2022. Május 13.

III. MAGYARY
KONFERENCIA
A Magyary Zoltán
Szakkollégium
szervezésében

"A közigazgatásnak nincs más
létjogosultsága, nincs más mértéke,
mint az emberek és a nemzet
szolgálata.”
(Magyary Zoltán)

A konferencia programja
8:30-8:50 Megnyitó
Helyszín: O- 212-213 MULTI
Állam- és Jogtudományi szekció
9:00-9:20 Szücs Lotti (Magyary Zoltán Szakkollégium)
9:20-9:40 Sivák Veronika (Magyary Zoltán Szakkollégium)
9:40-10:00 Vatai Sára (Magyary Zoltán Szakkollégium)
Közgazdaságtani szekció
9:00-9:20 Fülöp Bence (Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium)
9:20-9:40 Bodor Veronika (Magyary Zoltán Szakkollégium)
9:40-10:00 El-Meouch Nedim Márton (FAKT alumni tag)
10:00-10:20 Vojkovics Panna
10:20-10:40 Pócsi Fanni (Magyary Zoltán Szakkollégium)
10:40-11:00 Garamvölgyi Dávid (Magyary Zoltán Szakkollégium)
11:00-11:20 Sárdi Adrienn (Magyary Zoltán Szakkollégium)
Szociológia és politológia szekció
9:00-9:20 Torda Sztella (Magyary Zoltán Szakkollégium)
9:20-9:40 Baglyos Sándor (Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium)
9:40-10:00 Gyöngyösi Boglárka (Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium)
10:00-10:20 Antal Bálint (Angelusz Róbert Társadalomtudományi
Szakkollégium)
10:20-10:40 Konkoly Sándor (Szentágothai János Szakkollégium Egyesület)
10:40-11:00 Bednárik Boglárka (Magyary Zoltán Szakkollégium)
11:00-11:20 Mátyás Flóra (Magyary Zoltán Szakkollégium)

Nemzetközi kapcsolatok éa biztonságpolitika szekció
9:00-9:20 Korcsik Kristóf (Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium)
9:20-9:40 Csatlós Zalán (Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium)
9:40-10:00 Baji Raik Martin (Puskás Tivadar Műszaki
Szakkollégium)
10:00-10:20 Lapu Balázs (Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium)
10:20-10:40 Balázsi Boglárka (HEAD-NKE)
10:40-11:00 Rohoska Réka (HEAD-NKE)

Kiberbiztonsági szekció
9:00-9:15 Kiss Adrienn (Magyary Zoltán Szakkollégium)
9:15-9:30 Katona Gergő (Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium)
9:30-9:45 Prilenszky András (Puskás Tivadar Műszaki
Szakkollégium)
9:45-10:00 Magas Bianka (Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium)
10:00-10:15 Nimsz Vivien (Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium)
10:15-10:30 Dub Máté (Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium)
10:30-10:45 Kárpáti Zalán (Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium)
10:45-11:00 Hajnal Norbert (Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium)
11:00-11:15 Ignéczi Márk (Nemzetbiztonsági Szakkollégium)
11:15-11:30 Harmath Klaudia (Állam-és Társdalomtudományi TDK)

11:30-13:00 ebédszünet

11:30-13:00 ebédszünet
Szociológia és politológia szekció
13:00-13:20 Trnka Norbert (Magyary Zoltán Szakkollégium)
13:20-13:40 Kutas Bernadett (Magyary Zoltán Szakkollégium)
13:40-14:00 Szebik Borbála (Széchenyi István Szakkollégium)
14:00-14:20 Nyakó László Benedek (Gyakorlati Diplomácia
Szakkollégiuma)
14:20-14:40 Szebik Anna (Széchenyi István Szakkollégium)
14:40-15:00 Schlenk Viktória Anna (Magyary Zoltán
Szakkollégium)

Nemzetközi kapcsolatok és biztonságpolitika szekció
13:00-13:20 Érsek Kitti (Magyary Zoltán Szakkollégium)
13:20-13:40 Szabó Anna Viktória (Magyary Zoltán
Szakkollégium)
13:40-14:00 Fábián Máté (Magyary Zoltán Szakkollégium)
14:00-14:20 Körmendi Anna (Magyary Zoltán Szakkollégium)
14:20-14:40 Gion Márton (Magyary Zoltán Szakkollégium)

15:00-15:30 kávészünet

Terembeosztás
Állam- és jogtudományi szekció
- O-315 Terem
Közgazdaságtani szekció
- O-205 Terem
Szociológia és politológia szekció
- O-212-213 MULTI Terem
Nemzetközi szekció
- O- 214- 215 MULTI Terem
Kiberbiztonsági szekció
- O- 204 Terem

I. Állam- és Jogtudományi szekció
Helyszín: O-315 Terem
Szekcióvezető: Dr. Auer Ádám
9:00-9:20
Szücs Lotti:
Az EJEB gyakorlata magánjogi jogviszonyok
tekintetében: A közszereplők magánélethez való
jogának megsértésével kapcsolatos ügyek
Az Emberi Jogok Európai Bírósága több olyan ügyet tárgyalt az
elmúlt 25 évben, ahol egyes országok nemzeti bíróságát már
kimerítő
közszereplők
magánélethez
való
jogának
megsértésével kapcsolatos volt. A közszereplők olyan sajátos
státusszal rendelkeznek, ami miatt az egyik alapjoguk, a
magánélethez való jog korlátozva van. A kutatásom során több
kérdés felmerült bennem: Hol húzódik a határ a magánszemély
és a közszereplő között? Meghatározott-e az EJEB gyakorlata az
ilyen típusú ügyekben? Miben változott az EJEB gyakorlata? Ezen
kérdésekre próbálok választ adni az előadásom során, felfejtve
az európai jogrendszerekben rejlő ellentmondásokat a right to
privacy megjelenése óta, egyes ügyek, mint Caroline von
Hannover kontra Németország vagy Rubio Dosamantes kontra
Spanyolország ügyek vizsgálata által. A közszereplőknek a
védelmi szintje a magánélet védelmének tekintetében az
európai jogrendszerekben egyértelműen alacsonyabb, emiatt is
élnek ezen szereplők a személyiségi joguknak megsértésével
kapcsolatos igényérvényesítési lehetőségekkel. A magánélethez
való jog a véleménynyilvánítás és a szólás- illetve sajtószabadság
jogával való viszonylatban kell vizsgálni az ügyek felfejtése
kapcsán, ezzel is egy komplex választ keresve a fogalom
meghatározására.

9:20-9:40
Sivák Veronika:
Önkormányzati rendeletek nyomában - a
megalkotástól a hatályvesztésig vezető jogi út
„A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében
törvény keretei között rendeletet alkot.” – olvashatjuk az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában. De
tisztában vagyunk azzal, hogy mit takar a gyakorlatban ez a
rövid
alaptörvényi
rendelkezés?
Előadásomban
az
önkormányzati rendeletalkotást és annak jogszabályi
hátterét szeretném bemutatni, valamint a kormányhivatalok
által gyakorolt törvényességi felügyelet mechanizmusát,
továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. évi törvény
12/B.
§-ában
található
hatályvesztésre
vonatkozó
rendelkezések szerepét. A törvények és kormányrendeletek
kavalkádjában a gyakorlat jelent útmutatást: a Bódvaszilasi
Közös Önkormányzati Hivatalnál eltöltött 12 hét szakmai
gyakorlat tapasztalatai az előadás fonalát képezik. Milyen
kötelezettségei
vannak
egy
önkormányzatnak
a
rendeletalkotás vonatkozásában? Mi az a loclex? Mit jelent a
szakmai segítségnyújtás? Az önkormányzati rendeletalkotás
sokféle feladatot magában foglaló területe önmagában is
mutatja az önkormányzatoknál folyó munka sokszínűségét. A
helyi
társadalmi
viszonyok
rendezésére
hivatott
önkormányzati rendeletek valamennyi aspektusát igyekszem
felvillantani, rávilágítva a jogszabályok mögötti valóságra, a
jelenlegi problémákra és a lehetséges megoldásokra.

9:40-10:00
Vatai Sára:
Mi védheti a szellemi tulajdont, ha a jog nem? Az
üzleti titok a szellemi alkotások körében

A szellemi alkotásokat a jog különböző módokon védi,
azonban a vállalkozások sokszor egy-egy új titkos
technológiát vagy receptet nem a jogon keresztül
szeretnének megvédeni, hiszen az adott esetben nem
biztosítaná hosszú távon a titok megőrzését. Az üzleti titok
védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §-a szerint üzleti
titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos –
egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert
vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek
számára nem könnyen hozzáférhető –, ennélfogva vagyoni
értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az
azokból készült összeállítás. A Coca-Cola Company vagy a
Zwack Unicum Nyrt. mind olyan cégek, amelyek
termékeinek receptjét üzleti titok védi. Az üzleti titok
azonban tud-e megfelelő védelmet nyújtani a szellemi
alkotásoknak, mi történik ha valaki megsérti, és egyáltalán
kik tudják azt megsérteni?

