének fõ 
forrása a mûködéséhez való anyagi hozzájárulás.
A közteherviselés ingatlan-adóztatásbeli megjelenésének részletes vizsgálata elõtt két 
adótényálláson keresztül kerül bemutatásra a kötelezettség való életbeli manifesztációja, 
a probléma forrása. Ez a két tényállás rávilágít a hatályos ingatlanadóztatásunk groteszk 
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vonásaira.
A probléma megoldása elõtt a közteherviselés és az ingatlanadóztatás 
kritériumrendszere kerül maghatározásra, amely mind az Alkotmánybíróság, mind a
Kúria Önkormányzati Tanácsának gyakorlatára alapul.
Végül javaslatomban kifejtem, milyen megoldási lehetõségek lehetnek, vagyis a 
hatályos ingatlanadóztatási rendszerünk, mely módosításaival lehetne orvosolni az 
alkotmányos hiányosságokat. Külön hangsúlyt fektetek az adóztatás alapjára és ezt az 
alapot képzõ vagyontárgy értékének megállapítására. Mindezek szellemében a 
bevezetésben felvázolt tényállásokból eredeztethetõ vitás kérdés megválaszolása képzi a 
mû fõ irányvonalát.

Témavezetõ:
Dr. Pfeffer Zsolt

adjunktus, PTE ÁJK

FÜLÖP GYÖRGY IMRE
jogász
Osztatlan, 6. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS A LAKÁSTÁMOGATÁSI RENDSZER 
KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ OTTHONTEREMTÉSBEN

Korosztályom jelentõs része, sõt talán még az idõsebb generációk sem tudják, hogy 
milyen nehéz megteremteni egy igazi otthont. Az otthon a családalapítás és a megfelelõ 
gyermeknevelés nélkülözhetetlen alapja, valamint az embernek a társadalomban 
betöltött szerepéhez kapcsolódó elengedhetetlen szükséglet.
Napjainkban nagyon sokat lehet hallani az otthonteremtés fontosságáról, de a legtöbben 
csak a támogatási lehetõségeket, ajánlatokat ismerik.
Ezzel szemben ez a monográfia, inkább az otthonteremtés állami szerepvállalását 
mutatja be a jogszabályi háttéren keresztül. A dolgozat a téma idõszerûségét kihasználva, 
próbálja bemutatni az otthonteremtés szerteágazó részelemeit és a közérthetõ 
megfogalmazáson keresztül az ismereteket és lehetõségeket közelebb vinni az 
olvasóhoz.
Az otthon szubjektív megközelítésétõl, az ingatlanpiac közelmúltjának alakulásán át, 
egészen a lakástámogatási rendszer elemei mögött megbújó jogszabályi háttér által 
nyújtott lehetõségek kiaknázásával, tömören és átfogóan mutatja be a támogatási 
jogviszony keretei között megvalósítható opciókat, valamint további alternatívákat 
kínálva, az ingatlanpiac élénkítésének és az otthonteremtési programok 
megvalósulásának további lehetõségeit. Az Európai Unió tagállamaként feltétlenül 
szükségesnek tartom az uniós jogi háttér vizsgálatát, különösen az új építésû lakások 
kedvezményes áfakörbe való sorolásához esetlegesen kötõdõ kötelezettségszegési 
eljárás lehetõségét, valamint a más országokban már jól bevált otthonteremtési 
lehetõségek rövid ismertetését.
A dolgozatom fõ irányvonala a magyar ingatlanpiac élénkítése és a családok otthonhoz 
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jutásának támogatása, a napjainkban is igényelhetõ, a lakástámogatási rendszer keretei 
között megjelenõ, vissza nem térítendõ támogatás jogi hátterének, a jogviszony 
keletkezésének, tartalmának, biztosítékainak részletesebb elemzése.
Véleményezem a rendszer adta lehetõségeket, összevetve más alternatívákkal. Fel kell 
tenni a kérdést, hogy az adott megvalósítási formának mi lesz az eredménye és annak 
milyen következményei és hatási lesznek az ingatlanpiacra és a családok otthonhoz jutási 
lehetõségeinek alakulása szempontjából.
Kiemelkedõen fontosnak tartom, hogy az emberek a jog sûrû erdejében kiigazodva, 
tisztában legyenek az általuk igénybe vett vagy lehetõségként felmerülõ otthonteremtést 
segítõ támogatások, kedvezmények mûködésével és a gyakorlati manifesztálódásukkal.

Témavezetõ: 
dr. Ráth Olivér

megbízott oktató, PPKE JÁK

HANICH VERONIKA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

A „MAGÁNCSÕD” CSÕDJE? A TERMÉSZETESEN SZEMÉLYEK 
ADÓSSÁGRENDEZÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HITELINTÉZETEKKEL 
SZEMBEN FENNÁLLÓ TARTOZÁSOKRA

Magyarországon az eladósodott természetes személyek száma ma is több ezres 
nagyságú. A 2008-as gazdasági válságot követõen az állam a bajba jutott, fizetési 
nehézségekkel küzdõ személyek segítésére több kilábalási eszközzel is próbálkozott. 
Ezek közül a legjelentõsebb a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. felállítása, a végtörlesztés és a 
forintosítás volt.
2015. június 30-án az Országgyûlés elfogadta a természetes személyek 
adósságrendezésérõl szóló 2015. évi CV. törvényt, amivel egy jelentõs mérföldkõhöz 
érkezett, azonban kérdéses, hogy beváltja-e a hozzáfûzött reményeket a hazai jogalkotás. 
A jogalkotók elõtt számos külföldi példa szolgált alapul, közös vonása ezeknek, hogy az 
adós adósságaitól meghatározott idõ elteltével mentesül. A törvény – a köztudatban 
leginkább elterjedt megnevezés szerint a magáncsõd, avagy a családi csõdvédelem – 
célja mindenekelõtt az eladósodott természetes személyek adósságcsapdából való 
kimentése, a törlesztõ részletek visszafizetésének az elõsegítése és a családok 
megmentése az anyagi ellehetetlenüléstõl. 2015 szeptemberétõl a nem fizetõ 
jelzáloghitelesek, 2016 októberétõl, pedig bárki igénybe veheti ezt az intézményt.
Az eljárás lényege, hogy meghatározott idõ elteltével az adós meglévõ adósságaitól 
megszabaduljon, és tiszta lappal új életet kezdhessen. A törvény értelmében lehetõség 
van a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásra és a bírósági adósságrendezési 
eljárásra, elõbbi esetben a fõhitelezõ, utóbbi esetben pedig a Családi Csõdvédelmi 
Szolgálat által kijelölt családi vagyonfelügyelõ szerepének fontossága mutatkozik meg.
A felmérések szerint annak ellenére, hogy egy nagyon hasznos intézményrõl van szó, az 
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igénybevételre jogosultak és az igénybe vevõk száma között nem áll fenn egyenes 
arányosság. A jövõben az intézmény érintettekkel való megismertetése, a feltételek még 
nagyobb tisztázottsága, a részletekbe menõ pontosítás és a magyar adóssághelyzetre való 
precízebb reagálás lenne a fõ cél.
Dolgozatomban elsõsorban a jogintézmény bemutatására, ezen belül is a bíróságon 
kívüli eljárás szerepének fontosságára, társadalomban betöltött szerepére, illetve a 
pozitívumok és negatívumok ismertetésére fókuszálok.

Témavezetõ: 
Dr. Boóc Ádám

egyetemi docens, KRE ÁJK
Dr. Ercsey Zsombor

egyetemi docens, KRE ÁJK

ASZTALOS ROLAND
jogász
Osztatlan, 9. félév
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A SZÉKHELYÁTHELYEZÉS PROBLÉMAKÖRE AZ ADÓELKERÜLÉS ÉS 
ADÓOPTIMALIZÁLÁS TÜKRÉBEN

2014. április elején érdekes folyamatok zajlottak le a világban az adózás és a gazdasági 
társaságok vonatkozásában is. Több hírportál és napilap egyszerre írt az úgynevezett 
panamai offshore ügyekrõl. Ez önmagában nem lett volna érdekes, de az már inkább, 
hogy az offshore ügyekben az érintettség és az érdekeltség sokkal mélyebbre nyúlik, 
mint az az ember elsõre gondolná. Ráadásul a panamai ügyeket 1-2 évvel megelõzte a 
sokkal kisebb visszhangot kapó ciprusi és máltai offshore ügyek és ügyletek. E 
történések inspiráltak arra, hogy kutatni kezdjem mélyebben, hogy az offshore ügyletek 
vonatkozásában hogyan használják ki a gazdasági társaságokat. Dolgozatom 
elsõdlegesen az európai térség, az Európai Unió problémáira koncentrál.
Dolgozatom elsõ részében a gazdasági társaságok alapításával és székhelyükkel 
kapcsolatos kérdéssel foglalkozom. A dolgozatban a székhelyáthelyezés kérdéskörével 
és lehetséges módozataival foglalkozom elsõként, melyet adójogi és társasági jogi 
metszetében is vizsgálnom kell a téma érdekében. E vizsgálat következtében számos 
egyéni fogalmat is használni kellett, annak érdekében, hogy a felvett gondolatfonalat 
komplex módon követni lehessen.
A tanulmány második részében az adóelkerülés és adóoptimalizálás közötti vékony 
határt vettem vizsgálat alá, valamint tanulmányoztam e két adózással kapcsolatos 
magatartás eszközkészletét. A dolgozat fontos része Málta és Ciprus adózással és 
társasági joggal kapcsolatos intézkedései.
A dolgozat harmadik része az adózással kapcsolatosan nem egy szokványos 
megközelítés. A tanulmányban érdekes rész a kettõs adóztatást elkerülõ egyezmények 
kritikai megközelítése.
A dolgozat végsõ célja a felvetett gondolatok, a konklúzió esetleges megválaszolása és 
az Európai Unió, valamint a nemzeti jogalkotó szervek e területen fellelhetõ 
mulasztásaira való rávilágítás és esetleges de lege ferenda megfogalmazása.
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Témavezetõ: 
Bordás Péter

tanársegéd, DE ÁJK

PROKAJ EDINA
közigazgatás-szervezõ
BA, 5. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN MEGJELENÕ 
CSALÁDTÁMOGATÁSOK KÖZPÉNZÜGYI VIZSGÁLATA

Dolgozatom témájaként a családtámogatások közpénzügyi vizsgálatát választottam, 
melynek alapját az adta, hogy már az Alaptörvényben is megjelenik a család fogalma, 
mint a társadalom alapegysége. Az anyagi szûkösség a mai társadalom egyik legnagyobb 
problémája, melynek hatásai már felfedezhetõk az emberek mindennapi életében, 
többek között a családalapításról hozott döntés meghozatala során. Fontos kérdéssé vált 
tehát, hogy az állam milyen pénzügyi segítséget tud nyújtani a családoknak az 
adórendszeren túlmenõen?
A vizsgálat fókuszában az elmúlt évtized családtámogatási formáinak és mértékeinek 
vizsgálata áll, koncentrálva a változás tendenciájára. A családtámogatások központi 
költségvetésben szereplõ kiadási elõirányzatainak és a ténylegesen teljesített kiadások 
összehasonlításával próbáltam hipotéziseimet bizonyítani. Kutatásom alapját szolgálta 
az is, hogy az éves központi költségvetésekben változó mértékben vannak jelen a 
szociális támogatásokra fordítható elõirányzatok, mely nagyban összefügg a 
kormányzati ciklusok váltakozásával. Mindez kiegészítésre került az államháztartási 
alapelvek elemzésével a családtámogatási formák finanszírozása során.
A vizsgálati módszerekrõl elmondható, hogy a 2006-2016 közötti idõszak vizsgálatakor 
leginkább a költségvetési és zárszámadási törvények empirikus elemzése, az indukció és 
dedukció módszere, a további fejezeteknél a jogelemzõ, szakirodalom-feltáró 
tevékenység volt segítségemre, kis részben támaszkodva a nemzetközi 
összehasonlításra. Az elemzés fókuszában alapvetõen a családi pótlékot, a 
gyermeknevelési támogatást, a gyermekgondozási díjat, gyermekgondozási segélyt, 
valamint anyasági támogatást állítottam.
Munka eredményeként megállapítható, hogy a vizsgált 2006 és 2016 között idõszakban a 
választott családtámogatási formák kiadási elõirányzat összegei és a teljesített kiadási 
összegek között nem volt mérvadó különbség, az állam mindig jól megalapozott 
költségvetéseket hozott létre szociális szempontból. Megállapítást nyert az is, hogy a 
központi költségvetés kiadási oldalán az elmúlt években nõttek a családokhoz 
kapcsolódó szociális kiadások. Bár önmagában ez nem teljesen biztató, hiszen a 
növekedés egyik oka, hogy a válság utáni idõszakban egyre több család került nehéz 
helyzetbe, mely az alanyi jogon járó támogatásokat megnövelte. Másrészt azt is 
figyelembe kell venni, hogy a növekvõ támogatás hatása kevésbé mutatható ki mondjuk 
a szegénységben élõ családok csökkenésével.
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Témavezetõ: 
dr. Kálmán János

tanársegéd, SZE ÁJK

KIRÁLY PÉTER BÁLINT
jogász
Osztatlan, 9. félév
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

A VÁLSÁGMEGELÕZÉS ÚJ ESZKÖZE: A MAKROPRUDENCIÁLIS POLITIKA

Dolgozatom témája a 2008-as gazdasági válság hatására kialakult makroprudenciális 
politika.
A gazdasági válság kitörése arra kényszerítette az államokat, hogy az adófizetõk 
pénzébõl mentsék meg a pénzintézeteket annak érdekében, hogy a pénzügyi rendszer és 
gazdaság stabilitása helyreálljon. A stabilizációs intézkedések megtétele mellett az 
államok elkezdték kidolgozni egy olyan keretrendszer alapjait, amely képes a 
bankválság továbbgyûrûzését vagy egy újabb kialakulását megelõzni. Ennek 
eredményeként jött létre a makroprudenciális politika, amely egy szemléletváltást hozott 
a pénzügyi szabályozás és felügyelet terén.
A dolgozatban elõször is bemutatom a makroprudenciális politika alapvetéseiként az 
annak kialakulásához vezetõ okokat, fogalmát, célrendszerét és azt a paradigmaváltást, 
amit mindez eredményezett. Valamint röviden vázolom a gazdaságpolitikák körében 
elfoglalt helyét. Ezt követõen a makroprudenciális politika jogi kereteit vizsgálom meg 
nemzetközi, Európai Uniós és hazai viszonylatban, mindegyiken belül bemutatva az 
intézményi és szabályozási kereteket. Végezetül foglalkozom a makroprudenciális 
hatóságok hatáskörei, döntéshozatala, átláthatósága, függetlensége és 
elszámoltathatósága kapcsán felmerülõ jogi problémákkal, amelyekre de lege ferenda 
javaslataimban igyekszek megoldást találni.

Témavezetõ: 
Dr. Nagy Zoltán

egyetemi docens, ME ÁJK

KATONA BALÁZS
jogász
Osztatlan, 9. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ ADÓELKERÜLÉSSEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK AZ ÁFA 
SZABÁLYOZÁSBAN

„Két dolog biztos az életben, az adó és a halál.”
(Benjamin Franklin)

Az általános forgalmi adóból származó bevétel a hazai költségvetés egyik legjelentõsebb 
tétele, az összes bevétel körülbelül 30%-a származott ezen adófajtából az elmúlt évek 
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során. Ezzel kapcsolatban az adóelkerülés problémája hazánkban is egyre nagyobb 
méreteket öltött, köszönhetõen részben az „Európa-bajnok” áfa kulcsnak, amely 
kirívóan nagy adóterhet jelent a piaci szereplõk számára, ez az áfa elcsalására ösztönözi 
õket. Mondhatjuk, hogy a szürke- és feketegazdaság reneszánszát éli, mivel az Európai 
Unión belüli gazdasági kapcsolatok további lehetõségeket nyújtanak az adóelkerülõk 
számára az uniós tagállami adóhatóságok együttmûködésének hiánya miatt. Az 
adóelkerülésbõl származó adóhiány, a meg nem fizetett áfa, a jogosulatlanul levont, 
valamint visszaigényelt áfa több százmilliárdos kárt okoz évente a hazai 
költségvetésnek. Mind az Európai Bizottság, mind a Nemzeti Adó- és Vám Hivatal 
komoly harcokat vív az adóelkerülésben és adócsalásban résztvevõk ellen. 
Dolgozatomban arra törekszem, hogy bemutassam azokat a problémás területeket a 
hazai szabályozásban, ahol változtatásokra lenne szükség. Továbbá szeretném felhívni a 
figyelmet a hatályos szabályozás azon szegmenseire is, ahol ugyan már történtek 
intézkedések, de még további potenciális lehetõségeket rejt a szabályozás, gondolok itt 
például az online pénztárgépek és az EKÁER-rendszer alkalmazási körének 
kiszélesítésére. Ezenkívül a láncértékesítésen alapuló csalásokat is szeretném röviden 
szemléltetni.
Nemzetközi gyakorlat azt mutatja, hogy vannak hatékony eszközök az adóelkerülés 
visszaszorítására, remek példa erre az Amerikai Egyesült Államokban alkalmazott MCA 
(managed compliance agreement) és MAA (managed audit agreement) modellek, 
valamint a brazil Ricardo Varsano által kidolgozott kettõs áfa kulcs-modell is. Szeretném 
ismertetni e modellek lényegét és alkalmazhatósági körét. Vizsgálódásom elsõdleges 
célja tehát az adóelkerüléssel kapcsolatos problémák feltárása és az adócsalás elleni harc 
során alkalmazott eszközök és intézkedések átfogó elemzése.

Témavezetõ:
dr. Veres Zoltán

megbízott oktató, PPKE JÁK

ABBAS BENJAMIN AZIZ
jogász
Osztatlan, 7. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

AZ ISZLÁM JOGON ALAPULÓ BANKFINANSZÍROZÁSI TECHNIKÁK - 
AVAGY LEHET-E PROFIT KAMAT NÉLKÜL?

Az iszlám pénzügyi élet már régóta felkeltette érdeklõdésemet nem csupán az iszlám jog 
alapján mûködõ olajországok gazdagsága és pompája, lenyûgözõ turista látványosságai 
fogtak meg, hanem az is egyre inkább foglalkozatott, hogy ezen hatalmas pénzforgalmat, 
amivel rendelkeznek, a felek hogyan bonyolítják le kamatmentes szolgáltatásaikkal 
egymás között, milyen befektetéseket finanszíroznak, illetve pénzügyi ügyleteik során 
milyen elveknek, szabályoknak kell megfelelniük, amely jogszerûnek tekinthetõ.
A kutatásom során egy olyan globális szintû problémára szeretnék megoldást találni, 
amely lehetõséget nyújthatna, egy etikusabb, ügyfélközpontúbb bankrendszer 
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kialakítására és ezáltal a pénzügyi válságok ”ördögi körének” megelõzésére is. Mindezt 
az iszlám jog bankrendszerének szigorú, de annál inkább logikus berendezkedése és 
magyarázata szerint szeretném ismertetni. Fontos tudni, hogy az iszlám alapelvei szerint 
mûködõ bankok ma már nem csak az iszlám vallás szerint élõ, mintegy 1,6 milliárd 
embernek a pénzügyi hitel-és kamat lehetõségeit biztosítja, hanem a vallástól 
függetlenül más személyek is egyre nagyobb számban élnek az iszlám bankok által 
nyújtotta pénzügyi szolgáltatásokkal.
Mûvemben elõször áttekintést szeretnék kínálni az iszlám gazdasági alapelveirõl, majd 
arról, hogy hogyan illeszkedik a bankrendszer ezen elvek felépítésébe. Második 
lépésként részletesen kifejtem a kamat tilalmának eredõjét és annak elvét. Harmadik 
lépésként az iszlám bankrendszert mutatom be annak történeti kialakulásával kezdõdõen 
egészen a modern korig, az iszlám bankok terjeszkedéséig. Negyedik lépésként az iszlám 
kamatmentes finanszírozási technikáira térek át és azokat részleteiben elemzem. Ötödik 
lépésként az iszlám-és a konvencionális bankrendszert hasonlítom össze.
Utolsó lépésként, mint egy végsõ konklúzióként rámutatok arra, hogy miért is lenne 
szükséges, illetve alkalmasabb az iszlám egyes gazdasági elveinek és finanszírozási 
technikájának integrációja a XXI. századi európai hitelintézetek számára, hogy 
változtassanak a hitel-és kamatszokásaikon a pénzügyi válságok megelõzése, társadalmi 
szerepvállalásuk növelése és a bankok illetve ügyfeleik kölcsönös, hasznos 
együttmûködésük megteremtése érdekében.

