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Program 
 

Technikai főpróba (csatlakozás, mikrofon, kamera, képernyő-megosztás kipróbálása, 
megtanulása) 2021. június 9-én: 

16.00-tól, akiknek a vezetékneve A-L kezdetű 
18.00-tól, akiknek a vezetékneve M-Z kezdetű 

 

2021. június 10. (csütörtök) 
 

Bejelentkezés: 9.00-től elektronikusan 
Skype-értekezlet formájában 

 
Meghidetett helyszín: Hlavná 78, 946 32 Marcelová, Szlovákia 

 
9.00 Köszöntő, a konferencia megnyitása 

 

9.10-9.55: Plenáris előadás 
Prof. Dr. Tóth Gergely: 

A gazdasági növekedés hármas határától a bionómiáig 
 

10.00-11.40 Szekció 1. 
 

 
 

Fenntart-
hatóság 

Levezető 
elnök: 

 
Tóth 

Gergely 

Zachár János, Tóth Gergely: Van-e elegendő élelmiszer 
az éhezés megszüntetéséhez? 
Ecker Klaudia: A városok szerepe a fenntarthatósági 
törekvésekben: Kitekintés a COVID-19 világjárvány okozta 
változásokra 
Karkusz Patrik Dániel: Faj- és környezetvédelmi aspektusok 
Leibniz filozófiájában 
Rádai Zoltán Máté: Körforgásos gazdaságon alapuló 
hulladékvisszagyűjtés fogyasztói klaszterei 
Molnár Judith, Lekics Valéria, Tóth Gergely: Boldogság-
hatékonyság: Meddig boldogít a pénz? 

 
 

12.00-13.20 Szekció 2.  
 

 
 
 

Nemzetközi 
tapasztalatok 

Levezető 
elnök: 

 
Kőváriné 

Ignáth Éva 

Kőváriné Ignáth Éva: Választások, választási rendszer 
Belgiumban 
Kemenszky Ágnes: Választások, választási rendszer Bosznia-
Hercegovinában 
Tatay Tibor: A japán gazdaság tartós stagnálásának elemzése 
Györkös Enikő: Osztrák-magyar kapcsolatok az első Kurz-
kormány idején 
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14.00-15.20 Szekció 3.  
 

 
 
 

Felnőttek 
világa 

Levezető 
elnök: 

 
Laki Ildikó 

Ábrahám Katalin: A felnőttképzés előnyei a felsőfokú 
végzettséggel nem rendelkező személyek számára 
Frányó Zsófia: A felnőttoktatás generációs kihívásai 
Csercsa Klaudia, Viktor Patrik, Garai-Fodor Mónika: Egyetemi 
hallgatók véleménye a digitális oktatás hatékonyságáról 
Laki Ildikó: Elöregedő társadalom – társadalmi kihívások 

 
 

15.40-16.40 Szekció 4.  
 

 
 

Filozófiák 

Levezető elnök: 
 

Karlovitz János 
Tibor 

Bilibok György: A ciorani Jézus kép krisztológiai elhelyezése 
Takács Péter: Polányi Mihály és Leo Strauss Weber kritikái 
Szabó Lilla: Kultúrmisszió az Ormánságban: Komplex 
művészeti és közösségi kezdeményezés a szegregátumokban 
élő gyermekekért 
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2021. június 11. (péntek) 
A prezentációk megtartása Skype-értekezlet formájában 

történik 
 

9.00-11.00 Szekció 5.  
 

 
 
 

Életmód és 
szociális helyzet 

Levezető 
elnök: 

 
Rucska 
Andrea 

Sztáray Kézdy Éva, Drjenovszky Zsófia: Dolgozó anyák – 
gyermekükkel otthon maradó apák 
Leitheiser Fruzsina: Munkavállalás és az azzal kapcsolatos 
tervek alakulása fél évvel a gyermekvállalás után 
Sztojev-Angelov Ilona: A lakosság táplálkozási szokásainak 
vizsgálata Borsod-Abaúj Zemplén megye halmozottan 
hátrányos helyzetű településein 
Lakatos Csilla, Rucska Andrea: Észlelt stressz a COVID-19 
világjárvány második és harmadik hullámában Észak-
Magyarországon 
Rucska Andrea, Perge Anna, Lakatos Csilla: A felnőtt lakosság 
körében észlelt agresszió jelenléte pandémiás időszakban a 
hátrányos helyzetű Észak-magyarországi térségben 
Beregi Erika: Abaúji térség felnőtt lakosságának 
egészségmagatartása, különös tekintettel a fizikai aktivitásra, 
szabadidő aktív eltöltésének lehetőségeire 

 
 

11.20-12.40 Szekció 6. 
 

 
 
 

Személyiség-
dimenziók 

Levezető 
elnök: 

 
Torgyik 

Judit 

Márta Erik, Berde Csaba: A humán társadalom vezetői 
szerepeinek párhuzamosságai az állatcsoportokban 
azonosítható irányítói szerepekkel 
Szabó-Szentgróti Eszter, Szabó-Szentgróti Gábor: Az okos 
kiskereskedelmi eszközök vásárlói megítélése és használata 
Magyarországon 
Amberg Nóra, Gyenge Balázs, Lehota József: A 
magyarországi kozmetikumvásárlói magatartást befolyásoló 
tényezők feltárása kvalitatív kutatás segítségével, különös 
tekintettel a téma modellfejlesztési vonatkozásaira 
Juhász István: Faktorelemzés a pénzügyi, biztosítási 
tevékenység nemzetgazdasági ág értékesítőinek 
személyiségdimenzióin 
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13.20-15.20 Szekció 7. 
 

 
 
 

Stratégiai 
gondolkodás 

Levezető 
elnök: 

 
Uzzoli 

Annamária 

Kertész Krisztián: Az elmúlt 30 év makrogazdasági 
tapasztalatai: Mi befolyásolta leginkább az EU-tagállamok 
gazdasági növekedését? 
Kiss Éva, Uzzoli Annamária: A magyar egészségipar 
technológiai fejlesztése az Ipar 4.0-val összefüggésben a 
világjárvány idején 
Kollár Péter: Vezetési kihívások és válaszok Magyarországon 
a COVID-19 járvány elterjedése idején 
Zaccaria Márton Leó: A munkavállalói státusz értelmezési 
dilemmája a magyar joggyakorlatban – jogvédelem minden 
munkát végző személynek? 
Molnár Csilla: Pszichológusi kompetenciák alkalmazása a 
szervezeti stratégiában 
Tefner Zoltán: A magyar gyarmatpolitika „teljesítőképessége” 

 
 

15.40-17.40 Szekció 8. 
 

 
 
 

Kultúrtörténeti 
tanulmányok 

Levezető 
elnök: 

 
Olasz Lajos 

Biczó András: Egy 18. századi büntetőjog-történeti 
kutatás hermeneutikai vetületei 
Szlama Gabriella Zsófia: Egy divatcsászár a magyar 
emlékezetben: Paul Poiret sajtóvisszhangja a hazai 
lapokban a századfordulón 
Várnai Gergely: Konfliktusok a cári Oroszország 
minisztériumai között Szergej Vitte pénzügyminiszteri 
megbízása időszakában (1892-1903) 
Lengyel Emese: A cirkusz csillaga című revüoperett 
budapesti, majd bécsi és párizsi előadása Rökk Marika 
pályaképének perspektívájából 
Olasz Lajos: Rendszerstabilizáció és nemzetközi presztízs: 
Eucharisztikus világkongresszus Magyarországon, 1938-ban 
Szóró Ilona: Könyv és olvasás az agrártársadalom 
egyesületeiben a 20. század közepén 
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2021. június 12. (szombat) 
A prezentációk megtartása Skype-értekezlet formájában 

történik 
 

9.00-10.20 Szekció 9. 
 

 
 
 

Emberi 
magatartás 

Levezető 
elnök: 

 
Sági Judit 

Semsey Gábor: Pszichodráma csoportmunka az online térben 
Perge Anna: Ember-állat interakció: Menhelyi kutyákkal 
kialakított kapcsolat emocionális hatása 
Kartali Gabriella, Kelemen-Erdős Anikó: Altruizmus motiváló 
tényezői a segítségnyújtók szemszögéből 
Molnár Zsolt: A nemzetközi önkéntesség társadalmi szerepe 

 

10.40-12.20 Szekció 10. 
 

 
 
 

Kultúrakutatás 

Levezető 
elnök: 

 
Marinka 
Melinda 

Marinka Melinda: A 18. századi északkelet-magyarországi 
német telepítések szereplői 
Szabó Henriett: „Élő néprajzi hagyományaink”: A kortárs vidék 
hagyományvilágának vizuális reprezentációs lehetőségei és 
jelentősége a társadalomtudományi kutatásokban 
Horváth Ádám, Gyenge Balázs: A filmfogyasztással 
kapcsolatos trendek és ellentrendek irodalmi vizsgálata 
Lengyel Zsanett: Társadalmi performansz kísérlet: A 
szabadulóművész apológiája 

 

12.40-14.00 Szekció 11. 
 

 
 
 

Biztonság 

Levezető 
elnök: 

 
Remek 

Éva 

Remek Éva: A multilaterális együttműködés újragondolása: az 
EBESZ Minszki Csoportja 
Nagy Milada: Egyes kelet-közép-európai államok 
kiberbiztonsági stratégiáinak elemzése 
Rottler Violetta: A magánbiztonság kialakulása, fejlődése, 
trendjei és jogi szabályozása Kelet-Ázsiában 
Sági Judit, Engelberth István: Nagyhatalmi vakcinapolitika 
néhány geopolitikai összefüggése 

 
 

14.20-15.20 Szekció 12. 
 

 
 
 

Vállalkozások 
világa 

Levezető 
elnök: 

 
Berényi 
László 

Csepregi László: Belső és külső töréspontok vizsgálata a 
vállalkozások nemzetköziesedésének folyamatában 
Szabóné Berta Olga, Szabó Miklós: Digitalizálódó 
vállalkozások: Javaslatok menedzsereknek egy kérdőíves 
kutatás tapasztalatainak fényében 
Berényi László, Deutsch Nikolett: Vállalati sikertényezők 
fontosságának értékelése 
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A felnőttképzés előnyei a felsőfokú végzettséggel nem 
rendelkező személyek számára 

Ábrahám Katalin 

Debreceni Egyetem, Debrecen 
abraham.katalin@arts.unideb.hu 

 
A felnőttképzés hozzájárulhat az egyének munkaerő-piaci pozíciójának, 
társadalmi státuszának javításához, ezáltal hatással van a gazdasági és 
társadalmi folyamatokra. Sokszor azonban éppen azokban a régiókban, 
társadalmi csoportokban maradnak távol az érintettek a felnőttképzéstől, 
ahol a legnagyobb szükség lenne rá. A hátrányos helyzetű területeken élő, 
alacsonyabb végzettségű emberek felnőttképzésben való részvételi aránya 
alacsonyabb, mint kedvezőbb földrajzi, települési környezetben élők, 
illetve magasabban iskolázottak körében. Egyrészről ugyanis az 
alacsonyabb végzettségű személyek iskolarendszeren kívüli képzésekben 
is kisebb arányban vesznek részt, másrészről Magyarországon, s ezen 
belül is a hátrányos helyzetű régiókban nagyon alacsony a felnőttképzésbe 
bekapcsolódók aránya.  
 Egy Észak-Alföld régióban folyt kutatás során a felsőfokú végzettséggel 
nem rendelkező személyek körében a felnőttképzésekben való részvételt 
és tanulásra vonatkozó aspirációkat vizsgáltuk munkaerő-piaci 
összefüggésben. Kíváncsiak voltunk arra, a résztvevők a megszerzett 
tudást, végzettséget használják-e a munkájuk, munkakeresésük során, 
továbbá e képzettségek mennyiben járulnak hozzá a munkaerő-piaci 
integrációhoz, illetve a vizsgált csoporton belül kik azok, akik el tudtak 
helyezkedni a végzettségnek (is) köszönhetően. Előadásomban szeretném 
bemutatni, hogy az érintett csoport milyen mértékig vesz részt 
felnőttképzésben, terveznek-e további tanulást, illetve megítélésük szerint 
van-e számukra előnye a különféle képzési formákban való részvételnek a 
munkavégzésük vagy álláskeresésük során. 
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A magyarországi kozmetikumvásárlói magatartást 
befolyásoló tényezők feltárása kvalitatív kutatás 

segítségével, különös tekintettel a téma 
modellfejlesztési vonatkozásaira 

Amberg Nóra, Gyenge Balázs, Lehota József 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllő 
nora.amberg@gmail.com, Gyenge.Balazs.Mark@uni-mate.hu, 

Lehota.Jozsef@uni-mate.hu 
 
A címben megjelölt téma bemutatásának kiinduló pontja a magyarországi 
kozmetikum vásárlásra és kozmetikai szolgáltatások igénybevételére ható 
tényezők közötti kapcsolatrendszert leíró – irodalmi és szekunder források 
alapján felépített – elméleti modell ismertetése. Az elméleti koncepción 
keresztül érintett téma gyakorlati jelentőségét elsősorban az támasztja 
alá, hogy a környezet- és egészségtudatosság trendjének hatására gyártói 
oldalról létrehozott kozmetikai termékkategória natúrkozmetikum 
szortimentjének bővítésével a vásárlók, fogyasztók egyre tudatosabbá 
válhatnak. Ez a tudatosság a natúr vs. nem natúr kozmetikumok közötti 
termékválasztásra irányuló döntéseik meghozatalában hangsúlyosan 
tetten érhetővé válik. 
 Az elméleti modell ismertetését követően az a kutatási modellkoncepció 
kerül bemutatásra, mely a kozmetikum vásárlás folyamatára fókuszál, 
továbbá értelmezi a kozmetikum fogyasztás és használat ehhez köthető 
kapcsolódási pontjait. A kutatási modellkoncepció három fázisú kvalitatív 
adatfelvétel eredményeinek értelmezésével került kialakításra. Az 
adatfelvételekhez kapcsolódó célkitűzések (és eredmények) a következők 
voltak: (1) Strukturálatlan megfigyelések (n=93) segítségével a 
kozmetikum vásárlói csoportok üzletekben történő beazonosítását 
végeztük el, a drogériákban detektálható in store döntési tényezők 
azonosítása mellett. (2) Egyéni és páros kutatási interjúk (n=20) 
segítségével az elméleti modell érvényességét vizsgáltuk, különös 
tekintettel a környezet- és egészségtudatosság tényezőinek kozmetikum 
vásárlói és fogyasztói magatartásra gyakorolt hatására. (3) 
Fókuszcsoportos interjúkon (n=30) keresztül az elméleti modell validálása 
mellett, a natúr vs. nem natúr kozmetikum választási okok feltárása és 
azonosítása került a kutatás középpontjába. 
 Jelen publikációnk a modellfejlesztésen túl elsősorban a legfontosabb 
kvalitatív eredményeink bemutatására koncentrál. 
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Abaúji térség felnőtt lakosságának 
egészségmagatartása, különös tekintettel a fizikai 

aktivitásra, szabadidő aktív eltöltésének lehetőségeire 

Beregi Erika 

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Miskolc 
efkberegi@uni-miskolc.hu 

 
A magyar lakosság egészségi állapotára jellemző, hogy szinte valamennyi 
egészségmutató tekintetében még mindig jelentősen elmarad, a legtöbb 
Európai Uniós ország populációjához képest. További aggodalomra ad 
okot, a korai és elkerülhető halálozási arányszám kedvezőtlen alakulása. 
Az abaúji régió lakossága fokozott figyelmet érdemel, mivel a statisztikai 
adatok tükrében az országos átlaghoz képest is kedvezőtlenebb helyzet 
tapasztalható e tekintetben.  
 Magyarországon, de jellemzően világszerte is megfigyelhető, hogy a 
legnagyobb mortalitást, morbiditást a szív- és érredszeri kórképek, 
daganatos betegségek, a cukorbetegség, a mentális zavarok, továbbá a 
krónikus légzőszervi problémák okozzák. Az élethosszig tartó rendszeres 
fizikai aktivitásnak, ezen betegségek megelőzésében kiemelt szerepe van. 
A fizikai aktivitás és az egészség kapcsolatának feltárására, az elmúlt 
néhány évtized során, számtalan kutatás látott napvilágot. Ezen kutatások 
eredményei egyértelműen alátámasztják, a rendszeres mozgás emberi 
szervezetre, egészségre gyakorolt pozitív, protektív, preventív hatását. A 
mozgásszegény életmód ugyanakkor szinte valamennyi szervrendszerre 
negatív befolyást gyakorol.  
 Kutatásomat Borsod-Abaúj-Zemplén megye abaúji térségében 
végeztem. A vizsgált településeket az országos átlagot számottevően 
meghaladó munkanélküliség jellemzi valamint társadalmi, gazdasági és 
infrastrukturális szempontból is elmaradás tapasztalható.  
 Kutatási célom, a térség lakosainak jellemző fizikai aktivitásának, az 
ehhez kapcsolódó szabadidős tevékenységeiknek feltérképezése és a 
vizsgált háttértényezőkkel való összefüggések feltárása. Az eredmények 
tükrében megoldási javaslatok, ajánlások kidolgozása, a fizikai aktivitás 
növelése, a szabadidő aktív, egészségmegőrzést elősegítő eltöltésének 
támogatása. Hosszútávú célként pedig a lakosság 
egészségmagatartásának kedvező irányba történő befolyásolása, 
egészségi állapotának javítása. A vizsgálathoz kvantitatív kutatási 
módszert alkalmaztam, kérdőíves adatfelvétellel a vizsgált települések 
lakossága körében személyesen, illetve kérdezőbiztosok bevonásával. Az 
adatok feldolgozásához SPSS statisztikai szoftvert alkalmaztam.  
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Vállalati sikertényezők fontosságának értékelése 

Berényi László1, Deutsch Nikolett2 
1Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest 

2Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 
berenyi.laszlo@uni-nke.hu 