II. Közgazdaságtani szekció
Helyszín: O- 205

Szekcióvezető: Dr. Szemlér Tamás

9:00-9:20
Fülöp Bence:
Hazánk élelmezésbiztonsági vizsgálata a Covid-19
járvány első évében
A koronavírus-járvány minden szektornak számos példátlan
nehézséget okozott. A globális klímaváltozás és a pandémia által
jelentősen megzavart ellátásilánc negatív hatásainak együttes
fennállása rávilágítanak arra, hogy az önellátási képesség egyre
égetőbb kérdéssé fog válni az elkövetkezendő években.
Előadásomban vizsgálom az agrárszektorban bekövetkezett
változásokat és azok hatását az élelmezésbiztonságra.
Bemutatásra kerülnek az elmúlt évek mezőgazdasági és
élelmiszeripari trendjei az önellátási-képesség aspektusából
elemezve. Az önellátási képességet úgy állapítom meg az egyes
élelmiszereknél, hogy a hazai termelésből kivonom a veszteség
és a hazai felhasználás összegét. Amennyiben a végeredmény
nulla vagy pozitív, abban az esetben önellátó, amennyiben ez a
szám negatív, hazánk önellátásra jelenleg nem képes. Olyan
alapvető élelmiszerek és alapanyagok kerülnek önálló vizsgáltra,
mint a sertés- és baramfihús, burgonya, liszt és tojás; majd a
húsfélék együttes értékelésre is kerülnek. Előadásom utolsó
előtti
szekciójában
javaslatokat
teszek
az
agrárium
hiányosságainak orvoslására és fellendítésére. Végezetül említés
szintjén kitérek az orosz–ukrán háború élelmezésbiztonsági
szerepére.

9:20-9:40
Bodor Veronika:
Az EU-Kína gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok
és az Átfogó Befektetési Megállapodás (CAI)
Kutatásom központi témája az Európai Unió és Kína közti
gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok, fókuszban a még életbe
nem lépett Átfogó Befektetési Megállapodással (Comprehensive
Agreement on Investment). Miután ismertetem az egyezmény
létrejöttének körülményeit, felvázolom a két nagyhatalom közti
gazdasági és belső problémákat, valamint, hogy a megállapodás
miként igyekezett volna azokra megoldást találni. A stratégiai és
geopolitikai kontextus felvázolása után ismertetem a
megállapodás hatását a transzatlanti, valamint az USA-Kína közti
kapcsolatokra, különös tekintettel a két nagyhatalom közti
hidegháborús jellegre, kereskedelmi háborúra és technológiai
blokádra. Kifejtem Amerika nézőpontját az egyezményről, illetve
átfogóan az EU-Kína kapcsolatokról. Emellett szó lesz a
multipoláris világ fő- és mellékszereplőiről a globális stratégiai
háromszög keretein belül (Kissinger maximája vs új maxima).
Ezek mellett választ adok arra, miként hatott a koronavírusjárvány a két hatalom kapcsolatára, mi az Unió szerepe a
világgazdaságban, miért hasznos számunkra, ha segítünk
Kínának abba beintegrálódni, a gazdasági érdekérvényesítésen
túl mit nyerhetünk még az egyezménnyel, illetve számíthatunk-e
Amerikától bármiféle megtorlásra? Végezetül egy képet kísérlek
megadni az egyezmény lehetséges jövőjéről, valamint az EU-Kína
gazdasági kapcsolatok jövőbeni jelentőségéről.

9:40-10:00
El-Meouch Nedim Márton:
Kérdőív a magyar lakosság bankfiókba járási és online
bankolási szokásairól – befolyásoló tényezők
azonosítása
A digitális bankolás széleskörű elterjedése, valamint a kereskedelmi
bankok költségcsökkentési és hatékonyság növelési céljai azt
eredményezték, hogy a 2008-2009-es pénzügyi válságot követően
jelentős mértékű bankfiók bezárási trend ment végbe az Európai
Unióban és egyúttal Magyarországon is. A bezárások viszont egy
társadalmilag fontos egyéb szempontot, a pénzügyi hozzáférés
kérdését tekintve komoly következményeket vetíthetnek előre, így e
témát előtérbe helyezték. Ezekből kifolyólag 2022 februárjában egy,
a magyarországi felnőtt lakosságra vonatkozóan reprezentatív,
1000 fő telefonos lekérdezésén alapuló kérdőíves felmérést
készítettem, melynek főbb témái a lakosság bankfiók látogatási,
valamint digitális bankolási szokásai. Ennek megfelelően
kutatásomban a magyar háztartások bankfiókba járási szokásait
elemzem, majd kiemelt figyelmet fordítok e jellemzők fő befolyásoló
tényezőinek azonosítására. E témakörön belül kitérek a fiókok
elhelyezkedésének térbeli jelentőségére, többek között arra, hogy a
fióktól való távolság hogyan befolyásolja a fióklátogatási szokásokat.
A kérdőív tematikája mentén bemutatom továbbá, hogy a magyar
népesség milyen preferenciákkal bír a személyes és az online banki
ügyintézést tekintve, ezek mozgatórugóit ismertetem. Kutatásom
eredményei segítenek részleteiben megismerni, hogy a bankfiókok
és a digitális banki megoldások milyen szerepet töltenek be a
magyar lakosság életében, a pénzügyi hozzáférés problematikáját
hogyan alakítják.

10:00-10:20
Vojkovics Panna:
A társadalmi kreditrendszer hatása a kínai gazdasági
környezetre
A kínai társadalmi kreditrendszer kifejlesztésekor olyan gazdasági
szempontok kerültek előtérbe, mint például a tisztességes piaci
magatartás, valamint a gazdaság fehérítése. A rendszerben
minden kínai polgár, intézmény, vállalkozás kap egy egyedi
azonosítószámot, amelyen keresztül később visszakövethetőek a
technológiai
eszközökről,
valamint
közösségi
csatornák
segítségével, adatbázisokból beérkező adatokból. A koronavírus
járvány következtében a rendszer teljeskörű érvénybelépése még
várat magára, azonban egyes tartományokban, területeken már
elkezdődött bizonyos adatok gyűjtése és kiértékelése. Dolgozatom
nagymértékben támaszkodik a témakörrel kapcsolatban eddig
megjelent szakirodalomra, kutatásom során elemzéses vizsgálati
módszert alkalmaztam, tények leírásával, kritikai vizsgálatával,
majd statisztikák felhasználásával igyekeztem konklúziót vonni a
társadalmi kreditrendszer és a kínai gazdaság kapcsolatáról. A
választott témát egy átfogó és részletes elemzés során kívántam
ismertetni. Fontos célom a kínai gazdasági környezet egyes fontos
jellegzetességeinek bemutatása, a kínai gazdasági szféra
meghatározó jelentőségű problémáinak feltárása, azonosítása, a
kreditrendszer motivációs rendszerének, továbbá hatékonysági
mutatóinak elemzése. A kínai társadalmi kreditrendszer jelenlegi
formájában rendkívül összetett jelenség, napjainkban a média
világszerte figyelemmel kíséri alakulását, ezért fontos, hogy a
tudományos kutatások is foglalkozzanak a rendszer beható
vizsgálatával.

10:20-10:40
Pócsi Fanni:
Az euró bevezetése Magyarországon
Prezentációm témájául az euró bevezetését választottam
Magyarországon. Az Európai Unió egy európai integráción
alapuló szervezet, aminél fontos gazdasági pillér a közös
valuta bevezetése. Magyarország 2004. május 1-jén
csatlakozott az Európai Unióhoz. Minden újonnan belépett
tagállam vállalja azt, hogy bevezeti az eurót, mint
fizetőeszközt. Azaz a forint helyett az euró lenne az új
nemzeti valuta. Viszont az elmúlt években nem következett
be az, hogy bevezessék az új valutát, egyre jobban kitolták
ennek az időpontját. Jelenleg nem látható ennek az
időpontja, sőt az is ki lett jelentve, hogy hazánk erre nem áll
készen.
Kutatásom
során
megvizsgáltam,
hogy
Magyarországnak milyen előnyei és hátrányai lennének a
közös valuta bevezetésével. Bemutatom, hogy miért is
lenne fontos bevezetni az eurót. Ismertetem, hogy milyen
hatásai vannak a lakosságra illetve a vállalkozásokra az új
fizetőeszköznek. Az eurozónához való csatlakozásnak
vannak bizonyos feltételei, mely a Maastricht Szerződésben
van
megfogalmazva
egy
négy
elemből
álló
konvergenciakritériumokon keresztül. 2020-ra a négy
kritériumból már kettőt sikerült hazánknak teljesítenie.
Illetve megismerhetjük az euró bevezetésének három
módját.

10:40-11:00
Garamvölgyi Dávid:
Mekkora érték a diploma?