Témavezetõ:
Dr. Nagy Zoltán

egyetemi docens, ME ÁJK

CSIZMÁR ADA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ OKTATÁS FINANSZÍROZÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEI

Úgy gondolom, nem túlzás, ha kijelentjük: az oktatásba fektetni az egyik leginkább 
megtérülõ, és sok tekintetben a legjövedelmezõbb döntés. Ha csak hazánk közelmúltbeli 
belügyeire gondolunk, megállapíthatjuk, hogy az oktatás témája jelen pillanatban is az 
egyik legégetõbb, és az egyik legtöbb embert foglalkoztató problémák közé tartozik, 
amelynek egyik fontos vetülete sok más szempont mellett az oktatás finanszírozásának a 
kérdése.
A dolgozatban megvizsgálom az oktatással kapcsolatos pénzügyek struktúráját, 
mûködési mechanizmusát, valamint az oktatás támogatásának Magyarország (és más 
országok) költségvetésében elfoglalt helyét. A kérdés komplexitása miatt a dolgozat nem 
csupán pénzügyi jogi szempontú megállapításokat tartalmaz, hiszen szinte lehetetlen 
lenne megfelelõen és kimerítõen megvizsgálni a témát, ha csak egy adott aspektusból 
tekintenénk rá. Emiatt sok helyen felhasználok közgazdaságtani, szociológiai illetve 
közigazgatási jogi nézõpontból született forrásokat is, azonban lévén a dolgozat 
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alapvetõen pénzügyi jogi témájú, igyekszem végig ezt szem elõtt tartva boncolgatni a 
problémakört.
Egy közpénzügyi alapvetés segítségével bemutatom az oktatásügy helyét és jelentõségét 
az államok pénzügyi rendszerében, megvizsgálva azt államháztartási, valamint 
költségvetési szempontból. Ezt követi egy közgazdasági szempontú áttekintés az oktatás 
jelentõségérõl és hasznáról. Legfontosabb pontként pedig megvizsgálom az oktatás két 
szintje, a közoktatás és a felsõfokú oktatás finanszírozásának kérdéseit; áttekintem a 
jelenlegi hazai helyzetet, valamint az aktuális nemzetközi tendenciákat, végsõ soron 
pedig számba veszek néhány lehetséges lépést a finanszírozás fejlesztésére.
Bízom benne, hogy a dolgozatom megfelelõen gondolatébresztõnek bizonyul a kérdést 
tekintve, illetve hogy alkalmas arra, hogy a már fennálló helyzet bemutatása mellett a 
jövõre vonatkozó továbblépési lehetõségeket vázoljon fel az oktatás finanszírozási 
helyzetét illetõen; amely, hangsúlyozom, a világ minden pontján, így hazánkban is egy 
semmilyen korban nem mellõzhetõ, kiemelkedõ jelentõségû kérdés.

Témavezetõ: 
Dr. Kecsõ Gábor

adjunktus, ELTE ÁJK

PSZILOSZ REGINA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

KÁROS ADÓVERSENY ELLENI KÜZDELEM AZ OECD ÉS AZ EU ÉGISZE 
ALATT

Dolgozatom középpontjában az OECD égisze alatt megalkotott BEPS 5 áll, amelynek 
hatására módosításra került a magyar Tao. immateriális javakhoz kapcsolódó 
adókedvezményekre vonatkozó szabályozása 2016. július 16-i hatálybalépéssel. Ennek 
jelentõségét az adja, hogy a jogdíjakkal kapcsolatos eddigi adóstruktúrák átalakítása fog 
bekövetkezni az OECD és az EU tagállamaiban, illetve Magyarország a módosítás 
következtében már nem minõsül adóparadicsomnak.
A probléma abban gyökerezik, hogy az eddig érvényesített adóstruktúrák esetében a 
társaságok ugyanazt a kedvezményt több helyen is felhasználták, illetve nem ott 
használták fel, ahol a kutatást ténylegesen folytatták. Ahhoz azonban, hogy e problémák 
kezelését megértsük, szükséges vizsgálni a káros adóversennyel kapcsolatos ismereteket 
az OECD-ben és az EU-ban egyaránt, illetve a két szabályozási kör lehetséges 
összeütközéseit. 
A BEPS 5 egy úgynevezett nexus képlet alkalmazásával az érvényesíthetõ kedvezmény 
mértékének országok közötti megosztását szolgálja abban az esetben, amikor egy 
immateriális eszköz kifejlesztése több államhoz kapcsolódik. Az adózó innentõl kezdve 
csak ott és olyan arányban érvényesíthet adókedvezményt az eszköz vonatkozásában, 
amilyen arányban saját K+F költségei felmerültek. Kiemelendõ továbbá, hogy immár 
csak az ipari szektor adóösztönzõkkel való támogatására van lehetõség (szabadalmak, 
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szoftverek, gyógyszertermékek), a kereskedelmi szektor (pl. védjegy) kapcsán 
adókedvezmény a továbbiakban nem nyújtható. 
Dolgozatomban arra a következtetésre jutok, hogy a legfõbb rés, amelyet a vállalatok 
kihasználhatnak az új szabályozásban, a telephelyek kezelése lesz, hiszen egy adott 
vállalkozás telephelyénél felmerült költségek a vállalkozásnál érvényesíthetõ 
kedvezmény mértékét nem csökkentik. 
Az azonban biztos, hogy a vállalatok nem folytathatják tovább az eddig elterjedt 
gyakorlatot, amely szerint az immateriális eszközöket több országba, mindig a 
legkedvezõbb helyre apportálták, illetve ugyanazt a kedvezményt több helyen is 
érvényesítették. 
Fontos kiemelni végül, hogy a vállalatoknak ezentúl lehetõsége van arra, hogy egy 
termékbe vagy szolgáltatásba beépült IP után is érvényesítsen adókedvezményt. Ez 
pedig azzal járhat, hogy az ilyen vállalatok áthelyezik székhelyüket akár 
Magyarországra, ahol jelentõs adóalap-csökkentõ tételeket számolhatnak el, amellyel 
így „papírcégek” helyett tényleges gazdasági tevékenység kerülne hazánkba.
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Témavezetõ:
dr. Gelencsér Dániel

megbízott oktató, PPKE JÁK

KARCZUB ESZTER
jogász
Osztatlan, 9. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

A FÉL ÉS A BÍRÓSÁG KÖZÖTTI SZAKMAI ÁTJÁRÓ, AVAGY A JOGI 
KÉPVISELÕ SZEREPE A PER HATÉKONYSÁGÁNAK ELÕSEGÍTÉSÉBEN

2016. november 22-én az Országgyûlés elfogadta az új polgári perrendtartás szövegét, 
így a jelenlegi törvény helyett egy új, a gazdasági és társadalmi viszonyokhoz igazodott 
jogszabály lép majd hatályba. Az új Pp. sok tekintetben is változásokat hoz, többek 
között a törvényszéki szinten kötelezõvé teszi a peres felek számára a jogi képviselõvel 
való eljárást, amitõl a perek látható szakszerûbbé válását várja. Mindez összefüggésben 
áll az új Pp. egyik kiemelt céljával, a rendszerszintû perhatékonyság megvalósulásával.
Pályamunkámban ebbõl a változásból kiindulva arra a kérdésre keresem a választ, hogy 
mennyiben segíti elõ a bíróság produktív ügyintézését és ezáltal a perhatékonyság 
megvalósulását az, ha a fél a perben jogi képviselõvel jár el.
A dolgozatom a tézis – antitézis – szintézis felépítési elvet követve elõször bemutatja, 
hogy miért van létjogosultsága a perben a kötelezõ jogi képviseletnek. Az állítás 
igazolásához egészen a per céljáig vissza kell nyúlni, ugyanis az Alkotmánybíróság 
gyakorlatából levezethetõen már itt megjelent az az alapvetés, hogy a polgári pernek a 
jogvita eljárási igazságosságát garantálva ésszerû idõben kell lezárulnia. Ez a törekvés 
pedig véleményem szerint könnyebben teljesíthetõ, ha a fél képviselõje a bíróval való 
szakmai összehangoltságából kifolyólag hatékonyabban tudja közvetíteni ügyfele 
perbeli érdekeit.
Ezt követõen azt a felvetést vizsgálom, miszerint a jogi képviselet kötelezõvé tétele 
önmagában nem elegendõ a perhatékonyság megvalósításához. A képviseletet ugyanis 
nem elég elõírni, azt szakszerûen el is kell látni, a kevésbé kvalifikált képviselõ eljárása 
ugyanis ellentétes lehet a hatékonysággal. Ezzel szemben, némely esetekben a képviselõ 
szándékos perelhúzó taktikája járul hozzá a pertartam elhúzódásához. Továbbá 
figyelembe kell venni az egyéb tényezõket is, amik befolyásolják azt, hogy ténylegesen 
milyen idõtartamról beszélhetünk egy-egy jogvita kapcsán.
A szintézishez elérve a két álláspontot közelebb hoztam egymáshoz. A tézisben foglalt 
állítás véleményem szerint igaz, ugyanakkor nem mondható ki feltétlen érvényességgel 
az antitézisben bemutatott problémák miatt.
A kutatás eredményét egy hasonlattal érzékeltetve azt mondhatom, hogyha a polgári per 
egy színház, ahol a bíró a közönség, a peres felek és képviselõik pedig a szereplõk, akkor 
sokat javíthat a darab minõségén, ha utóbbiak hivatásos résztvevõk.
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Témavezetõ:
dr. Mészáros Gábor

tanársegéd, PTE ÁJK

MOLNÁR FRUZSINA
jogász
Osztatlan, 6. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE MAGYARORSZÁGON 
POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI SZEMSZÖGBÕL

A jogorvoslathoz való jog, mint alapjog állandó helyet foglal el jogrendszerünkben. 
Dolgozatom témaválasztásánál fontosnak tartottam, hogy aktuális, ugyanakkor 
kevesebbet tárgyalt kérdést vizsgáljak.
Elsõként tisztáztam a fontosabb definíciókat, gondolva itt az alapjogra, mint fogalom, 
majd a jogorvoslat és a jogorvoslathoz való jog meghatározása következik. Ezt követõen 
felvázoltam a történeti alakulását a jogorvoslat intézményének magyar viszonylatban. 
Munkám során különbözõ területeken vizsgáltam a jogorvoslathoz való jog 
érvényesülését, megvizsgáltam többek között az Emberi Jogok Európai
Bíróságának gyakorlatát, az új Polgári Perrendtartás erre vonatkozó
szabályozását. Kitértem kutatásom során számos alkotmánybírósági határozat 
vizsgálatára, továbbá az alkotmányjogi panasz intézményének jogorvoslati 
funkciójának ismertetésére. Végül, bírósági ítéleteken keresztül mutatom be a 
jogorvoslathoz való jog érvényesülésének problémáit.
Dolgozatom készítése során arra a véleményre jutottam, hogy Magyarországon a 
jogorvoslathoz való jog egyes kérdésekkel kapcsolatban nem rendelkezik kiforrott bírói 
gyakorlattal, ezen felül az érdeksérelmek sokfélesége nehezíti a jogalkotó munkáját. Az 
új Pp. a jövõben segítõ kezet nyújthat, hogy orvosolja a bírói gyakorlat esetleges hiányait, 
igaz értelemszerûen annak helyettesítésére nincsen és nem is szabad, hogy legyen reális 
lehetõsége. Új jogintézmények bevezetésével, vagy továbbmûködésével, mint például 
az alkotmányjogi panasz, nagyobb lehetõség biztosítható a jogorvoslathoz való jog 
szélesebb körû érvényesüléséhez.
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Témavezetõ:
Dr. Herédi Erika

egyetemi docens, SZE ÁJK

NYIKOS BARBARA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

A KOLLEKTÍV IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS ESZKÖZEI MAGYARORSZÁGON. 
2018: A TÁRSULT PEREK ÉVE

Dolgozatom témaválasztását fõként az aktualitás és a polgári eljárásjog iránti 
érdeklõdésem indokolta. 2018. január 1. napján hatályba lép az új polgári perrendtartás, 
melyet az Országgyûlés 2016. november 22. napján fogadott el. Az új kódex nyolcadik 
részében új jogintézményként jelennek meg a kollektív igényérvényesítési lehetõségek, 
ezek között a közérdekû per és a társult per.
Dolgozatomban elsõként a jogalkotás során mintaként szolgálható amerikai class action 
jogintézményét és az angol képviseleti eljárást, valamint csoportos perlést vizsgáltam. 
Ezt követõen a jogalkotás során felmerülõ szabályozási kérdéseket és az ezekre adható 
válaszokat kerestem. Ilyen kérdések különösen az eljáró bíróság, az eljárás 
megindításának módja, az eljárás megindítására jogosultak és a csoportképzés. Ezek 
mellett az eljárás megszüntetésének esetei és a jogerõ. A legfontosabb kérdés ezeken 
felül az volt, hogy hazánkban egyáltalán van-e létjogosultsága ennek a jogintézménynek 
és hogy hol helyezzék el a jogrendszerben. Végül az új polgári perrendtartás koncepciója 
és tervezete, majd a 2016. szeptember 2.napján az Országgyûlésnek benyújtott 
törvényjavaslat alapján részleteztem a kollektív perekre vonatkozó rendelkezéseket.
Véleményem szerint szükség van hazánkban a kollektív igényérvényesítés biztosítására. 
Elõfordulhatnak és elõ is fordulnak olyan esetek, amikor az egyéni keresetindítás 
elmarad, akár félelem, akár pénzügyi okok miatt. Kollektív igényérvényesítés esetén 
többen együtt érvényesíthetik igényüket, támogathatják és segíthetik egymást.
Az új jogintézmény bevezetése a bírók, az ügyvédek és a peres felek számára is jelentõs 
lesz, hiszen meg kell ismerniük ezeket a jogintézményeket és szabályozásukat. Talán az 
ügyvédek oldaláról azt is ki kell emelni, hogy számukra nem csak saját eljárásuk 
szabályainak ismerete szükséges, hanem az új szabályok alapján ügyfeleiknek is 
tanácsot és tájékoztatást kell adniuk.
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Témavezetõ:
Dr. Pribula László

egyetemi docens, DE ÁJK

KISS ATTILA
jogász
Osztatlan, 9. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A PERKONCENTRÁCIÓ BIZTOSÍTÉKAI AZ ÚJ POLGÁRI 
PERRENDTARTÁSBAN

Az új Polgári perrendtartás kodifikációja során kitûzött legfõbb cél a perhatékonyság 
rendszerszintû megvalósítása. Erre a legalkalmasabb eszköz a jogalkotó szerint a 
perkoncentráció, amelynek három alappillére a három új alapelv (a perkoncentráció 
elve, a felek eljárástámogatási kötelezettsége és a bíróság közrehatási tevékenysége), 
valamint a per koncentrálását a perstruktúra két szakaszra (perfelvételi szak és érdemi 
tárgyalási szak) történõ felosztása valósítja meg. Ebbõl kifolyólag kutatásom során arra 
kerestem a választ, hogy ezek a per koncentrálását biztosító elemek önmagukban és 
összességükben alkalmasak-e a polgári perek hatékonyabbá tételére. 
A válasz keresése során elemeztem az új alapelveket, valamint vertikális komparatív 
módszerrel megvizsgáltam a tárgyalási rendszerek perjogtörténeti elõzményeit, tehát az 
1911:I.tc.-ben alkalmazott osztott és vegyes perszerkezetet, valamint a hatályos 1952. 
évi III. törvényben használatos egységes perstruktúrát. Széleskörû horizontális jog-
összehasonlítás során megvizsgáltam, hogy a germán jogrendszerek (Németország, 
Ausztria és Svájc) és a kelet-közép-európai jogrendszerek (Románia, Lengyelország, 
Szlovénia és Csehország) hogyan valósítják meg a per koncentrálását. Az 
összehasonlítás nem önmagáért való, ugyanis ennek segítségével kívánok rávilágítani a 
nemzetközi trendekre, a magyar joggal fennálló párhuzamokra, a követendõ mintákra, 
valamint az elkerülendõ hibás megoldásokra is. Mindemellett a polgári perjog szûken 
értelmezett keretei közül kissé kitörve rámutatok arra az összefüggésre, hogy hogyan is 
függ össze az új Ptk. által felvázolt gondos, elõrelátó és az ügyeiben felelõsen eljáró 
ember képe az új Pp. szigorú preklúziós szabályozásával. 
Álláspontom szerint helyesen döntött a jogalkotó azzal, hogy német mintára kívánja 
bevezetni a magyar perjogba a perkoncentrációt megvalósító osztott perszerkezetet, 
azonban úgy gondolom, hogy néhány ponton megtorpanhat a pervitel gyorsasága, és 
olykor a szabályozás céljával ellentétes módon perelhúzásra ad lehetõséget. Viszont 
véleményem szerint összességében alkalmasak az új koncentrációs elemek a perek 
hatékonyabbá tételére. Azonban erre a végsõ választ mindenképpen az új kódex alapján 
kialakuló bírósági gyakorlat fogja megadni.
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Témavezetõ:
Dr. Molnár Judit

adjunktus, DE ÁJK

SZEPESI BETTINA
jogász
Osztatlan, 7. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A SZAKÉRTÕ MEGVÁLTOZOTT SZEREPE AZ ÚJ POLGÁRI 
PERRENDTARTÁSBAN

Az 1952. évi Polgári Perrendtartásról szóló törvény több, mint hatvan éve lépett 
hatályba. A módosításai nyomán a szabályozási egysége megtört. A jogalkotó úgy 
döntött, hogy egy új perrendtartás megalkotása vált szükségessé.
A szakértõi bizonyítás területén többször merült fel bizonytalanság a szakértõ perbeli 
szerepével, bizonyítási eljárásban való részvételével kapcsolatban. Két nézet különíthetõ 
el: a szakértõ bizonyítási eszköz, a bírótól elkülönülõ személy; valamint a bíró társa, a 
bíró szakértelmét pótló „bíróhoz tartozó” személy.
Véleményem szerint elengedhetetlen, hogy a szakértõi bizonyítást újraszabályozzák, 
szükséges állást foglalni a szakértõ perbeli szerepérõl, amelyeket összhangba kell hozni 
a perrendtartás alapelveivel.
Dolgozatomban egy perjogtörténeti visszatekintéssel kívánom igazolni azon 
álláspontomat, hogy a jelenleg észlelhetõ problémák már a magyar polgári perjog 
történetének kezdeteinél is jelen voltak. Ezt követõen átfogó képet adok a szakértõ 
jelentõségérõl és polgári perbeli szerepének szabályozásáról. A hatályos szabályozás is 
egyértelmûen küzd a szakértõi kettõs-szerepfelfogás problémájával. Ezáltal a perjog 
alapvetõ elveivel ellentétes normák vannak jelen a Pp.-ben.
A polgári perjogi kodifikáció szakértõi bizonyítással kapcsolatos jogtudományi 
gondolatainak és a jogalkotói lépéseknek az áttekintését azzal a céllal végzem el, hogy 
megállapítsam, az új polgári perrendtartás eredményez-e változást a szakértõ perbeli 
szerepe, a szakértõi bizonyítás szabályozása körében.
Az új Pp. törvény-javaslat rendelkezik a magánszakértõi véleményrõl, és fenntartja a 
bíróság általi kirendelés esetét is. E kettõ sorrendjét - a tárgyalási elv következtetés 
érvényesítése nyomán - egyértelmûen a magánszakértõ javára dönti el, a fél elõtt 
megnyitja a lehetõséget, hogy a szakértõvel létesített szerzõdéses viszony alapján 
szolgáltasson bizonyítékot a polgári perben. A magánszakértõ véleménye pedig 
szakértõi véleményként, ne tanúvallomásként, ne a fél nyilatkozataként legyen 
figyelembe vehetõ a bizonyítékok mérlegelése során. Emellett a bíróság szakértõi 
bizonyításban betöltött szerepét is egyértelmûen kívánja behatárolni: taxatíve felsorolja 
a szakértõ kirendelés eseteit, ezzel is jelezvén kivételes jellegét.
Megítélésem szerint az új Pp. meghatározó lépést tesz a szakértõ perbeli szerepének 
egyértelmûbb meghatározása felé, a szakértõt bizonyítási eszközként, a tárgyalási elvvel 
és a szabad bizonyítás elvével összhangban szabályozza.
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Témavezetõ:
Prof. Dr. Harsági Viktória

egyetemi tanár, PPKE JÁK

SZÉCSI ÁDÁM
jogász
Osztatlan, 7. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