 
A vállalatok, projektek, vezetők sikerével számos kutatás foglalkozik, a 
siker fogalmának értelemzése ugyanakkor nem egységes a különböző 
célok, érintettek és a sikert megítélők függvényében. A szakirodalomban 
ugyanakkor vannak visszatérő elemek, amelyekre jó gyakorlatként 
érdemes tekinteni. Ilyenek például a vezetés, a külső környezet 
megértése vagy a rendelkezésre álló erőforrások. Tanulmányunkban a 
vezetési stílus, dolgozók szaktudása, dolgozók elkötelezettsége, gépek és 
eszközök rendelkezésre állása, vevők és piac ismerete, jogszabályok és 
versenytársak ismerete, mint sikertényezők megítélését vizsgáljuk 
gazdálkodási szakokon tanuló egyetemi hallgatók körében két 
szempontból: mennyire tartják azokat fontosnak, illetve mennyire tartják 
azokat fejlesztendőnek a magyar vállalatok körében. 285 elemű nem 
reprezentatív mintánk alapján a vevők és piac ismerete, a vezetési stílus 
és a dolgozók szaktudása a legfontosabb sikertényezők. A teljesítmények 
értékelése alapján a vezetési stílus, a gépek és eszközök rendelkezésre 
állása, továbbá a dolgozók szaktudása és elkötelezettsége az elsősorban 
fejlesztendő tényezők sorrendje. Az elemzések megerősítették a vállalaton 
belüli (dolgozókra és vezetőkre vonatkozó) tényezők elsődlegességét a 
külső (piac, versenytársak, jogszabályok ismerete) tényezőkkel szemben. 
A vezetési stílus a hallgatók által legfontosabbnak ítélt sikertényező 
minden szempontból. 
 A bemutatott pilot eredmények alapot jelentenek vállalati szakértők 
megkérdezésének előkészítéséhez és a technomenedzsment 
sikertényezőinek vizsgálatához. A technomenedzsment műszaki (gépek és 
eszközök rendelkezésre állása), emberi (dolgozók szaktudása) és vezetési 
aspektusai (vezetési stílus) egyaránt fontos és fejlesztendő megítélés alá 
estek a válaszok alapján. 
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Egy 18. századi büntetőjog-történeti kutatás 
hermeneutikai vetületei 

Biczó András 

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen 
andrasbiczo1228@gmail.com 

 
Előadásom célja, hogy a 18. századi büntetőjogtörténet témakörével 
foglalkozó PhD dolgozat egyik nagyobb szerkezeti egységének elméleti 
megalapozást adjon. A (jog)történeti megértés kapcsán jelentkező 
hermeneutikai problémát a PhD dolgozat egy konkrét fejezetére 
vonatkoztatva kívánom bemutatni és azon keresztül modellezni a 
hermeneutikai dilemma különböző szintjeit. A 18. században kibontakozó 
magyar büntetőjogtudomány egyik első és talán legjelentősebb 
képviselője bodófalvi Bodó Mátyás volt, aki 1751-ben Pozsonyban kiadott 
Jurisprudentia criminalis secundum praxim & constitutiones Hungaricas in 
partes duas divisia című munkájában a korabeli hazai büntetőjog teljes 
anyagát megkísérelte feldolgozni, értékes forrást hagyva ezáltal azok 
számára, akik a 18. századi magyar büntetőjogot kívánják kutatni. Több 
későbbi szerző (Baumgarten Izidor, Vámbéry Rusztem, Kajtár István, Béli 
Gábor), akik egyes büntetőjogi kérdések kapcsán a történeti előzmények 
áttekintése vagy a kifejezetten jogtörténeti jellegű analízis miatt 
foglalkoztak Bodó művével, felhívták a figyelmet arra a jelenségre, hogy a 
Jurisprudentia Criminalis igen sokban merített a III. Ferdinánd által 1656. 
december 30-án Alsó-Ausztria számára kiadott tartományi 
büntetőrendtartásból (Neue Peinliche Land-Gerichts-Ordnung in 
Oesterreich unter der Enns. Erster und Anderter Theil), amit 1687-ben 
latin nyelvre is lefordítottak (Forma processus judicij criminalis, seu praxis 
criminalis Serenissimo, Neo-Regio Apostolico Hungariae Josepho I. 
dicata), és amely latin nyelvű szövegváltozat aztán a 18. századi magyar 
büntető ítélkezési gyakorlat számára az egyik legjelentősebb forrássá vált. 
A PhD dolgozat fentebb említett fejezete azt a jelenséget vizsgálja, hogy a 
büntetést enyhítő körülmények ([speciales] circumstantiae alleviantes), a 
büntetést súlyosító körülmények ([speciales] circumstantiae aggravantes), 
a gyanúokok (indicia) és a kérdőpontok (interrogatoria puncta) 
vonatkozásában a magyar auktor mennyiben támaszkodott az alsó-
ausztriai rendtartás latin nyelvű szövegváltozatára, illetve hogyan 
értelmezte az onnan átvett szövegrészeket. Ez a kutatási résztéma több 
hermeneutikai problémát is felvet, amelyeket jelen előadás keretében – 
elsősorban Hans-Georg Gadamer koncepciójára alapozva – szeretnék 
ismertetni, ezáltal bizonyítva, hogy a kutatási téma kapcsán felmerült 
hermeneutikai problémákhoz való tudatos viszonyulás, azaz egyfajta 
önreflexív kutatói nézőpont kialakítása elősegítheti az elemzett 
jogtörténeti jelenség minél pontosabb megértését. 
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A ciorani Jézus kép krisztológiai elhelyezése 

Bilibok György 

Debreceni Egyetem, Humán Tudományok,  
Modern Filozófia Program, Debrecen 

gzzurika@yahoo.com 
 
A tanulmányom célja Emil Cioran román származású francia filozófus 
Jézusról alkotott felfogásának elhelyezése a modern krisztológiai 
irányzatok közt. Ebből a célból áttekintem a modern krisztológia fő 
irányzatait és fő probléma felvetéseit. Megállapítom, hogy a fő problémák 
Jézus öntudata, illetve a két természete (isteni, emberi) körül forognak. A 
krisztológiai vagyis a Jézusról szóló kijelentések, egyrészt a hitnek, 
másrészt annak következményei, hogy ki melyik természetre fekteti a 
hangsúlyt. Van aki mindkét természetet elfogadja, van aki csak az egyiket 
a kettő közül, továbbá ugyanazon irányzaton belül is megfigyelhetők 
hangsúlyeltolódások. Nyilvánvaló az ellentét Cioran Jézusról alkotott 
felfogása és azok közt, akik Jézus isteni oldalát is elfogadják. Ez alapján 
állíthatjuk, hogy Cioran a keresztény gondolkodástól elhatárolja magát. 
Habár a modern krisztológiákkal Cioran kapcsolatba kerül Jézus szubjektív 
és egzisztenciális értelmezése által, mégis szöges ellentétben áll velük. 
Jézus inspiratív értelemben szerepel filozófiájában, illetve kifejező eszköze 
a kétségbeesésnek, szenvedésnek és más szubjektív tapasztalatoknak. 
Mindezek következtében és a megváltás elutasítása alapján arra az 
eredményre jutok, hogy a ciorani filozófiában Jézus nem más, mint az 
Isten és ember közti kapcsolat lehetetlenségének egyik legfontosabb 
kifejező alakja. Így szó sem lehet arról, hogy Jézus valóságos Isten lett 
volna. Azokkal a krisztológiai elképzelésekkel mutat rokonságot melyek 
Jézus emberi, történelmi alakjára fókuszálnak, ugyanakkor ezektől is 
megkülönbözteti az, hogy leértékeli Jézus áldozatát a megváltás 
lehetetlensége alapján. Cioran Jézus történelmi alakjára fókuszál és ez 
meghatározó jelleggel bír a filozófus Jézus képének alakulásában. A 
tanulmányom eredetisége abban rejlik, hogy magyar nyelven nemcsak 
Cioran írásainak nagy része hiányzik, hanem azoknak filozófiai recepiója 
is. Továbbá az idegen nyelvű (román, francia) szakirodalomban sem 
foglalkoztak tudomásom szerint kimondottan a ciorani Jézus képpel. 
Interdiszciplináris szempontból amint kitűnik ez a téma a teológia és a 
filozófia határvonalán helyezkedik el. Társadalomtudományi szempontból 
pedig a hitnek nem elhanyagolható következményei vannak, hiszen a 
kereszténység magvát Jézus istenségének elfogadása képezi. 
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Belső és külső töréspontok vizsgálata a vállalkozások 
nemzetköziesedésének folyamatában 

Csepregi László 

Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 
LCsepregi@gmail.com 

 
Széleskörű tudományos kutatásomban a magyar vállalkozások 
nemzetköziesedésének folyamatában bekövetkezett töréspontokat 
vizsgálom az 1990-2020 közötti időszakban. Ezek a felállított töréspontok 
az 1989-1990-ben végbement rendszerváltás, a 2004-es Európai Uniós 
csatlakozás, a 2007-2008-as gazdasági világválság, valamint a 2020-ban 
kezdődött Covid-19 világjárvány gazdasági hatásai. Ezen külső 
tényezőkkel kívánom párhuzamba állítani a külső törésektől függetlenül 
bekövetkező esetleges nemzetköziesedési folyamatra gyakorolt belső 
eredetű törési hatásokat is. A vizsgálat és a külső, illetve a belső törések 
megkülönböztetéséhez a korábbi nemzetköziesedési elméletek főbb 
irányvonalait kívánom alapul venni, amelyek vonatkoztathatók a vállalatok 
eredendő belső tulajdonságaira, adottságaira és jellemzőire, amelyek a 
nemzetköziesedés folyamatát meghatározhatják. 
 A vállalatok nemzetköziesedését befolyásolják a szervezet számára 
szükséges személyek alkalmazását, illetve a szervezetek bekebelezése 
során történő tanulást, valamint az új piacra lépési megoldásokkal való 
kísérletezés (úgynevezett „learning by experimentation”) alapján 
végbemenő tanulási folyamatot. A piaci elköteleződés elsőként a kis 
pszichikai távolságra lévő piacokon valósulhat meg, amennyiben viszont 
ez az elköteleződés alacsony szintű, úgy a vállalat által kockáztatott 
befektetés mértéke sem jelentős. Számos olyan belső tényező is 
meghatározza a nemzetköziesedés, illetve a nemzetközi piacra lépés 
folyamatát, ami belső tényezőnek tekinthető. Ilyenek például a 
nemzetközi vállalkozó személye, a vállalat által kínált termékek vagy 
szolgáltatások, a termelési kapacitásból, technológiai előnyökből, illetve 
egyéb szinergiák kihasználásából eredő előnyök kihasználása, valamint a 
vállalkozás mérete, kora és piaci tapasztalata. A nemzetköziesedési 
elméletek alapján megkülönböztethetünk belső eredendőként stratégiai, 
pénzügyi, személyi és fizikai tényezőket, amelyek töréshez vezethetnek a 
vállalat nemzetköziesedésének folyamatában. Eredeti tanulmányomban a 
külső töréspontoknak elsősorban a piacgazdaság által meghatározott 
tényezőit kívánom figyelembe venni, magyar vállalati példák alapján, jelen 
vizsgálatban pedig az ezzel párhuzamos belső tényezőket szeretném 
mélyrehatóbban vizsgálni. 
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Egyetemi hallgatók véleménye a digitális oktatás 
hatékonyságáról 

Csercsa Klaudia, Viktor Patrik, Garai-Fodor Mónika 

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar, Budapest 
claudiacsercsa@gmail.com, viktor.patrik@hotmail.com,  

fodor.monika@kgk.uni-obuda.hu 
 
A koronavírus járvány okozta kihívásokra rendkívül gyorsan kellett 
reagálnia számos piacnak, szolgáltatás szektornak, ez alól az oktatás sem 
volt kivétel. Hazánkban ad hoc jelleggel kellett a személyes kontaktuson 
alapuló tantermi órákról digitális oktatásra áttérni, mely számos változást, 
újszerűséget eredményezett a felsőoktatásban. Új feladatokat és egyben 
új lehetőségeket is tartogatott mindez az oktatás minden résztvevője 
számára: a diákok, az oktatók és a felsőoktatás adminisztratív dolgozói 
számára egyaránt. A nem várt helyzet számos nehézségével kellett 
rendkívüli gyorsasággal szembenézni, azonnali megoldást találni a 
kihívásra. Az általában vett edukációs fázis, a piac tanulási folyamata a 
koronavírus okozta változások esetén kimaradt, azonnali reakciót és 
azonnali alkalmazkodást igényelve. Épp a változás dinamikája és 
gyorsasága miatt választottuk a kutatás fókuszpontjának a felsőoktatás 
szerepelőit. A koronavírus okozta változások, azok előnyeit és hátrányait 
vizsgáltuk, a felősoktatásban résztvevő hallgatók körében primer kutatás 
keretében. Önkényes mintavételi eljárást lefolytatva egyetemi hallgatókat 
kérdeztünk meg a digitális oktatás előnyeiről, hátrányairól, 
tapasztalataikról sztenderdizált kérdőív segítségével. Dolgozatunkban 
három fő kutatási hipotézis vizsgálatára helyeztük a hangsúlyt: 
feltételezéseink szerint a tanulókat nehezebb ösztönözni a tanulásban 
digitális oktatási formában, mint személyes óra keretein belül. Továbbá a 
tanulás kevésbé hatékony digitális formában, mint személyesen. Végül 
pedig a számonkérés nehezebb a digitális oktatás során.  
 A primer és szekunder kutatásunk konklúziói választ adnak arra, hogy a 
digitális oktatásnak mely aspektusai előnyösek és hasznosíthatók a 
jövőben, pandémia után is. Ezen felül javaslatokat tettünk az esetleges 
hátrányok kiküszöbölésére is, gyakorlati értékkel bíró támpontot adva 
ezzel a felsőoktatásban dolgozók számára.  
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A városok szerepe a fenntarthatósági törekvésekben:  
Kitekintés a COVID-19 világjárvány okozta változásokra 

Ecker Klaudia 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllő 
ecker.klaudia@gmail.com 

 
A városi fenntarthatóság, vagyis a környezeti, gazdasági, társadalmi 
egyensúly elérése és fenntartása a jelenlegi nemzetközi és hazai 
szakpolitikai dokumentumok szerves részét képezi. Tekintettel 
lakosságszámuk, károsanyag-kibocsátásuk és energia-felhasználásuk 
arányaira, a városi működés a klímaneutrális törekvések és az igazságos 
átmenet egyik fő színterévé vált.  
 A kutatás célja ennek megfelelően a városi fenntarthatósággal 
kapcsolatos feladatok, célkitűzések és támogatási eszközök meglétének 
vizsgálata a fejlesztési dokumentumokban, valamint a főbb kapcsolódási 
területeket illetően számszerűsíthető trendek és hangsúlyok felfedezése. 
Az európai és hazai városfejlesztési dokumentumok tartalomelemzése 
mellett sor kerül a városiasodással kapcsolatos folyamatok vizsgálatára is 
a World Urbanisation Prospects adataira alapozva. 
 A tanulmány a fentieken túl kitekintést tesz a Covid-19 világjárvány 
következtében létrejött változásokra a városi működésben, valamint az 
urbanizációs trendekben. A nemzetközi és hazai szakirodalom feltáró 
elemzésére alapozva mutatja be az egyes részterületeken, mint 
közlekedés, közterület-használat vagy lakhatás született stratégiai 
beavatkozásokat és jógyakorlatokat, valamint a pandémia városiasodásra 
gyakorolt várható hatását.  
 

A kutatás az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-19-3-I 
kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának szakmai támogatásával 

készült. 
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A felnőttoktatás generációs kihívásai 

Frányó Zsófia 

ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest 
franyo.zsofia@uni-bge.hu 

 
Az oktatás terén generációs kérdésekkel foglalkozni rendkívül fontos, az 
oktatásban szükséges a folyamatos megújulás egyéni és szervezeti 
szinten egyaránt. A nyugdíjkorhatár kitolódása és az egész életen át tartó 
tanulás térhódítása váratlan, különböző irányú generációs réseket okoz 
mind a tanulók, mind a tanulók és tanáraik között. A közös munkához 
elengedhetetlen az egymásra való nyitottság és egymás megértése. 
Napjainkban a közép- és felsőoktatási intézmények padjaiban, így a 
szakképzésben és felnőttoktatásban is többnyire a Z generáció tagjai 
foglalnak helyet, de nem elhanyagolható a korábbi nemzedékekbe tartozó 
tanulók létszáma sem, sőt pár év múlva már az Alfák is bekopogtatnak 
majd a fenti intézmények kapuin. Hasonló sokszínűség jellemzi az 
oktatókat: bár a köztes generációk jelenléte a jellemzőbb, mégis a 
legfiatalabb Z-sektől a Veteránokig mindenféle korú tanárok állnak a 
katedrán. Nehézséget okoz tehát a rendkívül különböző nézőpontok és 
értékrendek találkozása, és a tény, hogy technológiai környezetünk 
változása már nem fokozatos, hanem rohamos, így az új technológiai 
közeg már együtt születik meg az új generációkkal, mélyen meghatározza 
világukat, ők birtokolják azt, és nem az előző nemzedékektől tanulják 
többé.  
 Az előadás célja a különböző generációk kölcsönös nyitottságának és a 
kapcsolódásának támogatása azáltal, hogy megérthetik egymás 
motivációit, gondolkodását, bepillantást nyerhetnek egymás világába, és 
az oktatók munkájának segítése a különböző generációk tanulási 
szokásainak áttekintésével. 
 A nemzetközi szakirodalom felhasználásával megállapított eredmények 
és következtetések a különböző generációk viselkedéséhez adott kulcsok, 
és az a megállapítás, hogy mindenek felett segíteni kell a tanulókat a 
gondolkodás fejlődésében és a mély, megértő tanulásban, az egyéni 
mentorálás eszközével és oktatói tudatosságunk növelésével. 
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Osztrák-magyar kapcsolatok az első Kurz-kormány idején 

Györkös Enikő 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem ÁNTK; Külgazdasági és 
Külügyminisztérium, Budapest 

eniko.gyorkos@gmail.com 
 
Ausztria és Magyarország viszonya mindig is különlegesnek számított az 
államok közötti bilaterális kapcsolatok rendszerében. A két ország történelme 
során Ausztria mindvégig kiemelkedő szerepnek örvendhetett a magyar 
külkapcsolatok irányultságát tekintve. Ausztria és Magyarország között a mai 
napig unikális kapcsolat áll fenn. Történeti viszonylatban a két ország 
egymásrautaltsága egyértelmű. A Habsburg-házon keresztüli közel ötszáz 
éves együttélés, a szabadságharcok és az aulikus politizálás közötti arany 
középút, a szövetség és gyarmati státusz közötti vívódás, a közös érdekek és 
a nemzeti fejlődés lehetőségeinek megtalálása mind meghatározó eleme volt 
mindkét nemzet fejlődésmenetének. A kétoldalú kapcsolatok vizsgálata során 
mindenképpen fontos megemlítenünk azokat az érzelmi szálakat, amelyekkel 
a két ország egymás felé fordul.  
 Sebastian Kurz 2017-es kancellárrá választása óta az osztrák belpolitika 
jelentősen megváltozott, s egyértelmű közeledés figyelhető meg a régió több 
országa, köztünk hazánk irányába is. Kurz, akit a média sok helyütt 
„csodagyerekként” emleget, mindössze 27 évesen Ausztria valaha volt 
legfiatalabb külügyminisztere lett. A 2017-es parlamenti választások előtt 
újjászervezte Ausztria egyik legrégebbi pártját, az Osztrák Néppártot (ÖVP), 
a választások után az Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ) lépett koalícióra, 
amellyel néhány ügyben közös álláspontot képviselt az ÖVP, azonban a 
Szabadságpárttal való kormányzásban a konzervatív szavazótábor jelentős 
része ideológiai problémát sejtett. 2019-ben az  Ibiza-botrány kapcsán Kurz 
első kormánya lemondásra kényszerült. 
Magyarország és Ausztria között az utóbbi években számos kérdésben 
egyetértés mutatkozik, többek között a keresztény kultúra, az európai 
életforma, valamint a társadalom védelme kapcsán. Ugyanakkor vannak 
olyan területek, például az atomenergia, illetve az osztrák családi pótlék 
megvonása a bevándorló hátterű családoktól (mely számos magyar családot 
is érint), ahol egyet nem értés tapasztalható a két ország közt. 