A
kutatásom
során
azt
vizsgáltam,
hogy
Magyarországon milyen munkaerőpiaci jellemzők,
előnyök társulnak az egyes iskolázottsági szintekhez.
Magyarországon éri meg a világon egyik legjobban
továbbtanulni a gazdasági adatok alapján. Azok, akik
felsőfokú végzettséggel rendelkeznek hazánkban,
könnyebben, gyorsabban találnak magas átlagfizetést
biztosító munkákat, mint azok az egyének, akik nem
rendelkeznek diplomával.
A kutatásom során négy fő szempont alapján vizsgáltam,
hogy miképpen hat az iskolai végzettség a munkaerőpiaci
trendekre. Az általam vizsgált szempontok az alábbiak
voltak:
átlagkeresetet,
elhelyezkedési
idő,
munkanélküliségi ráta és egyéb pozitív béren túli
előnyök.
Legvégül a dolgozatomban vizsgálom, hogy az Európai
Uniós országok között mekkora mértékben határozza
meg az iskolázottságot az átlagos bérszínvonal

11:00-11:20
Sárdi Adrienn:
Pénzügyi visszaélések az Európai Unióban
Az előadás által vizsgált terület: az Európai Unió annak szervei, –
például az Európai Bizottság, a Tanács –, továbbá az unió 27
tagállama és azok az uniós pénzügyekhez köthető szervei,
személyei. Az előadás célja elsősorban az uniós, valamint a
tagállami szervek, uniós pénzügyi tevékenységének vizsgálata,
különös
tekintettel
az
intézményeken
keresztül
zajló
pénzmozgásokra. További cél az uniós források általános
mozgásának,
valamint
a
forrásokkal
való
gazdálkodás
tapasztalatainak vizsgálata abból a szempontból, hogy kiemelje a
problémás területeket például a közbeszerzést vagy az
egészségügyet. Az előadás keretei között további cél még
beszámolni a pénzügyi védelem jó gyakorlatairól, következtetéseket
megfogalmazni a tapasztalatok alapján, valamint feltérképezni az
esetleges gyakori problémákra adható válaszokat. Mindezt annak
érdekében, hogy az unióban a szerződési elveknek megfelelően
átlátható, és fenntartható gazdálkodást folytassanak az
intézmények. Általános tapasztalat az Európai Unióban, hogy a
pénzügyi visszaélés szorosan összefügg korrupciós cselekmények
megvalósulásával. Megállapítható, hogy azon országok, ahol
nagymértékben elterjedt a korrupció kevésbé eredményes a
gazdaság. Az uniós forrásokkal való visszaélés, valamint a korrupció
együttesen romló gazdasági mutatókat eredményez több
tagállamban is például Görögországban, Olaszországban vagy
Bulgáriában. A dolgozat kitekint ezen országok Unióhoz való
viszonyára, a tradíciókban rejlő korrupt gyakorlatokra is.
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Szekcióvezető: Dr. Szabó Máté Csaba

9:00-9:20
Torda Sztella:
Szafarin a Sárkány - Modern kori ,,gyarmatosítás”?
Kína egyre erőteljesebb jelenléte érzékelhető Afrikában. A Nyugat által
a hidegháború végén végrehajtott stratégiai hátrálás nyomán
keletkezett egy vákuum, amit Kína elsők között észlelt. Felvetődik a
kérdés, hogy milyen tényezők motiválják Kínát? Egyes szerzők szerint
Kína jelenlegi afrikai tevékenysége modern kori gyarmatosításként
fogható fel. Mennyire helytálló ez a megállapítás? A kínai-afrikai
kapcsolatok történelmi előzményeit is nagyon fontos figyelembe
venni, például a „tömbönkívüliség” politikáját. Az 1955-ös bandungi
konferencia is mérföldkőnek tekinthető, ugyanis az ún. bandungi
elvek alapoztak meg a későbbi el nem kötelezett, sem a nyugati, sem
a szovjet tömbbe nem tartozó országok mozgalmának, azaz tágabb
értelemben véve a Dél–Dél-együttműködésnek, és ez lett a
fundamentuma az egyre szorosabbra fonódó kínai–afrikai
kapcsolatoknak is. Kína 1990-es évek óta zajló afrikai terjeszkedése
három hajtóerővel bír: az első a stratégiai érdek, a második a
kereskedelmi és az üzleti érdek, valamint a harmadik, a politikai érdek,
ami ösztönzi Kínát. A Kína–Afrika kapcsolatok még soha nem voltak
olyan szorosak, mint ma. Kínának a globális gazdasági szerepéhez
egyre több nyersanyagra van is szüksége van, amiknek kiváló forrása
Afrika. Kína afrikai szafarijának számos hatása és következménye van.
Mi a Sárkány fő motivációja? Mekkora esély van rá, hogy a
közeljövőben ,,gyarmatosítja” Afrikát? Előadásomban ezekre a
kérdésekre keresem a választ.

9:20-9:40
Baglyos Sándor:
Auditálás szerepe a szervezeti érettségben
Napjainkban a szervezeteknek egyre több hazai és nemzetközi
szabványnak és törvénynek kell megfelelniük, amit a folyamatosan
megjelenő újabbnál-újabb incidensek száma csak tovább fokoz. Ezek a
megfelelések a kiberbűncselekmények, a szabálysértések, a
bennfentes törekvések és a további veszélyforrások minimalizálása
érdekében egyaránt kulcsfontosságú szerepet játszik. A koronavírus
járvány az említett kihívásokat még jobban erősítette. Nehéz
megmondani pontosan mik voltak a legjobb döntések, megoldások,
viszont azt kijelenthetjük, hogy a megfelelő érettségi szinten lévő
szervezetek sokkal könnyebben oldották meg az újonnan kialakuló
problémákat. A létfontosságú rendszerelemek folyamatos működése
kritikus fontossággal bír. Egy ország életében hatalmas problémát
jelentene az energiaellátás, vízellátás, vagy a pénzügyi folyamatok
kimaradása. Ezek szabályozását segítik az auditok, amelyek egy
objektív képet adnak az adott szervezet állapotáról, a hiányosságok
javítása céljából. A vizsgálatok elvégzéséhez tapasztalt és képesítések
sokaságával rendelkező auditorokra van szükség, akik akár külön
specializálódnak a legtöbb szektorra. Nincs ez másként a pénzügyi
intézmények megfelelésénél sem, ahol a Magyar Nemzeti Bank, mint
felügyeleti szerv végzi az ellenőrzéseket. Többségében a megfelelések
teljesítéséből adódóan lehet magas érettségi szinteket elérni.
Előadásomban igazolni szeretném, hogy azok az intézmények,
amelyek rendelkeztek üzletmenet-folytonossági keretrendszerrel,
könnyebben vészelték át a koronavírus járvány nehézségeit.
Továbbá, hogy a koronavírus járvány első hullámát követően a
szervezetek megalkották a hiányzó üzletmenet-folytonossággal
kapcsolatos keretrendszereiket, valamint a jövőben több energiát
fektetnek érettségük fejlesztésére.

9:40-10:00
Gyöngyösi Boglárka:
A gyűlöletcunami motivációi az online térben
Az internet a hétköznapok részeként az offline interakciók
kiterjesztését szolgálja a közösségi médián keresztül. Ennek
tükrében minden eddiginél egyszerűbb gyűlöletkeltő
üzeneteket közvetíteni másodpercek alatt akár célzottan, akár
nagyobb
közönség
elérésével.
Ezáltal
egy
egész
gyűlöletcunami generálható a kibertérben, maradandó
fájdalmat okozva ezzel az áldozat(ok)nak. A kutatásom célja,
hogy fellelje azon ösztönző tényezőket, amelyek segítik ennek
a jelenségnek a megértését. Ugyanis az online kommunikáció
kutatása által magyarázatot találhatunk bizonyos offline
viselkedési elemekre is. Azért szignifikáns ennek vizsgálata,
mivel az online visszaélések, a bántalmazás, az egyes
társadalmi csoportok elleni diszkrimináció növekedése az új
médiatechnológiákon keresztül befolyásolja a felhasználók
közösségi médiával kapcsolatos tapasztalatait, bizalmát, illetve
hatással van arra, hogy a közönség hogyan értelmezi a világot
és abban elfoglalt helyét. Így, ha megértjük a jelenség
motivációját, akár annak megszűnését is el lehet majd érni. A
téma kapcsán megemlítendő a felhasználók online kitettsége,
ezzel összefüggésben pedig az áldozattá válás hatásai. Az
online vagy az offline bántalmazás a károsabb? Mekkora
felelősségük van a közösségi média portáloknak a
gyűlöletbeszédek szaporodásában? Az egyes szűrőprogramok
miért nem elég hatásosak a probléma megoldásában?
Kutatásom során főként ezekre a kérdésekre kerestem a
választ.

10:00-10:20
Antal Bálint:
Magyarország a társadalmi tőke tükrében 2017 és
2021 között
A kutatás Magyarország társadalmi tőkéjének komponenseit
elemzi a 2017 és 2021 között (EVS/WVS, 2021). A társadalmi tőke
relevanciáját az elmúlt két évtized kutatásai mellett a magyar
társadalom és politikai kultúra alakulása is alátámaszthatja (GicziSík, 2009) (Utasi, 2002) (Kopp-Skrabski, 2007) (Hajdu-Megyesi,
2017). A dolgozat elméleti keretét Robert D. Putnam (1995)
társadalmi tőkével kapcsolatos munkássága határozza meg.
Putnam az Egyedül tekézni (1995) című könyvével a ’90-es
években érdemelte ki a szociológusok figyelmét, amely a
Bourdieu-i (1998) és Coleman-i (1988) társadalomelméleti és
kutatási hagyományok folytatásának tekinthető (Füzér, 2015). A
társadalmi tőkével kapcsolatos elméleti keretnél így ezen két
szerző munkásságával is részletesebben foglalkozik a kutatás.
Putnam (SCR, 2021) inkább politológusként definiálja önmagát, s
kutatásai során arra a kezdeti kérdésre kereste a választ, hogy
hogy mi a jól működő demokrácia titka (Putnam et al., 1993). Jelen
kutatás egy keresztmetszeti adatbázison végzett elemzés
segítségével keresi a választ arra, hogy Magyarországon mi
jellemzi a társadalmi tőke állapotát és ezt mennyiben határozza
meg a politika és társadalmi élet polarizáltsága. Putnam és társai
kutatásukban (1993) a demokrácia és a társadalmi tőke
kapcsolatát támasztották alá empíriával. Tudjuk, hogy a társadalmi
tőke a társadalom integrációjában is fontos szerepet játszik
(Hajdu-Megyesi, 2017). Az elemzés fókuszában így tehát a
társadalmi tőke szűkebb körének komponensei, a civil, a politikai
részvétel és a bizalom állnak.