EGYÜTT KÖNNYEBB, MINT EGYÉNILEG? A KOLLEKTÍV 
IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA AZ EGYESÜLT 
ÁLLAMOKBAN ÉS EURÓPÁBAN

A TDK dolgozatomban a különbözõ angolszász és európai kollektív igényérvényesítési 
mechanizmusok elméletét és gyakorlatát vizsgálva, keresem a választ arra a roppantul 
izgalmas kérdésre, hogy a polgári jog egyes területein felmerülõ igényeket, 
jogosultságokat csoportba szervezõdve, együtt vagy egyénileg éri meg érvényesíteni, 
illetve van e egyáltalán létjogosultsága a kollektív igényérvényesítés rendszerének. 
Megállapítható, hogy egy nagyon nehéz, de izgalmas területével találkozhatunk a 
polgári eljárásjognak, ahol két jelentõs modelleket különböztethetünk meg. Az elsõ az 
angolszász eredetû class action intézménye, míg a másik változat az európai eredetû 
kontinentális forma. Rendkívül sok vita folyik arról, hogy melyik rendszer a 
hatékonyabb. A dolgozatomban nem vállalkoznék egyetlen rendszer mellett sem letenni 
egyértelmûen a voksomat, ezért bemutatom mindkét mechanizmust, elemzem õket, 
összehasonlítom, és konklúziót vonok le. Ezt a folyamatot tovább dolgozva, s ami a 
dolgozat újdonságát is adja, a 2016. év végén elfogadásra váró új Polgári Perrendtartásról 
szóló törvény tervezete alapján elemzem az egyes külföldi rendszerek hatása alapján a 
magyar kollektív igényérvényesítés rendszerét, amely hosszú várakozás után kerül 
szabályozásra. Bemutatom a magyar rendszer elõnyeit, hátrányait, majd pedig az európai 
és amerikai rendszerekhez hasonlóan a konklúziót levonom. A tudományos munka 
megírása során végig arra törekedtem, hogy az egyes jogtudósok által közvetített 
ismeretekre támaszkodva önálló elemzõ gondolatok is szerepeljenek nagy számban a 
mûben.
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Témavezetõ:
Dr. Zaicsek Károly

megbízott elõadó, ELTE ÁJK

BOJTOS DORINA
jogász
Osztatlan, 7. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

ITTHON-OTTHON? A JOGELLENESEN ELVITT GYERMEKEK 
VISSZAVITELÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS NEHÉZSÉGEI

Dolgozatomban egy sajátos nemperes eljárásról, a gyermekek jogellenes elvitelével 
kapcsolatos eljárásról írok. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal jelentõsen 
megnõtt a multikulturális házasságok száma, ami magával hozta az ilyen eljárások 
megsokszorozódását is. Így kiemelkedõen aktuálisnak tartom, hogy foglalkozzunk a 
témával. A gyakorlat, illetve a rendelkezésre álló jogszabályanyag segítségével 
próbáltam megoldásokat találni azokra a kérdésekre, amelyek megválaszolatlanok, 
illetve nem egyértelmûek a téma kapcsán. Így különös tekintettel fordultam a visszavitel 
megtagadására lehetõséget adó okok alkalmazásának nehézségei felé. Ezen a területen 
nemzeti és nemzetközi szinten is eltérõ gyakorlatot tapasztaltam az elvileg egységes 
szabályozás ellenére, ami több (részben még megválaszolatlan) kérdést is felvetett. 
Foglalkoztam ennek kapcsán a bíró mérlegelési jogával, aminek egy sajátosabb 
megnyilvánulása figyelhetõ meg az eljárásokban. Kiemelkedõen fontos eljárásjogi 
probléma minden ügyben a szokásos tartózkodási hely megállapítása, amivel magam is 
részletesebben foglalkozom a dolgozatomban. A végrehajtásokkal kapcsolatos sajátos 
szabályok szintén kutatásom részét képezték, valamint a bizonyítási eljárás kérdései is. A 
látszólagos szabályozottság ellenére sok tisztázatlan kérdéssel találkoztam a dolgozat 
megírása során. A tanulmányom végére megfogalmaztam néhány javaslatot a jövõre 
nézve, amely elõremutató változásokat hozhat, elsõsorban az eljárások 
egységességének, hatékonyságának és gyorsaságának elõremozdításával kapcsolatban.

Témavezetõ:
Dr. Zaicsek Károly

megbízott elõadó, ELTE ÁJK

ROMSICS RICHÁRD
jogász
Osztatlan, 7. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

MÛKÖDIK-E A VÉGZÉS DEFINÍCIÓ A PP.-BEN?

Mûködik-e a végzésdefiníció a Pp.-ben?- Egy alternatíva a határozati fejezet 
végzésmodelljére
A dolgozat alapvetõen a bírósági határozatot, szûkebben és konkrétabban a végzést, mint 
a modern polgári eljárásjog egyik legfontosabb jelenségét tárgyalja. A kutatás tükrében 
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elmondható, hogy ez általánosságban egy a bíróság által végzett eljárási cselekmény, 
melyben a bíróság egy joghatást elõidézõ döntést hoz és ez tulajdonképpen az 
akaratkijelentése is egyben.
Régi probléma, hogy magyar polgári perjog nem alkotott adekvát definíciót a végzésnek, 
mint a határozatok egyik típusának. A kódex határozati fejezetét elsõsorban az ítéletre 
szabták, egészen kristálytiszta a dogmatika ezzel kapcsolatban, a törvény a per 
„érdemére” szûkíti az a kört, amelyben ítélet születhet. Ezzel szemben a végzés csupán 
egy negatív fogalom-meghatározást kapott, tehát minden olyan döntés, amely nem az 
ügy érdemét érinti, végzés.
Habár hazánk jogi szakirodalma bõvelkedik a határozatokat taglaló mûvekben, illetve a 
kérdéskör sem tekinthetõ teljesen elhanyagoltnak, a magyar polgári perjoggal egyidõs, 
mind elméleti, mind gyakorlati oldallal rendelkezõ anomália feloldása továbbra is várat 
magára.
A kutatásom középpontjában az elsõfokú eljárás végzéseinek horizontális jellegû 
tanulmányozása áll, ebbõl a vizsgálódásból igyekeztem levonni következtetéseimet.
A dolgozat célja tehát nem kisebb, mint egy régóta létezõ hibákra, hiányosságokra és 
inkonzisztenciákra való reflexió, a jelenleg hatályos törvény, a tervezetek és a 
születõfélben lévõ új kódex kritikus álláspontú vizsgálata. A dolgozat szkeptikusan 
közelíti meg a polgári eljárásjogi kódexünk határozati fejezetéhez kapcsolódó, jelenleg 
széles körben alkalmazott és elfogadott axiómáit, miközben prezentálja egy méltatlanul 
elhanyagolt szegmensét e jogterületnek, mindezt úgy, hogy a jelenlegihez képest egy 
remélhetõleg jobb, új modellt épít fel.
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Témavezetõ:
Prof. Dr. Jobbágyi Gábor

egytemei tanár, PPKE JÁK

NAGY JULIA KATA

TURBÁN STEFÁNIA

jogász
Osztatlan, 7. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

jogász
Osztatlan, 7. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

A MESTERSÉGES MEGTERMÉKENYÍTÉS UTÁN MARADT „FELESLEGES” 
MAGZATOK SORSA JOGI ÉS ETIKAI SZEMPONTBÓL

Mikor kezdõdik az emberi élet? Kit tekintünk embernek? Mi az embrió? Mi a magzat? 
Van-e különbség az anyatesten belüli és az anyatesten kívüli magzatok között? A 
kérdések látszólag egyszerûek, mégis napjaink legvitatottabbjai közé tartoznak. Az 
orvostudomány és technika fejlõdik, az aktuális kérdések köre egyre csak bõvül. A 
mesterséges megtermékenyítés során létrehozott embriók helyzete különösen 
bizonytalan. A jogtudomány feladata pedig, hogy mindezekre megfelelõ jogi válaszokat 
adjon.
Dolgozatunkban ezeket a válaszokat kerestük. Vizsgáltuk a jogfilozófia, a tételes jog és 
az etika álláspontját, napjaink liberális és konzervatív nézeteit. A magyar és külföldi 
szabályozási mintákat alapul véve érzékeltük a használt fogalmak bizonytalanságát, a 
magyar jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való ellentmondását. Jogalkotóinknak 
ezekre mindenképpen reagálnia kell.

Témavezetõ:
Dr. Bércesi Zoltán

c. egyetemi docens, PTE ÁJK

KRAUSZ BERNADETT
jogász
Osztatlan, 6. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A NÉVVISELÉSI JOG A POLGÁRI JOGBAN ÉS ELHELYEZKEDÉSE A 
JOGÁGAK HATÁRÁN

Dolgozatomban a névviselési jogot átfogóan mutattam be. A történeti bevezetést 
követõen a jogrendszerben, illetve a jogágak között elfoglalt helyét ismertettem. Mivel 
határterületrõl van szó, amely az elsõdleges magánjogi elemek mellett közjogi 
vonatkozásokat is mutat, így áttekintésre került a közigazgatási joghoz, az 
alkotmányjoghoz, valamint a büntetõjoghoz való kapcsolata is.
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A névviselési jog jogágak közötti elhelyezkedésének bemutatását követõen ismertettem 
a névjog fogalmát és céljait. Ezután a kutatás tárgyául választott jog magánjogi oldalát 
elemeztem, melynek területén széles körben beszélhetünk névviselési jogról. A 
szakirodalom mára elfogadott álláspontja alapján a személyiségi jogok közé sorolható, 
emellett azonban szintén megjelenik a társasági jogban, a családjogban és a szellemi 
tulajdonjogban. E területek részletes, illetve összefoglaló jellegû elemzésével 
igyekeztem áttekintõ képet adni témámról.
Kutatásaim során elsõsorban jogszabályokat, a bírói gyakorlat vonatkozó részét, illetve 
európai egyezményeket vizsgáltam, emellett támaszkodtam a magyar szakirodalom 
eredményeire.

Témavezetõ:
Prof. Dr. Görög Márta

egyetemi tanár, SZTE ÁJK

SZÉL DÁNIEL
jogász
Osztatlan, 7. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A POSTHUMUS JOGVÉDELEM ÚJ KÉRDÉSEI: AZ ELHUNYTAK ÉS 
HOZZÁTARTOZÓIK SZEMÉLYISÉGI JOGI VÉDELME A GYÜLEKEZÉSI JOG 
VISZONYRENDSZERÉBEN

A dolgozatban bemutatásra kerül, milyen lényegesebb változásokat hozott a kegyeleti 
jog szabályozása terén a 2014. március 15. napjával hatályba lépett Polgári 
Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.), s mindezt annak szándékával, hogy segítse 
alátámasztását, esetleges cáfolatát a dolgozat alaphipotézisének, miszerint a kegyeleti 
jog és a gyülekezési jog konfliktusa feloldatlan a jelenlegi szabályozási környezetben.
A téma aktualitását – többek között – az adja, hogy 2016-ban az Alkotmánybíróságnak a 
gyülekezési jogi törvényt érintõ, mulasztásos alaptörvény-ellenes helyzetet megállapító 
határozata nyomán a gyülekezési jog hazai szabályozásának megújítását vetette fel.
A fentebb említett alaphipotézis alátámasztására az irányadó egyesült államokbeli és 
német jogesetek, a vonatkozó külföldi szabályozás, valamint ezeknek a magyar 
gyülekezési jogi törvénnyel való összevetése révén összehasonlító jogi eszközök 
segítségével vizsgáljuk a felmerült problémákat.
Empirikus és dogmatikus elemzések útján közelítjük meg a téma számos kérdését. A 
vizsgálatok során kitérünk a Ptk. hozta változásokra, megvizsgáljuk a kegyeleti jog 
terjedelmét alanyi és idõbeli oldalról is. Szemrevételezzük az emberi méltóság 
témánkhoz kapcsolódó oldalát, a gyülekezés helyét, idejét, a korlátozások, vagy éppen 
tilalmak szükségességét és arányosságát.
Az így levont tapasztalatokból végsõ következtetésként az említett vizsgálati módszerek 
által hozott eredményekbõl egy, a külföldi trendek és hazai sajátosságok 
figyelembevételén alapuló alternatív szabályozást javasolunk a dolgozatban. 
Meghatározzuk benne azokat a helyszíneket, fizikai és idõbeli korlátokat, valamint a 
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fõszabály alóli kivételeket, amelyek útján az elhunytak és hozzátartozóik személyiségi 
jogi védelmét a gyülekezési jog viszonyrendszerében jogilag megfelelõen 
megvalósíthatónak tartjuk.

Témavezetõ:
Dr. Keserû Barna Arnold

adjunktus, SZE ÁJK

MITRING ANNA
jogász 
Osztatlan, 5. félév
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

A RENDÕRÖKET MEGILLETÕ SZEMÉLYISÉGVÉDELEM HATÁRAINAK 
ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI PROBLÉMÁI

Dolgozatomban a rendõrök képmásának és hangfelvételének nyilvánosságra 
hozatalának szabályozásával foglalkozom. Magyarországon a Ptk. különbözõ 
rendelkezéseket ír elõ közszereplõk és nem közszereplõk esetén, így merülnek fel azok a 
kérdések, hogy vajon a rendõr közszereplõnek minõsül-e, illetve közfeladatának 
ellátásáról készült fényképe hozzájárulás nélkül közzétehetõ - e? A közszereplõi minõség 
meghatározásával kapcsolatban sok hasonló, de mégis eltérõ fogalom született. A 
közszereplõi státusz pontos meghatározása még mára sem tisztázott, illetve a Ptk. sem 
definiálja sem a közszereplõ, sem a nyilvános közszereplés fogalmát. A továbbiakban a 
bírói gyakorlat sem bizonyult eredményesnek, a bírói gyakorlat sok esetben eltérõ volt, 
így nem tudott kialakulni egy egységes ítélkezési gyakorlat a szolgálatot teljesítõ 
rendõrök sajtófotózása ügyében. Ezzel a problémával nem csak a hivatalos szervek, 
hanem a média és a közvélemény is széles körben foglalkozik évek óta. A téma 
megvitatása a 2006-os zavargásokkal kezdõdött meg, amikor az 1956-os forradalom 
kitörésének 50. évfordulóján tüntetések kezdõdtek Budapesten. A rendõr képmásának és 
hangfelvételének védelmével kapcsolatban felmerült alapkonfliktusra elõször a Kúria az 
1/2012. számú BKMPJE határozata próbált megoldást találni, majd ezek után az 
Alkotmánybíróság foglalkozott ezzel a kérdéssel, miután a Kúria által hozott ítélet ellen 
alkotmányjogi panaszt nyújtottak be. A Kúria jogegységi határozata és az 
Alkotmánybíróság állásfoglalása közötti ellentmondás feszült, és ezt a Kúria 2015-ös 
jogegységi határozata oldotta fel. A döntések megismerése elõtt azonban fontosnak 
tartottam a dolgozatomban olyan álláspontokat is ismertetni, amelyek a téma megértése 
miatt relevánsak lehetnek.
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Témavezetõ:
Dr. Barta Judit

egyetemi docens, ME ÁJK

DR. ÈERTICK› MÁRIO
jogász 
Osztatlan, 9. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A SÉRELEMDÍJ TAPASZTALATAI ÉS KEZELÉSE A FELELÕSSÉGBIZTOSÍTÁS 
TERÜLETÉN

„Pénzben kifejezni olyan,: mintha az ember látni szeretné önmagát, amikor alszik.” 
(Prof. Lábady Tamás)
Mennyit ér egy emberi élet? Mennyibe kerül egy életen át tartó szenvedés és pszichés 
megpróbáltatás?
Nehéz lenne ezekre a kérdésre egyértelmû és kielégítõ választ keresni és találni, sõt 
sokan nem is gondolnak arra, hogy egy hozzátartozó elvesztése, vagy a saját életében 
elszenvedett egészségromlás következtében milyen lehetõségei vannak a továbbélésre, a 
„teljes” élet útjának továbbélése felé.
Dolgozatom célja, hogy a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvénybe 
nóvumként bekerülõ sérelemdíj jogintézményének szabályait és annak kodifikációs 
céljait, jogtörténeti elõzményeit bemutatva, összefoglalva olyan alapot teremtsek, mely 
alkalmas arra, hogy a gyakorlati problémákat megérthetõvé és megoldhatóvá tegye.
Célom, hogy a már megalapozott kutatási eredmények és tudás birtokában lépjek tovább 
a felelõsségbiztosítás területére, mely leginkább termõtalaja az olyan káreseményeknek, 
melyek körében a sérelemdíj iránti igény gazdagon terem. E körben szeretném kutatni a 
biztosítók eddigi eseteit, az arra adott válaszokat, esetleges jogvitákat és tapasztalatait. 
Az itt feltárt gyakorlati eredményekbõl szeretnék visszakövetkeztetni arra, hogy 
mennyiben állja meg helyét a sérelemdíj hatályos szabályozása.
Szeretnék választ találni arra, képes-e a sérelemdíj jogintézménye a nem vagyoni 
kártérítés helyébe lépni, be tudja- e maradéktalanul tölteni annak szerepét, esetleg 
milyen, újabb jogkérdések merülnek fel alkalmazása kapcsán, jogfejlesztõ, vagy épp 
ellenkezõleg destruktív hatása van-e?
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Témavezetõ:
dr. Molnár Sarolta

tudományos segédmunkatárs, PPKE JÁK

KÕRÖS KINGA
jogász 
Osztatlan, 9. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

A TÚLÉLÕ HÁZASTÁRS JOGÁNAK SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON 
ÉS MÁS EURÓPAI ORSZÁGOKBAN - VAN-E LEHETÕSÉG AZ 
EGYSÉGESÍTÉSRE?