Mindkét ország sürgeti a közös európai haderő felállítását, illetve a 
határvádelem megerősítését. Ugyan a 2015-ös migrációs válság során 

tanúsított magyar fellépést akkoriban nagyszámú bírálat érte az Európai Unió 
tagországaiból, köztük Ausztriából is. Ezek a kritikus hangok az utóbbi 
években háttérbe szorultak, és Sebastian Kurz 2017-es megválasztását 

követően helyreállt a korábbi baráti viszony a két ország között. Ausztria 
fontos biztonsági partnere lesz a jövőben is Magyarországnak, mert a 

migráció kérdésében egyetértés mutatkozik a két ország között, illetve az 
osztrákok érdeke is a sikeres magyar határvédelem. Ausztria az 

összkereskedelmi volumen tekintetében Magyarország második legfontosabb 
kereskedelmi partnere, sőt elmondhatjuk, hogy minden látszat ellenére 

napjainkra Ausztria az egyik legnagyobb gazdasági befektető 
Magyarországon.
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irodalmi vizsgálata 
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Tanulmányunk célja a kulturális fogyasztással kapcsolatos különféle 
trendek összegyűjtése és vizsgálata, különös tekintettel a filmekkel 
kapcsolatos fogyasztási és döntési magatartásokra. Munkánkban az 
általánosan a fogyasztókra ható és korábban is azonosított trendek és 
megatrendek oldaláról közelítve érkezünk el ezek filmes vetületéhez, 
illetve az ezen jelenségek által életre hívott ellentétes pólusú – 
filmfogyasztáshoz kötődő – ellentrendekhez, valamint az éves 
változásokat lekövető és a közeli jövőt meghatározó aktuális trendekhez 
(amelyek jelenleg még csak a társadalmak kisebb szegmenseit érintik). 
 A tanulmány logikai felépítése az egyes trendeket követi és azok 
megjelenését a filmfogyasztásban. Megvizsgáljuk mind a széleskörűen 
elfogadott megatrendeket (mint a technológiai fejlődés vagy a változó 
életritmus hatásait), mind az olyan egyedi jelenségeket, mint a 
kényelemorientáltság, az élményevidencia, vagy akár az egyes 
filmzsánerek népszerűségének alakulása. A fentiek mellett a tanulmány 
annak feltárására is törekszik, hogy mely trendek érték el azt az érettségi 
szintet, hogy saját ellentrendjeik is megjelenjenek (illetve bizonyos 
esetekben beszélhetünk egyfajta ismétlődésről is, amikor a korábban már 
lecsengett trendek úgynevezett „újra-trendek”-ként kerülnek ismét 
középpontba). A tanulmány eredményei hasznosak lehetnek minden olyan 
kutatónak, aki a fogyasztói magatartáson belül szeretné mélyebben 
megismerni a filmiparhoz köthető trendeket, mivel lehetőséget kínál a 
filmfogyasztáshoz kapcsolódó döntéseknek és a különböző közönségek 
viselkedésének mélyebb megértésére. 
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Faktorelemzés a pénzügyi, biztosítási tevékenység 
nemzetgazdasági ág értékesítőinek 

személyiségdimenzióin 

Juhász István 

Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság-  
és Társadalomtudományi Kar, Eger 
juhasz.istvan@uni-eszterhazy.hu 

 
A tanulmány alapvető célja a rövidített Kaliforniai Pszichológiai Kérdőív 
(angol rövidítéssel: S-CPI) által vizsgált személyiségdimenziók faktorainak 
megállapítása egy 1000 fős, a pénzügyi, biztosítási tevékenység 
nemzetgazdasági ágban dolgozó értékesítői mintán. A tanulmány további 
célja ezen faktorok összevetése a korábban standardizált, magyar mintán 
felvett eredményekkel. A fentiekkel összefüggésben a kutatás hipotézise a 
következőképpen fogalmaztuk meg: H1) A vizsgált minta S-CPI 
eredményein végzett faktorelemzés (főkomponens-elemzés) alapján 
kapott faktorok száma és tartalma eltér az 1985-ös standardizálás során 
kapott faktorok számától és tartalmától. 
 Az adatgyűjtés hólabda mintavételi eljárással történt, egy zárt és nyitott 
kérdésekből álló on-line kérdőív segítségével. A begyűjtött adatok 
elemzése és kiértékelése az SPSS program révén valósult meg. A 
statisztikai próbák közül – a hipotézisben foglaltak alátámasztására a 
leginkább megfelelőnek látszó statisztikai-elemzési módszer azaz – a 
faktorelemzés (főkomponens-elemzés) került alkalmazásra. 
 Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a vizsgált (1000 fős) minta 
S-CPI eredményein végzett faktorelemzés (főkomponens-elemzés) alapján 
kapott faktorok száma és tartalma eltér a korábbi standardizálás során 
kapott faktorok számától és tartalmától. 
 A kutatás eredményeit a gyakorlatba átültetve megállapítható, hogy 
van eltérés az átlag magyar állampolgár és a kutatásban résztvevő átlag 
értékesítő személyisége között. Továbbá arra is fény derült, hogy 
pontosan mely személyiségfaktorok azok, melyekben jelentős eltérés volt 
tapasztalható. Ezen eredmények felhasználása nagyban megkönnyítheti 
az emberi erőforrások gazdálkodásával foglalkozó HR szakemberek és 
vállalatvezetők munkáját a pénzügyi, biztosítási tevékenység 
nemzetgazdasági ág üzletkötőinek kiválasztásában. 
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Faj- és környezetvédelmi aspektusok Leibniz 
filozófiájában 

Karkusz Patrik Dániel 

Debreceni Egyetem, Debrecen 
karkuszpatrik@yahoo.com 

 
Leibniz, a kora újkor egyik legjelentősebb gondolkodója, egy olyan 
filozófiai rendszert teremtett, amelyben a faj- és környezetvédelmi 
aspektusok bár nem domináns helyet foglalnak el, mégis izgalmas 
lehetőséget jelenthetnek a kortárs kutatók számára. Leibniz úgy gondolta, 
hogy ez a világ a lehető legváltozatosabb minden lehetséges világ közül a 
létezők tekintetében, amely elképzelés nehezen védhető akkor, amikor 
nap mint nap megtapasztaljuk, hogy fajok tűnnek el bolygónk felszínéről 
örökre. Előadásomban mégis kísérletet teszek e kettő összeegyeztetésére 
(leginkább az emberi és az isteni perspektíva megkülönböztetésére 
fókuszálva), és igyekszem megvilágítani az emberi felelősség szerepét is a 
leibnizi kereteken belül, hiszen a környezet állapotának általunk okozott 
romlása erősen befolyásolja a változatosság alakulását a természetben. 
Leibniz alapvetően egy statikus fajfogalomban, a preformáció tanában 
gondolkodott, amely azt jelenti, hogy egy adott egyedben már eleve 
megformálva létezik minden leszármazottjának minden tulajdonsága 
„kicsiben”. Meglátásom szerint a preformáció a biztosíték arra is, hogy 
minden faj folyamatosan újratermelje önmagát, mintegy biztosítva a 
változatosság maximumát. Ugyanakkor Leibniz más szövegeiben (pl.: 
Protogaea-jában, ahol már elismeri a dinoszaurusz fosszíliák szerves 
eredetét, ugyanis ezeket - egy Sparvenfeldnek írt levél alapján - pusztán 
a föld „játékának” tartotta korábban) egy sokkal dinamikusabb fajfejlődési 
elmélet is utat törni látszik, amely már szembesül a fajok pusztulásának 
kérdésével is. 
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Altruizmus motiváló tényezői a segítségnyújtók 
szemszögéből 

Kartali Gabriella, Kelemen-Erdős Anikó 
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Tiszta altruizmus, ellentételezést nem váró önzetlenség a valóságban csak 
izoláltan, néhány esetben jellemző. A segítő személy viszonzást, jutalmat 
vár cselekedetéért. Ez a jutalom lehet szellemi, vagy akár fizikai jellegű is. 
Az altruista viselkedés kiváltója, motivációs tényezője lehet akár pozitív 
akár negatív külső vagy belső hatás is. 
 Altruista viselkedés kiváltója már kisebb elismerés, köszönet is lehet, de 
a személyiségfejlődés, vagy akár az empátia, önzetlenség, bizalom, 
különböző érzések és érzelmek és a mentális egészség is motivátorként 
jelenhet meg a segítő számára. 
 A cikk célja az altruista viselkedés motivációjának, valamint jutalmazó 
eszközkészletének mélyebb feltárása a segítő, azaz altruista személyek 
körében. Jelen tanulmány primer kvantitatív kutatást alkalmaz kérdőíves 
megkérdezés formájában, melynek célsokaságát a hivatásszerűen 
segítséget nyújtók és az önkéntesek képezik. A kutatás fényt derít arra a 
kérdésre, hogy a negatív, illetve a pozitív hatások miként járulnak hozzá 
az önzetlenséghez, valamint az erkölcsi jutalom motivál-e 
segítségnyújtásra. 

 
 

  
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-3 kódszámú új 
Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési És 
Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült 
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Választások, választási rendszer Bosznia-
Hercegovinában 

Kemenszky Ágnes 
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A tanulmány a bosznia-hercegovinai választásokat és választási rendszert 
kívánja bemutatni, és azt a feltevést igazolni, hogy ezek a boszniai állam 
etnikai törésvonalak mentén történő töredezettségét „termelik újra”, s 
ezzel megerősítik az etnikai balansz / etnikai paritás elvének 
érvényesülését. Ezt az elvet még az 1991–1995-ös délszláv válságot 
lezáró daytoni megállapodás rögzítette. Annak ellenére azonban, hogy az 
1995-ös dokumentumban lefektetett, az államszerkezetet, a boszniai 
politikai rendszert és az állam működését alapvetően meghatározó 
szervezőelvet mára egyértelműen meghaladottnak tekinthetjük, 
Boszniának az azóta eltelt több, mint 25 év alatt sem sikerült túllépnie 
ezen, és az államalkotó nemzeteket (bosnyákokat, szerbeket, horvátokat) 
reprezentáló főbb politikai erők nem tudtak egy saját – nem a nemzetközi 
közösség nyomására egy békemegállapodás mellékleteként elfogadott – 
alkotmányt elfogadni. Az új alkotmány nem csupán azért lenne fontos, 
mert felszámolná azokat az anomáliákat, amelyek a boszniai állam 
működését jellemzik, hanem azért is, mert felgyorsíthatná az állam 
euroatlanti integrációs folyamatát, és kivezető utat mutathatna a még a 
délszláv válságot jellemző háborús logika – több mint negyedszázada 
tartó – továbbélése által gúzsba kötött ország számára. A tanulmány 
szövetségi szinten (Bosznia-Hercegovina) és entitásszinten (Bosznia-
hercegovinai Föderáció és Republika Srpska) térképezi fel a boszniai 
választási rendszert, mutatja be a pártrendszert és a főbb politikai 
pártokat, részletesebben elemzi esettanulmány jelleggel a legutóbbi, 
2018. októberi parlamenti és elnökválasztásokat, valamint igyekszik 
igazolni a fentebb vázolt feltevést. 
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befolyásolta leginkább az EU-tagállamok gazdasági 

növekedését? 

Kertész Krisztián 
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kertesz.krisztian@uni-nke.hu  
 
A konferenciaelőadás az átlagnál alacsonyabb fejlettségi szintről induló 17 
EU-tagállam gazdasági felzárkózásának kérdéseit, az elmúlt két-három 
évtized tapasztalatait kívánja megvizsgálni, értékelni. Az Eurostat 
adatainak elemzésével a neoklasszikus és endogén növekedéselméletek 
hipotéziseit kívánjuk a gyakorlati tapasztalatokkal összevetni, értékelni. Az 
előadás a következő konkrét kérdéseket, hipotéziseket vizsgálja: 
1. Az elmúlt három évtizedben megfigyelhető volt-e, hogy az EU-n belül a 
fejlettségi különbségek csökkentek, ugyanis a kevésbé fejlett 
nemzetgazdaságok az átlagnál gyorsabb növekedést tudtak elérni (az egy 
főre jutó, vásárlóerőparitáson számolt GDP tekintetében)? 
2. Gyorsabb volt-e a gazdasági növekedés üteme azokban az 
országokban, ahol a beruházások hosszú távú átlagos növekedési üteme 
is gyorsabb volt? A gazdasági felzárkózás sebességét szignifikánsan 
befolyásolta-e a beruházások összetétele? 
3. A beruházásokon belül az infrastrukturális- és üzleti 
ingatlanberuházások, vagy a gép- és berendezésberuházások vagy az 
infokommunikációs és technológiai beruházások vagy a szellemi 
terméktulajdonba fektető beruházások vagy esetleg a lakásberuházások 
segítették-e jobban a gazdasági növekedést a közép-kelet-európai EU-
tagálamokban? 
4. Az országok gazdasági felzárkózását szignifikánsan befolyásolta-e az 
adott ország külgazdasági, nemzetközi gazdasági nyitottsága? Pozitívan 
hatott-e például egy EU-s tagállam gazdasági növekedési ütemére, ha a 
külkereskedelem tekintetében az átlagosnál jobban integrálódott a 
világgazdaságba, azaz GDP arányosan magas volt az áruk és 
szolgáltatások külkereskedelmének volumene? 
5. Az előbbi szempontnál, a külkereskedelmi nyitottságnál 
szignifikánsabban befolyásolta-e a gazdasági növekedést a mélyebb 
gazdasági integráció? Gyorsabb volt-e a gazdasági növekedés azokban az 
országokban, ahol nagyobb volt a közvetlen külföldi tőkebefektetések 
volumene és GDP-n belüli részaránya vagy ahol magasabb volt a teljes 
foglakoztatáson belül a külföldi cégek részesedése? 
 