10:20-10:40
Konkoly Sándor:
A mohácsi csatatér lokalizációja releváns
hadirégészeti leletek tükrében
A mohácsi csata 500. évfordulójának közeledtével számos új
és régi-új elképzelés látott napvilágot a tragikus kimenetelű
összecsapás topográfiai helyzetével, idő- és térbeli
lefolyásával, a menekülés útvonalával és a király halálával
kapcsolatban. A kutatásokban a hagyományos történészi, írott
forrásokon nyugvó interpretáció csapott össze a földrajzos,
tájrekonstrukciós
vizsgálatokon
alapuló
progresszív
elképzelésekkel. A csatatér síkját elválasztó és napjaink
szakmai vitáit is szimbolikusan megosztó Borza patak adja az
utolsó törésvonalat, amely egyelőre áthághatatlan akadályt
képez a két versenyben marad potenciális hadszíntér között.
A csata centrumtérségét a „Mohács 500 Csatatérkutatási
program” munkatársai az említett vízfolyástól nyugatra, a
„Mohács
1526-2026:
Rekonstrukció
és
emlékezet”
kutatócsoport tagjai pedig attól keletre helyezik. Előbbi az
elmúlt években előkerült nagyszámú – csatatér helyszínére
utaló – hadirégészeti leletekkel érvel a Majs környéki lelőhely
mellett, utóbbi a földrajzi indikációk történeti tájba
helyezésével, valamint történeti források és hagyományok
alapján hivatkozik Sátorhely környezetére. A vitát egy hallgatói
kutatómunka eredményei dönthetik el, melyek a harcmező
lehatárolásában kulcsszerepet játszó, bizonytalan eredetű
tűzfegyver-lövedékek származásával kapcsolatban nyújtanak
releváns információkat.

10:40-11:00
Bednárik Boglárka:
Egy felsőoktatási modellváltás kapujában, avagy
az egyetemek alapítványi fenntartásúvá válása
Magyarországon az elmúlt évtizedekben egy egészen új
oktatáspolitikai irányvonal bontakozott ki, az egyetemek
intézményi működési kereteinek átalakításával. A modellváltást
nagyon sok kritika érte, és napjainkban is egy igen megosztó
téma. De vajon milyen érvek szólnak mellette és ellene? Hol
találhatunk jó gyakorlatokat a modellváltásra? Mit is jelent a
harmadik generációs egyetemi modell? Az előadásomban
ezekre a kérdésekre fogom keresni a választ.
Elsőkörben szeretném bemutatni azt, hogy milyen
felsőoktatási intézmények működnek országszerte, hogy
általános képet kapjunk arról, hogyan is néz ki a felsőoktatási
intézményhálózat ma Magyarországon. Ezután fel szeretném
vázolni, hogy milyen felsőoktatási modellváltás van kilátásban
illetve folyamatban világszerte, és hogy ezt a modellt, milyen
korábbi modellek előzték meg.
Ezután bemutatnám, hogyan zajlott a váltás Magyarországon
az első egyetemnél, vagyis a budapesti Corvinus Egyetem
esetében. Majd szeretném röviden megválaszolni azokat az
általános kérdéseket, amelyek felmerülhetnek egy ilyen
nagyszabású oktatáspolitikai változtatás kapcsán. Végül pedig
SWOT analízis segítségével mutatnám be milyen előnyök,
hátrányok, lehetőségek illetve veszélyek rejlenek az egyetemi
modellváltás hátterében.

11:00-11:20
Mátyás Flóra:
Afroamerikaiak szegregációja az USA-ban –
különös tekintettel a Black Lives Matter
mozgalomra, kitekintve egyes szervezetekkel
való kapcsolatára
Miért érdemelné meg bárki is az évszázadokon át húzódó
megaláztatásokat és semmibe vételt azon egyszerű okból
kifolyólag, hogy más a bőrszíne? Meddig tűrik a színesbőrű
emberek a hátrányos megkülönböztetések sorozatát? Ha betelik az
a bizonyos pohár, mekkora erejű és hatású megmozdulások
következhetnek be? Vajon a rasszizmusnak tényleg van még helye
a 21. századi modern, haladó szellemiségű világban, és ha igen,
akkor mit lehet ellene tenni? A tanulmányom célja, hogy átfogó
képet adjon az afroamerikai embereket sújtó, sokszor alaptalan
támadásokról, és arról, hogy milyen égető problémává vált az
évszázadok során az Egyesült Államok lakosaiba beidegződött
rasszizmus. A tanulmányomban a Black Lives Matter mozgalmat
járom körbe, korai történetétől kezdve egészen napjainkig,
válaszokat keresve kirobbanásának és az egész világon való
népszerűségének okára. Továbbá vizsgálom és bemutatom, hogy
milyen összefüggések és kapcsolatok vannak a Black Lives Matter
mozgalom és más szervezetek, szerveződések, mint például a Ku
Klux Klán között – ami az USA történelmében régre visszanyúló
fehér felsőbbrendűséget hirdető csoport. Vajon lehetnek-e
hasonlóságok is ilyen ellentétes indíttatású mozgalmak között?
Mindemellett tanulmányozom, hogy van-e a BLM mozgalomnak
hatása az Amerikai Egyesült Államokon kívül is, ennek mentén az
európai gyökerű Roma Lives Matter mozgalom-kezdeményezést is
bemutatom.

11:30-13:00 Ebédszünet
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13:00-13:20
Trnka Norbert
Az európai identitás vizsgálata, és a magyar
társadalomban betöltött szerepe
Hazánk rendszerváltás utáni történelmének legnagyobb hatású eseménye
Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozása. Az EU-val
kapcsolatban legtöbbször politikai- vagy gazdasági intézkedésekkel
kapcsolatban hallunk, nem szabad elfelejteni, hogy az Unió kulturális
értékközösség is egyben, amelynek az elmúlt évtizedekben alakult,
formálódott a maga identitása is. Az európai identitás kérdése a 2000-es
évektől került az Európai Unió támogatottságával foglalkozó tudományos
munkák homlokterébe.
Az identitás egyfelől minden közösség számára alapvető kérdés – tehát
ennek vizsgálata önmagában is lényeges; ugyanakkor az elmúlt időszakban
egyre több olyan társadalmi vita zajlott, melyek az identitás valamely
aspektusát állították a középpontba. Egyes vélemények szerint (F.
Fukuyama, 2020.) a demokratikus társadalmak lassan külön identitással
bíró kis csoportokra szakadnak – ami szintén az identitás(ok) kérdésének
vizsgálta mellett szól. Mindezek alapján kutatásom témája a magyar
társadalomnak az európai identitáshoz fűződő viszonyának a vizsgálata
lenne - az Európai Unióhoz való csatlakozástól napjainkig. Véleményem
szerint, a téma vizsgálata az európai integráció jövője szempontjából is
lényeges kérdés.
Kutatásom tézise, hogy hazánkban is (a magyar mellett) megjelent az
európai identitás – ugyanakkor csak a többségi identitás mellett, kiegészítő
jelleggel, attól számos ponton eltérő tartalommal. Kutatási kérdéseim
magára az európai identitás hazai percepciójára vonatkozik. Vizsgálatomat
multidiszciplináris jellegűnek tervezem, abban ötvözni kívánom különböző
társadalomtudományok így a szociológia és a politikatudomány valamint a
jogtudomány eszközeit és eredményeit. A kutatásom célja tehát az
európai identitás vizsgálata, különös tekintettel annak lényegi tartalmára,
valamint annak a magyar társadalmon belüli megítélésére.

13:20-13:40
Kutas Bernadett
Meleg párok örökbefogadási lehetőségei és annak
társadalmi megítélése Magyarország és Ausztria
vonatkozásában
Napjainkban aktuális kérdés az LMBTQ közösség tagjainak
családalapítással kapcsolatos lehetőségei. A probléma
felvetése, és aktualitása egyre erősebben tör utat magának,
úgy Magyarországon, mint globálisan. Előadásom során
ismertetni szeretném a homoszexuális párok örökbefogadási
lehetőségeit, a megvalósítás módjait, és az ezzel együtt járó
nehézségeket hazánkban. Ezen kívül megkísérlek párhuzamot
vonni az Ausztriai gyakorlattal, és a megvalósítás
lehetőségeivel. Rámutatnék a szivárvány párok helyzetét érintő
különbségekre, és hasonlóságokra Magyarország és Ausztria
vonatkozásában. A két független ország egykoron együtt
alkották az Osztrák-Magyar Monarchiát. Kérdéses, hogy vajon a
Monarchia felbomlása óta hogyan, milyen irányban fejlődött a
két állam jogrendje és a társadalom hozzáállása a
homoszexuális párok elfogadásának viszonylatában? Vajon
mekkora szerepet játszik a két országban, az állami
beavatkozás, és a civil szervezetek munkája a meleg párok
körében? A fentebb feltett kérdésekre kívánok válaszokkal
szolgálni előadásom során.