A határon átnyúló öröklés egyre nagyobb teret nyer Európában, és szerte a világon. A 
szabad mozgás jogával élõk száma egyre nõ, és mintegy 11 millió európai állampolgár 
költözött már más európai tagállamba az Európai Unió Alapszerzõdéseinek megkötése 
óta. Így egyre gyakoribb, hogy az országban elhunyt más állam állampolgára, vagy a 
hagyaték tárgya külföldi vagyontárgy. Emiatt gyarapszik a nemzetközi öröklésjogi 
ügyek száma, amely sok bonyodalmat szül mind anyagi jogi, mind eljárásjogi 
tekintetben.
Megoldást kell találni a nemzeti jogok ütközésébõl, illetve az eltérõ fogalmi 
különbségekbõl fakadó problémákra. A tanulmányban központi szerepet játszó túlélõ 
házastárs öröklésének vonatkozásában meg kell vizsgálni, hogy a bejegyzett élettárs is 
betöltheti-e ezt a statust. Az Európai Öröklésjogi Rendeletnek eljárásjogi tekintetben már 
számos problémát sikerült megoldania, azonban még mindig maradtak joghézagok. 
Ezek a következõk: meg kell határozni a joghatóságot, minimalizálni kell a forum 
shopping jelenségét, szembe kell nézni a renvoi által okozott nehézségekkel, illetve 
felmerülhet a kettõs adóztatás kérdése is. Több tagállam élt opt out jogával, amely szintén 
fokozza a problémákat.
Mindezeket a legegyszerûbben akkor lehetne kiküszöbölni, ha a nemzeti anyagi jogokat 
egységesítenénk. A dolgozat a túlélõ házastárs jogának szabályozását vizsgálja meg, 
egyes – a kontinentális és a common law jogrendszereinek jelentõs képviselõihez tartozó 
–tagállamok vonatkozásában. Az eredmények rendkívül eltérõnek és ellent-
mondásosnak bizonyultak, amelyek még inkább fokozzák az érdekellentéteket az 
örökösök között. A tanulmány vizsgálja a lehetséges harmonizáció módszerét. Vajon 
milyen szabályozás lenne méltányos mindegyik fél számára, hogy az ne járjon senkinek 
nagyfokú érdeksérelemmel? A tanulmány ezt a kérdést veszi górcsõ alá, miután levezeti a 
magyar, a francia, a német, az angol és walesi, illetve a spanyol öröklésjogi szabályokat a 
túlélõ házastárs jogának vonatkozásában.
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Témavezetõ:
Dr. Barzó Tímea

egyetemi docens, ME ÁJK

PELLEI FRUZSINA
jogász 
Osztatlan, 7. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A TÚLÉLÕ HÁZASTÁRS ÖRÖKLÉSI JOGI HELYZETE

Az öröklés minden ember életében fatális, hiszen aki örökös, az egyszer örökhagyó is 
lesz. A társadalomban és a tulajdoni viszonyokban végbemenõ változások voltak azok, 
amelyek a kodifikációs folyamatok során nagy szerepet játszottak az öröklési jogi 
szabályok módosításában.
Folyamatosan változnak a családi körülményeink, a tulajdoni viszonyok, a minket 
körülvevõ világ. Egyre nagyobb változások következtek be a technika világában, az 
emberek vagyoni viszonyaiban. Folyamatosan újulnak, és értékesebbé válnak a 
tulajdonunkat képezõ vagyontárgyaink.
Egy-egy ingatlan, vagy személygépjármû megszerzése mögött sokszor egy egész élet 
munkája áll, ezen okból kifolyólag nagyon fontos, hogy az ember halálának pillanatával 
ne legyen a véletlenre bízva sorsuk. Minden ember érdekében áll, hogy vagyontárgyait 
az az ember szerezze meg, akit õ erre, illetve ennek hiányában a törvény kijelöl.
Az öröklési jogi szabályok módosításának „mozgatórugója” tehát a társadalomban és a 
gazdaságban végbemenõ változások. Ahhoz, hogy a jelenleg hatályos magyar 
szabályozás összefüggései érthetõvé váljanak, szükséges azok jogtörténeti 
elõzményeinek rövid vizsgálata is. Ezen gondolattól vezérelve tartom fontosnak a 
dolgozat elkészítése során, hogy az öröklési jogunk jogtörténeti vonatkozásait is a 
vizsgálat tárgyává tegyem.
A dolgozat keretei között összehasonlító elemzést végeztem, amelynek során a túlélõ 
házastárs öröklési jogi helyzetét vetettem össze az 1959. évi IV. törvény és a 2013. évi V. 
törvény megfelelõ rendelkezéseinek vizsgálatával. A fõ hangsúlyt a törvényes öröklés 
rendszerének elemzésére helyeztem. A tételes jogszabályi rendelkezések bemutatása 
mellett gyakorlati példákkal szemléltettem azt, hogy az életben azok hogyan valósulnak 
meg.
A dolgozatban többek között bemutatásra kerül a francia, olasz, spanyol, holland, iszlám 
és latin-amerikai öröklési szabályoknak a túlélõ házastársara vonatkozó része.
A dolgozatom elkészítése során a források lehetõ legalaposabb tanulmányozásával 
tártam fel, és mutattam be a házastárs öröklésének fõ koncepcióit. Érdeklõdésem a téma 
iránt a kutatási munkám során csak erõsödött és nyilvánvalóvá vált számomra, hogy 
számtalan irányban érdemes és hasznos továbbkutatni a házastárs öröklési helyzetét.
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Témavezetõ:
Dr. Hegedûs Andrea

egyetemi docens, SZTE ÁJK

TÓT KRISZTINA
jogász 
Osztatlan, 7. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ ESÉLYEGYENLÕSÉG ILLÚZIÓJA. ASSZISZTÁLT REPRODUKCIÓS 
ELJÁRÁSOK A HAZAI JOGSZABÁLYOK TÜKRÉBEN, NEMZETKÖZI 
KITEKINTÉSSEL

Dolgozatom fókuszába az asszisztált reprodukciós eljárások (ART–eljárások) hazai 
jogszabályi környezetének átfogó bemutatását helyeztem. A komplexebb 
áttekinthetõség, a könnyebb, autentikusabb összehasonlíthatóság érdekében mindezt – a 
teljesség igénye nélkül – nemzetközi szabályozásokra is kiterjedõ, komparatív 
vizsgálatokkal egészítettem ki.
Megállapítható, hogy hazánkban a tárgykört szabályozó, jelenleg hatályos 1997. évi 
CLIV. törvény (Eütv.) elfogadása óta ugyan több módosításon is keresztülment, ám 
ennek ellenére még mindig számos következetlenséget, diszkriminatív vonást tartalmaz. 
Dolgozatomban ezekre kívánom felhívni a figyelmet, kiküszöbölésük érdekében pedig – 
többször a nemzetközi joggyakorlat megoldásait említve példaként – igyekszem de lege 
ferenda javaslatokkal élni, amelyek kiterjednek az igénybe vehetõ ART–eljárások 
módozataira, az ezeket jogszerûen igénybe vevõk alanyi körére, illetõleg az igénybevétel 
további eljárási feltételeire egyaránt. Kitérek az asszisztált reprodukciós eljárások során 
létrehozott embriók felett gyakorolható rendelkezési jog szabályozásának 
hiányosságaira, következetlenségeire is.
Kutatásom során világossá vált, hogy az asszisztált reprodukciós eljárások 
szabályozásának kérdésében feltétlenül szükséges lenne egy nemzetközi szinten 
megvalósuló konszenzus kialakítása. Ennek érdekében azonban mindenekelõtt az egyes 
államokban, nemzeti szinten kellene törekedni az ART–eljárásokat érintõ, minél 
következetesebb, diszkriminatív vonásoktól mentes szabályozások kidolgozására. A 
magyarországi jogszabályi környezet vonatkozásában tett de lege ferenda 
javaslataimmal ezt a célt kívánom szolgálni.
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Témavezetõ:
dr. Molnár Sarolta

tudományos segédmunkatárs, PPKE JÁK

TAKÁCS TÍMEA
jogász 
Osztatlan, 9. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

AZONOS NEMÛ PARTNERKAPCSOLATOK A CSALÁDI ÉLET FELÉ? - AZ 
IRÁNYVONALAK ALAKULÁSA ITTHON ÉS EURÓPÁBAN

Kutatásom az azonos nemû partnerkapcsolatok vonatkozásában megfigyelhetõ 
szabályozási tendenciákra helyezi a hangsúlyt, különös tekintettel az európai 
jellegzetességeknek Magyarországra gyakorolt hatására.
Mindkét terület esetében az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata által 
felvázolt irányvonal képezi a kiindulópontot. Ez ugyanis a mindössze de facto élettársi 
kapcsolat elfogadásától eljutott odáig, hogy jelenleg az azonos nemû párok által létesített 
együttéléseket családi életként ismeri el, ehhez kapcsolódó összes jogosultságot a 
különnemûek számára biztosítottakkal egyenrangúnak meghatározva. Ez alapján az 
államok többségében – beleértve hazánkat is – sorra nyílnak meg számukra a 
lehetõségek.
A bekövetkezett változásokkal összefüggésben a dolgozat vizsgálat tárgyává teszi a 
leginkább aggályos kérdéseket, a viszonyrendszer horizontális és vertikális szintjén 
egyaránt. Ezáltal egy teljes képet kapva a jövõre vonatkozó kilátásokkal kapcsolatos 
állásfoglalás szükségességét hangsúlyozza, az elvek következetes érvényesítése 
érdekében.

Témavezetõ:
Dr. Hegedûs Andrea

egyetemi docens, SZTE ÁJK

DELI ALEXANDRA VIKTÓRIA
jogász 
Osztatlan, 9. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

CSALÁDJOGI KALANDOZÁSOK EURÓPÁBAN. HÁZASSÁGKÖTÉS ÉS 
HÁZASSÁGI VAGYONJOG VIZSGÁLATA A MAGYAR, NÉMET ÉS SPANYOL 
JOGRENDSZERBEN, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ E TÉREN TAPASZTALT 
HARMONIZÁCIÓS TÖREKVÉSEINEK MÉRLEGRE ÁLLÍTÁSA

Gondolatébresztõ, vitaindító kérdésként vetem fel, hogy vajon minek köszönhetõ az a 
tendencia, miszerint a házasságkötések száma az elmúlt évtizedekben radikálisan 
csökkenõ tendenciát mutat. A házasság nem több csupán, mint a mélyen vallásos, 
istenfélõ középkori feudalizmusból a XIX. századból visszamaradt hagyomány? Avagy 
a házasság egy korszerû jogintézmény, mely a felek – legyenek akár azonos vagy 
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különnemûek – igényei szerint köttetik és keletkeztet házastársi jogokat és 
kötelezettségeket? A család alapja valóban a házasság?
A pályamûvem alapjául szolgáló kutatásaim középpontjába a családjogot, azon belül is a 
házasságkötést és a házassági vagyonjogi szabályozásokat helyeztem. Ismertetem 
Magyarország, Németország, illetve Spanyolország jogrendszereinek a hasonló elvek 
mentén kialakult, mégis eltérõ családjogi keresztmetszetét, azok azonosságait és 
különbségeit a házassági anyagi jog és a házassági vagyonjog területén.
Magyarország családjogi rendszerének házasságkötésre vonatkozó és vagyonjogi 
szegletének átható vizsgálatakor elsõ ízben – a közös jogi hagyomány és a szabályozás 
logikájának azonossága okán – a német családjog e területre vonatkozó szabályaira 
fókuszálok. Ezt követõen bepillantást adok ugyanezen jogintézmények spanyol 
megnyilvánulásaiba is. Dolgozatom befejezõ részében górcsõ alá veszem az Európai 
Unió e téren tapasztalt harmonizációs törekvéseit, annak eredményeit és jövõbeli 
perspektíváit, valamint megoldási javaslatokat kínálok a jelenkori harmonizációs 
problémákra.
Célom, hogy átfogó képet fessek napjaink házasságkötésre és házassági vagyonjogra 
vonatkozó szabályairól úgy hazánkban, mint Németországban és Spanyolországban, 
illetve az Európai Unióban. Több helyen vetek fel olyan problémákat, illetve érintek 
olyan gyakorlati kérdéseket, melyek alappal merülhetnek fel a téma elmélyült és 
érdeklõdõ vizsgálata során.

Témavezetõ:
Prof. Dr. Menyhárd Attila

egyetemi tanár, ELTE ÁJK

VIGH MÁRTA
jogász 
Osztatlan, 7. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

EMBER ÉS DOLOG A POLGÁRI JOGBAN

Ember és dolog a polgári jogban
Dolgozatomban az emberi test, mint egész, a szervek, ivarsejtek, embriók valamint a 
holttest polgári jogi megítélését vizsgálom. Képezhetünk egy, a dolgok és személyek 
között létezõ kategóriát. Ennek elemei hordozzák a dolgok és a személyek tulajdonságait 
is. Ide tartoznak például az ivarsejtek, õssejtek, preembriók és a holttest is. A kategória 
határait nyitottnak vélem, az orvostudomány fejlõdésének függvényében 
elképzelhetõnek tartom a további bõvülését.
Az élõ emberi test esetén meghatároztunk egy alapelvet: az élõ ember személy. Az 
emberi test a forgalomból kivonva létezik, és ez jelenti az eldologiasodással szembeni 
védelmet. A személyiség fogalma alá vonjuk, a személyiségi jogok védelmét élvezi. A 
szervekre dologként tekintünk, miután azok elváltak a testünktõl. A jogalanyok és 
jogtárgyak rendszerében az embrió még nem, a holttest már nem jogalany. A jogalanyi 
minõséget elvetve, fel kell tennünk a kérdést: dolog-e az embrió? dolog-e a holttest? Nem 
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egy elméleti, absztrakt kérdésfeltevésrõl van szó. A házassági vagyonmegosztás és az 
öröklés során is felmerülnek ezek a kérdések. A felek tulajdonjogi igényt terjesztenek 
elõ, az embriók, vagy a holttestek feletti tulajdonjogukra hivatkozva.
Miként dönthet a bíróság? Mi szól az egyik, vagy a másik minõsítés mellett? Az 
orvostudomány sokáig az ember testi részével való foglalkozásra monopolhelyzetbõl 
tudott tekinteni, ma a jogtudomány már nem hátrálhat ki, és állást kell foglalnia a 
bíróságok elé került esetekben. Az embriót, vagy a holttestet dologként minõsítõ 
bíróságok speciális dologi, speciális tulajdonjogi elképzelésekkel igyekeznek elkerülni 
azt, hogy az embrió vagy a holttest a puszta dolgokkal legyen egyenlõ.
A szabályozási megoldásokat egy folyamat eredményeként látnám, amelyben az éppen 
fennálló értékválasztásokat a társadalmi igények kielégítése, illetve az erkölcsnek 
megfelelés, vagy közfelfogásnak, hiedelemnek megfelelés határozza meg. A 
dolgozatban a dolgok és személyek hasonlóságát, e két kategória közelségét, az 
orvostudomány újabb kérdéseit, és a jogtudomány lehetséges válaszait mutatom be.

Témavezetõ:
Dr. Fábián Ferenc

egyetemi docens, KRE ÁJK
dr. Szûrösné dr. Takács Andrea

megbízott oktató, KRE ÁJK
Dr. Boóc Ádám

egyetemi docens, KRE ÁJK

HAVASI SÁRA
jogász 
Osztatlan, 7. félév
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

MIÉRT NE KÖSSÜNK HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZÕDÉST?

A téma aktualitása két oldalról is megközelíthetõ, ugyanis elkülöníthetünk jogi és 
társadalmi aspektust is a házassági vagyonjogi szerzõdés kapcsán.
Jogi oldalról megközelítve a házassági vagyonjogi szerzõdés, valamint az egész 
házassági vagyonjog az új Polgári Törvénykönyvben részletes újraszabályozáson ment 
keresztül. Jelentõs felelõsség hárul tehát a jogászokra, hogy kellõ pontossággal 
közvetítsék a változásokat a társadalom irányába. Az új szabályozás következménye, 
hogy kialakulóban van a szerzõdéses gyakorlat, amelynek figyelemmel kísérése 
elengedhetetlen.
A téma aktualitásának másik iránya társadalmi megközelítésû. A jogalkotó célja azzal, 
hogy a vagyoni viszonyok elsõdleges rendezési eszközének a vagyonjogi szerzõdést 
nevezi meg az, hogy a szerzõdés minél szélesebb kõrû elterjedését szorgalmazza. A 
szerzõdéskötés következményeként a házasulandók vagy házasfelek kapcsolatuk 
ismérveihez igazíthatják vagyoni viszonyaikat, másrészt a bíróságok ügyterhének 
csökkenését, pergazdaságosságot is eredményez. A jogalkotó céljával ellentétben 
mégsem terjedt el olyan széles körben a vagyonjogi szerzõdés, melynek hátterében a 
tájékozatlanságból eredõ negatív társadalmi értékítélet áll, ugyanis a társadalom jelentõs 
részre bizalmatlanságnak, a válás elõrevetítésének tartja a házassági vagyonjogi 
szerzõdést, amely jelentõsen befolyásolja a szerzõdéskötési hajlandóságot.
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Kutatásaim során mind az elmélet-, mind a gyakorlatorientált módszereket alkalmaztam, 
így a szakirodalom, statisztikák, felmérések feldolgozása mellett szakmai interjút 
készítettem a témában jártas szakemberekkel, úgy mint dr. Parti Tamással, Budapesti 
Közjegyzõi Kamara elnökével, dr. Szûrösné dr. Takács Andreával, a Ráckevei 
Járásbíróság elnökhelyettesével és dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsannával a Kúria bírájával.
Kutatásaim során egységes képet kívántam bemutatni a házassági vagyonjogi szerzõdés 
hatályos szabályozásáról, emellett megkíséreltem bebizonyítani, hogy a szerzõdés 
elõnyei vannak túlsúlyban. A társadalmi negatív status quo megváltoztatásának körében 
a vagyonjogi szerzõdések elterjedését segítõ de lege ferenda javaslatokat neveztem meg.

Témavezetõ:
Prof. Dr. Nochta Tibor

egyetemi tanár, PTE ÁJK

MEILINGER CSABA
jogász 
Osztatlan, 8. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYISÉGI JOGOK TERÜLETÉN, KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL A SÉRELEMDÍJ JOGINTÉZMÉNYÉNEK MEGJELENÉSÉRE

Dolgozatom témája a személyiségi jogok egyik új védelmét jelentõ jogintézmény a 
sérelemdíj, amely a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény hatályba 
lépésével kelt életre.
Dolgozatom fõ kérdése, hogy a jogintézmény magánjogi büntetésként való értelmezése 
milyen problémákhoz vezethet. Álláspontom szerint eljárásjogilag bizonytalanságot és 
hátrányt eredményezhet a jogérvényesítõk számára, mert nem egységes a gyakorlat 
abban a tekintetében, hogy kidomborítják a büntetõ funkciót vagy sem. Továbbá 
jogdogmatikailag nehezen illeszthetõ össze a kétszeri eljárás tilalmával, ha büntetõjogi 
felelõsségre vonás is történik. Véleményem szerint, ha a büntetõjogi alapelvek 
hiányoznak és nem nyújtanak kellõ védelmet az alperes számára nem szabad a sérelemdíj 
büntetõ funkcióját elõtérbe helyezni.
A jogintézménnyel kapcsolatos további probléma a bagatell igényekre alapított 
keresetek kiszûrésének kérdése. Ezen érzékeny kérdésre egy mindenkinek megfelelõ 
választ adni lehetetlen. Nézetem alapján azonban megoldás lehet, ha az eljárási illeték 
minimum összegét magasabb összegben pl.: 15.000,- Ft helyett, 50.000,- Ft összegben 
állapítanánk meg ilyen perek esetén. Az igényérvényesítõk ebben az esetben talán jobban 
mérlegelnének, hogy a kis összegû nehezen bizonyítható igényik esetén ezt az összeget 
kockára tegyék-e. 
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Témavezetõ:
Dr. Faludi Gábor

egyetemi docens, ELTE ÁJK

BARTKÓ VIKTOR
jogász 
Osztatlan, 7. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A FELHÕ ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK SZERZÕI JOGI MEGÍTÉLÉSE

A felhõ alapú számítástechnika az utóbbi évtizedben vált szignifikáns informatikai 
trenddé. A felhõ alapú szolgáltatások mindennapjaink szerves részét képezik, mégis több 
szempontból tisztázatlan jogi megítélése. A technológia veszélyezteti a szerzõi jog azon 
alapelvét, miszerint annak célja a szerzõk és a felhasználók közötti érdekegyensúly 
fenntartása. A felhõ alapú tárhelyek a magáncélú másolás rohamos léptékû elterjedését 
tovább fokozzák, míg a szerzõknek járó méltányos díjazás elmarad e technika 
tekintetében.
Dolgozatom célja, hogy bemutassa, miként alkalmazható a magáncélú másolás után 
fizetendõ díj a felhõ alapú tárhelyekhez, valamint az, hogy a díj alkalmazása miért nem 
történt meg mindezidáig. A technológia újszerûsége miatt nincs a kérdést rendezõ 
jogszabály, ezért az Európai Unió Bíróságának esetjogát elemzem. Elõször a tárhelyekbe 
való feltöltést helyezem el a többszörözési cselekmények körében. E triviális 
megállapítást azt teszi szükségessé, hogy a jelenlegi reguláció nem rendezi egyértelmûen 
a többszörözés mivoltát. Ezt követõen a magáncélú másolás után fizetett díj alkalmazását 
vizsgálom, különös tekintettel arra, hogy mely adathordozóra alkalmazható. A felhõ 
alapú tárhelyek esetében kétséges milyen adathordozóra vezethetõ be a díj. Három 
lehetõséget mutat be dolgozatom. A belsõ merevlemezeket, a dedikált hozzáférésû 
tárhelyet vagy a szolgáltatás igénybevételére alkalmas eszközt kell-e díj tárgyáva tenni? 
A belsõ merevlemezek problémáját az adja, hogy a díjat mind a mai napig nem 
alkalmazták, míg a külsõ merevlemezeket széles körben terheli díj. A belsõ és külsõ 
merevlemezek közti különbség nem indokolja a díj eltérõ alkalmazását, a belsõ 
merevlemezek esetében gazdasági érdekek akadályozzák a díj bevezetését. A dedikált 
hozzáférésû tárhelyek esete alkalmas megközelítés lenne, azonban csak szigorú 
feltételek mellett. A feltételeknek való megfelelés ellenére, a szolgáltatók 
üzletistratégiája – marketing célú tartalom felhasználás – kizárja a díj jogalapját. A 
szolgáltatás igénybevételére, azaz internetkapcsolatra alkalmas eszköz helyzete abszurd, 
a 21. században nem lehet helye az internetet terhelõ bármilyen díjnak.
A díj bevezetése többféle módon megoldható lenne, azonban azokat minden esetben 
valamilyen jogon kívül tényezõ gátolja. Dolgozatom befejezéseként az Unió felhõ alapú 
szolgáltatásokkal kapcsolatos cselekvési stratégiáját mutatom be, mely a jövõbeni 
szabályozás irányát jelöli ki.
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Témavezetõ:
Dr. Gellén Klára

egyetemi docens, SZTE ÁJK
Dr. Mezei Péter

egyetemi docens, SZTE ÁJK

LABANCZ ANDREA
jogász 
Osztatlan, 9. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ INNOVATÍV GYÓGYSZEREK SZABADALMÁNAK GAZDASÁGRA 
GYAKOROLT HATÁSA