 Az előadás igyekszik szemléletes és módszertani szempontból 
megalapozott grafikonokkal bemutatni az elmúlt három évtized 
folyamatait és a legrelevánsabb makrogazdasági mutatók korrelációs 
(determinációs) együtthatóit. 
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Az egészségipar lényegében az egészségügyi ellátórendszer működésével 
kapcsolatos tevékenységeket, termék-előállítást, szervezési feladatokat és az 
életminőség javítására irányuló szolgáltatásokat foglalja magába. A 
magyarországi egészségipari fejlesztések egyrészt közvetlenül hozzájárulnak 
a versenyképesség javításához, másrészt lehetővé teszik a kihívásokhoz (pl. 
koronavírus járványhoz) való gyors alkalmazkodást, miáltal csökkenhet az 
ágazat sérülékenysége és növekedhet az önellátás mértéke. Ez utóbbi pedig 
ebben a rendkívüli helyzetben különösen fontos, hiszen ezáltal az ország 
kiszolgáltatottsága, függése számottevően enyhülhet. Ezt a célt is szem előtt 
tartva az egészségipar fejlesztésében, illetve technológiai megújulásában 
kiemelt szerepet játszanak az állami támogatások, amit a mostani 
járványhelyzet tapasztalatai is igazolnak.  
 Az előadás keretében a hangsúlyt az egészségiparhoz köthető ipari 
tevékenységet végző vállalkozásokra helyezzük, amelyek részesültek az 
Egészségipari Támogatási Programból. A cél annak bemutatása, hogy az 
elmúlt év őszén elnyert állami támogatások hogyan hatottak ezen, többnyire 
kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztésére a járvány idején. A 
kvalitatív (tartalom-elemzés) és kvantitatív (statisztikai elemzés) vizsgálatok 
eredményei elősegítik a magyar egészségipar nemzetgazdasági 
jelentőségének a pontosabb megismerését, illetve a jövőbeni lehetőségeinek 
a prognosztizálását. A tartalomelemzés áttekinti, hogy az elmúlt évek 
egészségpolitikai dokumentumaiban (stratégiák, koncepciók), illetve a 
gazdaságfejlesztési programokban milyen prioritásokkal jelent meg az 
egészségipar. A statisztikai elemzés elsődlegesen a 2020-ban 
Magyarországon meghirdetett Egészségipari Támogatási Program 
értékelésére vonatkozik. Ebben fontos feladat az egészségipari fejlesztéseket 
megvalósító magyar vállalkozások fontosabb jellemzőinek (pl. méret, szektor, 
technológiai újítás, területi elhelyezkedés stb.) feltárása. A térbeliség 
vizsgálatában hangsúlyt kap a támogatott vállalkozások székhely és telephely 
kapcsolatrendszerének elemzése is.  
 A magyar egészségipar fejlesztési lehetőségeit és támogatási rendszerét is 
részben átalakította a 2020-ban kirobbant koronavírus-járvány és az általa 
okozott gazdasági válság. Az állami támogatások számottevően hozzájárultak 
a vizsgált, nyertes vállalkozások termékfejlesztéséhez, gyógyszerek vagy 
orvostechnikai eszközök gyártásához, illetve kapacitás-bővítéséhez. Fontos 
azt is kiemelni, hogy ezeknek a termelő tevékenységeknek egy része 
innováció, tudás- és technológia-intenzív beruházás, amelyek közvetlenül 
vagy közvetve az Ipar 4.0 technológiák térhódítását is előmozdítják, ami 
részben a magyar egészségipar technológiai megújulására is kedvezően hat. 
A kutatás folytatásának a további irányát a vállalati szintű empirikus 
vizsgálatok képezik. 
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A szervezeti működés sikeressége kapcsán korunkban leggyakrabban 
olyan kulcsszavak merülnek fel, mint például a piac változásaihoz való 
gyors alkalmazkodás, tanulás, megújulás képessége, a munkavállalók 
elkötelezettsége, elégedettsége, vezetők inspirációs képessége. A vezetés 
történetét gyakran jellemezték múló divatirányzatok, hangzatos jelszavak, 
de véleményem szerint ezen kifejezések esetében korunk gazdasági és 
társadalmi realitásait hűen kifejező, lényeges tartalmakkal állunk 
szemben. Ezen megnevezések létjogosultságát a környezeti 
bizonytalanság magyarázza. Ezt a sajátosságot, illetve ezen belül a 
környezeti változékonyságot egyesek gyakran a turbulencia analógiájával 
írják le, míg mások a jelenséghez különböző metaforákat társítanak. Ezen 
jellemzők mentén leírható környezeti feltételrendszert figyelembe véve, 
megállapíthatjuk, hogy a vezetés még inkább kritikus szerepet tölt be a 
szervezetek működtetésében. A megváltozott és folyamatosan 
változásban lévő politikai-jogi, gazdasági, technológiai és szociokulturális 
erőhatások komplexitásának sajátosságaiból fakadóan a vezetéselméleti 
kutatások is paradigma váltást követeltek. Az új megközelítés magába 
foglalja a karizmatikus, az átalakító, a jövőképcentrikus tanokat, valamint 
hozzájuk kapcsolódóan megjelenik a szolgáló és érzelmi intelligencia alapú 
megközelítések is. Az átalakító vezetés alapfeltevése, hogy a bizonytalan 
és kiszámítható környezetben a vezetőknek nem csak az adott keretek 
közt érvényes feladatok ellátására kell fókuszálni. Szükséges nagy 
hangsúlyt fektetni a jelenlegi helyzet megváltoztatására, az innovációra, a 
vállalkozó szellemre. Ezeken felül a vezetőknek oda kell figyelniük a 
munkatársakra gyakorolt tudatos átalakító (fejlesztő) hatásra, valamint 
saját maguk fejlődésére. 
 Az elmúlt év eseményei ismét rávilágítottak a transzformatív tanok és 
gyakorlatok alkalmazásának fontosságára. A szervezeteknek azonnal 
reagálniuk kellett veszélyhelyzetre. A jelentkező kihívások mind a 
gazdálkodási tevékenységet, mind a munkaszervezést érintették. A 
szervezetek által adott válaszokat jelenleg különböző „anekdotákból” 
ismerjük. Többnyire azokkal a narratívákkal találkozunk, melyek 
valamilyen szempont szerint „sikertörténetként” könyvelhetők el. Az 
előadás egy 2020-ban indult kutatás eredményeiről számol be, mely 
választ keres arra, hogy milyen erőhatások és kihívások érték a vizsgált 
szervezeteket, milyen megoldások és „jó gyakorlatok” szolgálhatnak 
példaként, melyek azok a vezetési technikák, amelyek segíthetnek 
leküzdeni a kihívásokat, mely vezetői kompetenciák jutnak kiemelt 
szerephez.  
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2019. május 26. – Belgium politikai életében másodszor került sor az 
úgynevezett hármas választásra, vagyis az arra jogosult választópolgárok 
a föderális, a regionális és az európai parlamenti képviselőkre is 
leadhatták voksaikat. Föderális szinten 494 napig tartottak a koalíciós 
tárgyalások, melynek végén 2020. október 1-jén megalakult a Vivaldi 
koalíció Alexander De Croo vezetésével, és hét párt részvételével. 
Regionális szinten eltérő hosszúságú volt a kormányformáláshoz 
szükséges idő, a Német Közösség kormánya 22 nap alatt alakult meg, míg 
Flandriában 129 nap volt ez az időszak.  
 Jelen tanulmány a legutóbbi választások tükrében vizsgálja Belgium 
választási rendszerét, amely az államreformok során is formálódott, azzal 
a céllal, hogy rámutasson, hogyan nyilvánul meg benne a flamand-vallon 
megosztottság, valamint számba veszi, milyen sajátosságai vannak és 
hogyan értékelhető a föderáció működésének fényében. A belga 
pártrendszer is sajátos, színes képet mutat. Ahogyan az országra is 
jellemző a flamand–vallon megosztottság, úgy ezt a pártpaletta is 
visszatükrözi: az adott ideológia mentén szerveződött pártoknak 
felfedezhetjük mind a flamand mind a vallon megfelelőjét (tehát két 
kereszténydemokrata, két liberális, két szocialista stb. párt van az 
országban). A pártok „erdejében” egyetlen olyan szereplő tűnt fel, amely 
belga pártként definiálja magát, ez a Belga Munkáspárt (PTB–PVDA). A 
főbb, föderális parlamenti mandátumhoz jutott pártok jellemzőit is számba 
veszi a tanulmány. Végezetül a 2019-es föderális és szubnacionális 
választások (Flandria, Vallon Régió, Brüsszel Főváros Régiója és a Német 
Közösség) eredménye kerül a vizsgálatok középpontjába, a föderális 
kormányformálás jelentősebb kérdéseivel és a megalakult koalíciókkal 
egyetemben. 
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Elméleti háttér. A 2019 végén megjelent új koronavírus (SARS-CoV-2) 2020 
tavaszán Európát, Magyarországot is elérte. A világjárvány egész korábbi 
életformánkat felborította, erős stressz-forrássá vált. A vírusfertőzéstől való 
félelmen túl napi életvezetésünk, kapcsolattartási-, tanulási- és 
munkamódjaink is komoly változáson estek át. A szokásos viselkedési rutinok 
elvesztésének kellemetlensége mellett sokaknak komoly egzisztenciális 
nehézségekkel kell szembenézniük, ez további stresszfaktorként van jelen 
mind a mai napig. Az első hullám lecsengését követően részben 
visszarendeződött ugyan az élet, ám a járvány 2020 őszén második, majd 
2021 tavaszán harmadik hullámban tért vissza. Mivel az egyes hullámok 
eltérő élethelyzeteket hoztak, a várt hatások is különbözőek lehetnek. 
 Cél. Kutatásunk célja az Észak-kelet magyarországi régió lakosainak 
mentális állapotfelmérése, a pandémia második és harmadik hullámában 
tapasztalható pszichológiai jelenségek − az észlelt stressz, az 
egészségszorongás, a pszichológiai jóllét és a remény összefüggéseinek 
pontosabb megértése.  
 Módszerek. Kutatásunk első adatfelvétele a világjárvány második 
hullámában, 2020 decemberében történt. Ebben a szakaszban a kérdőívet 
528 fő töltötte ki. Kutatásunk második adatfelvételét a pandémia harmadik 
hullámának magyarországi megjelenésekor, 2021 márciusában indítottuk el, 
az adatfelvétel jelenleg is zajlik. A második adatfelvétel kapcsán arra vagyunk 
kíváncsiak, hogy a járvány természete (gyors terjedés, súlyosabb kórlefolyás) 
illetve az oltóanyaghoz való hozzáférés, vagy annak hiánya milyen módon 
befolyásolja a pszichés jelenségeket. Az online survey kutatásba mindkét 
adatfelvételkor 18. évüket betöltött válaszadók kerültek be. 
 Eredmények. A pandémia második hullámának idején végzett kutatásunk 
adatfelvételéből származó eredmények egybecsengnek azokkal a nemzetközi 
és hazai vizsgálatokkal, amelyek a COVID-19 pszichés egészségre gyakorolt 
negatív hatását igazolták. A vizsgált, szocioökonómiai szempontból hátrányos 
térségben élők körében nagy biztonsággal megállapítható a pandémia okozta 
stresszszint, az egészségszorongás szintjének emelkedése és a mentális jóllét 
romlása közötti összefüggés. Az észlelt stresszszint ugyanakkor fordított 
összefüggést mutat a remény érzésével, valamint a vallásos hit és a vallási 
közösséghez való tartozás tényével, azaz az érzelmi megküzdéssel.  
 Összegzés. Bár eredményeink nem reprezentatívak, a minta informatív 
képet ad az Észak-kelet Magyarországon élők pszichés jellemzőiről a COVID-
19 világjárvány második és harmadik hullámának idején. Az elemzésben 
feltárt összefüggések és azokból levonható következtetések 
elengedhetetlenek a prevenciós és intervenciós munka sikeréhez, és 
gyakorlati fontossággal bírnak az egészségügyi és szociális területen dolgozó 
szakemberek számára. 
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A jelenkori társadalom legnagyobb kihívásainak egyike az idősödő 
társadalom vagy ahogy manapság mondják; az elöregedő társadalom. 
Számos területet érint e helyzet, akár a szociális intézményi struktúrát, 
akár az oktatási-képzési színtereket, akár a családi és baráti kapcsolatokat 
vizsgáljuk, de ide tartozik a nyugdíjrendszer és a finanszírozási kérdések. 
 A jelen összefoglaló keretében elsősorban a társadalomra háruló 
feladatok áttekintését és összegzését kívánom előtérbe állítani.  
 Az idősödő társadalom úgy tűnik hosszú jelenség, ezt az időskori 
függőségi mutatóval szoktuk illusztrálni. Az időskori eltartottsági ráta 
2020-ban 30,7% volt, mely előre számítások szerint 2030-ban 35,1 és 
2040-ben 41,1%-ot tesz majd ki. Húsz év múlva tehát a társadalom közel 
fele a 65 éven túli korosztály körében jelenik meg.  
 A statisztikai adatok és a valóság összefüggéseinek vizsgálatakor 
egyértelműen láthatóvá válik, hogy az európai országokban egyre 
kevesebb 0-14 éves korú gyerek él, illetve születik, míg a 65 év felettiek 
száma emelkedő tendenciát mutat. Az e korosztályba tartozók 
életminősége és életkörülményei a korábbi évtizedekhez képest 
minőségibbé vált, a társadalmi kapcsolataik, a szabadidőben végzett 
tevékenységeik köre bővült, a mindennapokban pedig sokkal 
mobilabbakká váltak.  
 A téma vizsgálata szempontjából szükséges beszélni arról is, vajon 
képes lesz a társadalmi háló – a szociálpolitika, a szociális 
intézményrendszer, valamint az egészségügy – mindezt a helyzetet 
megfelelően kezelni és a szükséges beavatkozási pontokat megtalálni.  
 A hosszabb élet lehetőségeket teremt nemcsak az idősek és családjaik, 
hanem az egész társadalom számára. A további évek lehetőséget adnak 
új tevékenységek folytatására, mint például a továbbtanulás, az új karrier 
vagy a régóta elhanyagolt szenvedély folytatása. Az idősebbek is sok 
szempontból hozzájárulnak családjukhoz és közösségeikhez. Ezeknek a 
lehetőségeknek és hozzájárulásoknak a mértéke azonban nagyban függ 
egy tényezőtől: az egészségtől. 
 Az előadásban tehát egy általános áttekintés után, meghatározásra 
kerül az idősek helye és szerepe a mai magyar társadalomban. Láthatóvá 
válnak azok a problémák, amelyekkel mindennapjainkban találkozhatunk 
(magányosság, közösségi élet), valamint azok a jógyakorlatok, amelyek 
elősegíthetik az idősödő/idős emberek életminőségének javítását, 
életmutatóik, életesélyeik minőségivé válását. 
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Bár Magyarországon továbbra is elterjedtek a hagyományos társadalmi 
szerepfelfogáshoz köthető nézetek, mégis egyre jellemzőbbé vált a nők 
munkaerőpiaci részvétele. A gyermekvállalás azonban sok esetben évekre 
is kiszakíthatja a nőket a munkaerőpiacról, megtörve ezzel karrierútjukat. 
Az anyák a távol töltött idő növekedésével egyre nagyobb hátrányba 
kerülnek, mivel a munka elvégzéséhez szükséges tudásuk nem fejlődik 
tovább, vagy elavul, ami a karrier szempontjából visszavetheti a későbbi 
előmeneteli lehetőségeket és akár jövedelemcsökkenéshez is vezethet. 
Előadásom célja, hogy bemutassa a várandóskorban feltételezett újbóli 
munkavállalás tervezett idejének alakulását fél évvel a szülés után, 
továbbá, hogy feltérképezze milyen tényezők mentén jellemezhető a 
szülést követő korai munkaerőpiaci visszatérés melletti döntés. Mindezek 
meghatározása a téma szakirodalmi előzményei, valamint a Központi 
Statisztikai Hivatal, Népességtudományi Kutatóintézete által 2018 elején 
indított Kohorsz ‘18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat elnevezésű 
longitudinális panelkutatás első (várandóskori) és második (a gyermek 
féléves korában zajló) hullámának adatai alapján történik. Utóbbi szerint 
Magyarországon a kisgyermekes anyáknak csupán töredéke (3,6%) vállal 
munkát a szülést követő fél éven belül. A várandóskorban végzett 
adatfelvétel eredményei alapján továbbá kijelenthető, hogy a 
munkavállalást tervező anyák átlagosan gyermekük 29 hónapos korára 
tervezték a visszatérést. A kisgyermekes anyák munkavállalási terveit és 
tényleges munkavállalását számos tényező befolyásolhatja. Egyebek 
mellett az iskolai végzettség, a partnerkapcsolati helyzet, a korábbi 
munkaerőpiaci státusz, a jövedelem vagy a gyermekszám. A magasabb 
képzettség, az egyedülálló (elvált) családi állapot, a hosszabb idejű 
előzetes munkatapasztalat, valamint a magasabb személyes jövedelem 
növelik a korai munkaerőpiaci visszatérés esélyét, azonban a házas 
családi állapot, a partner magas jövedelme, valamint a magasabb 
gyermekszám csökkenthetik ennek az esélyét. Előadásom során ezen 
szociodemográfia és egyéb tényezők anyai munkavállalás időzítésére 
gyakorolt hatását kívánom társadalomstatisztikai elemzések alapján 
bemutatni.  
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A 20. századi operettművészet egyik leghíresebb és legkeresettebb 
európai primadonnája, Rökk Marika (1913-2004) pályájának 
legösszetettebb szerepét egy vígszínházi cirkuszdarabban, A cirkusz 
csillaga (1934) című revüoperettben alakította. A darab sikerének záloga – 
az első hölgy személyén túl – kétségkívül a szerzőgárda volt, ugyanis a 
zenét Eisemann Mihály és Komjáthy Károly komponálták, a szöveget Bús-
Fekete László, a verseket pedig Békeffi István írta. Az 1934. június 22-ei 
premiert követően 105 budapesti előadást élt meg, a színházi statisztika 
szerint ez csaknem háromszázezer nézőt – nagyszámban külföldieket – 
jelentett. Az előadás története azonban itt nem ért véget: Bécs és Párizs 
színházi vállalkozói, közönsége szintén felfigyelt a páratlan sikerre, 
különösen a pozitív sajtóvisszhangra.  
 Előadásom e páratlan siker, a produkció alakulás-történetét járja körül 
korabeli sajtóforrások kategorizálása, majd kontextualizálása mentén. Így 
a válogatás részét képzik a bemutató előtti sajtócikkek, melyek a 
sztárprimadonna személyére fókuszáltak: például a darabban nyújtott 
alakításáért kapott honoráriumára, vagy éppen a darabban nyújtott fizikai 
teljesítményére. Tehát a kutatás során az alkotást elsősorban Rökk Marika 
karriertörténetén keresztül közelítettem meg, s elsősorban az 
operettprimadonna pályaképéhez szolgál kiegészítésül a 
sajtóreprezentáció-elemzés elvégzése. 
 Azonban a szóban forgó darab lehetőséget adott arra is, hogy a 
cirkuszművészet és az operettkultúra kapcsolódási pontjai 
nagyvonalakban szintén bemutatásra kerüljenek. Ugyanis a cirkusz jelen 
esetben nemcsak a látványvilágban – a díszlet, kosztümök és a 
táncbetétek terén – és stílusban nyilvánult meg, hanem a témahasználat, 
a dramaturgiai felépítés is eköré szerveződött.  
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A Krétakör Színháznak több korszakát különítjük el, azonban az első két 
korszak lezárta után is megvalósultak olyan kardinális jelentőségű 
projektek, melyek felkínálják a jövő színházteoretikusainak a variábilis 
diszciplínák irányából történő mintavételt. 
 A szabadulóművész apológiája című akciósorozatot a Krétakör jegyzi, 
mely egy független cég, s a hajdani színház szellemiségét, céljait 
igyekszik érvényre juttatni. Teszi az említett érvényre juttatást más 
keretek között. Az előadás, valamint a dolgozat kontextualizálja a 
Krétakör Színház és a Krétakör tevékenységét, kiemeli az említett 
akciósorozatot, értelmezi az akciósorozat fogalmát, kitér a formátum 
sajátosságaira elméleti szinten, s hozza példaként a konkrét, néhány 
évvel ezelőtt megvalósult társadalmi performansz kísérletet.  
 Az említett mű határterület is, hiszen kimeríti a performansz kereit és 
olyan eszköztárral operál, melyben számos művészeti terület összeér, így 
a konvencionálisnak tekintett határok elmosódása kardinális szerepet tölt 
be a performansz során. – Ilyen példaképpen az installáció is. 
 Schilling Árpád jegyzetei A szabadulóművész apológiájával 
kapcsolatosan önvizsgálatként értelmezhetők, így a nyomtatott formában 
megjelent önreflexív és összegző gondolatok támaszként szolgálnak az 
interpretáció folyamatában.  
 Elsődleges cél tehát a partikuláris akciósorozat ismertetése, az alkotás 
művészeti produktumok kategóriájának horizontján történő elhelyezése, 
és az egyedi Krétakör víziójának megértése. 
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A 18. század folyamán az északkelet-magyarországi térségben olyan 
jelentős mértékű telepítési tevékenységek zajlottak, amelyek kulturális 
lenyomatait napjainkban is érzékelhetjük. A telepítések és bevándorlások 
történetét leginkább az egyes lokalitások szintjén ismertetik a 
szakirodalmak, illetve ritkábban egy kisebb régió néhány településére 
fókuszáltan találunk leírásokat. A területre összpontosító kutatásokból 
leginkább kiemelkedik a Szatmárba telepített svábok története. Ezt a 
területet többféle nézőpontból megközelítve, általában a szatmári sváb 
tömb létrejöttének értelmezési kereteivel együtt mutatják be. Sokkal 
kevesebb figyelmet szentelnek a kutatások az egyéb, szomszédos 
területek benépesítésére. 
 A 18. századra elnéptelenedett Felső-Tiszavidék újranépesítésével 
kapcsolatban elsőként Károlyi Sándor nevét szoktuk megemlíteni, 
ugyanakkor utódainak is hasonlóan jelentős érdeme van abban, hogy ma 
ez a vidék több nemzetiség kultúrájának hatásával színesedett. A 
telepítési hullámoknak köszönhetően ma a Nyíregyházától nyugati irányba 
fekvő területeken nagyobb arányban a tirpákok kulturális örökségét 
találjuk meg, míg keleti és északi irányba többek között német 
nemzetiségi örökségelemek utalnak a terület múltjára. Ennek a kulturális 
és társadalmi képnek a kialakulását értelmezve a telepítésben 
tevékenykedő személyek vonatkozásában végeztem kutatásokat. 
Társadalomnéprajzi szempontból szereplőket és szerepköröket vizsgáltam, 
hiszen a telepítések megvalósulásában részt vevők viszonyrendszere 
szerint látni lehetett a telepítési koncepciók alakulását, a kapcsolatokat és 
a feladatokat. 
 A térségre irányuló legnagyobb telepítés kapcsán tehát nem maradhat 
említés nélkül gróf Károlyi Sándor (1669-1743) és felesége Barkóczy 
Krisztina (1671-1724) kapcsolata, vagy éppen a telepes toborzók 
személye és szerepköre a telepesekhez viszonyítva, illetve a telepítő 
házaspár rokonsági és egyéb viszonyrendszeréből adódóan (pl. Károlyi 
Ferenc és Károlyi Klára telepítési törekvéseit tekintve) a német 
nemzetiségiek területi szétszóródásának értelmezése. 
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párhuzamosságai az állatcsoportokban azonosítható 
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A szerepek olyan általános jellemzőkkel bíró viselkedésminták, amelyeket 
a környezet fogalmaz meg az egyénnel szemben. A szocializáció során 
megismerjük a környezeti elvárásokat, alkalmazkodással megtanulunk 
azok szerint élni, dolgozni, viselkedni.  
 A szociális szerepek mintájára definiálható a vezetői szerep is, ami 
értelmezésem szerint a vezető közvetlen környezetének, azaz a szervezet 
által a vezetővel szemben megfogalmazott magatartási, viselkedési és 
teljesítményre vonatkozó elvárások összessége. A vezetéstudomány által 
definiált társadalmi- és gazdasági szervezetek irányításához szükséges 
szerepek alapját Henry Mintzberg tette le egy tipológia keretében. Az 
általa definiált szerepekből kiindulva, a kutatásaim során arra keresem a 
választ, hogy a 21. századi szervezetekben milyen tényezők, és hogyan 
befolyásolják a vezetőkkel szemben megfogalmazható elvárásokat. 
 Korábbi feltételezések szerint a vezetői szerepek kizárólag az emberi 
társadalomban értelmezhetők a társas tevékenységek során. Ha azonban 
megvizsgáljuk az állatcsoportok biológiai közösségeinek működését, akkor 
felfedezhetők hasonlóságok a tevékenységek megvalósításában. Ez arra 
ösztönzött, hogy részletesebben vizsgáljam és feltárjam e két terület 
párhuzamait. 
 Az állatvilágban az egyed számára biztonságot adó, nagyobb túlélési 
feltételeket biztosító csoportosulás fenntartásához állandó jellegű 
koordinálás szükséges, ami sok esetben valószínűleg valamilyen irányító 
szerep hatására valósul meg. A koordináláshoz olyan viselkedésminták 
szükségesek, amik hasonlóságokat mutatnak a Mintzberg által 
megfogalmazott vezetői szerepekkel, bár bizonyos esetekben csak a 
szerepek elemei azonosíthatók be. 
 Tanulmányomban bemutatom azokat a vezetői szerepeket, amelyek 
esetében a kutatásaim során igazolni tudtam, hogy az állatcsoportoknál is 
beazonosítható az irányító, szabályozó jelenlétük. Ezeket az 
azonosságokat a vizsgált szerepek párhuzamba állításával és az 
azonosságot igazoló adatok részletes felsorolásával támasztom alá.  
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Pszichológusi kompetenciák alkalmazása a szervezeti 
stratégiában 