13:40-14:00
Szebik Borbála
A COVID-19 járvány hatása a gyermekvállalási
tervekre egy interjús kutatás tükrében
A Covid-19 járvány számos társadalmi változást eredményezett, így a
gyermekvállalási tervekre is hatással volt. Az előadás célja annak
bemutatása, hogy a Covid-19 járvány mint makró tényező milyen
hatással volt a gyermekvállalásra. A kutatás kvalitatív módszertannal,
félig strukturált interjúk segítségével vizsgálta, hogy a járvány mint
szempont hogyan jelentkezik a gyermekvállalással kapcsolatos
döntésekben az interjúalanyok beszámolói szerint. Az interjúalanyok
narratívájában
megjelenik
a
járvány
hatására
kialakuló
bizonytalanságérzet, ami gondolkodásmódjukra, terveikre és
jövőnarratíváikra is hatással volt, így egyes esetekben eltántorította
őket a gyermekvállalástól. Egyes interjúalanyok arról számoltak be,
hogy a lezárások miatti összezártság, vagy megváltozott munkahelyi
körülmények meghozta a kedvüket a gyermekvállaláshoz. Több
interjúalany nem kötötte össze a gyermekvállalási döntéseket
befolyásoló tényezőket a járvánnyal, azonban indirekten hatással volt
a járványhelyzet a gyermekvállalási terveikre a strukturális változások
miatt. A kutatás megerősíti a jövőnarratívák szerepét a
gyermekvállalási döntésekben, emellett hozzájárul a makró tényezők
mikró döntésekre való hatásának megértéséhez. A kutatás az
INNOVÁCIÓS És TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM ÚNKP-21-2
KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK A NEMZETI
KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI És INNOVÁCIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT
SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT.

14:00-14:20
Nyakó László Benedek
A francia jobboldal története és jelene
Előadásomban a - véleményem szerint túl kevesetemlített és
prezentált - francia jobboldal történetét, ma is fellelhető vonásait,
szerepét fogom bemutatni.
Ez a mostani, franciaországi választások miatt is aktuális, de mivel
Európa egyik vezető államáról beszélünk, fontos külpolitikai szerepe is
van mindennek, ami a nyugati ország határain belül történik. Szó lesz
francia jobboldali eszmékről, azok irányairól, elterjedéséről a 19-ik és a
korai 20-ik században, továbbá szó lesz arról is, miként volt ez eszköze
az első világháborús szereplésüknek, az arról való elgondolásaiknak.
Prezentációm során sorbaveszem a különböző radikalizálódott, olykor
már fasisztának is nevezhető pártokat és politikusokat, szerepüket a
második világégés előtt, alatt és után. A franciákat megnyerő ideológia
a közgondolkodás szerint mindig is a baloldali, liberális volt,
termeszetesen ez a nézet is szembe kerül majd sok történelmi
tényezővel, így talán erről is kicsit más képet kaphatunk. Mivel a
szavazás - amely eldönti, hogy Emmanuel Macron vagy Marine Le Pen
lesz a nyertes - a konferencia idejére már múltbeli esemény lesz, a
választások eredményét, annak okait és körülményeit is szeretném
szerepeltetni a kapott 15 percben. Attól függetlenül, hogy ki lesz a
következő elnök, szó fog esni a Le Pen- családról, mint az évek során
jelentőssé vált jobboldali politikai szereplőről.
Célom az érdeklődés felkeltése az európai vezetőállam egy másik, de
fontos nézőpontból történő megközelítésére, emelett célom
hangsúlyozni Franciaország külpolitikai jelentősségét mind hazánk,
mind az orosz-ukrán konfliktus, mind pedig egész Európa
tekintetében.
Kulcsszavak: Franciaország, jobboldal, külpolitika, belpolitika,
történelem

14:20-14:40
Szebik Anna
Pedagógus szemmel - Avagy az általános iskolai
drogprevenciót és intervenciót segítő és nehezítő
tényezők
Az előadás alapjául szolgáló dolgozat kutatási kérdése, hogy
milyen intrapszichés és interperszonális tényezők segíthetik a
pedagógusokat,
a
drogprevenciós
foglalkozások
megtartásában vagy, ha droghasználó diákkal találkoznak. A
kérdés megválaszolása érdekében a kutatás kvalitatív
módszertant alkalmaz: 7 félig strukturált interjút dolgoz fel,
amelyek Pest megyei és budapesti általános iskolákban oktató
tanárokkal készültek. Az interjúk feldolgozásának módszertana
tematikus tartalomelemzés, ami alapján azonosításra kerültek
a pedagógusok munkáját befolyásoló fő tényezők. A
befolyásoló tényezők közé tartozik a pedagógus droghasználat
okára vonatkozó vélekedése, a droghasználatról való tudása,
az iskolai és külső szakemberekkel való együttműködés, a
szülőkkel való kapcsolat, a tanár-diák bizalom, az intézményi
tényezők. A dolgozat konklúziója, hogy a szülőknek tartott
drogprevenciós
foglalkozások,
a
tanároknak
szóló
segédanyagok és a támogató munkakörnyezet tudja segíteni a
pedagógusokat, ha ezzel a problémával találkoznak. A dolgozat
relevanciáját az adja, hogy a szakirodalom alapján már ebben
az életkorban találkozhatnak a különböző drogokkal a diákok,
ami a drogprevenció fontosságát támasztja alá, amiben a
pedagógusok szerepe megkerülhetetlen.

14:40-15:00
Schlenk Viktória Anna:
A nők emancipációja Törökországban
Bár Nyugaton jelenleg is hódít a feminizmus, és a nők
helyzete jelentős mértékben változott az elmúlt évszázadban,
a világnak sok részén máig küzdeni kell azokért az
alapjogokért, amelyek nekünk, európai nőknek hosszú ideje
alapvetőek. Isztambul földrajzilag és ideológiailag is két világ
határán áll; a legeurópaibb város Ázsiában és Európa
legkeletibb városa egyben. Az itt tett látogatásom hatására
szeretném bemutatni a nők valós helyzetét és jogait
Törökországban, különös tekintettel Isztambul lakosságára.
Számos általánosítást ismerünk, amelyeket szeretnék
feloldani, illetve pontos és hiteles információkat nyújtani az
ott élő nők helyzetéről. Kezdve a történelemmel, folytatva az
iszlám vallás radikalizációjával, mindezt párhuzamban végig
vezetve két jelentős vezető életútjának mentén: Mustafa
Kemal Atatürknek és Recep Tayyip Erdogannak. Számos
politikai döntéshozatalban jelentős szerepet játszik a
“gyengébbik” nem helyzete, ilyen például az Európai Unióhoz
való csatlakozás és a feltételeknek való alkalmasság. A keleteurópai kultúra bölcsőjében, az egykori Bizáncban,
napjainkban egyre szélsőségesebb a helyzet, köszönhetően a
világpolitikai nézetek, illetve az aktuális hatalom közti
ellentéteknek.

IV. Nemzetközi kapcsolatok és niztonságpolitikai szekció I.
rész

Helyszín: O-214- 215

Szekcióvezető: Dr. Zachar Péter Krisztián

9:00-9:20
Korcsik Kristóf
Az Iszlám Állam lélektani műveletei a közösségi
médián keresztül
Az Iszlám Állam terrorista szervezet közösségi médiahasználatának,
illetve a közösségi platformokon végzett lélektani műveletinek
elemzése biztonság- és védelempolitikai szempontból egy
elengedhetetlen kérdéskör.
Ebből adódóan kutatásom során először meghatároztam a lélektani
műveletek fogalmát, fajtáit, lehetséges célpontjaikat és a
propagandához viszonyított különbségeiket. Ezután megvizsgáltam az
Iszlám Állam létrejöttének folyamatát. A történeti áttekintés során
kitértem a terrorszervezetnek a tárgyalt időszak alatt végrehajtott
tevékenységeire is, majd ezt követően a közösségi médiában
tapasztalható lélektani műveleteit vizsgáltam, külön kiemelve a
közösségi médiahasználat legfontosabb adatait, valamint a közösségi
média véleményformáló szerepét. Mindezen jelentős aspektusok
bemutatása után jutottam el az Iszlám Állam közösségi média
használatára. Az előadás során a propagandaanyagok minőségbeli
fejlődése, a fórumok és platformok toborzási célra történő
felhasználása, az új információcsatornák felé történő nyitás, illetve a
szervezet egyes tagjainak információbiztonsági és propaganda végzési
képzései is fontos szerepet kapnak.
Az Iszlám Állam közösségi média tevékenysége során legfőképpen
minőségbeli fejlődés volt tapasztalható. A szervezet innovatívan állt a
legújabb eszközök alkalmazásához, mellyel példát mutathat a későbbi
terrorszervezeteknek, ezzel potenciális biztonsági kockázatot jelentve
társadalmunkra.