Az Európa gazdaságát is sújtó 2008-as pénzügyi és gazdasági válság rávilágított arra, 
hogy alapvetõ változtatásokra van szükség annak érdekében, hogy Európa gazdasága 
erõs alapokon álljon. A gazdasági stabilitás elérése és fenntartása érdekében 
kidolgozásra került az Európa 2020 stratégia.
A kutatás – ezen stratégiában nevesített prioritások közül – az Intelligens növekedés: 
tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakításának témakörével foglalkozik. Az 
innovatív gazdaság kiépítésének lehetõségét az ipar egyik területén, a gyógyszeriparban 
vizsgálja, tekintettel annak kiemelkedõ innovatív képességére.
A gyógyszeripari innováció lényegét a gyógyszeripari találmányok, az innovatív 
gyógyszerek jelentik, amelyek jelentõs profitot termelnek az innovatív gyártók számára, 
ugyanakkor a nemzetgazdaság és így ez Európai Unió növekedésére is pozitív hatással 
bírnak. Ezen tulajdonságaik miatt gazdasági védelmük indokolt, amely jellemzõen 
szabadalmi oltalommal valósul meg. Megfigyelhetõ azonban az a tendencia, miszerint az 
innovatív gyártók szabadalmazási stratégiákat kidolgozva, kizárólagos piaci jelenlétük 
meghosszabbítására használják a szabadalmakból folyó jogosultságot, nem pedig 
további K+F-re, folyamatos innovációt megvalósítván. Ez a folyamat mind a nemzet, 
mind az Európai Unió gazdasága szempontjából negatív következményekkel járhat.
Figyelemmel arra, hogy ezen szabadalmi stratégiák az iparjogvédelmi szabályok 
céljukkal ellentétes használatával kerülhetnek kidolgozásra, a kutatás olyan de lege 
ferenda javaslatok kidolgozására törekszik, amelyek alkalmasak lehetnek a szabadalmi 
stratégiák visszaszorítására, ezzel egyidejûleg az innováción keresztül elérhetõ 
gazdasági növekedés megteremtésére.
A kutatás a cél elérése érdekében megvizsgálja az iparjogvédelmi szabályokkal 
ellentétes magatartásokat. Az aggályos területek azonosításához, azok részletes 
feltárásához jogeset szempontú kutatási módszert alkalmaz, amelyekbõl kiindulva 
dolgozza ki ajánlásait.
Végül összegzõ jellegû megállapításokat tesz, bízván abban, hogy a jövõben egy 
nemcsak jogszerû, de igazságos és a tudományos és technikai fejlõdést is támogató 
rendszer kiépítésére kerül majd sor.
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Témavezetõ:
Dr. Grad-Gyenge Anikó

egyetemi docens, KRE ÁJK

GASZT CSABA

VALKI ADRIENN

jogász 
Osztatlan, 5. félév
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

jogász 
Osztatlan, 5. félév
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

EGY EURÓPAIBB KÖZÖS JOGKEZELÉSI RENDSZER FELÉ

A dolgozatban végigvezetjük a közös jogkezelési rendszer fejlõdését a kialakulástól 
kezdve egészen a mai egyesületi alapon mûködõ formáig, kitérve a legfontosabb 
mozzanatokra, gazdasági és társadalmi vonatkozásokra.
Elemezzük a szerzõi jogok és a szerzõi joghoz kapcsolódó jogok közös jogkezelésérõl 
szóló 2016. évi XCIII. törvényt, összehasonlítva az azt megalapozó irányelvvel és a 
szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó - hatályon kívül helyezett – 
rendelkezéseivel. E hármas összevetésben a közös jogkezelõ szervezetek gyakorlati 
tevékenysége során felmerülõ problémákra helyezzük a hangsúlyt, és ahol lehetséges, ott 
megoldási javaslatokat kínálunk.
Tehát a dolgozat célja, hogy felvázoljuk a magyarországi közös jogkezelés jelenlegi 
helyzetét az új törvény tükrében, bebizonyítva, hogy egy európaibb rendszer felé 
haladunk.

Témavezetõ:
dr. Pogácsás Anett

tudományos segédmunkatárs, PPKE JÁK
dr. Ujhelyi Dávid

megbízott oktató, PPKE JÁK

KÁRPÁTI ZSUZSANNA
jogász 
Osztatlan, 9. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

INDEPENDENCE DAY? AVAGY FÜGGETLEN JOGKEZELÕK A LÁTHATÁRON

A közös jogkezelés sok mindent megélt és fõként az újabb technikai vívmányok folytán 
rengeteg kihívással kellett szembenéznie. Idõrõl idõre sok kritika érte, ugyanakkor a 
tömeges felhasználás okán a közös jogkezelés bizonyult az egyetlen járható útnak a 
jogérvényesítés terén. Az egyik oldalon sokszor a rendszer megkérdõjelezése, a másik 
oldalon a rendszer fennmaradásának szükségessége állt, középen pedig a tagállamoknak 
és az Európai Uniónak kellett reflektálnia a kialakult helyzetre. A közös jogkezelési 
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irányelv jelentette végül a legfrissebb megoldást, melynek egyik fõ célkitûzése a 
hatékonyság és az átláthatóság növelése volt.
Dolgozatom az irányelv által kimunkált közös jogkezelési rendszert tekinti át, amelyben 
szembetaláljuk magunkat egy eddig ismeretlen, idegen konstrukcióval, a független 
jogkezelés intézményével. Ismeretlen és idegen? Igen, a független jogkezelés fogalmát 
az irányelv vezeti be, illetve ilyen szervezetek egyelõre csekély számban vannak jelen. 
De vajon valóban eljött a dolgozat címében jelzett „függetlenség napja”? Hiszen való 
igaz, hogy eddig egyetlen járható út mellett megjelenhet egy alternatív lehetõség egyes 
felhasználási területeken és olyan jogkezelõk alakulhatnak, melyek több értelemben 
véve is függetlenek, tágítják a piacot és olykor versenyt teremtenek a közös 
jogkezelõkkel. Ugyanakkor a független jogkezelõk nem minõsülnek közös 
jogkezelõknek, ebbõl adódóan viszont kevesebb garanciális, jogosultakat és 
felhasználókat védõ szabálynak kell megfelelniük, ami végsõ soron „kiskapukhoz” 
vezethet. A független jogkezeléssel kapcsolatos bizonytalanságok fõként ebbõl és más 
hasonló tulajdonságból fakadnak, ezek pedig érdekes kérdéseket vetnek fel.

Témavezetõ:
Dr. Grad-Gyenge Anikó

egyetemi docens, KRE ÁJK

KOLESZÁR MERCEDES
jogász 
Osztatlan, 7. félév
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

KÜZDELEM A FÁJLCSERÉLÕ RENDSZEREK ELLEN – KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL A VAGYONI HÁTRÁNY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

A pályamû témájának kiválasztásakor legfõbb hangsúly az aktualitáson volt, hiszen a 
jog, a technika, a tömegkommunikáció rohamos fejlõdése következtében számos olyan 
kérdés vetõdik fel, melynek megválaszolása égetõ ezen a területen. A számítógép és az 
internet megjelenésével és elterjedésével hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a társadalom 
számára lassan elengedhetetlenné, nélkülözhetetlenné váló, szinte már „létfenntartó” 
eszközök birtokában, az illegális cselekmények száma is elszaporodik.
A technológia ellenõrizhetetlensége magával hozta, hogy láthatatlanul, és sok esetben 
feltárhatatlanul, ugrásszerûen megnövekedtek a számítástechnikai eszközökkel 
megvalósított jogsértések, az ezekkel összefüggõ bûncselekmények elkövetése pedig 
ma még pontosan talán nem is megállapítható mértékû, de sejthetõen hatalmas károkat 
eredményezett igen sok területen, köztük az egyes szerzõi jogi jogosultak körében az 
alkotások jogszerûtlen felhasználása útján.
Tanulmányom egyik legfontosabb része az elektronikus eszközök elterjedésének a 
szerzõi büntetõjogi érvényesíthetõségére tett hatása, ezen belül a fájlcserélõ rendszerek 
problémájának körüljárása, és ezen belül is a jogsértésekkel okozott vagyoni hátrány 
megállapítása dogmatikai és gyakorlati kérdéseinek felszínre hozása arra is tekintettel, 
hogy a 2012. évi C. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl elfogadása milyen 
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következményekkel jár a szellemi tulajdonjog elleni bûncselekmények tekintetében.
Az elmélet-, és a gyakorlatorientált módszerek alkalmazását is fontosnak tartottam 
kutatásom során, így a szakirodalom, statisztikák feldolgozása mellett interjút 
készítettem a témában jártas szakemberekkel, úgymint Krepsz Balázzsal, a NAV 
Központi Nyomozó Fõosztály Információ- Technológiai Osztályának vezetõjének, Dr. 
Lendvai Zsófia ügyvédnõvel, és Dr. Horváth Péterrel a ProArt igazgatójával. Továbbá 
tanulmányoztam a bírói gyakorlatot, és a Szerzõi Jogi Szakértõi Testület 
szakvéleményeit is.
Kutatásaim eredményeiként várható, hogy egységes képet kaphatunk a hatályos szerzõi 
jogi szabályozásról, fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a vagyoni hátrány és az 
online felhasználások gyakorlati problémái megoldásra válnak, illetve a vagyoni hátrány 
megállapítását segítõ de lege ferenda javaslatok bemutatására vállalkozok. 

Témavezetõ:
dr. Pogácsás Anett

tudományos segédmunkatárs, PPKE JÁK

GUBICZ FLÓRA ANNA
jogász 
Osztatlan, 10. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

MÛVÉSZETI ÁG A SZERZÕI JOG PEREMÉN. A FÉNYKÉPEK SZERZÕI JOGI 
VÉDELME A DIGITÁLIS KORBAN

Dolgozatomban a fényképek szerzõi jogi védelmével kapcsolatosan felmerülõ 
kérdéseket vizsgáltam. A munkám során a kérdéseket két fõ csoportra osztottam: a 
hagyományos szerzõi jogi kérdésekre és a digitális világ avagy az internet térnyerésével 
felmerülõ problémák körére.
Nemzetközi szinten a fényképek szerzõi jogi védelme a többi hagyományos mûvészeti 
ághoz képest sokkal késõbb került elfogadásra. Ez egyrészrõl betudható annak a ténynek, 
hogy maga a fényképezés is egy viszonylag új típusú mûvészeti ág szembeállítva például 
a festészettel, de a késedelemben fontos szerepet játszott az a felfogás is, hogy a fénykép 
egy gép által készített mû, melyben csekély mértékû az emberi közrehatás.
Kutatásom elsõ részeként megvizsgáltam, hogy milyen jellemzõkkel kell rendelkeznie 
egy fényképnek ahhoz, hogy elnyerje a szerzõi jogi védelmet, és megállapítottam, hogy a 
jelenlegi szerzõi jogi koncepció alapján szinte minden olyan fotó védelmet élvez, 
melynek alkotója természetes személy. Ez a védelem ily módon az internetre feltöltött 
képek kvázi mindegyikére kiterjed, mely naponta több száz millió fotót jelent. Nem 
felnagyítása a tényeknek az, hogy a jelenlegi szabályozás túlzott védelmet nyújt a 
fényképek azon szerzõi számára, akik igazából nem kívánnak élni e védelemmel, 
mindazonáltal azt a tényt sem szabad elhanyagolni, hogy e mellett bár a védelem adott, 
azonban mégsem megfelelõ, mert nem képes kordában tartani a jogszerûtlen 
felhasználások garmadáját.
A dolgozat célja a probléma felvetések mellett a fent vázolt ellentmondás feloldása. Az 
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általam felsorolt problémákra több megoldási lehetõséget is felvázoltam, melyek 
figyelembe vételével lenne kívánatos a jelenlegi szabályozást átalakítani.

Témavezetõ:
Dr. Juhász Ágnes

adjunktus, ME ÁJK

GAÁL ANDRÁS
jogász 
Osztatlan, 5. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

PLÁGIUM A MINDENNAPOKBAN - A SZERZÕI JOGOKRÓL ÉS A SZERZÕI 
JOGOKKAL KAPCSOLATOS SZERZÕDÉSEKRÕL – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL 
A ZENEI ÉS IRODALMI ALKOTÁSOKRA

Az emberi kreativitás határtalan természete az egész történelem során segítette a kultúra 
fejlõdését, a társadalom elõrehaladását. Már az elsõ évezred környékén állami 
szabályozás védte Kínában bizonyos szellemi alkotások (jellemzõen könyvek) 
kizárólagos terjesztési jogát. Azonban a technikai fejlõdés és a globalizáció összhangja 
alapjaiban gyorsította meg és formálta át az információ áramlásának módjait. Erre 
szemléltetõ példa, hogy a nyomtatásnak köszönhetõen a Luther által megfogalmazott 
református tanok a 16. sz. elõtt nem tapasztalt gyorsasággal terjedtek el Európa területén.
Nem elképzelhetetlen élethelyzet, hogy egy szellemi alkotás sikere mást is vonz, ebbõl 
fakadóan e személy azt magáénak kívánja. Hogyan ítéli meg a jog e jelenséget? Milyen 
tényezõk szükségesek ahhoz, hogy egy mû szerzõi jogi védelemben részesüljön? 
Felbukkanhat-e Sherlock Holmes egy bestseller-író legújabb könyvében?
Dolgozatom témája a plágium, azaz a „szellemi tolvajlás” szerzõi jogi vetületei, illetve 
az egyes szellemi alkotások szerzõi jogi megítélése, különös tekintettel a zenére és az 
irodalmi mûvekre.
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Témavezetõ:
Prof. Dr. Görög Márta

egyetemi tanár, SZTE ÁJK

PAPP ZSÓFIA
jogász 
Osztatlan, 9. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

SZELLEMITULAJDON-VÉDELEM A VERSENYJOG ÁRNYÉKÁBAN: 
SZELLEMITULAJDON-VÉDELEM ÉS A VERSENYJOG KONFLIKTUSA AZ EU 
ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLATÁN KERESZTÜL

Szellemitulajdon-védelem a versenyjog árnyékában –Szellemitulajdon-védelem és a 
versenyjog konfliktusa, az EU ítélkezési gyakorlatán keresztül
Az Unió történetének hosszú évtizedein keresztül, meghatározó szempontot jelentett a 
verseny élénkítése, buzdítása, hiszen a térség fejlõdését és gazdasági befolyásának 
növekedését remélték, illetve remélik attól. A technika rohamos fejlõdésével és az 
információs éhség csúcsosodásával azonban, egy törekvõ terület ütötte fel a fejét, úgy 
tûnik, az Unió magasztos gazdasági céljainak ellenlábasaként. Ez a terület pedig, a 
szellemi tulajdonok védelmére való igény.
A dolgozat hipotéziséül az a feltevés szolgált, miszerint a szellemi tulajdonjog és a 
versenyjog régóta húzódó, feloldhatatlannak tûnõ konfliktusban áll egymással.
Jelen dolgozat, az említett jogterületek súrlódásának vizsgálatát tûzte ki célul, a szellemi 
tulajdon használatának megtagadásából fakadó, versenyt sértõ magatartások 
perspektívájából, négy, precedens értékû jogeseten keresztül. Vizsgálódásainak tárgyát 
képezi továbbá, az Unió ítélkezési gyakorlata által kifejlesztett megoldási lehetõség, a 
különleges körülmények doktrínájának helytállóságának és alkalmasságának méltatása 
is e speciális tárgyú problémában. A témához kapcsolódóan, kísérletet tesz választ találni 
arra, a fölmerülõ, központi kérdésre is, hogy vajon mi lehet annak az oka, hogy a 
felemelkedõ szellemitulajdon-védelem a mai napig mostoha, elhanyagolt körülmények 
között létezik. Míg a gazdasági ösztönzõk fejlesztése állandó napirendi pont a 
gazdaságpolitika alakításában, a jogalkotási irányokban, hírcsatornák közvetítéseiben, 
addig az úgynevezett eszmei tulajdon figyelmen kívül nem hagyható, innovációs 
jelentõsége, nem csak a hétköznapi ember számára, de a joggyakorló szakemberek 
számára is árnyékban marad.
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Témavezetõ:
Dr. Leszkoven László

egyetemi docens, ME ÁJK

TUCSEK BLANKA
jogász 
Osztatlan, 7. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A DELIKTUÁLIS KÁRFELELÕSSÉG KÉRDÉSEI ÉS AZ OKOZATI 
ÖSSZEFÜGGÉS

A magyar polgári jogban a kártérítési felelõsség a legfontosabb elméleti és gyakorlati 
kérdések közé tartozik. Az új Ptk. kodifikációja során a felelõsségtan területén jelentõs 
változások következtek be. Ennek eredményeként a jogalkotó részben elválasztotta 
egymástól a kontraktuális, vagyis a szerzõdésszegéssel okozott károkért való 
felelõsséget és a deliktuális, vagyis a szerzõdésen kívül okozott károkért való felelõsség 
kérdését.
Dolgozatomban kizárólag a deliktuális kárfelelõsség alkalmazásának kérdését 
vizsgálom, kiemelt szerephez juttatva az okozati összefüggés elemeit a kár 
bekövetkezése és a károkozó magatartás között. Kutatásom célja, hogy e felelõsségi 
rezsim általános szabályozásának ismertetésén túl, de annak alapján, rámutassak azokra 
a kérdésekre, amik a gyakorlatban problémaként merülhet fel a jogalkalmazók, 
pontosabban a bírói gyakorlat körében. Ennek megfelelõen egészen a felelõsség fogalmi 
meghatározásától kezdem vizsgálódásomat, ez ugyanis elengedhetetlen a kárfelelõsség 
mibenlétének megítéléséhez. A deliktuális kárfelelõsség általános szabályozásánál 
fontos kitérni magának a kártérítési felelõsségnek a tényálláselemire, hogy mikor is 
beszélhetünk arról, hogy valaki köteles a kár megtérítésére. Így elõtérbe kerül a 
dolgozatomba a felróhatóság kérdése, a jogellenesség fennállta, a kár fogalma és az ok-
okozati összefüggés. Az ok-okozati összefüggés vizsgálatakor, ismertetésre kerülnek az 
elméletben kialakult okozatossági teóriák, illetve végsõ soron az „újszülött” 
elõreláthatósági klauzula kerül boncolgatásra mind elméleti, mind gyakorlatias 
megközelítésben. A dolgozat felépítése során az okozatossági teóriák, valamint az 
elõreláthatósági klauzula bemutatásához felhasznált bírói gyakorlat vizsgálatakor 
különösen nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy az okozatossági láncolatban hol van az a 
határ, amelynél már az ok-okozati összefüggés olyan távolinak mutatkozik, hogy annak 
megállapíthatósága nem áll fenn, így a felelõsség megállapítása sem valósulhat meg.
Összességében – a bírói gyakorlat tükrében - következtetéseket kívánok levonni a 
felelõsségre vonatkozó szabályanyag gyakorlati alkalmazhatóságáról, valamint de lege 
ferenda javaslatokat kívánok tenni a gyakorlatban felmerülõ és a dolgozatban is 
rámutatott problémák kiküszöbölésére.
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Témavezetõ:
Dr. Fabó Tibor

adjunktus, PTE ÁJK

FÜRNSTÁHL MELÁNIA
jogász 
Osztatlan, 6. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A HIBÁS TELJESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ POLGÁRI JOGI SZANKCIÓKRÓL 
ELMÉLETI, JOGALKOTÁSI ÉS JOGGYAKORLATI MEGKÖZELÍTÉSBEN