Molnár Csilla 
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A pszichológus belső stratégiai tanácsadó szerepben való elképzelése a 
szervezetekben talán még nem a jelen. A munkavállalói attitűd és a 
munkaerőpiac változó tendenciáit, a szervezeti kultúra prognosztizált 
individualizációját figyelembe véve szükségessé válhat a jövőben a 
pszichológusi kompetenciák alkalmazása a munkaerőpiacon a tehetségek 
megszerzéséért és megtartásáért folytatott küzdelemben. 
 A tanulmány hazai és nemzetközi szakmai tapasztalatokat, nemzetközi 
szakirodalmi áttekintést és módszertani vizsgálatot alapul véve javaslattal 
él a munkáltatók szervezetfejlesztési folyamatait illetően. A módszertani 
demonstráció bemutatja miként hasznosíthatóak a pszichológusi 
kompetenciák, értékhozzáadott módon elősegítve az üzleti és stratégiai 
humán erőforrás menedzsment döntéseket. A pszichológusi kompetenciák 
alkalmazhatóságának interdiszciplináris jellegét - üzleti, humán erőforrás, 
gazdasági, pszichológiai, társadalmi, kulturális - és sokszínűségét vázolja 
a szervezeten belüli alkalmazhatóság modelljén keresztül. 
 A pszichológus szervezeti stratégiába történő aktív bevonódása által 
lehetővé válhat egy proaktív, előremutató, célkitűzéseiben, 
stratégiájában, eszköztárában ember-központú humán erőforrás 
gazdálkodás, szervezeti stratégia és kultúra kialakítása. A munkavállaló 
számára pedig egy felhatalmazó, támogató és tanuló szervezeti kultúra 
létrejöttét eredményezheti.  
 A módszertani demonstráció eredményeként látható, miként válhat a 
pszichológusi tevékenység és gondolkodásmód egy szervezet 
stratégiájának szerves részévé, versenyelőnyt képezve a szervezet 
számára az egyre diverzifikáltabb és folyamatosan változó 
munkaerőpiacon az elkötelezett, értéket teremtő, és tehetséget felmutató 
munkavállalók bevonzásában, kiválasztásában, megtartásában és 
fejlesztésében.  
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Boldogság-hatékonyság: Meddig boldogít a pénz? 
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A boldogsághatékonyság kutatása a II. világháború utánra nyúlik vissza. 
Jelen kutatás néhány markáns elméletalkotó feltevéseiből kiindulva jut el 
a mai napig ezen a szakterületen. A közgazdaságtan és pszichológia 
közösen próbálta feltárni azt a kereseti intervallumot, ahol a pénz már 
egyre kevésbé, egy idő után pedig negatívan boldogít.  
 Létezik többféle stratégia annak érdekében, hogy miként növelhető 
(vagy szinten tartható) egy ország lakosainak boldogságszintje úgy, hogy 
közben az ország átlagos ökológiai lábnyoma ne lépje túl a fenntartható 
szintet, a térség biokapacítását.  
 Szisztematikus irodalmi áttekintésünk célja többrétű: a 
boldogsághatékonyság megnevezésére használt fogalmak összegyűjtése, 
a kutatásokban fellelhető számszerűsített bevételek nevesítése több 
földrajzi területen (kiemelten Magyarországon) és különböző 
korosztályoknál, valamint a boldogsághatékonyság és az égi 
lábnyom/humánökonómia/határhaszon közötti kapcsolat kutatása.  
 Kérdés számunkra, hogy a véges földön táplálhatunk-e végtelen 
ambíciókat, igaz-e, hogy a kevesebb több, és az altruizmus lesz-e a 
kötelező viselkedési forma? 
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A nemzetközi önkéntesség társadalmi szerepe 

Molnár Zsolt 
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A modern kori önkéntesség olyan összetett társadalmi kategória, 
amelynek jelentős multidiszciplináris hatása és vonatkozása van. Az 
önkéntesség leggyakrabban társadalmi, gazdasági és politikai dimenziók 
mentén, ezek egymásra ható komplexitásában jelenik meg. Része többek 
között az önkéntesek motivációs háttere, helyi közösségfejlesztő 
vonatkozása, nemzetgazdasági hatása, szociális és politikai 
következményei (pl. menekültek, kisebbségek vagy bármely rászoruló 
társadalmi csoport segítése esetén), az önkéntesek személyiség- és 
képességfejlődése, össztársadalmi hatása, valamint nemzetközi 
önkéntesség esetén a vállalati szinten jelentkező gazdasági kapcsolatok és 
előnyök, illetve a tudatosan kifejtett vagy jelentkező geopolitikai és 
diplomáciai (soft power) lehetőségek.  
 A magyarországi nemzetközi önkéntesség legfontosabb jellemzői 
(demográfiai, motivációs és szervezeti vonatkozásban egyaránt) 
hasonlóak a külföldi mintákhoz, ugyanakkor az önkéntes munkát vállalók 
száma, a tevékenység gazdasági súlya, valamint finanszírozási módja 
nagyon jelentős mértékben elmarad a fejlett országokétól. A magyar 
nemzetközi önkéntesek átlagéletkora 25,5 év (az Egyesült Államokban 28 
év), a nők és férfiak aránya 70-30% (USA: 60-40%), és a jelentkezők 90-
95%-a főiskola, egyetem előtt áll, jelenleg is tanul vagy nemrégen végzett 
diplomás (USA: 90%-a legalább főiskola). A magyar önkéntesek 
motivációi három nagy kategóriába sorolhatók: az első a kalandvágy, a 
második a segítőszándék, míg a harmadik motiváció a „kényszer-
önkéntesség”, amely során valamilyen magánéleti vagy szakmai válság 
miatt jelentkeznek önkéntesnek. A visszatérő önkéntesek 
toleránsabbakká, elfogadóbbakká, gyakorlatiasabbakká, 
pragmatikusabbakká, kulturálisan nyitottabbá, türelmesebbé, valamint 
szociálisan és társadalmilag érzékenyebbé váltak, és ezeknek az egyéni 
szinten jelentkező változásoknak össztársadalmi vonatkozásban is 
jelentkező hatása van. 
 Referátumomban először a magyarországi nemzetközi önkéntesség 
helyét, szerepét és nemzetközi megfeleltetését kívánom bemutatni, majd 
sorra veszem különböző társadalmi vonatkozásait, amellett érvelve, hogy 
mind az egyéni identitásképzés, mind a fogadó országok számára 
jelentkező változások, és mind a küldő országokban megjelenő előnyök 
jelentős kihasználható lehetőséget jelentenek a teljes magyar társadalom 
számára. 
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Az állami szintet fenyegető biztonsági kihívások között a kibertérben 
jelentkező támadások jellemzően a közelmúlt „termékei”. Jelentőségük az 
utóbbi két évtizedben felértékelődött, különösen a klasszikusnak számító, 
2007-ben Észtország ellen bekövetkezett támadásnak köszönhetően. A 
kibertérből érkező támadások azóta rohamos mértékben növekedtek, 
szofisztikálódtak, állami szintre emelkedtek, és kiváltották a stratégiák 
létrehozásának igényét, valamint az állami és nemzetközi szintű védelmi 
intézkedéseket. Következményként nemcsak az Európai Unió és az Észak-
atlanti Szerződés Szervezete (NATO) alkotta meg a saját kiberbiztonsági 
stratégiáját, hanem az államok többsége is igyekezett felkészülni a 
virtuális térből érkező fenyegetettség megelőzésére és kivédésére. A 
Visegrádi Négyek és Románia mindannyian teljes jogú tagjai az Európai 
Uniónak és a NATO-nak, mindemellett az öt állam is megalkotta a saját 
kiberbiztonsági stratégiáját.  
 A szerző kilenc szempont alapján veti össze a stratégiai 
dokumentumokat (pl. tartalmaznak-e javaslatot az incidensek kezelésére, 
megjelölik-e a kormányzati felelős szervezeteket, illetve célokat, milyen 
együttműködéseket kívánnak megvalósítani a kiberbiztonság elérésében). 
 A tanulmány célja a Cseh Köztársaság, Lengyel Köztársaság, 
Magyarország, Román Köztársaság és Szlovák Köztársaság kiberbiztonsági 
stratégiájának elemzése, összehasonlítása, valamint az összefüggésekre, 
azonosságokra és különbségekre való rámutatás. Mindezt azzal a céllal 
teszi, hogy a stratégiai dokumentumok felülvizsgálata, vagy éppen a 
létrehozása során segítséget nyújtson a szakembereknek. 
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Eucharisztikus világkongresszus  
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Hosszabb előkészítés után, a Szent István király halálának 900. 
évfordulója kapcsán meghirdetett „szent év” rendezvényei keretében, 
1938 májusában Magyarországon került sor a 34. nemzetközi 
eucharisztikus kongresszusra, a katolikus egyház egyik nagy ünnepi 
eseményére. A rendezvényen mintegy 50 000 külföldi vendég, köztük 200 
katolikus főpap (bíboros, érsek, püspök) és megközelítően 550 000 hazai 
résztvevő volt jelen. Az 1896-os millenniumi ünnepségek óta nem volt 
ilyen nagy érdeklődéssel kísért esemény. A kongresszus, a katolikus 
egyházi, hitbuzgalmi szerepe, jelentősége mellett komoly politikai 
vonatkozásokkal is rendelkezett, fontos üzeneteket közvetített, a 
nemzetközi közvélemény és a hazai társadalom felé egyaránt. Ausztria 
Németországgal való egyesítése után Magyarország szerepe fokozatosan 
felértékelődött a régióban. Ennek nagy nyomatékot adott a fényes 
külsőségek közepette és széles érdeklődés mellett megtartott katolikus 
rendezvény. A kongresszus résztvevői állást foglaltak a hitleri diktatúrával 
szemben. Mindez bizonyos fokú ismertséget és tekintélyt kölcsönzött 
Magyarországnak a nyugati közvéleményben és politikai körökben. A 
rendezvény alkalmat adott a Szentszék és a magyar állam között fennálló 
vitás kérdések (főkegyúri jog) rendezésére is. A magyar társadalom 
vonatkozásában, a gazdasági válság után lassan növekedési pályára lépő 
ország lakossága számára ez a reprezentatív nemzetközi esemény a jobb 
jövő ígéretével kecsegtetett. A szociális problémákról és a közéleti 
feszültségekről elterelve a figyelmet, az összetartozás érzését erősítette 
az emberekben. A terjedő szélsőséges ideológiákkal és radikális 
törekvésekkel szemben a tradícióra alapozó konzervatív gondolkodásmód 
fölényét, a nemzeti hagyományok tiszteletét és a Nyugat-Európával való 
közösséget hangsúlyozta. Az eucharisztikus világkongresszus sikere 
reményeket keltett, hogy az egyre inkább érzékelhető nemzetközi 
feszültségek ellenére Magyarország a béke szigete marad, és a 
szélsőjobboldalnak tett engedmények (első zsidótörvény) ellenére is meg 
tudja őrizni mérsékelt parlamenti berendezkedését. Ezek a remények 
azonban a következő években hiúnak bizonyultak. 
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Fokozódó érdeklődés mutatkozik az ember-állat interakciók lehetséges 
egészségre gyakorolt kedvező hatásai iránt. Az állatok megfigyelése már 
önmagában is pozitív hatású. 
 Emocionális hatásait tekintve az állatok képzés és akaratlagos figyelem 
nélkül is képesek az együttérzésre, állandóság-és biztonságérzést adnak, 
segítenek fenntartani a lelki egyensúlyt. Szociális hatásai közül lényeges, 
hogy csökkentik mind az egyedüllétet, mind pedig a magányérzetet. 
Társaságuk mellett továbbá egy kutya jelenlétében gazdája 
megközelíthetőbbnek tűnik. Fizikai hatását tekintve pedig a 
stresszmutatók vonatkozásában is hasznos lehet egy állat közelsége. 
 Jelen kutatás menhelyen élő kutyák sétáltatásával vagy egyéb módon 
történő kontakt létrejöttével kialakult pozitív hatások mérésére fókuszált. 
A kutatásban kísérlet történt arra, hogy a kutyák jelenlétének kedvező 
hatásai olyan környezetben legyenek vizsgálva, amely természetesebb és 
a kapcsolat kialakítása kevésbé feszélyeztető.  
 A kutatás célja volt megvizsgálni, hogy az ember-kutya interakció 
milyen szinten járulhat hozzá a stresszel való megküzdéshez, a feszültség 
csökkentéséhez. Célja volt továbbá beazonosítani a potenciális 
lehetőségeket, beleértve, hogy a menhelyi kutyákkal történő kapcsolat 
kialakítása innovatív eszköszként hatékonyan alkalmazható-e az érzelmi 
állapot javítására. A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar munkatársai a 
Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program 2018-ban induló több lépcsős 
kutatásában az Abaúj térségben kezdték meg sokrétű kutatásukat, 
amelyben a mentális egészség javítására élménydús programok 
lehetőségét fogalmazták meg, az intervenciós terv elemei között 
megjelenik többek között a szabadidő és a rekreáció is. 
 Az adatgyűjtés a Spielberger-féle Állapot-Vonás Szorongás Kérdőívvel 
valósult meg a vizsgálatba bevont menhelyet, telepet látogatók 
segítségével. Az aktuális érzelmi állapot feltérképezése mellett annak 
esetleges változása is felmérésre került elő-és utóteszteléssel.  
 A kapott eredmények fontos információt nyújtanak a menhelyen élő 
kutyákkal történő kontakt hatásáról, amely hozzájárulhat olyan 
egészségügyi programok kidolgozásához, amelyek mind a kutyákra, mind 
a gondozást végzőkre pozitív hatással bírhatnak. 
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Körforgásos gazdaságon alapuló hulladékvisszagyűjtés 
fogyasztói klaszterei 