9:20-9:40
Csatlós Zalán
Magyar önkéntesek a finn-szovjet háborúban
A második világháború kétséget kizárólag korunk egyik legtöbbet
kutatott konfliktusa. Számtalan munka foglalkozott a keleti front
százezrek életét követelő csatáival, a csendes-óceáni hadszíntér döntő
fordulataival vagy éppen az észak-afrikai hadjárat parancsnoki
bravúrjaival. A világégés híresebb hadszíntereit vizsgálva azonban
hajlamosak vagyunk megfeledkezni a kor ritkábban említett helyi
háborúiról. Ilyen konfliktus volt az 1939. novembere és 1940.
márciusa között lezajló finn-szovjet háború is, amely a mai napig
hatással van az érintett államok kapcsolatára. Előadásomban
szeretném bemutatni a történet magyar vonatkozásait, azon belül
külön kitérve a Magyar Önkéntes Zászlóalj tevékenységére. Ennek
megfelelően szó lesz arról, hogy hogyan jutott el a két fél a fegyveres
összecsapásig, hogyan kezdődött meg a megközelítőleg 350 fős
magyar csoport megszervezése, hogy miért nyúlt hosszúra a
kiutazásuk és hogy hogyan jutottak el Finnországba. Munkámban
külön figyelmet szentelek a zászlóalj kint eltöltött heteire, valamint a
helyi lakossággal kialakított viszonyára, amely még ma is a finn-magyar
barátság egyik alapköve. Zárógondolatként röviden ismertetem, hogy
mi lett a csoport háború utáni sorsa, illetve a bilaterális kapcsolatokat
tekintve néhány ide tartozó aktualitást is bemutatok.

9:40-10:00
Baji Raik Martin
A román légionarizmus egyedi kapcsolata az ortodox
keresztény vallással
Előadásomban
bemutatom
a
román
történelem
egyik
legturbulensebb és legvitatottabb időszakának meghatározó
szervezetét, a XX. század első felében megalakult román Vasgárdát,
avagy a „Legionárius mozgalmat”. Kifejezett figyelmet fordítok
kialakulására, Corneliu Zelea Codreanu irányítása alatti működésére,
különleges ideológiai alapjaira, valamint térnyerésének ok-okozati
összefüggéseire.
Prezentációm első része a történelmi kontextus felállításáról, az első
világháborút lezáró békeszerződések által létrehozott Román állam
bemutatásáról szól. Felvázolom a gazdasági, társadalmi, és politikai
válságot elszenvedő Román Királyság belső küzdelmeit, valamint azok
kapcsolatát az először rejtve megalakuló, majd később egyre
nyilvánosabban
fejlődő
szélsőjobboldali,
ortodox-radikális
Vasgárdával.
Az előadás második felében rátérek kutatásom fő szempontjára, a
mozgalom ortodox kereszténységgel alkotott szoros, történelmileg
egyedi kapcsolatára, valamint a „legionarizmus” ideológiájának alapját
adó Corneliu Zelea Codreanu személyére.
Codreanu írásainak és számos tanulmánynak a segítségével
bemutatom a román fasizmus ideológiájának folyamatos, alapjaiban
való összefonódását az ortodox egyházzal. Bemutatom azt is, hogyan
segített a vallás és az ideológia összekötése Codreanu személyi
kultuszának kiépítésében, és hogy az egyházi legitimitás és az általa
kialakult halotti kultusz kihasználásával milyen későbbi atrocitások
elkövetésére volt képes a román történelem egyik legradikálisabb
politikai szerveződése, a Vasgárda.

10:00-10:20
Lapu Balázs
Az izraeli hadsereg megszületése és fejlődése az
izraeli-arab konfliktusok tükrében
Egy hadsereg megszületése mindig is egy izgalmas folyamat, főleg
akkor ha maga az állam is nemrég született csak. Izrael ezen államok
közé tartozik, ugyanis már a megalakulásától kezdve háborúba állt a
szomszédos arab államokkal. Annak érdekében, hogy ezt túlélhessék
gyorsan megkellet szervezni a hadseregüket, mely szerencsével és jó
vezetéssel képes volt megóvni az országot az azonnali fenyegetéstől.
Ezt követően egészen napjainkig az izraeli hadsereg rohamos
ütemben fejlődik melynek köszönhetően képesek voltak megóvni
mindegyik konfliktusban az országot. Napjainkban pedig a világ 18.
legerősebb hadserege a Powerindex szerint. Előadásomban
ismertetném, hogyan sikerült ezt a hadsereget létrehozni és hogyan
tudják működtetni napjainkban. Illetve kitérek majd röviden a Izrael
szövetségeseire is, mely egyéb tevékenységek mellett a
fegyverszállítások szempontjából igen fontos. Ezt követően
ismertetném az izraeli hadsereg felszereltségét és egyéb
szervezetekkel (Moszad) való együttműködésüket az ország
védelmének érdekében. Előadásomat pedig a lehetséges jövő
képekkel zárnám majd, hogy innentől milyen útjai lehetnek a
hadseregnek ha például az Ábrahám-egyezség tovább működik és
akár bővülni fog új tagokkal.

10:20-10:40
Balázsi Boglárka
Az Európai Unió és Kína kapcsolata a konnektivitás
tükrében
Az orosz-ukrán háború miatt a nemzetközi rendszer több szereplője,
köztük államok, transznacionális vállalatok és az EU, gazdasági
szankciókat vezetett be Oroszország ellen. A kereskedelmi
kapcsolatok megszakításának, illetve korlátozásának nyomást gyakorló
hatása mögött a kölcsönös függés, az interdependencia és az
összekapcsoltság, a konnektivitás áll. A kutatás e két fogalom
jelentőségét vizsgálja napjaink megváltozott nemzetközi rendszerében
az EU és Kína viszonyának tanulmányozása során.
Az első hipotézis szerint Kína rendelkezik konnektivitás stratégiával,
amelyet tudatosan alakít ki, és szelektíven alkalmaz céljai eléréséhez.
Az EU és Kína gazdasági kapcsolatát tanulmányozva bizonyos
területek tekintetében stratégiai függés fedezhető fel az EU részéről a
második hipotézis alapján. A Litvánia és Kína közt zajló konfliktus a
harmadik hipotézis szerint példa arra, hogy Kína hajlandó a
konnektivitás stratégiáját politikai akaratának elérésére, akár második
legjelentősebb gazdasági partnerével, az EU-val szemben is
alkalmazni, ha érdeke úgy szolgálja.
A kutatás a témakör alapvető szakirodalmainak, illetve a
geoökonómia, a konnektivitás és az interdependencia elméleteinek
alapos vizsgálatával és bemutatásával azonosítja és elemzi Kína
konnektivitás stratégiáját, és az EU és a Népköztársaság közt fennálló
kölcsönös függés területeit. A sajtóban megjelent közlemények alapján
egy esettanulmány keretében mutatja be a litván-kínai konfliktust és
annak jelentőségét.
A kutatás célja, hogy rávilágítson a konnektivitás és az
interdependencia valódi szerepére napjaink nemzetközi politikájában,
és elindítson egy párbeszédet az EU-ban, amely az Unió e területen
lévő hiányosságainak pótlására irányul.

10:40-11:00
Rohoska Réka
Vakcinadiplomácia Latin-Amerikában
A májusi konferencián egy rövid tanulmányban szeretném tömören
összefoglalni a latin-amerikai országokban történt Covid-19 ellenes
intézkedések néhány mozzanatát az aktualitásokat is bemutatva és
igyekszem megvilágítani Oroszország és különös tekintettel Kína
„vakcinadiplomácájának” lépéseit. Szeretném kiemelni elsősorban
magát ezt az új jelenséget, hiszen a diplomáciának ezen új fajtája a
koronavírus megjelenése hívta életre és lett szükséges világszerte.
Továbbá nem elhanyagolható Kína és Oroszország növekvő befolyása
a dél-amerikai kontinensen. Az elmúlt két évtizedben Kína szoros
gazdasági és biztonsági kapcsolatokat épített ki számos latin-amerikai
országgal, köztük Brazíliával és Venezuelával. De Peking növekvő
befolyása a régióban aggodalmakat keltett már Washingtonban és
azon kívül is. Ennek a befolyásnak a szorosabbra vételét láthatjuk a
pandémia kitörése óta. Az előadás igyekszik felvázolni milyen
motivációk mentén igyekeznek a felek megállapodni. Továbbá, ez
milyen hatással van a latin-amerikai országok demokráciájára és és
miért kerülhetett sor különösen látványos változásra a
kormányzatoknál, kiemelve a „perui vakcina botrány.” A munka során
kiemelten igyekszem bemutatni: mi a célja mindkét partner (Kína és
Oroszország) pozícióinak megerősítésével ebben a régióban,
ugyanakkor a latin-amerikai közösségen belüli milyen változást hoznak
a keleti „szövetségesek”, és mi a vakcinadiplomácia jelentőssége.

11:30-13:00 Ebédszünet
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13:00-13:20
Érsek Kitti
Does Great Power Really Come With Great
Responsibility - Analyis of Sexual Offenses Committed in
by UN Peacekeepers
Since its foundation, the United Nations' peacekeepers have played a
vital role in restraining worldwide humanitarian cruelty - such as
sexual crimes and violence. Yet in such regions, it is not uncommon
for exact peacekeepers to conduct violations against civilians they are
supposed to protect.
For this reason, I examined sexual offenses committed under the
mandates of MINUSCA and MONUSCO. My primary goal was to
introduce the four main types of offenses that appeared in the
mentioned operations. As MINUSCA and MONUSCO are the most
seriously affected missions in the 21st century, within analyzing them I
aimed to answer the question which characteristics render an
operation susceptible to Sexual Exploitation and Abuse?
In the second phase, I aimed to show the response of the UN by
examining two landmark reports, namely the Zeid and Deschamps
Reports and analyze the effectiveness of measures that have taken
place in terms of eliminating and preventing the phenomenon.
Last, but not least I presented three different forms of criminal liability
and aimed to answer the question why has not the UN managed to
eliminate SEA? I chose and analyzed a case study - about a
misconduct committed in MONUSCO - to present the main problems
of the analyzed topic in practice.