Jelen Tudományos Diákköri dolgozatom célja, hogy minél közelebbi perspektívából 
mutassak rá a hibás teljesítésbõl eredõ polgárjogi szankciók jogelméleti jogalkotási és 
joggyakorlati mibenlétére.
Elsõsorban kutatásomat a jogfejlõdésünkre és a jogtudományra is nagy hatással levõ 
osztrák magánjoggal kezdtem, melynek következtében a kellékhibás teljesítést a legtöbb 
jogtudós a visszterhes szerzõdések körében tárgyalta. Magánjogunkban érzékelhetõ volt 
a kodifikáció hiánya ezzel összefüggésben a hibás teljesítés jogintézménye.
A hibás teljesítés szankció szabályai több, mint száz éves jogfejlõdést követõen az 
1959.évi IV. törvény keretében váltak hatályos törvényi rendelkezéssé. A folyamatos 
gazdasági, társadalmi, jogpolitikai változások következtében reformációra volt szükség. 
Mely az 1999/44/EK Európai Parlament és Tanács irányelvében teljesedett ki s ezt a 
2002.évi XXXVI. törvény ültette át a Ptk.-ba.
Ezt követõen a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013.évi V. törvény által életre hívott 
jogintézményt a termékszavatosságot vizsgáltam, mely szerint a jogosult hibás teljesítés 
esetén a szerzõdés tárgya hibájának természetben történõ orvoslása esetén közvetlenül a 
gyártóval szemben érvényesíthet igényt.
S végül ki kell emelni a bírósági gyakorlat szerepét is, amely a tételes jogi szabályozás 
értelmezése során – akár a kifejezett jogalkotói szándékokon túlmenõen is – az 
igényérvényesítési határidõ kiterjesztésével vagy éppen szavatossági tartalmú igények 
kártérítési – így hosszabb elévülési idõ alá esõ – követelésként való elismerésével adott 
utat a jogosulti igényeknek.
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Témavezetõ:
Dr. Barzó Tímea

egyetemi docens, ME ÁJK

HALÁSZ CSENGE
jogász 
Osztatlan, 9. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A JÓ ERKÖLCSBE ÜTKÖZÕ SZERZÕDÉSEK AZ ELMÉLETBEN ÉS A 
GYAKORLATBAN

Az Országos Tudományos Diákköri dolgozatomban a szerzõdések érvénytelenségének 
területével, azon belül pedig a jóerkölcsbe ütközõ szerzõdések problematikájával 
foglalkozom.
Az érvénytelenség kérdéskörének megközelítése során fontosnak tartom az érvénytelen 
szerzõdés pontos elhelyezését a polgári jog területén, valamint a jogintézmény 
elhatárolását a nem létezõ és a hatálytalan szerzõdéstõl.
Annak tükrében, hogy a jogalkotó a kontinentális jogrendszer hagyományaihoz hûen 
megkülönbözteti a semmisséget és a megtámadhatóságot, szeretném felhívni a figyelmet 
az abszolút és a relatív érvénytelenség közti különbségekre, majd az egyes 
érvénytelenségi okokat kívánom ismertetni.
 Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek kutatása során különös hangsúlyt kapott 
munkámban a Kúria Polgári Kollégiumi véleményeit is magában foglaló jogfejlõdés 
állomásainak bemutatása, valamint a jogkövetkezmények alkalmazása során felmerülõ 
esetleges problémák, mint például az eredeti állapot helyreállítása és a bíróság általi 
visszamenõ hatállyal való érvényessé nyilvánítás közti különbségek szemléltetése.
Az érvénytelenségi okok közül dolgozatom kizárólag a jóerkölcsbe ütközõ 
szerzõdésekre fókuszál. A tisztességtelenség tilalma több magánjogi területen is 
megjelenik, nem csak a polgári jogi szerzõdések körében. Tekintettel arra, hogy a 
társadalom által elítélendõ, szerzõdéskötéshez kapcsolódó magatartások köre az idõk 
során változott és mindig az adott kor társadalmának erkölcsi felfogását tükrözte, 
nélkülözhetetlen a téma jogtörténeti feldolgozása is. 
A jóerkölcs tartalmának feltárásához szükséges továbbá a fogalmat összevetni a 
tisztesség és jóhiszemûség követelményével és adott esetben az uzsorás szerzõdés 
tilalmával, hiszen ezek ugyanúgy etikai értéket közvetítõ fogalmak. Mivel a jóerkölcsbe 
ütközés tilalma olyan szabálynak tekinthetõ, amelyet a bírói jogalkalmazás tölt ki 
tartalommal, elengedhetetlen a tipikusan felmerülõ esetkörök bemutatása, és a bennük 
talált közös elemek alapján egy olyan konklúzió levonása, amely után közelebb 
kerülhetünk a jóerkölcs tartalmának meghatározásához. Véleményem szerint, pontos 
fogalom azonban nem adható, hiszen e norma, éppen a maga változó értelmével, lex 
generalis voltával tölti be fontos szerepét.
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Témavezetõ:
Dr. Keserû Barna Arnold

adjunktus, SZE ÁJK

STIPKOVITS TAMÁS
jogász 
Osztatlan, 5. félév
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

A JOGALKOTÁSSAL OKOZOTT KÁR MEGÍTÉLÉSE ALKOTMÁNYJOGI ÉS 
POLGÁRI JOGI SZEMPONTBÓL

Modern korunkban hajlamosak vagyunk fejlettebbnek megítélni az általunk létrehozott 
világot annál, mint amilyen valójában. Hajlamosak vagyunk könnyedén legyinteni a 
Montesquieu által körülírt hatalommegosztás fontosságára, mondván, hogy ez már egy 
megoldott probléma. Lehet, hogy nem a klasszikus formájában, de a hatalmi ágak, illetve 
azok ellenõrzésének, vagy felelõsségre vonhatóságának dilemmája még napjainkban is 
kísért. Ha valamelyikünket bizonyíthatóan kár ér, amit jogellenesen (és felróhatóan) az 
állam a jogalkotás tevékenységével okozott, miért nem érvényesíthetjük igényét a 
közhatalommal szemben?

Témavezetõ:
Prof. Dr. Menyhárd Attila

egyetemi tanár, ELTE ÁJK

VARGA YVETT
jogász 
Osztatlan, 7. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A KÖZIGAZGATÁSI SZERZÕDÉS JELENE ÉS JÖVÕJE

A közigazgatási szerzõdések polgári jogi karakterérõl kevés szó esik Magyarországon, 
holott e szerzõdésekre jogszabály speciális vagy a felek eltérõ rendelkezésének 
hiányában a Ptk. szabályait kell alkalmazni. A közigazgatási szerzõdés mint közjogi 
szervezési eszköz ugyanakkor jelentõs hazai szakirodalmat mondhat magáénak, jóllehet 
sem egységes terminológia, sem egységes fogalomkezelés nem jellemzi e kutatási 
területet.
E nem titkolt hiányosságot a jogalkotó eljárásjogi reformmal kívánja orvosolni: ha a 
közigazgatási szerzõdésekkel kapcsolatos jogviták a közigazgatási perrendtartás hatálya 
alá kerülnének, lehetõség nyílna a kapcsolódó dogmatika fejlõdésére – olvasható az új 
közigazgatási perrendtartás koncepciójában.
Jelen dolgozat a közigazgatási szerzõdéseket mint polgári jogi szerzõdéseket elemzi, és 
amellett érvel, hogy a fenti változtatás nemkívánatos jellegû. Olyan anyagi jogi 
elõkérdéssel állunk szemben a közigazgatási szerzõdésekkel kapcsolatban, amelyet az 
eljárásjog nem képes megválaszolni.
Az anyagi jogi elõkérdés ugyanis az, hol húzódik a polgári jog és a közigazgatási jog 
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határa, azaz mi minõsül mellérendelt és egyenjogú jogalanyok vagyoni és személyi 
viszonyának. Közigazgatásról szólva pedig megkerülhetetlen a kérdés: hol helyezkedik 
el ebben a koordinátarendszerben az állam. Kívánatos-e, hogy az állam kivonja magát az 
egyenlõknek tételezett felekre szabott eljárási rezsim, a polgári per alól, és a nem tisztán 
polgári jogi megállapodásokat, ugyanakkor nem is hatósági határozatokat 
,,elközjogiasítsa?? E kérdések megválaszolása áll a dolgozat vizsgálódásának 
középpontjában, elõrebocsátva, hogy a szerzõ álláspontja szerint a XXI. században a 
közérdek megerõsített védelme éppen a szerzõdési jog intézményrendszerében és az 
ahhoz kapcsolt polgári perben, és nem annak ellenében keresendõ.

Témavezetõ:
Prof. Dr. Menyhárd Attila

egyetemi tanár, ELTE ÁJK

SÁRHEGYI ISTVÁN
jogász 
Osztatlan, 9. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A KÖZÖSSÉGI FINANSZÍROZÁS MAGÁNJOGI ASPEKTUSAI

Dolgozatom célja, hogy bemutassa a magánjog szemszögébõl az amerikai és brit 
piacokat már meghódító, rendkívüli gazdasági sikereket elérõ alternatív finanszírozási 
modellt, a közösségi finanszírozást („crowdfunding”). A közösségi finanszírozás a kis- 
és középvállalkozási szektor legújabb és egyik leghatékonyabb finanszírozási forrása 
lehet a jövõben Közép-Kelet-Európában.
Az USA-ban idén lépett hatályba a közösségi finanszírozást szabályozó JOBS Act, 
Németországban pedig a szövetségi jogalkotó már megtette az elsõ lépéseket annak 
érdekében, hogy megteremtse ennek az atipikus gazdasági modellnek a jogi alapjait. 
Ezzel párhuzamosan az Európai Unió is komolyan foglalkozik a közösségi 
finanszírozással, és megjelentek közösségi szinten az elsõ jogalkotói szándékok arra 
nézve, hogy egy közös európai szabályozás alá vonják ezt az intézményt. A közösségi 
szabályozás oka elsõsorban, hogy napjainkban az Európai Unió legtöbb országában a 
szigorú piaci szabályok következtében kimondottan nehéz egy olyan webhelyet 
üzemeltetni, amely ilyen típusú pénzügyi tevékenységet végez.
Négy fõ típusa (i) a donation, (ii) a reward, (iii) az equity és (iv) a lending, amelyek 
különbözõ finanszírozási modelleket valósítanak meg. A donation esetében a befektetõ 
ingyenesen adományoz a projektgazdának egy meghatározott mennyiségû – jellemzõen 
kisösszegû – támogatást. Ezzel szemben egy reward jellegû finanszírozásnál a 
támogatásért cserébe jár egy jutalom, ami adott esetben kimerülhet egy köszönõlevél 
formájában, de akár a projektgazda által legyártott termék átadásában is. Az equity típusú 
közösségi finanszírozás tagsági jogokat megtestesítõ értékpapírok vásárlására irányuló 
adásvételi szerzõdéseken, a lending pedig hitelszerzõdéseken alapuló további 
visszterhes befektetési formák.
Dolgozatomban áttekintem, hogy milyen típusú szerzõdések jönnek létre a különbözõ 
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finanszírozási modellek esetében, illetve ezekhez zárt vagy nyílt rendszerû felelõsségi 
alakzat párosul. Mindemellett bemutatom és megvizsgálom, hogy ma Magyarországon 
milyen lehetõségei vannak a közösségi finanszírozásnak a Polgári Törvénykönyv 
hatályos szabályrendszerének keretei között.
Végezetül dolgozatomban következtetésként megállapítom, hogy a hatályos hazai 
polgári jog szerzõdési, kártérítési és fogyasztóvédelmi jogi háttere megfelelõ alapja tud 
lenni a közösségi finanszírozásnak.

Témavezetõ:
Dr. Kõhidi Ákos

adjunktus, SZE ÁJK
Dr. Keserû Barna Arnold

adjunktus, SZE ÁJK
Dr. Dósa Ágnes

egyetemi docens, SE ÁOK

CSITEI BÉLA
jogász 
Osztatlan, 9. félév
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK 
POLGÁRI JOGI FELELÕSSÉGÉNEK NEURALGIKUS PONTJAI

A felelõsség elsõdleges funkciója, hogy megvédje a társadalom tagjait a társadalmi 
értékekkel ellentétes magatartásokkal szemben. Az egészségügyi dolgozók 
tevékenységük gyakorlása során maguk is felelõsséggel tartoznak magatartásukért: 
feladataik ellátásakor számos jogi és szakmai, írott és íratlan szabálynak kötelesek 
megfelelni, amelyek különbözõ követelményeket támasztanak az egészségügyi 
dolgozókkal szemben.
Habár a dolgozat elsõsorban az egészségügyi szolgáltatók polgári jogi kártérítési 
felelõsségét kutatja, azonban – mivel az egészségügyi káresemények jelentõs része 
személyhez fûzõdõ jogot is sért – szükséges röviden ismertetni a személyiségi jogok 
kapcsolódó joganyagát. A sérelemdíj iránti igény érvényesítésére vonatkozó szabályok 
általános jellegû kérdéseket vetnek fel, amelyek az élet minden területét érintik, így az 
egészségügyi káresemények elbírálását is meghatározzák. A kutatás érdemi területe az 
egészségügyi szolgáltatók általános polgári jogi kártérítési felelõssége. E körben két fõ 
kérdés tanulmányozására kerül sor. Az elsõ kérdés annak megválaszolására irányul, 
hogy létrejön-e szerzõdés az egészségügyi szolgáltató és az ellátásban részesülõ beteg 
között. Szintén nehezen határozható meg, hogy amennyiben beszélhetünk szerzõdésrõl a 
felek között, akkor e szerzõdés nevesített szerzõdésnek vagy atipikus szerzõdésnek 
minõsül-e. A második kérdés az egészségügyi dolgozókkal szemben támasztott 
felróhatósági mérce mibenlétére keresi a választ. Az egészségügyi tevékenység 
végzésének általános követelményeként ugyanis speciális szabályt fogalmaz meg a 
jogalkotó, amely a gyakorlatban a polgári jogi felelõsség alóli kimentés alapjául szolgál. 
Az elvárható magatartás generálklauzulája ugyanakkor egyébként is differenciált 
jogalkalmazást tesz lehetõvé, éppen ezért kétséges, hogy van-e értelme egy speciális 
felelõsségi kategória alkalmazásának. Végül indokolt kitérni a veszélyes üzemi 
felelõsség szabályaira, hiszen egy egészségügyi beavatkozás adott esetekben akár 
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fokozott veszéllyel járó tevékenységnek is minõsülhet.
Célom, hogy a kutatás eredményeit összegezve fel tudjam tárni azokat a jogi 
problémákat, amelyek a jogalkalmazás hátterében rejlenek, és akár a jogalkotó, akár a 
jogalkalmazó számára alternatívákat tudjak megfogalmazni azokon a területeken, 
amelyeken a jogértelmezés és a jogalkalmazás nem következetes vagy nem áll 
összhangban a polgári jogi felelõsség természetével.

Témavezetõ:
Prof. Dr. Nochta Tibor

egyetemi tanár, PTE ÁJK

AMANDA PETRA SHAKIBAPOUR
jogász 
Osztatlan, 6. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ ORVOSI FELELÕSSÉG VÁLTOZÁSAI A KEZDETEKTÕL NAPJAINKIG

Munkám során az orvosi felelõsség változásait igyekeszem bemutatni oly módon, hogy 
egészen a legkorábbi forrásokban is megtalálható ismeretanyagokat is felhasználva egy 
átfogó képet kapjon az olvasó a felelõsséget és az orvosi tevékenységet érintõ 
legfontosabb kérdésekrõl.
Nagy hangsúlyt fektettem a hippokrátészi esküre, egészen a keletkezési körülményeitõl 
kezdve, a napjainkig is jelentõséggel bíró eskü jellegére tekintettel. Vélményem szerint 
az eskü a mai orvosi munkavégzés során kialakult jogviszonyok alapját is képzi, a 
modern változások magába olvasztják azt.
Munkájuk során az orvosok, egészségügyi szakdolgozók folyamatosan és számos 
formában találkozhatnak szakterületük etikai, illetve jogi jellegû szabályozásával. Ezen 
normákat összefoglaló néven orvosi jognak szokás nevezni. Az orvosi felelõsségrõl 
elmondható, hogy a polgári jog meghatározó területe, ami gyakran ellentmondásokat is 
tartalmaz.
A dolgozat felhívja a figyelmet arra, hogy az orvosi jogviszony nem azonos az orvosi 
kártérítési jogviszonnyal. Az orvosi jogviszony tartalma meghatározóan pozitív 
magatartás: az orvos részérõl a beteg részére vállalt egészségügyi, gyógyító szolgáltatás 
nyújtása és akárcsak a többi kötelmi jogviszonynál az egyik oldalon a szolgáltatást 
nyújtó, a másik oldalon pedig az azt igénybe vevõ fél áll.
A dolgozat részletesen foglalkozik az orvosi felelõsség feltételrendszerével is, a 
jogellenes magatartással, a felróhatósággal, a kár bekövetkeztével illetve az okozati 
összefüggéssel. Munkámban az új Polgári törvénykönyv változásai valamint az etikai 
szabályok is helyet kaptak. Az etikai felelõsség kérdése szorosan összekapcsolódik az 
orvos tevékenységével és ez által az orvosi kamara hatáskörével is, éppen ezért kiemelten 
fontos, hogy az orvosi kamarai tagsággal összefüggõ változásokat is figyelemmel 
kísérjük.
A dolgozat csupán néhány összefüggés tekintetében kíván új utakat nyitni a rendszer 
megértéséhez, úgy hogy közben arra vállalkozik, hogy bemutassa a témakör 
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legfontosabb részterületeinek normavilágát jogi vizsgálódások segítségével. A 
részletesség mellõzése mellett remélem, hogy a szükségszerûen elnagyolt kép képes 
megragadni a téma vizsgálata során felbukkanó legfontosabb kérdéseket, és az érvelése 
az egyes kérdéskörök körülírása mindenhol a kellõ megalapozottsággal bír.