Rádai Zoltán Máté 

Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 
zoltan.radai@stud.uni-corvinus.hu 

 
A körforgásos gazdaság napjaink egyik meghatározó témája. Széles 
körben tekintenek rá valós alternatívaként bolygónk erőforrásainak 
optimalizált felhasználása érdekében. Az új modellre szükség is van, 
hiszen 2050-re földünk népessége meghaladja majd a 9 milliárd embert, 
melynek ellátásához exponenciálisan több erőforrás szükséges.  
 A közlekedés, logisztika napjaink egyik legszennyezőbb iparága. A zöld 
ellátásilánc menedzsment számos területet magába foglal az iparág 
környezetbaráttá tétele érdekében. Azonban üzleti fenntarthatóság nélkül 
nehéz lesz tartós változást elérni, mivel a fuvarozó cégek operatívabb 
szemlélettel, profit-orientáltan működnek. Ezen a területen egy 
megvalósítható üzleti modell kell, hogy javítsa a szektor kibocsátását. 
 Az e-kereskedelem fénykorát éli, a COVID-19 járvány hatására az 
eddigi kétszámjegyű növekedését is felülmúlta. A világjárvány alatt 
kialakult digitális kompetenciák, online vásárlással való megismerkedés 
számos rendszerszintű akadályt eltörölt a széleskörű elterjedéshez. 
 A kutatás e 3 téma metszetében helyezkedik el. A téma a körforgásos 
gazdaság „buyback” modelljének alkalmazása. A COVID-19 járvány 
hatására a lakosság nagyrésze lépett kapcsolatba futárcégekkel, ezek a 
cégtől fogyasztóig tartó ügyfélcsatornák kiépültek. 
 Azonban ez a csatorna visszafelé is kihasználható, amikor a fogyasztó 
juttat el a vállalkozásnak újrahasznosítható terméket (C2B 
ügyfélcsatorna).  
 Ennek a modellnek kettős hatása van: 1, a háztartásoknál lévő 
újrahasznosítható anyag visszakerül a korforgásba és nem végzi a 
szemétben, nagyobb eséllyel újrahasznosítható. 2, a zöld ellátási lánc 
menedzsment reverz logisztikai koncepciójába is beleillik, ezáltal 
környezetbarátabbá képes tenni a logisztikai szektort. 
 A kutatás kérdőíves kvantitatív kutatás, melynek célja a C2B 
ügyfélcsatornát lehetségesen igénybevevők csoportjainak beazonosítása 
klaszterelemzéssel. 
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A multilaterális együttműködés újragondolása: Az EBESZ 
Minszki Csoportja 

Remek Éva 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem,  
Hadtudomány és Honvédtisztképző Kar, Budapest 

remek.eva@uni-nke.hu 
 
A multilaterális együttműködés nem újkeletű forma. Mégis, ma újra 
napirenden van e tevékenység megítélése, kritikája, főleg a megújítási 
törekvések kapcsán. Napjaink nemzetközi kapcsolataiban a feltörekvő 
hatalmak dinamikája egyre nagyobb befolyással van a jelenlegi 
világrendre. Érdemes ezért áttekinteni e jelenséget a szereplők, illetve az 
őket motiváló tényezők oldaláról is. A vizsgálat folyhat akár globális, akár 
regionális kontextusban, a buzani szektorelmélet remek elemzési keretet, 
s egyúttal korlátot is biztosít e kérdések vizsgálatához. Az elemzés éppen 
ezért az adott régió vizsgálatához a kérdésspecifikus megközelítés 
módszerét fogja használni. Esetünkben a vizsgálat tárgya az EBESZ 
Minszki Csoport tevékenységének az értékelése, amelynek apropóját 
éppen a Csoporttal kapcsolatos konfliktusos esemény adja. Nevezetesen 
Örményország és Azerbajdzsán közötti vita Hegyi-Karabah 
hovatartozásának kérdésében, amiért 2020-ban ismét harcok kezdődtek. 
A helyzet összetettségét jelzi, hogy a két fél konfliktusában az 
Oroszországi Föderáció és Törökország is megjelent (előző az örmény, 
utóbbi az azeri fél támogatásában). 
 A válság hosszú távú megoldását a felek békésen képzelik el. Ennek 
megvalósításában van helye és jelentősége az EBESZ Minszki 
Csoportjának (társelnöki szerepben: az Amerikai Egyesült Államok, 
Franciaország, Oroszországi Föderáció; tagok: Fehéroroszország, 
Németország, Olaszország, Svédország, Finnország, Törökország, illetve 
Örményország és Azerbajdzsán). A kérdés csupán az, hogy a Csoport mit 
tehet, milyen eszközei vannak a megoldáshoz? A szerző véleménye 
szerint a megoldás kulcsa a felek között már meglévő multilateralizmus 
újragondolása. 
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A magánbiztonság kialakulása, fejlődése, trendjei és jogi 
szabályozása Kelet-Ázsiában 

Rottler Violetta 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest 
dr.rottlervioletta3@gmail.com 

 
A tanulmány célkitűzése sorra venni és megvizsgálni azokat az előmozdító 
és hátráltató tényezőket, amelyek a magánbiztonsági szektor fejlődését 
alakították Dél-Koreában, Japánban, Kínában a történelmi gyökerektől 
kiindulva a modern magánbiztonsági szektor megjelenéséig és annak 
jellemzéséig, az egyes országspecifikus jellemzőket kiemelve.  
 Dél-Koreában a magánbiztonsági cégek megjelenését a koreai-háborút 
követően, 1953-tól datáljuk, amikor az amerikai hadsereg katonai 
bázisainak, raktárainak védelmét koreai magánbiztonsági cégek kezdték 
ellátni. Az 1950-es években árucikké transzformálódott és „piacosodott” a 
biztonsági szolgáltatás is. A fordizmus, azaz a hatékony üzemszervezésen 
alapuló tömegtermelés a középosztály növekedését, megerősödését 
hozta, míg a posztkapitalizmus tette árucikké és széles körben elérhetővé 
a magánbiztonsági szolgáltatásokat. A szektort szabályozó első törvények 
1973-ban és 1976-ban léptek hatályba. Sokat fejlődött azóta a terület. 
 Japánban az első magánbiztonsági céget 1962-ben alapították. A 
fejlődést elősegítő tényezők közül kiemelendő a „24-órás gazdaság” 
jelensége, az éjjel-nappal nyitva tartó bevásárlóközpontok megjelenése, 
amely természetesen CCTV-és más biztonságtechnikai eszközök 
telepítését igényelte, valamint az éjszakai vásárlás és a bűnözőktől való 
félelem megerősített élőerős védelmet is hozott magával. Az ezredfordulót 
követően a bűnözés növekedésével (és ezen belül is a fiatalkorúak által 
elkövetett bűncselekmények növekedésével) egyre inkább előtérbe 
kerültek a magánbiztonsági cégek. 
 Kínában 2010-ben jelent meg az első magánbiztonsági törvény és az 
látható, hogy egyre inkább jelen vannak a kínai biztonsági cégek globális 
szinten is. Ez része az ún. „Új Selyemút törekvésnek” (más néven „Egy 
övezet, egy út kezdeményezés” = One Belt One Road Initiative) amely 
mintegy hatvan országra kiterjedően határozza meg az ország gazdasági 
stratégiáját. Azonban ezek a magánbiztonsági cégek valóban „magán” 
biztonságiak? Sokkal inkább a kormányzat expanzív gazdasági 
törekvéseinek eszközei. Mindazonáltal jelen vannak és konkurenciát 
jelentenek az Európai Unió magánbiztonsági cégeinek. Ugyanakkor 
hátrányban vannak abban a tekintetben, hogy viszonylag fiatal, nem 
nagymúltú cégekről van szó és ezáltal -összehasonítva az amerikai és 
európai székhelyű cégekkel-, nem rendelkeznek elegendő mennyiségű 
szakmai tapasztalattal, például a kockázatelemzés területén. 
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A felnőtt lakosság körében észlelt agresszió jelenléte pandémiás 
időszakban a hátrányos helyzetű Észak-magyarországi térségben 

Rucska Andrea, Perge Anna, Lakatos Csilla 
Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Miskolc 

rucska.andrea@uni-miskolc.hu; efkppanni@uni-miskolc.hu; 
lakatos.a.csilla@gmail.com 

 

Az elmúlt időszakunkat a COVID 19 járvány jegyében éltük át. Nagyon sokan 
a betegséggel küzdöttek, sokan a hozzátartozóik és barátaik egészsége miatt 
aggódtak. Mindenkit másképp érintett ez az időszak, de abban egységes, 
hogy mentálisan mindenkit érintett a bezártság, a korlátozások az interakciók 
hiánya. Ez az Észak-magyarországi hátrányos helyzetű régió lakosságánál 
még erőteljesebben manifesztálódik, hiszen a nem megfelelő 
életkörülmények, és a már eleve fennálló az országos átlagnál rosszabb 
mentális és szomatikus egészségi állapot, frusztrációt eredményez, mely 
erőszakos magatartásban nyilvánulhat meg. 
 Kutatási célunk volt feltárni az Észak- magyarországi hátrányos helyzetű 
régió 18 év feletti felnőtt lakosságának mentális állapotát, agressziós szintjét 
és annak pandémia időszaka alatti változását. A kutatáshoz a Buss–Perry 
agresszió kérdőívet alkalmaztuk. Az online mintavétellel megvalósított 
kohorszvizsgálat nem reprezentatív, viszont a nagyszámú minta jól tükrözi a 
lakosság mentális állapotát, a különböző vonásagressziók jelenlétét. A 
járvány III. hullámában a vizsgálatot újra elindítottuk, melyben az agressziós 
szint változását kívánjuk feltárni.  
 Eredmények. A kérdőívet 528 töltötte ki, áltagéletkoruk 39,4±13,1 év. A 
megkérdezettek 16,7%-a esett át a COVID-19 fertőzésen, 37,9%-uk bizony-
talan abban, hogy átesett-e a betegségen. A betegségen átesett válaszadók 
többsége (50,4%) enyhe, 47,8% pedig közepes erősségű tünetekkel vészelte 
át a betegséget. Amikor már a bővebb környezetre kérdeztünk rá, akkor már 
lényegesen nagyobb arányú megbetegedésről számoltak be: minden 
válaszadó háztartásában fordult elő fertőzés. A vizsgálatban résztvevők 
összesített agressziós indexe 64,3±16,2, ami nem éri el a küszöbindexet. A 
nemek (p=0,008) és az életkor (p=0,0002) tekintetében szignifikáns 
különbség mutatkozik, a fiatalabb férfiak agressziós indexe, mint az várható 
is volt magasabb a nők indexénél. A lakóhelyet vizsgálva megfigyelhető, hogy 
az agressziós index és a lakóhely között szignifikáns különbség található 
(p=0,05), a nagyvárosokban élőknél a legalacsonyabb az agressziós érték. 
Szintén szignifikánsan magasabb (p=0,045) az agressziós indexük a Covid-19 
fertőzésen átesett egyéneknek. A vonásagressziót vizsgálva megállapítható, 
hogy a verbális agresszió meghaladja a küszöbértéket, viszont a 
legmagasabb szórása a hosztilitásnak (sd: 5,94680) volt.  

Összegzés. A lakosság agressziós szintjének vizsgálata is esetében is azt 
tapasztaltuk, hogy az értékek nem érték el a küszöbértéket. A férfiak 

lényegesen agresszívabbak a nőknél, viszont a nagyvárosokban élőknél 
kevésbé nyilvánul meg az agresszív magatartás. A térségben a verbális 

agresszió jelenik meg markánsan, de határozottabban van jelen a düh és a 
hosztilitási index is, ami gyakran szociokulturális magatartási formaként van 

jelen a hátrányos helyzetű településeken és nem a pandémia alatt 
manifesztálódott.
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Nagyhatalmi vakcinapolitika néhány geopolitikai 
összefüggése 

Sági Judit, Engelberth István 

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar, 
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A 2019 végén Kínából felbukkant koronavírus (COVID-19) gyorsan globális 
járványt okozott. Az egészségügyi, etikai, de a gazdasági megfontolások 
is azt követelték, hogy a pandémia ellen a Föld országai együttesen, 
globálisan lépjenek fel. Ezt több tényező is akadályozta, melyek közül az 
egyik a nagyhatalmi-geopolitikai érdek, és az így kibontakozó 
vakcinanacionalizmus vagy éppen a vakcinaimperializmus. A nyugati világ, 
melyet a járvány váratlanul súlyosan érintett, már 2020 folyamán, a 
vakcinafejlesztésekkel párhuzamosan, majd később 2021 első 
hónapjaiban is, azzal volt elfoglalva, hogy az oltóanyagot saját lakossága 
számára biztosítsa, megfosztva ezzel az alacsony jövedelmű országokat a 
gyors védőoltáshoz jutás reményétől. Eközben a fennálló világrend 
megváltoztatásában érintett „keletiek”, Kína és Oroszország felismerve a 
„nyugat” átmeneti passzivitását, meglátták a lehetőséget arra, hogy 
hatalmi-geopolitikai érdekeiket érvényesítsék, megerősítsék. Az előadás 
célja, hogy összefoglalja a 2021 első hónapjaiban kibontakozó 
nagyhatalmi vakcinapolitikák, -stratégiák jellemzőit, és igyekszik 
bemutatni néhány régiót, amelyeket leginkább érintett a „keleti” 
nagyhatalmak vakcinadiplomáciája. 
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Pszichodráma csoportmunka az online térben 

Semsey Gábor 

Semmelweis Egyetem EKK, Budapest 
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A pszichodráma évtizedek óta a legnépszerűbb csoportmódszerek egyike 
Magyarországon. Számos területen alkalmazzák: a klinikumban, 
szervezetfejlesztésben, önismereti és személyiségfejlesztési céllal, 
valamint az oktatásban is. A pszichodráma egyéni alkalmazása is ismert 
(elsősorban pszichoterápiás munkában), azonban hazánkban elsősorban a 
csoportos alkalmazása terjedt el. 
 A Semmelweis Egyetem egyes szakirányú továbbképzésein 
(mentálhigiéné, ill, lelkigondozó szakirányú továbbképzésen) régóta 
használjuk a pszichodráma csoportmódszert, ugyanis a segítő 
szakemberek önismereti fejlődését elengedhetetlennek tartjuk a hatékony 
segítői munkához.  
 A COVID-járvány sajátos kihívás elé állította a felsőoktatást is, hiszen 
2020. március közepétől távoktatásra kellett átállnunk. A pszichodráma 
személyes jelenlétet igénylő, akciócentrikus műfaj. Elképzelhetetlennek 
tűnt, hogy távoktatás keretében is használható lenne a módszer. Ebben a 
helyzetben azonban (más pszichodráma vezetőkkel együtt) kísérletezni 
kezdtünk azzal, milyen módon lehet az online térben (Zoom 
alkalmazásban) használni a pszichodrámát. Számos workshop, oktatói 
egyeztetés, tapasztalatcsere kísérte ezt az időszakot.  
 Az előadásban a szakirodalom alapján bemutatom a pszichodráma 
alapvető hatótényezőit és technikáit, elsősorban J. L. Moreno, A. Blatner 
és R. Krüger írásai alapján. Röviden érintem a pszichodráma 
magyarországi történetét. Ezután kollégáim és a saját szakmai 
tapasztalataim alapján ismertetem, hogyan dolgozunk az online 
pszichodráma alkalmakon. Mely technikák alkalmazhatók és melyek nem, 
milyen módosításokat kell végrehajtanunk az online helyzetből adódóan. 
Milyen többletlehetőségeket kínál az online munkaforma, és milyen 
hiányosságai vannak a jelenléti, személyesen tartott pszichodrámához 
képest. 
 Álláspontom az, hogy az online pszichodrámával új önismereti 
csoportműfaj van születőben. Az új forma azonban számos szakmai 
dilemmát is felvet, amelyekre szintén kitérek az előadásban. Sok 
tapasztalatot kell még gyűjtenünk ahhoz, hogy letisztult képünk lehessen 
az online pszichodrámáról, így ez az előadás sok tekintetben csak a 
kérdésfelvetésekig jut el, de számos biztató tapasztalat áll már 
rendelkezésünkre. 
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„Élő néprajzi hagyományaink”: A kortárs vidék 
hagyományvilágának vizuális reprezentációs lehetőségei 
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Terepkutatásaim során elsősorban a kortárs közösségfolyamatok és a 
hagyomány közösségformáló szerepének a tanulmányozására helyezek 
nagy hangsúlyt. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, és a számos vidéki, 
perifériális léthelyzetű településen (jellemzően a Nyírség és a Szamoshát 
településein) végzett kutatások alapján láthatóvá vált, hogy a hagyomány 
bizonyos alkotóelemei mintaként és követendő normaként is szolgálnak a 
közösség tagjai számára. A hagyomány megmutatja, hogy „mit lehet és 
mit nem”. Éppen ezért fontos feladat, hogy a kortárs közösségkutatások 
részeként megvizsgáljuk a még tetten érhető hagyományelemeket és 
funkcióikat. Az eddig végzett elemzések azt bizonyítják, hogy a vidéki 
lokális társadalmak közösségfolyamatai összetett és minden esetben 
egyedi sajátosságokat mutató bonyolult kapcsolatokra épülnek. Ezek 
feltárására eseti kutatások eredményeként nyílik lehetőség, amelynek 
kiemelten hatékony eszköze lehet a néprajzi dokumentumfilm módszere. 
A kutató számára a film, mint a vizuális reprezentáció eszköze olyan 
lehetőségeket kínál egy-egy csoport, vagy személy ábrázolására, 
élethelyzete elemzésére, amely képes a bemutatott alanyok 
önértelmezéseit is közvetíteni.  
 Élő néprajzi hagyományaink címmel született meg a Debreceni Egyetem 
Néprajzi Tanszékének dokumentumfilm-sorozata. Célja, hogy feltárja és 
bemutassa a hagyományos éves ünnepkör alkalmainak kortárs 
gyakorlatait, illetve a népi folklóresemények napjainkban is rögzíthető 
egyes eseményeit. Az előadásban a vidéki, lokális, perifériális léthelyzetű 
társadalmak napjainkban is tetten érhető élő néprajzi örökségének 
néprajzi dokumentumfilmes ábrázolási lehetőségeit mutatom be. 
 