13:20-14:40
Szabó Anna Viktória
The influence of the Russian secret service 's activities
on the country' s interstate relations and diplomatic
prestige, in particular the relations between Hungary
and the Russian Federation

The topic of the presentation is my research that deals partly with
historical, and partly with current events related to Russian
intelligence activities. In outlining the history of the Russian secret
services, I would like to present the operation and development of the
organization, focusing on the work done in the international sphere,
looking for points of contact from the historical past of the two
countries. In the course of my research, I also deal with the past
history of the current Russian President, Vladimir Putin, and with the
intelligence practices of his government, as well as with the
connections and patterns in the behavior of other people with agent
backgrounds and later in high government positions.

13:40-14:00
Fábián Máté
Dél-Korea hadserege: Honnan hová?
Ahhoz
hogy
Dél-Korea
hadseregét
jobban
megismerjük
mindenféleképpen visszakell néznünk annak múltjába. A Koreaiháborúban Észak-Korea erős szovjet támogatást kapott főleg
páncélozott járművek tekintetében, ha nincs az Egyesült Nemzetek
Szövetsége és az Amerikai Egyesült Államok, akkor Dél-Korea heteken
belül megszűnik létezni. Tanulva ebből az esetből Dél-Koreának fő
profilja ezentúl a modern hadsereg félelmet nem ismerő katonák
garmadájával. Egyik első hely ahol ezt bizonyíthatták az a Vietnámiháború volt. Itt ugyanis egyik korábbi megmentőjük az Egyesült
Államok kért segítséget Koreától. Korea olyan ütőképes hadsereget
volt képes küldeni az önként jelentkezőkből, hogy maguk az ÉszakVietnámi katonák is féltek tőlük, és az erős hadsereg nem szűnt meg a
háború után. Korea hogy ne függjön felszerelés terén az USA-tól saját
iparára hagyatkozott a hadsereg ellátásakor. Ezt olyan sikeresen vitte
végbe hogy egyes termékek a koreai hadipar krémjéből a világelit
tagjait képzik, ilyen például a jelenlegi 8,5 millió dolláros árával a világ
legdrágább harckocsijának számító K2 Black Panther. A K2 a T14
Armata mellet az egyik első 4. generációs MBT (main battle tank) ami a
Koreai pácélosok zászlóshajójának lett létrehozva. A harckocsi összes
innovációja és képessége azzal a tudattal lett létrehozva hogy a lehető
legalkalmasabb legyen a Koreai-félsziget hegyvidéki táján dúló
harcokra.

14:00-14:20
Körmendi Anna
Az Európai Ügyészség jelene és jövőbeli kilátásai
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 86. cikke
kimondja: „Az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények
üldözésére a Tanács különleges jogalkotási eljárás keretében
elfogadott rendeletekben az Eurojustból Európai Ügyészséget hozhat
létre”. Kutatásom alapjául tehát az Európai Unió legfrissebb
intézménye, az Európai Ügyészség szolgál, ami 2021. júniusában 22
tagállam részvételével kezdte meg működését. Az intézmény
felállításának gondolata már évekkel ezelőtt megfogalmazódott,
melyre a határokon átnyúló pénzügyi bűncselekmények és a
tagállamok ezzel szembeni tehetetlensége adott okot. Az Európai
Ügyészség működése során a tagállamok területén a csalás, a
korrupció, a pénzmosás, és a határokon átívelő héacsalás körében
vizsgálódhat és ezeket a bűncselekményeket vonhatja bűntetőeljárás
alá. Ennek kapcsán erős kritikák is megfogalmazódtak, szóba kerültek
a tagállamok szuverenitását érintő kérdések, éppen azzal
kapcsolatban, hogy az ügyészség nem csak a részes, de minden
tagállam határán belül vizsgálódhat. Az előadásom során az Európai
Ügyészség megalakulásának körülményeire, jelenére és az
elvárásokkal teli jövőjére térnék ki.

14:20-14:40
Gion Márton
Az Európai Uniós és Oroszország agrárpolitikája
Témám az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (röviden: KAP) és az
orosz mezőgazdaság, agrárium.
Előadásomban többek között szeretnék arra kitérni, hogy miért jött
létre a Közös Agrárpolitika, hogyan változott létrehozása óta, valamint
kitérek a Szovjetunió felbomlását követő időszakra, azaz a jelen
Oroszországra (a „Jelcin-korszakot” csak nagyon felületesen érintem).
A 21. század mind a két fél szempontjából nagyon meghatározó: az
Uniós agrárpolitika tekintetében ezen időszakban alakult ki a reformok
többsége. Az új évszázad az orosz politika tekintetében sem maradt
változatlan: 1999. december 31-én Borisz Jelcin lemondott, utódja
Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin lett, aki azóta több, mint 20 éve
irányítja az országot. Az orosz mezőgazdaságot vizsgálva azt kell
megfigyelni, hogy Putyin alatt milyen változások következtek be,
valamint, hogy a „Medvegyev-korszaknak” (2008-2012) volt-e
bármilyen hatása ezen területre. A különböző gazdasági és háborús
válságok a mezőgazdasági szektort sem kímélik, akár munkaerő, akár
anyagi támogatások tekintetében.
A kutatási témám a reformok mellett a költségvetéssel is foglalkozik,
hiszen a Közös Agrárpolitika az Európai Unió költségvetésének jókora
hányadát teszi ki. Azonban feltehetjük magunknak a kérdést, hogy mi
a helyzet ebből a szempontból Oroszországban?

V. Kiberbiztonsági szekció I. rész

Helyszín: O- 204

Szekcióvezető: Dr. Bányász Péter

9:00-9:15
Kiss Adrienn
Létfontosságú rendszerelemek hálózatossága
Napjainkban, ha a létfontosságú rendszerelemekkel (kritikus
infrastruktúrákkal) összefüggő helyzetekre gondolunk, akkor a
kockázatok mellett elengedhetetlen megemlítenünk a kölcsönös
egymásrautaltságból fakadó problémákat és e tényben rejlő
veszélyeket. A kritikus infrastruktúrák interdependens kapcsolatban
álló elemek, létesítmények és rendszerek, amelyek működésük
szempontjából létfontosságúak és fontos szerepük van egy ország,
mint olyan, az általános biztonság, gazdasági működőképesség, illetve
a lakosság szempontjából elvárt létszükségletek fenntartásához. Fel
kell ismernünk, hogy ezek az infrastruktúrák kölcsönös hatással
vannak egymásra, csak a hatás mértéke nem megegyező. Tehát az
egyes szektorok feltérképezése során meg kellene állapítani, hogy
melyek kritikusabb működésűek és melyek kevésbé. Azoknak a
létesítményeknek
a
működési
rendellenességéből
adódó
következményeit nem ismerjük igazán, amelyekre nap, mint nap
támaszkodunk. A létfontosságú szektorok kiesésének hatásaira pedig
jobban fel tudunk készülni, ha ismerjük az interdependens
működésükből eredő kritikusságot és a hazánkban lezajlódó ehhez
kapcsolódó következményeket. Előadásomban fel szeretném tárni a
hazai kritikus infrastruktúrák adottságait és az ezekből eredő
Magyarországon felmerülhető kockázatokat.

9:15-9:30
Katona Gergő
Az önvezető közúti járművek kiberbiztonsági és
társadalmi kihívásai
A beépített technológiai megoldások és a vezeték nélküli képességek
elterjedésével a mai járművek már nem elszigetelt mechanikus gépek.
Egy összekapcsolt rendszer részévé válnak, amelyben a járművek
folyamatosan kommunikálnak egymással. Ezen összekapcsolt adatok
halmazát intelligens közlekedési rendszernek nevezzük. Ez a rendszer
képes támogatni az autonóm közlekedés jövőbeli bevezetését, és a
mesterséges intelligencia használatával jelentősen javíthatja a
közlekedés biztonságát, hatékonyságát és fenntarthatóságát. Az
intelligens és autonóm járművek megjelenése azonban olyan új
biztonsági kérdéseket vet fel, amelyek az egész rendszert potenciális
célpontjává teszik a közlekedésbiztonságot és az emberéletet
egyaránt veszélyeztető kiberbiztonsági támadásoknak. Ezen
támadások a jármű számos részét érthetik, de fontos kiemelni a 3 fő
rendszer csoportot, amely megtalálható egy ilyen járműben. A
támadások mellett ezen rendszereknek számos kihívással meg kell
küzdeniük társadalmi területen is. Ezen technológia elterjedésének idő
horizontját nagyban befolyásolja majd a társadalmi elfogadás mértéke,
hogy az állampolgárok, hogyan tekintenek az önvezető autóra.
Mennyire látják ezt egy lehetőségnek és mennyire tarták inkább
veszély forrásnak. Kutatásomban tehát azonosítom az önvezető közúti
járművek rendszerelemiet, és ezek kiberbiztonsági kihívásait.