Témavezetõ:
dr. Ujhelyi Dávid

megbízott oktató, PPKE JÁK

GUNDEL-TAKÁCS GERGELY
jogász 
Osztatlan, 9. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

KÜZDELEM A PÁLYÁN, KÜZDELEM A BÍRÓSÁGOKON - AZ EGYESÜLT 
ÁLLAMOK MAJOR SPORTLIGÁI MÖGÖTT HÚZÓDÓ POLGÁRI JOGI ÉS 
VERSENYJOGI JOGVITÁK

A dolgozat az Egyesült Államok major sportligáinak, vagyis a baseball, az amerikai 
futball, a kosárlabda, a jégkorong és a labdarúgás professzionális bajnokságainak jogi 
hátterét, problémáit és fontosabb kérdéseit hivatott bemutatni. Az amerikai 
sportszabályozás és struktúra számtalan olyan sajátossággal rendelkezik, melyeket 
Európában nem találunk meg, viszont mindenképpen érdemesek a tanulmányozásra, 
amennyiben a saját sportjogi szabályozásunk megreformálásán vagy átalakításán 
gondolkozunk.
Az Egyesült Államok professzionális bajnokságai üzleti alapon mûködnek: a jogbérleti 
alapon mûködõ csapatok, a stadionbérleti szerzõdések és a relokációk ugyanazt a célt, a 
liga nyereségességét és az ehhez elengedhetetlen stabilitást szolgálják. Az eredmények 
szinte másodlagosak, a fõ mozgatórugók az üzleti érdekek és a jogi szabályozás is 
eszerint került kialakításra.
A versenyjogi kérdések közül a single entity státusz kapcsán felmerült ügyek a 
legfontosabbak. Ennek a jogi fikciónak az a lényege, hogy a különálló jogi személyként 
mûködõ csapatokat, bizonyos esetekben a megegyezõ üzleti érdekek miatt egyetlen 
jogalanynak tekintendõk és így nem sérthetik meg a versenyjogi szabályozást. Az 
Egyesült Államokban az inkoherens joggyakorlat miatt rendkívül kiszámíthatatlan ez a 
terület és minden egyes ügy külön elbírálást igényel.
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Témavezetõ:
Prof. Dr. Papp Tekla

egyetemi tanár, SZTE ÁJK

ÁRVA MÁTÉ
jogász 
Osztatlan, 7. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

SZERZÕDÉSSZERÛSÉG A DIGITÁLIS EGYSÉGES PIAC PERSPEKTIVÁJÁBÓL

A pályamunka témájának kiválasztásában elsõdleges szerepet játszott az, hogy a 
magánjog olyan részterületérõl írjak, amely jelentõs mértékben ki van téve a XXI. század 
meghatározó tényezõjének, a digitalizációnak, amely döntõen befolyásolja a társadalmi 
és gazdasági folyamatokat. Ebbõl kiindulva esett a választásom a szerzõdési jogra, amely 
jogterület szabályainak alkalmazása a mindennapok során talán a leggyakoribb, és 
emiatt folyamatosan meg kell felelnie a modern világ újabb és újabb vívmányai által 
generált helyzeteknek.
A digitális kor elvárásainak megfelelõ szerzõdési jog kialakításának szükségességét az 
Európai Unió is fõ feladatai egyikeként tartja számon. Az Európai Bizottság által 2015-
ben bemutatott Digitális Egységes Piaci Stratégia fõ prioritásai között szerepel a 
szerzõdési jog egységesítése, amelynek a megvalósítása érdekében bemutattak 2015 
végén két irányelvjavaslatot. E két irányelvjavaslatban szerepel a szerzõdésszerûség 
fogalma, amelynek a pontos tartalmát illetõen joggal merülhetnek fel megválaszolandó 
kérdések.
Dolgozatom fókuszában annak vizsgálata áll, hogy milyen ismérvek megléte esetén 
beszélhetünk szerzõdésszerûségrõl. Ennek során elõször is felvázolom, hogy 
álláspontom szerint melyek a szerzõdésszerûség elemei, különös tekintettel a digitális 
egységes piac szerzõdésszerûség fogalmára. Ezt követõen ebbõl a megközelítésbõl 
megvizsgálom és összehasonlítom a szerzõdési jog egységesítését célul tûzõ korábbi 
európai magánjogi munkákat, valamint elemzem a magyar szabályozás ide kapcsolódó 
részeit is. Mindezek alapján következtetéseket vonok le azzal kapcsolatban, hogy 
mennyire van jelen az európai és magyar magánjogban a szerzõdésszerûség fogalma, 
milyen eltérések, hasonlóságok állapíthatóak meg. Ezentúl arra keresem a választ, hogy 
a magyar jogban szükséges lehet-e további jogalkotási lépéseket tenni a 
szerzõdésszerûség kérdését illetõen.
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Témavezetõ:
Dr. Szikora Veronika

egyetemi docens, DE ÁJK

SZILÁGYI GÁBOR
jogász 
Osztatlan, 5. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

ÚJ VESZÉLYES ÜZEM A LÁTHATÁRON? - A DRÓNOK FELHASZNÁLÁSÁNAK 
JOGI KÖRNYEZETE

Napjainkban a fizikai és jogi környezetünkben is olyan új elemek és tartalmak jelentek 
meg, amelyek a hagyományos klasszikus jogi gondolkodás és módszerek mellett újabb, 
másabb szemléletû megközelítés megteremtésére késztetik a jogalkotókat és a 
jogalkalmazókat egyaránt. Ez a kihívás a pilóta nélküli jármûvek mûködésébõl eredõ 
jogi problémák megoldásában kiválóan megmutatkozik, és ez a felismerés lett a 
témaválasztás alapja.
A címben szereplõ kérdésfeltevés: „Új veszélyes üzem a láthatáron?” egy 
figyelemfelhívás. Ténylegesen veszélyes üzemnek tekinthetõ-e a drón? A veszélyes 
üzemi tevékenységi kört a drón tágíthatja? A kérdésre – hipotézisként - kijelentjük: igen, 
azonban kontra érvekkel is el lehet gyengíteni a megállapításunk alapjait.
A dolgozat a technika mai állásával kapcsolatos kérdésekkel és az arra adott, illetve 
adható jogi válaszokkal foglalkozik. Fontos, hogy a technikai fejlõdés követése és 
megfelelõ jogi következtetések levonása egymástól elválaszthatatlanok.
A drónok alkalmazásának több területe is vizsgálható, amely lehet állami, katonai célú, 
vagy egyéb más szempontú. A dolgozat a civil, hobbi és kereskedelmi felhasználású 
tevekénységekre összpontosít.
Az írás a polgári jogi aspektusokat helyezi középpontba, azonban a témát hatékonyan 
csak multidiszciplináris módon érdemes vizsgálni, a polgári jog mellett a közigazgatási 
jog, büntetõ jog és más tudományterület beható és komplex vizsgálatával lehet 
kialakítani a drónok jogi megítélésével kapcsolatos képet. A drónok jogi 
szabályozásának lehetõségéhez, egy mélyreható és komplex elemzés még várat magára, 
a hiányosságok a kitöltéséhez, a kérdések megválaszolásához ad a dolgozat adalékot.
A felmerülõ kérdések elemzése egy új szemléletû megközelítést igényel, 
paradigmaváltás szükséges. A dolgozat célja, hogy javaslatot tegyen egy fórum 
megteremtésére, arra, hogy az egyes részterületek kidolgozói, összehangolt és tervezett 
kutatást végezzenek, jól felépített és meghatározott koncepció mellett.
A dolgozat több tudományterületet érintõ munkacsoport felállításának szorgalmazása.
A munka nemzetközi összehasonlításokat, empírikus kutatási eredményeket, SWOT 
analízist tartalmaz, és de lege ferenda javaslatokat fogalmaz meg.
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Témavezetõ:
Dr. Varga Nelli

adjunktus, DE ÁJK

ILLÉS LÁSZLÓ
jogász 
Osztatlan, 11. félév
Debreceni Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A FRANCHISE SZABÁLYOZÁSÁNAK KRITIKAI ELEMZÉSE

Az utóbbi években a franchise vállalkozások elterjedése és gazdaságban elfoglalt súlya 
világszerte növekszik - így Magyarországon is. Sõt, a külföldi eredetû franchise-ok 
jelenléte mellett immár egyre több, magyar rendszergazda által létrehozott hálózatról is 
beszélhetünk.
A franchise jogviszony kereteit adó megállapodás-típus korábban atipikus szerzõdésként 
volt jelen a hazai jogban. Azonban az Új Ptk. megalkotása során a jogalkotó úgy döntött, 
a franchise vállalkozások növekvõ számára és súlyára tekintettel helyet ad a fenti 
jogintézménynek a kódex által nevesített szerzõdéstípusok között, jogbérleti szerzõdés 
néven.
Dolgozatomban az Új Ptk. jogbérleti szerzõdésre vonatkozó szakaszait vizsgáltam, és 
két kérdésre kerestem választ. Elõször is, volt-e létjogosultsága a franchise szerzõdés 
inkorporálásának a kódexbe? Másodszor: milyen az elkészült szabályozás minõsége, 
alkalmas-e arra, hogy a jogalkotói célt teljesítve mintát adjon a gyakorlat számára?
E kérdések megválaszolása érdekében kritikai elemzés tárgyává tettem a vonatkozó 
normaszöveget, összehasonlítva azt a franchise szerzõdés jogtudomány által kimunkált 
fogalmi elemeivel, valamint a magyar bírói joggyakorlat által felvetett kérdésekkel.
Kutatómunkám eredményeképp arra jutottam, hogy már a franchise szerzõdés 
kodifikációjának létjogosultsága is vitatható, az elkészült szabályozás pedig nem felel 
meg a jogalkotói céloknak, és minõségét tekintve sem illeszkedik a magas színvonalú 
Polgári Törvénykönyvbe. Ezért dolgozatomban a jogbérleti szerzõdésre vonatkozó 
törvényszakaszok módosítása mellett érveltem, és erre tekintettel bátorkodtam néhány 
javaslatot tenni a jogalkotó számára annak érdekében, hogy a normaszöveg a gyakorlat 
számára jobban hasznosíthatóvá váljon.
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Témavezetõ:
Dr. Barta Judit

egyetemi docens, ME ÁJK
Ujváriné dr. Antal Edit

c. egyetemi docens, ME ÁJK

KOVÁCS DÓRA
jogász 
Osztatlan, 9. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A JOGI SZEMÉLY MAGÁNJOGI FELELÕSSÉGE ÉS ANNAK ÁTTÖRÉSE

„Magánjogi tekintetben pedig fõnyomatékkal bírván azon momentum: …, milyen 
legyen a társtagok egymáshozi meg a közönség irányábani kötelmi s szerzõdési 
viszonya; vajjon a korlátlan vagy a korlátolt szavatosság, továbbá a külön vagy 
egyetemleges kötelezettség elve szerint rendeztessék-e a tagok jogállása kifelé és maga a 
társulat irányában.”
Kautz Gyula: A Társulási Intézmények a nemzetgazdaságban
A jogi személy különbözõ fogalmai erõteljes absztrakció eredményei és az 
eszmetörténetben valószínûleg éppen azért nincs máig érvényes egyértelmû 
megfogalmazás, mert az emberi gondolkodástól viszonylag idegen az, hogy fizikailag 
nem létezõ, így nem is látható, nem is tapintható, ezáltal tehát nehezen meghatározható 
„valamit” „valakivé” avassunk, ráadásul számára lehetõvé tegyük jogok szerzését, 
illetve kötelezettségek viselését.
A 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvünk a jogi személy 
konkrét fogalmát nem határozza meg, de azokat a minimális követelményeket 
megnevezi, melyek által egy szervezet jogi személlyé válik. A gazdasági társaságok 
önálló jogalanyiságának egyik legfõbb ismérve az önálló vagyon, amely a társaságot 
alapító személyektõl származik. Ezzel a saját, önálló vagyonnal köteles a jogi személy 
kötelezettségeiért helytállni és fõszabályként a jogi személy tagjai és alapítója a jogi 
személy tartozásaiért nem felelnek. E fõszabály alól azonban van kivétel. 
A tagi felelõsség kérdése egy kiemelkedõen fontos része a társasági jognak. A Ptk. 
pontosan szabályozza a tag és a társaság közötti jogviszonyt, azonban a társaság által ki 
nem elégített kötelezettségekért harmadik személyek felé fennálló helytállás 
tekintetében szûkszavúan fogalmaz. Az új Ptk. keretjellegû szabályozása mindösszesen 
egy paragrafusban rendelkezik a felelõsségátvitel jogintézményérõl. De vajon ez az 
egyetlen szakasz alkalmas arra, hogy a jogintézmény célját megvalósítsa?
Dolgozatommal célom, hogy egy átfogó, komplex képet alkossak a tagi felelõsségrõl a 
külsõ jogviszonyok tekintetében. A kérdéskör összetettsége indikálja, hogy azt ne csak a 
Ptk. rendelkezése alapján vizsgáljam, hanem a Ctv. és Cstv. felõl is szemléljem.
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Témavezetõ:
Dr. Barta Judit

egyetemi docens, ME ÁJK

KOPCSÓ RENÁTA
jogász 
Osztatlan, 9. félév
Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A MAGÁNJOGI FELELÕSSÉG EGYES SZINUSZGÖRBÉI A KERESKEDELMI 
JOG TERÜLETÉN - A VEZETÕ TISZTSÉGVISELÕ HITELEZÕKKEL SZEMBENI 
FELELÕSSÉGE

A dolgozat a vezetõ tisztségviselõ magánjogi felelõsségével, különös tekintettel annak 
hitelezõkkel szembeni aspektusával foglalkozik. A gazdasági társaságok joganyagát, és 
így a vezetõ tisztségviselõk felelõsségi rendszerét a jogalkotó az új Polgári 
Törvénykönyvbe integrálta, amely azáltal, hogy a monista szemléletet követi, számos 
jogalkalmazási kérdést felvet.
A vezetõ tisztségviselõ hitelezõkkel szembeni felelõssége, vagyis a wrongful trading 
jogintézménye, bár angolszász jogtörténeti gyökerei messzire nyúlnak, a magyar 
társasági jogban mindössze tíz éves múltra tekint vissza. Éppen ezért nem mellõzhetõ e 
felelõsségi szál történeti elemzése. A dolgozat a vezetõ tisztségviselõvel kapcsolatos 
fogalmi alapvetést követõen foglalkozik a történeti kérdésekkel, majd a hatályos 
felelõsségi rendszer bemutatására tesz kísérletet, azzal, hogy a dolgozat alapvetõen csak 
az egyik felelõsségi iránnyal, a hitelezõkkel szembeni felelõsséggel foglalkozik 
részletesen.
A társasági jog ezen része is szoros összefüggéseket mutat a cégjoggal és a csõdjoggal, 
azáltal, hogy a vezetõ tisztségviselõk felelõsségre vonásának egyes kérdéseit a 
Cégtörvény és a Csõdtörvény szabályozzák. A jogértelmezési és jogalkalmazási 
problémát alapvetõen az okozza, hogy míg a régi Gt. a felelõsség anyagi jogi magját úgy 
tartalmazta, hogy utalt a külön törvényekre, addig az új Ptk. ezt az utalást – mint a 
törvénykönyv más részeiben is – mellõzi. Így a jogalkalmazó számára fejtörést okoz, 
hogy a vezetõ tisztségviselõ hitelezõkkel szembeni felelõsségre vonásának esetében az 
új Ptk. szabálya önálló jogcímet jelent-e, avagy ezt a normát továbbra is a külön 
törvényekkel összhangban kell értelmezni és alkalmazni.
A külön törvények az eljárási szabályok szempontjából is szorosan kapcsolódnak a 
dolgozat témájához. A Ctv.-ben szabályozott kényszertörlési eljárás, és a vezetõ 
tisztségviselõ eltiltásának feltételei, valamint a Cstv.-ben található kétlépcsõs 
igényérvényesítési forma (megállapítási per, marasztalási per) szabályait a dolgozat 
következõ fejezetei mutatják be.
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Témavezetõ:
Dr. Kecskés András

egyetemi docens, PTE ÁJK

BÁNFAI EDINA
jogász 
Osztatlan, 8. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ ADÓPARADICSOMOK MÖGÖTTI MECHANIZMUS, AVAGY MIÉRT ÉS 
MIRE JÓK MÉG MINDIG AZ OFFSHORE CÉGEK?

A közterhek megkerülése iránti igény nem újkeletû jelenség, napjainkban azonban az 
adóparadicsomokban található vagyon mértéke olyan méreteket ölt, hogy már nem lehet 
tovább figyelmen kívül hagyni. A 2016 áprilisában, a Panama-papírok kapcsán 
kiszivárgott többmillió dokumentum a világ legnagyobb offshore-botrányává tette az 
ügyet, melynek köszönhetõen a probléma aktualitása megkérdõjelezhetetlenné vált. Az 
offshore cégekre jellemzõ anonimitásnak, a titoktartást biztosító szabályozásnak 
köszönhetõen az adótervezés, az adókikerülés és az adókijátszás mellett a pénzmosás és 
ebbõl kifolyólag a terrorizmus finanszírozása is mind-mind az adóparadicsomok és az 
offshore cégek velejárói lettek. A jelenség visszaszorítása érdekében az eddigieknél 
erõteljesebb fellépésre lenne szükség.
Dolgozatomban ismertetem az adóparadicsomok és az offshore cégek kialakulásának, 
fejlõdésének folyamatát, valamint az adóparadicsomok által kínált elõnyök 
kihasználásának lehetséges módjait. Az adóparadicsomok és az offshore cégek elleni 
eredményesebb fellépés érdekében nélkülözhetetlen lenne egy hatékony definíció, mely 
jelenleg nem létezik. Dolgozatomban bemutatom az adóparadicsomokra vonatkozó 
egyes definíciókat rávilágítva azok hiányosságaira, majd megalkotom saját 
fogalommeghatározásomat, mely definícióval azonos vagy azzal lényeges elemeiben 
egyezõ fogalom elfogadása a hatékonyabb küzdelem záloga lehetne. Elemzem egy, a 
saját fogalommeghatározásom alapján adóparadicsomnak minõsíthetõ ország 
International Business Companies Act-jét, kitérek az adóparadicsomok és az offshore 
cégek ellen irányuló fellépés jogi eszközeire, az OECD által életre keltett egyezmények, 
megállapodások és ajánlások kapcsán megoldásra váró problémákra.
Mindezeken felül megoldási javaslatokat fogalmazok meg többek között a Global 
Forum nagyobb pénzügyi függetlensége -, az Európai Unió eddigieknél jelentõsebb 
szerepvállalása -, és az új feketelista vonatkozásában, valamint a büntetéssel fenyegetett 
személyi kör bõvítésének szükségességével kapcsolatban, mely javaslatok 
megvalósulása véleményem szerint a jelenség visszaszorulását, az adóparadicsomok és 
az offshore cégek számának csökkenését eredményezhetné.
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Témavezetõ:
dr. Vermes Attila

tanársegéd, SZE ÁJK

FARKAS KLÁRA
jogász
Osztatlan, 8. félév
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

BIZTOSÍTÁS G-DÚRBAN

„Zenei munkásságom segítette az üzletet, és az üzleti tevékenységem segítette a 
zenémet.”
Charles Ives amerikai zeneszerzõ és biztosítási ügynök ezzel a gondolattal már igazolta, 
hogy biztosítás és zene egyáltalán nem idegen egymástól. Dolgozatomban a biztosítási 
jogot saját tapasztalatokkal, mûvészek példáival, híres hangszerekkel színesített 
irányból közelítem meg. Minden ember életében elõfordul ugyanis, hogy bizonyos 
tárgyakhoz kötõdni kezd és szeretné azokat biztonságban tudni. A házunkat, az autónkat, 
de még saját magunkat is féltjük, így a legtöbben biztosítást is kötnek megõrzésük 
érdekében. Ez a zenészekkel sincs másképp, fõleg, hogy a hangszer gyakran a 
kenyerüket is hozza számukra, emellett egy hangszer nem tartozik a legkönnyebben 
beszerezhetõ és legolcsóbb dolgok közé. Mindegyikük más és más, különbözõ 
tulajdonságokkal és jellegzetességekkel rendelkeznek, egyszeriek és megismé-
telhetetlenek. Felvetõdött bennem a kérdés: ha a hangszer ilyen különleges vagyontárgy, 
akkor miért is ne köthetnénk rá biztosítást?
Dolgozatom megírása alatt felvettem a kapcsolatot hangszerészekkel, utánajártam, hogy 
a zenészek között mennyire elterjedt dolog a hangszerek biztosítása, illetve hogy maguk 
a hazai illetve külföldi biztosítók, különös tekintettel az angliai Allianz Musical 
Instrument Isurance biztosítási szabályzatára, milyen feltételeket kínálnak, milyen 
lehetõségeket nyújtanak a hangszereiket féltõ zenészek számára. Bemutatom régi idõk 
nagy zeneszerzõinek szerzõdéseiben és napjainkban fellehetõ kármegelõzési 
kötelezettségeket, lehetõségeket, megvizsgálom a lehetséges károsodásokat vonós 
hangszerek esetében, illetve igyekszem kitekinteni a hangszerszállítási problémákra is.
A dolgozat zárásaként de lege ferenda javaslataimmal, tapasztalataimmal, 
véleményemmel egészítem ki a rendelkezésemre álló általános szerzõdési feltételeket, 
ezzel is rámutatva arra, hogy a sokoldalúság mennyire elengedhetetlen a jogászok 
számára. 
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Témavezetõ:
dr. Kovács Krisztián

megbízott oktató, PPKE JÁK

SZITA NATASA
jogász 
Osztatlan, 9. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

EN GARDE? - A VÁLLALATFELVÁSÁRLÁSOK ÉS AZ AZOK ELLENI 
VÉDEKEZÉSI MÓDSZEREK

A vállalatfelvásárlások hátterében egy részvényfelvásárlási ügylet van, amelynek során a 
részvényeket megszerzõ elegendõ részesedéshez jut, hogy az irányítást megszerezze egy 
vállalat felett. Ennek hátterében általában komoly gazdasági érdekek húzódnak, amelyek 
hatással lehetnek a piaci versenyre, valamint a vállalatok részvényeseire is, éppen ezért 
szigorú jogi szabályozást igényelnek.
A dolgozat elsõ felében kitérek az amerikai szabályozás jellegzetességeire az 
akvizíciókra vonatkozóan, majd áttérek a kutatásom fõ részére az Európai Uniós 
szabályozásra, azon belül is a 25/2004/EK irányelvre, ami a nyilvános ajánlattételrõl 
szól, és az egyes védekezési módszerekre. Az irányelv fõbb szabályainak ismertetése 
után a klasszikus védekezési módokat és az unióban való alkalmazhatóságukat mutatom 
be, kitérve a közösségi jog hiányosságaira is. Az irányelv elfogadása mindenképpen 
elõre lépésnek tekinthetõ, azonban a szabályozás túlságosan megengedõ, az olyan fontos 
szabályok, mint például a semlegességi, illetve áttörési szabály, amelyek a kisebbségben 
lévõ részvényeseket védenék nem érvényesülnek, mivel kevés állam ültette át 
jogrendszerébe.
Az összefoglalásban elemzem a két jogrendszer hasonlóságait és különbözõségeit, 
valamint az uniós szabályozás fejlesztésére teszek javaslatot.