„A kutatás az Innováció és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-3 
kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával 
készült." 
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A társadalmi innovációk, a felmerülő problémákra adott újszerű, adaptív 
és hatékony társas reakciók különös jelentőséggel bírnak a leszakadó, 
hátrányos helyzetű térségek és települések közösségei esetében. A 
szegénység és etnikai szegregáció összekapcsolódik az alacsonyan képzett 
csoportok domináns jelenlétével, valamint az érdekérvényesítő- és 
öngondoskodási képesség alacsony szintjével. Kiemelten fontos azoknak a 
projekteknek a szerepe, amelyek a deprivált csoportok kulturális és 
közösségi integrációját célozzák – motiválva, bevonva az ott élő 
embereket.  
 Jelen tanulmány a peremhelyzetű dél-baranyai falvak felemelését célzó 
egyik civil kezdeményezést, az Ormánsági Kultúrmissziót mutatja be. A 
civil szerveződés mögött önkéntesek és lelkes színészek állnak, akik az 
etnikai szegregáció szempontjából leginkább érintett településeken 
(Alsószentmárton, Gilvánfa, Nagycsány, Siklósnagyfalu, Vejti) valósítják 
meg programjukat helyi segítők és gyermekek részvétele mellett. Az 
inkluzív módon dramatizált témák a térség mindennapi problémáira, 
kihívásaira fókuszálnak. Írásom az Ormánságban megvalósult más 
közösségi projektek kontextusában mutatja be ezt a kulturális programot, 
a szervezőkkel készített interjúk alapján. Célként fogalmazódik meg a 
segítők perspektívájából rávilágítani a térség problémavilágára, valamint 
feltárni a kultúra és művészet eszközének alkalmazási lehetőségeit a 
vidéki térségek sérülékeny helyi társadalmaiban. 
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Mindennapi életünk részévé váltak a digitális megoldások, amelyek 
alapjaiban változtatják meg az emberek szokásait és viselkedését. A 
digitalizáció napjaink meghatározó folyamata, amely kihat az üzleti életre, 
azon belül is a kiskereskedelem szinte összes területére. A Covid-19 
világjárvány még inkább elősegíti a digitalizáció további fejlődését. Új 
üzleti modellek születnek, amelyre a vállalatoknak reagálni kell, hogy 
versenyképesek maradjanak (Deloitte, 2017; Molnár, 2018; Ustundag és 
Cevikcan, 2018; Pantano – Vannucci, 2019; Sikos et al., 2019; Rekettye, 
2020; Matyusz és Pistrui, 2020; Demeter, 2020). Az összes IoT (Internet 
of Things) eszköz aránya 2015 és 2019 között 73 százalékkal nőtt és 
2025-re közel 183 százalékos növekedést várható 2019-hez képest 
globálisan (Louie, 2020). 2020 és 2025 között 23,6 százalékos átlagos 
éves növekedést (CAGR) becsülnek globális szinten az okos 
kiskereskedelem (smart retailing) piacán. Ez világszinten 2025-re 62,5 
milliárd dollárt (USD) fog várhatóan kitenni. Ebből a 62,5 milliárd dollárból 
Európa jelentős arányt képvisel megközelítőleg 30 százalékkal 
(MarketsAndMarkets Report, 2020). 
A kutatás célja, megvizsgálni a magyarországi vásárlók megítélését az 
okos kiskereskedelmi technológiákról. A kutatásban arra kerestük a 
választ, hogy mennyire ismerik és használják a vizsgált eszközöket, 
illetőleg milyen eltérések vannak az alkalmazott technológiákban az egyes 
vásárlók között. A kutatás fókusza a kiskereskedelem front-end területén 
alkalmazott digitális megoldásaiban lett meghatározva. A kutatási célok 
megválaszolásához kérdőíves megkérdezést alkalmaztunk. A megkérdezés 
nem valószínűségi mintavételi eljárással, azon belül is hólabda módszerrel 
történt. A kutatási eredmények alapján a vizsgált célcsoport 
vonatkozásában az okoseszközök használatának egyes preferenciái 
eltérnek a nemzetközi gyakorlatoktól. 
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A digitalizáció a vállalkozások életében új és nem várt tapasztalatokat, 
előnyöket és hátrányokat egyaránt hozott magával, melyre a magyar 
vállalkozások, különösen az agrárvállalkozások nem voltak felkészülve. Az 
utóbbi években e tekintetben a vállalkozások infokommunikácós 
folyamatai lassan, döcögve indultak meg. Azonban 2020 döbbenetes 
gyorsasággal robbant be életünkbe. Olyan változásokat generált, 
kényszerített ki, melyek teljesen átrendezték mindennapjainkat, 
szokásainkat. Vizsgált területemen, az agrárvállalkozások körében 
azonban ezek a változások kevésbé szembetűnőek. A mezőgazdaság azon 
kevés ágazathoz tartozik, melynek nem kellett lezárnia, folytak és 
folyhattak a munkák, hiszen a természet nem áll le: ha nem vetnek, 
aratni sem lehet, az állatokról gondoskodni kell. A mezőgazdaságban 
óriási fejlődés mutatkozik meg az informatikának, az eszközök 
Internetének (IoT) vagy a precíziós gazdálkodás technológiájának 
köszönhetően. Az elmúlt évtizedekben olyan innovációk honosodtak meg a 
szektorban, mint a szenzorok telepítése, a távérzékelés és a nagy 
mennyiségű adatgyűjtés és -elemzés, de az öntanuló rendszerek, a Big 
Data, RFID esetleg robotizáció, integrált vállalatirányítási és 
üzemirányítási rendszerek is nagy kihívást jelentenek. Kutatásomban több 
szempontból vizsgáltam az agráriumban végbe menő változásokat, 
egészen onnan kezdve, hogy használnak-e és milyen mértékben 
számítógépet, weblapokat a gazdálkodásuk során addig, hogy az integrált 
rendszerek vagy a precíziós mezőgazdaság megjelenik-e a vállalkozásban. 
Válaszokat kerestem arra a kérdésre, mely tényezők motiválják a 
vállalkozások döntéshozóit a digitális áltállásban, az IKT eszközök 
használatában. Célom, hogy a vizsgálataim eredményét olyan 
elemzésekben mutassam be, ami segíti a menedzsment döntéshozatalát 
és hozzásegíti a magyar vállalkozókat a hatékonyabb gazdálkodáshoz, 
ugyanakkor az agrárirányítás számára valós képet mutat az ágazatban 
zajló folyamatokról.  
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Paul Poiret (1879-1944) az első világháborút megelőző években Párizs 
ünnepelt divattervezőjének számított, akinek neoklasszikus és orientalista 
stílusú ruhái Európa-szerte nagy népszerűségnek örvendtek. Karrierjét 
Charles Frederick Worth (1825−1895) szalonjában kezdte, 1903-ban 
pedig már saját műhelye kapuit nyithatta meg. A hölgyek öltöztetése 
mellett színházi terveket is készített. Munkássága azonban különbözött 
kortársaitól, mivel a 19. század második felében elinduló női reformviselet 
francia képviselőjévé vált, aki egyenes szabásvonalú és fűző nélküli 
modelljeit ajánlotta a hölgyek számára – sikerének titka az egyenes 
vonalvezetés mellett a harsány színek használatában rejlett. A női 
nadrágviselet meggyökeresedésének úttörőjeként vonult be a 
divattörténetbe. 1911-ben Magyarországra látogatott, ahol 
divatbemutatót is tartott, amely egyaránt elnyerte a mágnásasszonyok, az 
arisztokrata nők, a színésznők és a hazai divatszalonok tetszését. A hazai 
lapok, ugyan eltérő véleménnyel, de rendszeresen cikkeztek tervezéseiről, 
elsősorban a női nadrágviselettel kapcsolatos elképzeléseiről. 
Előadásomban a divattörténet egyik legmeghatározóbb alakjának a női 
öltözködés megreformálásáért és a női nadrágviselet népszerűsítéséért 
tett munkásságát követem végig a hazai sajtó szemszögéből. A kutatás 
korpuszát a nagy példányszámban terjesztett századfordulós napi- és 
divatlapok, valamint élclapok cikkei alkotják, amelyeket történeti 
forráselemzéssel és tartalomelemzéssel vizsgálom meg. 
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Az agrártársadalom egyesületei, az olvasókörök, gazdakörök, 
közművelődési körök, nagy szerepet játszottak a vidéki lakosság 
művelődése, felnőttképzése terén. Ebben fontos feladat hárult az 
egyesületi könyvtárakra. A kisebb falvakban, a tanyavilágban, sok esetben 
más könyvtár nem is állt rendelkezésre, az egyesületek könyvkészlete 
azonban esetenként nagyobb és értékesebb volt, mint a községekben 
működő népkönyvtáraké. Az olvasókörök és gazdakörök könyvállományuk 
jelentős részét egykor adományként kapták. A Földművelésügyi, illetve a 
Vallás- és Közoktatási Minisztérium az 1920-as évektől több könyvtári 
akciót indított és jelentős mennyiségű könyvet osztott szét az egyesületek 
között. Érkezett adomány helyi tisztségviselők, értelmiségiek, egyházi 
személyek részéről is. Maguk az egyesületek, szűkös anyagi lehetőségeik 
miatt csak szerény mértékben tudták fejleszteni könyvtáraikat. A 
könyvtárak nagysága a helyi viszonyok függvényében igen változatosan 
alakult, többnyire 300–400 kötet körül mozgott. A könyvtárak jellemzően 
vegyes összetételűek voltak, az irodalom átlag 50–55%-ban, a gazdaság 
20–25%-ban, a történelem és a társadalomismeret 10–15%-ban volt 
jelen. Az irodalmi anyag egyharmada a magyar és a világirodalom 
klasszikus műveiből állt. Egyharmadot tettek ki a ma már kevésbé 
olvasott, de irodalmi értékkel bíró kiadványok, 30% körül mozgott az 
irodalmilag kevéssé értékes, a maga korában azonban divatos, 
szentimentális, romantizáló, népies munkák aránya, és csak néhány 
százalék volt a ponyva jellegű kiadvány. Az egyesületi könyvtár általában 
nemcsak a tagjainak kölcsönzött könyvet, hanem a körzet egész 
lakosságának rendelkezésére állt. A kölcsönzések száma a vidéki élethez, 
illetve a mezőgazdasági tevékenységez igazodott, és a késő ősztől kora 
tavaszig terjedő időszakra koncentrálódott, amikor jóval kevesebb munka 
adódott a földeken. Az agráregyesületek könyvtárainak nagy szerepe volt 
a mezőgazdasági munkával egész nap lekötött vidéki lakosság könyv 
iránti érdeklődésének és olvasási készségének fenntartásában, a szakmai 
és közéleti tájékozottság bővítésében, az ízlésformálásban és egy 
nyitottabb társadalmi szemlélet kialakulásában. 
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Habár mind a mai napig egy tradicionális szemlélet jellemző 
Magyarországon a családi szerepeket illetően, számtalan kutatás 
foglalkozik annak vizsgálatával, melyben rámutatnak arra, hogy az apák 
hagyományos kenyérkereső szerepét tekintve egyfajta elmozdulás 
figyelhető meg egy sokkal inkább egalitárius szerepmegosztás felé. Ezt 
mutatja az is, míg a magyar családtámogatási rendszer szinte 
ugyanazokat a lehetőségeket biztosítja mind az édesapák, mind az 
édesanyák számára a gyermek születését követő években, ezeket a 
lehetőségeket döntően az édesanyák veszik igénybe. Hazánkban igen 
alacsony azon édesapák köre, akik úgy döntenek, hogy a gyermekkel 
(gyermekekkel) ők maradnak otthon, ugyanakkor számuk lassan, de 
növekedésnek indult. Azaz egyre nagyobb arányban találkozhatunk olyan 
családokkal, ahol a gyermekvállalást követően az édesanya megy vissza 
dolgozni, míg az édesapa marad otthon hosszabb-rövidebb időre. A 2019-
2020 során végzett kvalitatív kutatásunkban ezekre a családokra 
fókuszáltunk: 31 otthon maradó édesapával készítettünk félig strukturált 
mélyinterjút, valamint egy rövid kérdőívet vettünk fel az édesanyákkal, 
akik már visszatértek a munka világába. Prezentációnkban azt szeretnénk 
bemutatni, hogy az ilyen fordított felállásban működő családok esetében 
milyen attitűdökkel rendelkezik az édesanya a munkahelyével 
összefüggésben? Hogyan érezte az édesanya magát a visszatéréssel 
kapcsolatban? Milyen előnyökkel ill. nehézségekkel járt a munkábaállás? 
Hogyan tudta mindebben támogatni az édesapa? 
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Az egészséges életmódra történő nevelést már kora gyermekkorban el kell 
kezdeni, hiszen ez alapozza meg a további táplálkozási szokásainkat s 
ezáltal nagy befolyással bír felnőtt korunk jellemző egészségi állapotára. A 
gyermekeknél kialakul egyfajta szokásrendszer, mely jelentősen 
formálódik az őket körülvevő környezet hatására, ezáltal megalapozódik 
az egészségkulturáltságuk, az egészségmagatartásuk. 
 A környezet hatással lesz az egyénre, elkezd formálódni az életmódja, 
egyfajta saját egészségkép feltétel rendszert alakít ki. Az egészséges 
életmód sajátos jelentéssel bír minden egyén számára, az ember maga 
dönti el, mi a jó és mi a rossz, mi az, ami számára fontos és egészséges. 
 A gyermekek ízlése az étkezések terén még sokáig formálódik, hiszen 
mind a mikrokörnyezet (család) és mind a makrokörnyezet (iskola, 
barátok) kifejezett hatást gyakorolnak rá, akár a helyes- akár a helytelen 
táplálkozási szokások kialakításában. 
 Kutatásomat Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abaúji térségében 
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból egy elmaradott, az 
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 
települések lakosságának a körében végeztem. A vizsgálat célcsoportjába 
a térségben lakó gyermek- és felnőtt lakosság tartozott. 
 A felmérés az kutatásban résztvevők étkezési szokásait vizsgálta. A 
gyermek- és felnőtt lakosság étkezési szokásait kérdőíves módszerrel 
vizsgáltam, melyben a kérdések mind a minőségi és mind a mennyiségi 
táplálkozásra egyaránt vonatkoztak.  
 Három fő kérdéscsoport mentén zajlott a kutatás. A mennyiségi 
táplálkozásra vonatkozó kérdések a fő étkezésekre vonatkoztak, melyben 
a korosztályok szerinti rendszeres étkezéseket vizsgáltam. A minőségi 
táplálkozásra vonatkozó kérdések, a résztvevők zöldség/gyümölcs, 
tej/tejtermékekre, húsfélékre valamint tészta félék fogyasztási szokásaira 
vonatkoztak. A harmadik kérdéskörben az egészséget károsító 
táplálkozási szokásokra, az az a szénsavas üdítők, gyorséttermi ételek, 
nassolásra és az energiaital fogyasztási szokások gyakoriságára 
vonatkoztak. 
 A vizsgálat célja, hogy a térségben lakó gyermek és felnőtt lakosság 
táplálkozásában az esetleges hasonlóságokat és különbségeket, valamint 
a rejtett összefüggéseket feltárja. 
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Leo Strauss: Weber tézise miszerint „minden értékválasztást, bármennyire 
gonosz, aljas vagy őrült is, az értelem ítélőszéke elé kell állítani, amely 
ugyanolyan legitim, mint bármilyen más értékválasztás” straussi 
értelemben nihilizmust eredményezhet. Ahhoz, hogy valaki a weberi 
felfogást nemes nihilizmusnak nevezhesse, Strauss szerint el kell 
távolodni a weberi állásponttól. Weber azért utasította el az objektív 
normákat, mivel a normák összeegyeztethetetlenek lettek volna az emberi 
szabadsággal és cselekvéssel. Strauss kritika alá vonja a weberi „legitim 
uralmi típusokat” is, mivel Strauss úgy vélekedik, hogy Weber azzal 
azonosította (ezen típusokat), amikről azt állították, hogy legitim uralmi 
típusok: „az illető áldozatul esik minden délibábnak és a tanulmányozott 
nép minden önbecsapásának”.  
 Weber elméletében az értékítéletek elutasítása veszélyt jelent a 
történeti objektivitásra nézve. Egyrészt az értéksemlegesség weberi 
alapgondolatának elfogadása révén nem tudjuk – straussi 
fogalomhasználatban „nevén nevezni a dolgokat”. Másrészt pedig az 
értékítéletek elutasítása (a weberi értéksemlegesség talaján állva) 
veszélyezteti továbbá az értelmezés objektivitását. Minden érték azonos 
rangú a többivel, tehát ebben az értelemben nem beszélhetünk 
értékhierarchiáról.  
 Polányi Mihály: (1) Minden ember hivatásától függetlenül (utalva a 
politika, mint hivatás weberi leírására) erkölcsi ítéletet alkot. (2) Amikor 
azt állítjuk, hogy erkölcsi megfontolásainkból cselekszünk, ugyanez áll 
abban az esetben is, amikor másokat erkölcsi alapon ítélünk meg, ezen 
esetekben is olyan általánosan elismert erkölcsi mércékre teszünk 
hivatkozási alapot, melyet érvényesnek tartunk. (3) Szükségképpen meg 
kell tennünk a morális illúzió és a morális igazság fogalmi elkülönítését 
egymástól. Míg a (4) morális igazság „tudata” egy követelmény 
érvényességének a felismerésére épül, addig a (5) morális illúzió 
kényszeres, mint az érzékcsalódás. (6) Amennyiben léteznek érvényes 
morális ítéletek, ennek hatására azt is el kell ismernünk, hogy léteznek 
morális emberi értékek, és amennyiben az embereket motiválja eme 
értékek ismerete és a motiváció meglétével elvethetővé válik minden 
olyan állítás, amely arra irányul, hogy az emberi cselekedetek 
megmagyarázhatóak erkölcsi ítéletekre alapozott hivatkozások nélkül. (7) 
Polányi leszögezi, hogy a politikatudomány nem lehet mentes az 
értékítéletektől, amennyiben a lázadók „forradalmárok” viselkedését 
tanulmányozza „politikai viselkedés tudománya”. 



59 

A japán gazdaság tartós stagnálásának elemzése 

Tatay Tibor1, Tatay Blanka2 

1Széchenyi István Egyetem, Győr 
2Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 

tatay@sze.hu 
 
A japán gazdaság növekedése az elmúlt három évtizedben rendkívül 
alacsony volt. Mindez annak ellenére tapasztalható, hogy a japán 
gazdaság a világ egyik legversenyképesebb gazdasága a Világgazdasági 
Fórum rangsorai szerint. Az alacsony növekedés mellett 1990 óta több 
évben is defláció volt tapasztalható annak ellenére, hogy a japán központi 
bank, a Bank of Japan nulla közeli kamatlábakat alkalmazott a monetáris 
politikában, és több nem szokványos eszközt is bevetett a defláció 
elhárítására. 
 A reálgazdaságot vizsgálva tapasztalható, hogy a korábbi, a 
külkereskedelemre épülő növekedés nem folytatódott. Az export nem nőtt 
számottevően. Aa belső fogyasztás ingadozott, átlagosan lényegében 
stagnált. A belső keresletet a kormányzati élénkítő lépések is csak rövid 
átmeneti időszakokra voltak képesek növelni. A nem növekvő 
adóbevételek, a folyamatos fiskális beavatkozás a költségvetés állandóan 
növekvő eladósodottságát eredményezte. Napjainkra az államháztartás 
bruttó adósságállománya meghaladta GDP arányosan a 200%-ot. 
 A japán adatok alapján az állapítható meg, hogy a gazdaság ismételten 
magasabb növekedési pályára állítását a fősodrú közgazdasági 
elméletekre támaszkodó gazdaságpolitika az utóbbi három évtizedben 
nem tudta megvalósítani, az élénkítési kísérletek rendre elbuktak. A japán 
gazdaságot az 1980-as évek végén akkor akarták átállítani a korábbi 
külkereskedelem által vezérelt növekedésről, amikorra az alacsony 
gyermekvállalás hatásai már érződtek, a foglalkoztatottak száma lassan 
elérte csúcsát, megindult a társadalom elöregedése. Ebben a harminc 
éves periódusban a lakosság létszáma is csökkenésbe fordult. Nem 
sikerült olyan szerkezeti átalakítást végrehajtani, amely a gazdaságra 
ható kedvezőtlen társadalmi folyamatokat ellensúlyozhatta volna. Az 
uralkodó közgazdasági elmélet által nyújtott receptek nem bizonyultak 
használhatónak a növekedés megindítására. 
 A kirajzolódó gazdasági jelenséget legjobban a szekuláris stagnálás 
teóriájával, igaz, annak módosított formájával írhatjuk le. Kérdés továbbra 
azonban, hogy a japán gazdaság magasabb növekedése elérhető-e a 
felvázolt egyensúlytalanságok megszűntetése mellett. Esetlegesen célként 
az egyensúlytalanságok megszűntetése tűzhető csak ki, és le kell mondani 
a gazdasági növekedés eléréséről. 
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A globális történelem kutatásának egyes ágazatai és műhelyei a 1980-as 
évektől kibontakozó globalizáció, a „globalizmus” történeti előképeit 
kutatják. Számtalan kérdést vet fel, hogy a jelenleg érvényesülő, az egész 
földgolyót átfogó globális gazdasági rendszer milyen történeti 
lépcsőfokokon át jutott el mai állapotába. A gyarmatosítás, mint 
történelmi fogalom szorosan kapcsolódik ehhez a felvetéshez. A 18. és 19. 
században a Magyar Királyság alattvalói közül többen megpróbálkoztak 
azzal, hogy – vagy gyarmatalapítási, vagy tudományos igénnyel – idegen 
területeket vonjanak be a magyar politika és kultúra hatókörébe. A sok 
példa közül Benyovszky Móric, Teleki, vagy Torday Emil említhető meg, 
bár az ő kísérleteik sem a magyar politika, a magyar állam talajából 
nőttek ki, tekintettel arra, hogy Magyarország nem rendelkez(het)ett 
ebben az időben olyan kormányzati akarattal, ami ezt lehetővé tette 
volna. 
 A Habsburg-birodalomban is gyenge volt ez a kormányzati akarat. A 
„tengeri népek”, főleg a britek kormányzataiban ez az akarat elsöprő volt. 
A globális történeti kutatások a Habsburg-birodalmat mégis olyan 
„kísérleti laboratóriumnak” tartják, amelynek történeti korszakain 
keresztül haladt előre az a folyamat, amely az 1980-as évekre markáns 
alakzatot nyert, az egyes világrégiók funkcionális együttműködését a 
gazdaság, a politika és a kultúra területén. Az előadás arra igyekszik 
választ találni, hogy mi volt az oka annak a passzivitásnak, amely a 
Monarchiát visszatartotta más kontinenseken a gyarmati expanziótól. 
 A globális történeti szemlélet úgy látja, hogy a Habsburg-birodalmon 
belül mindig is jelen volt a „belső gyarmatosítás”, a fejlett és fejletlen 
régiók közötti ambivalens viszony, s az ezen alapuló (rossz szóval) 
„gyarmati kizsákmányolás”. A centrum és periféria ellentéte (Galícia–
örökös tartományok) egy államon belül előképe annak, ami jelenleg folyik 
világméretekben. Hogy nézett ez ki a Magyar Királyságon belül, s a 
Habsburg-birodalom és Magyarország viszonyában? Kielégítette-e a 
Habsburg-kormányzatot az, hogy belül tudott gyarmatosítani, vagy voltak 
egyéb okai is annak, hogy más területeken, kontinenseken nem 
gyarmatosított a „tengeri népek” módjára? 
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A fenntarthatatlan fejlődés tényei, központi jelentőségük, és hogy ezek 
fejlődési útjának alapvető átgondolására kényszerítik a modern 
emberiséget, ma már nem képezik tudományos vita tárgyát. Sokan 
sürgetik a „paradigmaváltást” a közgazdaságtanban, mivel a globalizáció, 
a nagyvállalatok és a fejlett országok gazdasági növekedésre és fogyasztói 
kultúrára alapuló fejlődési modellje központi szerepet játszik a 
fenntarthatatlan fejlődésben.  
 Ám jóval kevesebben próbálkoznak meg az átfogó elméleti reformmal, 
talán mert napjainkban a projekteknek, eszközöknek és egyéb gyakorlati 
lépéseknek messze nagyobb jelentőséget tulajdonítunk, mint az ezeket 
mozgató elméleteknek, paradigmáknak, „mémeknek”. Áttekintő 
előadásunkban röviden tárgyaljuk a gazdasági növekedés három határát, 
az ökológiai korlátokat, az egyenlőtlenség igazságosnak tekintett és 
elviselhető mértékét, végül a pénz csökkenő „boldogság-hatékonyságát”. 
(Utóbbival részletesebben foglalkozunk egy szekció-előadás keretében 
Molnár Judith és Lekics Valéria szerzőtársaimmal, az egyenlőtlenségnek 
pedig egy konkrét aspektusát, az ún. élelmiszer-igazságosságot tárgyaljuk 
egy másik előadásban, Zachár Jánossal.) 
 Vázoljuk emellett azokat a „kiegészítő modulokat”, melyek a főáramú 
közgazdaságtant megreformálhatják, hogy újra hatásos és emberi választ 
tudjon adni korunk legalapvetőbb problémáira. Az elméleti reformot 
röviden így írhatjuk le: 
 

HUMÁNÖKONÓMIA = Bionómia + FŐÁRAMÚ KÖZGAZDASÁGTAN - 
(szélsőséges ökonomizmus+externáliák) + Gazdasági teológia 

 
átalakítva az egyenletet: 

 
Fenntarthatósági HATÁROK + ANYAGI fejlődés + Emberfeletti CÉLOK 

= Emberi és fenntartható (azaz VALÓDI) FEJLŐDÉS 
 
 Az előadásban a fenntarthatósági határok és a bionómia témáját fejtjük 
ki részletesebben. Definíciónk szerint „a bionómia az élet és az élővilág 
törvényeinek gondos tanulmányozásán alapuló új közgazdaságtani 
elmélet, amelynek célja az élet – kiemelten az emberi közösségek – 
szolgálata.” 
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 Szergej Vittét III. Sándor orosz cár (1881-1894) nevezete ki 
Oroszország pénzügyminiszterének 1892-ban. Kinevezésének egyik 
legfőbb oka az volt, hogy az orosz uralkodó végre akarta hajtani az 
Oroszország európai és ázsiai felét összekötő Transzszibériai Vasút 
kivitelezésének tervét, amely korábban az egymással állandó jelleggel 
konkuráló minisztériumok harcában fokozatosan megfeneklett.  
 Vitte sikeresen végrehajtotta a rábízott feladatot, emellett aranyalapra 
helyezte az orosz birodalom gazdaságát, duplájára növelte az állami 
bevételek számát és az országot a világ vezető ipari hatalmainak sorába 
emelte. Eredményes működése ellenére II. Miklós orosz cár (1894-1917) 
1903-ban felmentette posztjából. Döntésében fontos szerepet játszott a 
pénzügyminiszter riválisa, Plehve belügyminiszter, aki gyökeresen eltérő 
álláspontot képviselt Oroszország belső problémáinak megoldását illetően, 
mint Vitte. Miután azonban az orosz államigazgatás keretei és működési 
elvei nem tartalmaztak olyan hatékony koordinációs mechanizmusokat, 
amelyek lehetővé tették volna az eltérő álláspontok összehangolását, a 
két politikus közötti konfliktus egyikük felmentéséhez kellett hogy 
vezessen. 
 Előadásom célja, hogy a rendelkezésre álló szakirodalom, illetve a 
korabeli politikusok és államférfiak által ránk hagyott források alapján 
bemutassam a cári minisztériumok (elsősorban a pénz- és 
belügyminisztérium), közötti konfliktusok okait és az cári Oroszország 
kormányzatának azon autokratikus jellemzőit, amelyek 
megreformálásának elmaradása lehetetlenné tette az orosz kormány 
számára, hogy a 19-20. század fordulóján jelentkező gazdasági-, 
társadalmi- és politikai válságjelenségekre összehangoltan reagálhasson, 
és megakadályozza az 1905. évi orosz forradalom kitörését. 
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A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 
nem határozza meg tételesen a munkajogviszony fogalmát, ugyanakkor az 
Mt. 42. § (2) bekezdésében rögzített meghatározás szerint a munkaszerződés 
esszenciális tartalma alapján dönthető el az, hogy a felek között 
munkaviszony áll-e fenn. Ennek eldöntése azért bír jelentőséggel, mert a 
magyar munkajogi dogmatikában a kutatómunkám fókuszában álló alapvető 
jogvédelmi garanciák kizárólag az Mt. hatálya alatt más számára, annak 
irányítása alatt, ellenérték fejében munkát végző személyeket – azaz 
„munkavállalókat” – illetnek meg. Fontos megjegyezni, hogy a munkaviszony 
fogalma mutatis mutandis elválhat a munkaszerződés fogalmától, 
pontosabban kivételesen e kizárólagos kauza sem szükségeltetik ahhoz, hogy 
érvényesen létrejöjjön a munkaviszony két jogalany között. A címben említett 
dilemma másik oldalán a munkavállaló fogalmát találjuk, amely 
szükségképpen elválik a munkajogviszony törvényi definíciójától, noha utóbbi 
csak előbbire tekintettel értelmezhető. Az Mt. szabályozási logikája alapján a 
munkavállalói státusz a munkavégző személyt terhelő fő kötelezettségek 
alapján klasszifikálható (Mt. 34. § (1) bekezdés), amely jogdogmatikai 
premissza alapvetően elterjedt és következetesen követett a magyar bírói 
gyakorlatban is. Problémafelvetésem középpontjában e fogalmi rendszer 
néhány alapelemének újragondolása, illetőleg az abbéli igénynek való 
megfelelési lehetőségek vizsgálata áll, miszerint az uniós jog szerint 
szélesebb körben interpretált „munkavállaló”-fogalom mennyiben illeszthető 
be a magyar munkajogdogmatikába. Utóbbi kérdés megválaszolása azért 
különösen fontos, mert napjainkban egyre nagyobb jelentősége van azon 
legalapvetőbb szociális tartalmú normáknak, amelyek voltaképpen alanyi 
jogon illetnek meg minden munkavállalói státusszal bíró személyt, és 
amelyek a munkavállalók munkaerőpiaci pozícióját érdemben meghatározzák. 
Kutatásom módszertana elsősorban az Mt. releváns rendelkezéseinek a 
vonatkozó kúriai joggyakorlattal történő összevetésén nyugszik, illetőleg 
szakirodalmi álláspontokat beépítve igyekszem konklúziót megfogalmazni; 
elsődlegesen tehát a magyar „munkavállaló”-fogalom tartalmi 
komplexitására, másodsorban pedig e fogalom hatókörének tágabb 
értelmezésére nézve. 
 

Az előadás az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a 
Nemzeti, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap ÚNKP-20-5-DE-32 
kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával 
készült. 
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A fenntartható fejlődés az emberiség kulcsfontosságú céljává vált (1. 
ENSZ Milleneumi Fejlesztési Célok - MDG, 2. Fenntartható Fejlesztési 
Célok - SDG). Még nem született sem politikai, sem tudományos 
konszenzus a fenntarthatatlan fejlődés okait illetően, így a hatékony 
megoldás sem határozható meg. Az egyenlőtlenség, a mélyszegénység és 
az éhség a legnagyobb problémák között van. Kutatásainkban azt 
vizsgáltuk, hogy a ténylegesen termelt élelmiszer elegendő-e a föld 
lakosságának a táplálására, illetve lehet-e az éhezés oka az 
élelmiszereknek nem a szükségletek szerinti elosztása. Mindezt az elhízás 
- éhezés - élelmiszer-veszteség vonatkozásában néztük. A számításokat 
az éhezők száma változása trendjének kiszámolásával kezdtük. 1975-ben 
a világ lakosságának 14,48 %-a éhezett, amely lineárisan csökken az y= -
0,1284x + 14,48 (R2 = 0,9977) egyenlettel kifejezhetően. Ebből látható, 
hogy az SDG2 szerint előirányzott éhezés megszűnése ezzel a trenddel 
nem teljesül 2030-ra. Az éhezés akkor szűnne meg 2030-ra, ha a 
csökkenés 2,5-3-szor gyorsabb lenne, mint az utóbbi évtizedben 
megfigyelhető volt. Vizsgáltuk az elfogyasztott élelmiszer tápértékét és 
fehérjetartalmát is. Számításaink szerint Afrikában az elfogyasztott 
élelmiszer tápértéke 233,26 PJ-lal volt kevesebb mint az élettani 
szükséglet, 2017-ben. Ez a tápérték hiány csupán a duplája a csak az 
Európai Unióban élettani szükséglet felett elfogyasztott mennyiségnek. 
Összehasonlítottuk továbbá az afrikai élelmiszer-hiányt és a globális 
élelmiszer-veszteséget. A világ gabona termeléséből 145 kcal/nap/fő 
tápértéknyi ment veszendőbe 2017-ben. Ez összesen 1634 PJ-t tesz ki, 
ami nyolcszorosa az élelmiszerhiánynak Afrikában. Afrikában a 
megtermelt gabona 9,1 %-a megy veszendőbe az európai 1,9 %-os 
veszteséggel szemben. Tehát az éhezés megszűntetésének a 
legkörnyezetkímélőbb módja a veszteségek csökkentése Afrikában, nem 
pedig az élelmiszer termelés növelése vagy máshonnan odaszállítása. 
 