Témavezetõ:
Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter

egyetemi tanár, KRE ÁJK

OROVA-BOTOS LILLA
jogász 
Osztatlan, 7. félév
Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

ONLINE SZERZÕDÉSKÖTÉS, MINT JOGI AKTUS

A kereskedelem egyik leggyorsabban fejlõdõ szegmense az elektronikus kereskedelem.
A dolgozatomban az interneten történõ kereskedelemi folyamatokra fokuszálok. 
Elsõsorban a B2C (Business-to-Consumer) kapcsolatot elemzem. A dolgozatom 
aktualitását többek közt az adja, hogy bár egy megfelelõen szabályozott területrõl van 
szó, mégis a gyorsan fejlõdõ kereskedelmi gyakorlatkövetkezményeként, a gyakorlatban 
alkalmazott egyes technikai újítások folyamatosan nehéz feladat elé állítják a 
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jogalkalmazókat akár az európai unió, akár a nemzeti jog szintjén.
A téma feldolgozásakor megvizsgáltam számos európai uniós jogszabályt (rendeletet és 
irányelvet), hazai kormányrendeletet és a versenyhatóság által hozott eseti döntést. 
Törekedtem az elektronikus kereskedelem területén aktívan mûködõ szakemberek 
személyes meghallgatására is.
Fogyasztóvédelemi szempontból fontosnak tartottam kiemelni az elektronikus 
kereskedelem sajátosságaként megjelenõ többletgaranciákat, e témakörön belül is az 
elállási jog intézményére fektettem hangsúlyt. A dolgozatomban a gyakorlatban 
felmerült problémák - online árverési portálok anonimitása és az általános szerzõdési 
feltételek idõszerûségével felmerült problémák - mentén elemzem, hogy azok milyen 
mértékben korlátozzák a fogyasztók jogait és javaslattal élek a problémák lehetséges 
megoldására.
Az elektronikus kereskedelem területén kiemelten fontos szerepük van az online 
kereskedelmi platformoknak, melyek egyfajta „piactérként” funkcionálnak, továbbá 
plusz láncszemként beékelõdnek a fogyasztó és a vállalkozás között létrejött értékesítési 
folyamatokba. A fogyasztóvédelem szempontjából jelentõsége van annak, hogy az 
említett platform milyen jogállásban van jelen az értékesítés folyamatában, hiszen a 
fogyasztó szempontjából lényeges, hogy a jogait kivel szemben juttathatja érvényre.
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Témavezetõ:dr. 
Dr. Deli Gergely

egyetemi docens, SZE ÁJK

FRANK MÁTÉ
jogász 
Osztatlan, 3. félév
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

A PRINCIPÁTUS BÜNTETÕJOGA,  AVAGY KÖZJOG-E A RÓMAI 
BÜNTETÕJOG?

Dolgozatom, témáját tekintve, a római büntetõjog kérdéskörét járja körül. Már maga a 
cím is, azaz: A principátus büntetõjoga, avagy közjog-e a római büntetõjog? két 
kulcsfontosságú problémát foglal magába. Elõször, hogy a principátus idején említhetõ-
e a büntetõjog államilag szabályozott volta, valamint ez a jogterület egyáltalán a 
közjoghoz sorolható-e? Köztudott, hogy a római jog jelentõségénél fogva esszenciális 
alapját képezte az európai jogfejlõdés történetének, valamint hatása napjainkban is 
megfigyelhetõ és fellelhetõ számos európai állam polgári törvénykönyvében. 
Kétségtelen, hogy ezen hatások összefüggésben állnak azzal a magánjogias szemlélettel, 
ami magát a római jogot és mind annak késõbbi megítélését övezte. Ez, a római jogot 
körülvevõ magánjogi dominancia teszi bonyolulttá a római büntetõjog jogrendszerbeli 
elhelyezését és ad egyben alapot azoknak az elméleteknek, melyek a büntetõjogot Róma 
esetében - magánjogi jellegzetességei miatt - inkább a magánjoghoz sorolják. 
Dolgozatomban a római büntetõjogi kezdetektõl egészen a principátus 
szervezetrendszerének bemutatásán át taglalom és fejtem ki azon konzekvenciákat, 
melyek véleményem szerint hozzájárultak ahhoz, hogy a császári büntetõbíráskodás 
keretében már egy modern értelemben vett, a magánjogtól élesen elhatárolódó, tisztán 
közjogként funkcionáló büntetõjogról beszélhetünk, mint ius publicum.

Témavezetõ:
Dr. Pozsonyi Norbert

adjunktus, SZTE ÁJK

PATAKI BETTINA
jogász 
Osztatlan, 7. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

ASYLUM AZ ANTIK FORRÁSOKBAN

A menedékjog jogintézménye már az ókori jogrendszerekben is megtalálható volt a 
korabeli társadalmi viszonyoknak megfelelõ keretek között. Az üldözöttek, elesettek 
megsegítése a társadalom humánumából fakad, amely az adott kor adta lehetõségekhez 
mérten ugyanúgy kimutatható az antik társadalmak szemléletében, mint a modern kor 
emberének gondolkodásmódjában. A menedékjog újkori fejlõdéséhez hasonlóan az 
antik forrásokban is kimutatható egyfajta fejlõdési ív. A kezdetben széles körû védelmet 
biztosító szabályozás fokozatosan jogi korlátok kialakulásához vezetett.

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció

RÓ
M

A
I J

O
G

I T
A

G
O

ZA
T

287



Dolgozatomban az asylum (menedék) görög és római jogi szabályozásával foglalkozom. 
Munkám célja. hogy bemutassam az antik menedékjogi szabályozás legfontosabb 
jellemzõit a témában releváns, kiemelkedõen fontos jogi és történeti források 
feldolgozása által. A klasszikus forráselemzésen túlmenõen jogösszehasonlítási 
szempontból is elemeztem az általam kiemelt forrásokat, hangsúlyozva a görög és római 
menedékjog markánsan eltérõ vonásait.
Ilyen kiemelt forrás a legnagyobb ókori történetírók által az utókor számára megõrzött 
külóni vérbûn esete, amely a görög menedékjog egyik igen korai forrása (Kr. e. VII. sz.). 
Dolgozatom elsõ felében elemeztem az ókortörténészek körében sokat vitatatott 
„Mantineiai ítéletet”, amely számos érdekes kérdést vet fel a görög menedékjogi 
szabályozás kapcsán. Részletesen ismertettem a görög és római asylum leginkább közös 
jegyeit viselõ rabszolga menedékjog szabályozását, amely az ókori rabszolgatartó 
társadalmak egyik figyelemreméltó jogintézménye. Kitértem a római asylum császári 
propagandában betöltött szerepére. Egy Pliniusi levél tükrében ismertettem a római 
menedékjogi eljárás körvonalait. Dolgozatom második felében a római menedékjog 
központi forrásának számító egyik Digesta forrás exegézisén keresztül próbáltam 
rávilágítani a római asylum és a kellékszavatossági szabályok kapcsolatára.

Témavezetõ:
Dr. Jusztinger János
adjunktus, PTE ÁJK

LOVAS LÁSZLÓ
jogász 
Osztatlan, 6. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A SZEMÉLYISÉGI JOGSÉRELMEK ORVOSLÁSA AZ ÓKORI RÓMÁBAN AZ ÚJ 
PTK. RENDELKEZÉSEINEK TÜKRÉBEN

A római jog fejlõdése majd egy évezredes folyamat, mely során kialakultak a mai 
jogrendszerekben fellelhetõ jogintézmények alapjai. Az egyik ilyen fontos eleme volt a 
római jognak, a személyek immateriális javainak a védelme, melynek kutatása most 
azért aktuális, mert 2014. március 15-én hatályba lépett azt új magyar Polgári 
Törvénykönyvünk. A nem vagyoni kártérítés helyett bevezette a sérelemdíj intézményét, 
amelynek azonban a bírói gyakorlata még hiányzik, így érdemes összehasonlítani az új 
jogintézményt a római iniuria koncepciójával. Ez talán segítséget nyújthat a 
jogalkalmazóknak és a jogtudománynak egyaránt.
A dolgozatom legnagyobb eredményének azt tekintem, hogy sikerült párhuzamot vonni, 
a hatályos és a római személyiségvédelmi rendszer között. Mind a két intézmény 
feltételeit körüljártam, és az iniuriához kapcsolódó olyan jogokat is áttekintettem, 
amelyeknek lehet relevanciája modern jogunkban.
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Témavezetõ:
Prof. Dr. Földi András

egyetemi tanár, ELTE ÁJK

SZÉCSÉNYI GERGELY
jogász 
Osztatlan, 5. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS KÉRDÉSE A RÓMAI JOGBAN

Jóllehet a római jog a mai értelemben vett, szerzõdésben kikötött tulajdonjog-fenntartást 
(pactum reservati dominii) kifejezett formában nem ismerte, a vételár megfizetéséhez 
fûzõdõ eladói érdekek különféle jogügyleti megoldásokkal való védelme a római jog 
forrásaiban jól kimutatható, és a ius communében dologi jogi hatályú biztosítékként 
kialakult pactum reservati dominii dogmatörténetileg releváns elõzményét képezi. 
Erre tekintettel dolgozatom célja az, hogy a források elemzése és a vonatkozó modern 
szakirodalom alapján a tulajdonjog-fenntartás tágabb, funkcionális értelemben vett 
problematikájának az ókori római szerzõdési praxisban realizálódó gyakorlati 
megvalósulását mutassam be. 
A római magánjogban a szerzõdésben kikötött tulajdonjog-fenntartásra azért nem volt 
szükség, mert az eladó javára feltehetõen minden korszakban, de mindenesetre a 
iustinianusi jogban a tulajdonátszállás szabályaiból – a iustinianusi Institúciók 2, 1, 41 
szöveghelyébõl következtethetõen – ipso iure érvényesült a tulajdonjog fenntartása. 
Mindazonáltal ez a szabályozás nem védte hatékonyan az eladó érdekeit, hiszen a 
viszonylag rövid idejû elbirtoklás komoly kockázatot jelentett, ezért az eladók céljukat 
más jogi konstrukciók segítségével érték el. Így a vételárat meghitelezõ eladó, ha nem 
akart teljes mértékben a vevõ fizetõképességére és becsületességére hagyatkozni, a 
források tanúsága szerint az adásvételi szerzõdésben különféle kikötéseket eszközölt, 
így pl. a vevõnek mint precaristának (szívességi használó) vagy mint conductornak 
(bérlõ) engedte át a dolgot, ekként tehát a felek az adásvétellel vegyes szerzõdéseket 
hoztak létre. Úgy tûnik, hogy emellett megoldást jelenthetett még a birtokátruházásnak a 
vételár megfizetéséhez mint feltételhez kötése. A lex commissoria – az adásvétel 
mellékegyezményeként – szintén hasonló szerepet töltött be, mint a tulajdonjog-
fenntartás, a feltétel jellegébõl adódó különbségek és a rövid idejû elbirtoklás lehetõsége 
miatt azonban önmagában véve nem kínált azonos hatású megoldást. 
A dolgozat lezárásaként – mintegy az antikvitás és a modern jog közötti kapocsként – 
rövid kitekintést adok a tulajdonjog-fenntartás kérdésének a mai magyar polgári jogban 
való jelentkezésérõl és a vonatkozó szabályainak fõbb módosulásairól.
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Témavezetõ:
Dr. Siklósi Iván

adjunktus, ELTE ÁJK

DEÁK PÉTER
jogász 
Osztatlan, 9. félév
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

AZ ACTIO RERUM AMOTARUM PROBLEMATIKÁJA A RÓMAI JOGBAN

Köztudomású, hogy a római jogban a házastárs sérelmére elkövetett lopás esetén 
speciális kereset, az actio rerum amotarum volt igénybe vehetõ a tolvaj házastárs ellen, 
habár annak szabályai már korántsem ennyire közismertek. Dolgozatomban ezért a 
kereset anyagi és eljárási jogi szabályainak bemutatását, s egyes sajátos jellemzõinek 
részletesebb elemzését tûztem ki célul, rámutatva, hogy az egyszerû definíció ellenére, 
valójában mennyire összetett esetet igyekezett rendezni a fenti actio. Ezen kívül 
kísérletet teszek a kereset történeti szempontú vizsgálatára is, tehát annak 
meghatározására, honnan származhat az actio rerum amotarum, mi lehetett az oka annak, 
hogy az elsõ látásra a lopás egy speciális tényállásának megfelelõ helyzetre egy egyedi 
keresetet hoztak létre. Mivel e keresettel legutóbb ANDREAS WACKE, német 
romanista foglalkozott részletesen, még 1963-ban megjelent doktori disszertációjában 
(amelyben elsõsorban arra kereste a választ, a szóban forgó actio vajon reiperszekutórius 
vagy pönális jellegû kereset volt-e), s azóta sem született ilyen alapos munka a 
témakörben, kiindulási alapom WACKE „Actio rerum amotarum” c. mûve. Ennek 
megfelelõen tekintem át, milyen reakciók láttak napvilágot munkájára, milyen újabb 
kutatási eredmények születtek (egyáltalán, születtek-e) a témában, s hogy mit lehet még 
hozzátenni meglátásaihoz, vagy éppenséggel mit lehet azokkal szemben 
megfogalmazni. Tekintettel arra, hogy WACKE munkája már több mint fél évszázaddal 
elõbb keletkezett, így a kortárs hazai és külföldi római jogi tankönyvirodalom néhány 
példáját is felhasználom a status quaestionis bemutatása érdekében, úgy vélem ugyanis, a 
tankönyvi mûfaj szükségképpen tömör fogalmazása révén ezekben a munkákban érhetõ 
tetten legjobban a fenti actio modernkori meghatározása. Amely, mint az dolgozatomból 
remélhetõleg kitûnik, sajnos közel sem mindig történik forrásszerûen, ezért további 
célom, hogy e pontatlanságokra felhívjam a figyelmet, ezzel is rámutatva az actio rerum 
amotarum mindeddig kevésbé vizsgált problematikájára.

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció
RÓ

M
A

I J
O

G
I T

A
G

O
ZA

T

290



Témavezetõ:
Prof. Dr. El Beheiri Nadja

egyetemi tanár, PPKE JÁK

HUSZÁR MÓNIKA
jogász 
Osztatlan, 9. félév
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar

AZ "IDEALMENSCH" EMBERKÉPE MARTON GÉZÁNÁL

Marton Gézánál az Idealmensch emberkép visszatérõ fogalom. Dolgozatomban ennek 
az emberképnek mutatom be legbelsõbb magját. Az emberkép alapvetõ jellemvonásait 
Marton tudományos publikációiból, sajtó alá rendezett munkáiból, nem ritkán saját 
kézzel írott, gondolatébresztõ megjegyzéseibõl, kiegészítéseibõl gyûjtöttem össze. Ezen 
személyes dokumentumokhoz Zlinszky professzor úrtól, halála után pedig az örökösök 
jóvoltából jutottam hozzá.
Célom egy új szemszögbõl rávilágítani Marton Géza tanítására, az általa alkotott 
rendszer alapelemeire, az Idealmensch emberképen bemutatva azt. A dolgozat elsõ 
egysége a Marton-tankönyvek által vázolt gondolati ívet követi. Az emberkép fogalom 
ezek alapján, determinista, ugyanakkor szabad döntéssel bíró, egocentrikus, közben 
társadalomban gondolkodó. Cselekvéseit a prevenció, és az érdekelvre tekintettel végzi.
A második részegység a Marton Géza által írt törvényjavaslaton keresztül, gyakorlati 
oldalról világít rá a „rendes ember” viselkedési mintájára. A kutatás során arra jutok, 
hogy a tervezetben a kontrollmechanizmusokra helyezõdik nagy szerep. Belsõ fóruma az 
emberi lelkiismeret, külsõ fóruma a bírói jogalkalmazás. A kettõ kapcsolatát pedig a bíró 
aktív szerepvállalása jelenti, mivel rendelkezik mind a belsõ, mind a külsõ ellenõrzõ 
fórummal, egy személyben.
A harmadik egység egy Marton által végzett kutatást dolgoz fel, a laikus jogérzet 
megfejtésérõl. Ebben arra jutottam, hogy a laikus jogérzet nem azonos az Idealmensch-el 
szemben támasztott elvárásokkal, ugyanakkor mutat azonos jegyeket. Mindkettõ az 
objektív felelõsség talaján mozog, ugyanakkor jogérzetük alapja máshonnan fakad.
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MÉRGEK ÉS SZERELMI BÁJITALOK. A GONDATLAN EMBERÖLÉS SAJÁTOS 
ESETPÉLDÁI A RÓMAI BÜNTETÕJOG FORRÁSAIBAN

A római jogon az esetek többségében a magánjogot értjük, megfeledkezve a római 
közjogról, pedig már az ókori római jogban is megjelenik a ius publicum és ius privatum 
különválasztása. A mai kontinentális jogrendszerekben a büntetõjog közjogi jogág, ezt 
jelzi többek között, hogy a bûncselekmények ma közüldözés alá esnek és közbüntetéssel 
sújtják azokat. A római állam lemondott a vagyon elleni és közönséges személysértésben 
megnyilvánuló bûncselekmények üldözésérõl, átengedte azt a sértettnek.
Habár a modern jogi dogmatika által kidolgozott terminus technicusokat nem lehet 
teljesen visszavetíteni az ókorba, némely jogi fogalmat már az archaikus jogban is 
ismertek, így például a szándék (dolus) és a gondatlanság (culpa) már a köztársaság 
korának végére meghatározóvá vált.
Dolgozatomban a bûncselekmények gondatlan elkövetésének megítélését mutatom be a 
római jogban, azonban a terjedelmi korlátok miatt a gondatlanul megvalósított 
tényállások közül csak a gondatlan emberölés speciális esetkörét ismertetem. Több 
Digesta-töredékben olvashatunk olyan esetekrõl, ahol az árusok termékenységet, 
szépséget, vagy fokozott nemi vágyat ígérve adtak el csodaszerként olyan hétköznapi 
növényeket, állati részeket, vagy ebbõl készült termékeket, amelyek egy meghatározott 
mérték felett, vagy bizonyos alkalmazási módon súlyos egészségügyi károkat, 
betegséget, vagy halált okoztak.
A mai törvénykönyvek jóval több esetben rendelik büntetni az egyes tényállások 
gondatlan megvalósítását, az ókori Rómában a gondatlan elkövetések szankcionálása 
kivételesnek számított, s fõként a súlyosabb bûncselekmények, így emberölés, testi 
sértés, és gyújtogatás esetén fordult elõ.

Témavezetõ:
Dr. Jusztinger János 
adjunktus, PTE ÁJK

NÉMETH BORÓKA
jogász 
Osztatlan, 6. félév
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
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Témavezetõ:
Dr. Jusztinger János 
adjunktus, PTE ÁJK

SZIVÓS KRISTÓF
jogász 
Osztatlan, 7. félév
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

SPECIALITER AUTEM INIURIA DICITUR … (INIURIA-TÉNYÁLLÁSOK 
ULPIANUS EDICTUM-KOMMENTÁRÁBAN)

A személyiségi jogvédelem szabályozását hatályos jogunkban új alapokra helyezték. A 
legfontosabb változás, hogy a nem vagyoni kártérítést felváltotta a sérelemdíj, amelynek 
alapja a német fájdalomdíj (Schmerzensgeld). A rómaiak a „személyiség” fogalmát nem 
ismerték, azonban hamar felismerték, hogy az ember nemcsak fizikai értelemben véve, 
tehát nemcsak testi integritása védendõ. Erre a védelemre az iniuria elnevezésû delictum 
szolgált. E bûncselekmény alapjai már a XII táblás törvényeket megelõzõen is 
megtalálhatók, de az egyes tényállások kidolgozása a praetori jogfejlesztés eredménye.
A dolgozat az Ulpianus edictum-kommentárában található tényállásokat dolgozza fel. A 
szerzõ azért szorítkozott munkája során e kommentárokra, mivel az iniuriát tartalmazó 
Digesta 47. könyv 10. titulusának meghatározó hányada Ulpianustól származik. A 
dolgozatban az egyes tényállások jellemzését megelõzi az iniuria általános jellemzõinek 
ismertetése, amely során a szerzõ arra keresi a választ, hogy vajon mi lehet az oka az 
iniuria-tényállások ilyen mértékû szerteágazódásának. A dolgozatban a szerzõ külön 
kitér arra, hogy voltak-e a római polgároknak olyan jogai, amelyek egyetlen korlátja a 
más polgár jogának tiszteletben tartása volt. Ezt egy nem jogász irodalmi példán 
keresztül mutatja be.
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