9:30-9:45
Prilenszky András
Futballstadionok biztonsági helyzete, fejlődése
Mikor meglátogatunk egy futballstadiont egy esemény megtekintése
végett, alapvetőnek vesszük, hogy onnan a programot követően
biztonságban hazatérhetünk. Habár ezen felvetés voltaképpen az
egyéni felelősségvállalás függvényében is zajlik, az adott stadion
biztonsági helyzete egy másik faktor, ami semmiképp sem kerülheti el
figyelmünket
ezen
esetekben.
Tűzesetek,
terrortámadások,
pirotechnikai eszközök és szúró-, vágófegyverek becsempészése a
futball-huliganizmus mellett egyre nagyobb esetszámban fordul elő
stadionok körül, azok hatalmas befogadóképessége miatt, és ezen
körülményekhez a létesítmények idővel adaptálódni kényszerültek.
Örömmel tapasztalhatjuk, hogy a stadionokat működtető szervezetek,
cégek egyre nagyobb figyelmet, energiát és pénzt fordítanak az
objektumok biztonsági képességeinek fejlesztése, kiterjesztése
irányába. A 21. században a globális felmelegedés és a robotika
komoly faktorokká nőtték ki magukat a stadionok biztonsági
rendszerének tekintetében is, ez pedig meglátszódik az újszerűbb
létesítmények vonásain, eszköztárán is, mely az előadás egy
szignifikáns részét fogja képezni. A fejlődő, változó világban az újszerű
létesítmények nagy szerepet játszanak az futball szurkolóinak
életében, azonban előadásomban kitérni igyekszem azon tényállásra,
hogy léteznek olyan megoldások, innovációk, melyek folytatásaképp
további biztonságtechnikai fejlődések válhatnak elérhetővé a
közeljövőben.

9:45-10:00
Magas Bianka
Hogyan tudják fejleszteni a kiber-higiéniás
képességeket a start-upok?
A kiberbiztonság jelentősége napjainkban egyre inkább felértékelődik,
különösen a COVID-19 járvány okozta időkben. A pandémia miatt
számos olyan munkavállaló kényszerült otthonról dolgozni, akik
alacsony biztonságtudatossággal rendelkeznek, illetve régi, elavult
védelemmel rendelkező számítógépeket használtak. Az egyre
kifinomultabb támadások ellen pedig szükséges a védelem folyamatos
fejlesztése, elősegítése. A ellen legjobb védekezés a megelőzés,
pontosabban a digitális immunerősítés, amellyel mind a
magánszemélye,
mind
a
szervezetek
erősíthetik
ellenálló
képességüket. Ebben nyújthatnak megoldást a különböző kiber
higiéniát (cyber hygiene), digitális immunerősítést célzó/segítő
startupok.
Rugalmasságuk,
innovatív
szemléletük
hozzájárulhat
a
magánszemélyek, vállalkozások és kormányzati szervek információs
rendszerének a hatékony védelméhez, valamint a támadások okozta
károk elkerüléséhez. Kutatásom során feltérképeztem a startupok
világát, bemutatom milyen termékeket és szolgáltatásokat nyújtanak a
különböző start-upok a kibertér kihívásaira. Megvizsgáltam a startupok által azonosított problémákat, amelyek az ökoszisztémában
megjelennek. Kutatásom során kitértem arra is, hogy kikérjem
tapasztalataikat, valamint véleményüket a kibertérben jelentkező
fenyegetések témájában. Majd megvizsgáltam az emberek kiberhigiéniás képességét, azonosítva milyen tényezők befolyásolják azt,
melyek azok a képességek, amelyeket a leginkább kéne fejleszteni.

10:00-10:15
Nimsz Vivien
A hazai kis- és középvállalati szektor
információbiztonsági érettségének vizsgálata az OSINT
tükrében
Az információs technológia fejlődése a vállalatok biztonsági
kockázatainak óriási növekedését idézte elő. Napjainkban akár
közösségi hálózatok, weboldalak segítségével is könnyedén lehet
adatokhoz, információkhoz jutni a kevésbé biztonságtudatos
munkavállalókról, ami akár kockázati tényezőként is felbukkanhat. A
nyílt forrású információszerzés (Open Source Intelligence, OSINT)
olyan információgyűjtő eljárás, amely a nyílt forrásokból származó
információk keresésének, gyűjtésének és felhasználásának, valamint
az alkalmazott technikáknak és eszközöknek leírására szolgál. Ezt az
információgyűjtési eljárást nem csak a nemzetbiztonsági szolgálatok
végezhetik, hanem egyének és szervezetek éppúgy alkalmazhatják
eltérő motivációval. Az OSINT jelenthet gyors és hatékony módszert a
vállalatok biztonsági stratégiájának kialakításában, azonban a
szervezetek általánosságban még nem ismerik az OSINT jelentette
lehetőségeket, mellyel fejleszthetnék szervezetük biztonsági
környezetét, így kutatási célomnak tekintem, hogy szélesebb körben
elterjedjenek egyes OSINT eszközök, melyek jótékony hatást tudnak
kifejteni a cégek információbiztonsági érettségére.

10:15-10:30
Dub Máté
A védelmi képességek és a privátszféra összefüggései
A különböző online felületek, szolgáltatások, alkalmazások, IoT
eszközök igénybevételével többségében ingyenesen, vagy egy
optimális ellenérték megfizetését követően rendelkezésünkre
állhatnak. Mindezek azonban potenciálisan magukban hordozzák az
adatgyűjtéssel és adatfeldolgozással kapcsolatos veszélyeket, mellyel
kapcsolatban a fő veszélyforrásként az úgynevezett profilalkotási
folyamatot definiálhatjuk, melynek célja az úgynevezett személyes
jellemzők értékelése és felhasználása.
A legnagyobb kockázatot abban az esetben realizálhatjuk, amikor
ezen adatokat kifejezetten humán-alapú támadások szofisztikálására
használják fel, ugyanis ezen esetekben a támadó a kompromittációs
kísérlete előtt olyan információkhoz juthat, melyekkel könnyebben,
hatékonyabban és gyorsabban vihet véghez egy sikeres támadást.
Előadásom és kutatásom középpontjában ezen kockázatok
csökkentési lehetőségeinek vizsgálata áll a privátszférát erősítő
technológiák befogadásának és alkalmazásának tekintetében,
egyaránt egyéni és szervezeti szempontból. A kutatás során egy HAISQ modellen alapuló empirikus felmérést elemeztem tudományos
statisztikai módszertannal, melyet hazai szakértői véleményekkel
vetettem össze. A fő cél az eredmények tekintetében megalkotni egy
jó gyakorlatot, melynek alkalmazásával hozzájárulhatunk a védelem
prosperálásához, és melyet az egyének egyaránt alkalmazhatnak
otthoni és munkahelyi környezetben a megfelelő szintű biztonság
megteremtése érdekében.

10:30-10:45
Kárpáti Zalán
A jövő és a büdzsé - A Future Combat Systems
tanulságai a modern katonai beszerzések tekintetében
A közelmúltbeli események miatt ismét előtérbe került az európai
fegyverkezés,
illetve
újrafegyverkezés.
Azonban
hiába
csoportosítanánk át nagyméretű összegeket katonai beszerzések és
fejlesztések végrehajtására, ha nem hajtjuk végre azt hatékonyan és
tervszerűen, a technológiai, gazdasági, katonai kereteket figyelembe
véve.
Pazarlással, túlköltekezéssel és csúszásokkal annál nagyobb eséllyel
találkozunk minél több és komplexebb fegyverrendszert szerzünk be.
A helyzet tovább bonyolódik, ha figyelembe vesszük, hogy a hálózatos
hadviselés követelményei miatt az eszközöknek nem csak kezelőikkel,
hanem egymással is „beszélniük kell”.
Az ilyen nagyméretű, „rendszerek rendszere” beszerzések egyik
legszemléletesebb példája a US Army Future Combat Systems (FCS)
modernizációs programja, amely koncepcióját az 1990-es években
dolgozták ki, hivatalosan 2003-ban kezdődött és 2009-ben ért véget,
céljai közül alig teljesítve néhányat. Sikertelensége nagyrészt a
technológiai fejlődés sebességének túlbecslésének, illetve a
terrorellenes háború miatti forrás-átcsoportosításoknak, köszönhető,
ugyanakkor a csúszásokhoz és drágulásokhoz nagyban hozzájárultak a
szervezési problémák is.
Célom az FCS-t esettanulmányként felhasználva bemutatni, hogy
nagyméretű, egyidejű modernizációs programok elindítása esetén
milyen hibákat, csapdákat kell elkerülni, hogy a beszerzés sikeres
legyen

10:45-11:00
Hajnal Norbert
Mesterséges intelligencia a kiberbiztonságban
A mesterséges intelligenciák közelmúltbeli nagymértékű fejlődése nem
csak az innováció és az automatizálás területeire fejt ki jelentős hatást,
hanem a technológia a kiberbiztonságban is kulcsfontosságú szereplő.
Ugyanis minden előnye mellett alkalmazásuk a kibertámadásokban
már nem a jövő kérdése. Ezek a mesterségesintelligencia-alapú
kibertértámadási modellek mind gyakoriságuk, mind potenciális
károkozásukban
jelentősen
túlmutatnak
az
ember-alapú
támadásokon. Ezeknek a támadásoknak a fő célpontjaik a
létfontosságú rendszerelemek, melyek kiesése súlyos, esetekben
helyrehozhatatlan következményekkel járhat. Biztonságuk megőrzése
érdekében tehát egyértelmű, hogy a védekezés során is érdemes
használni a mesterséges intelligenciát, melynek segítségével a
támadók előnyét tudjuk jelentősen csökkenteni, s próbálkozásaikat
nagyobb hatékonysággal elhárítani.
A kutatásom célja felmérni a mesterséges intelligencia potenciális
lehetőségeit, különös tekintettel a kiberbiztonságban való
alkalmazhatóságára a létfontosságú rendszerelemek védelmének
céljából, legyen az például a gépi, vagy a mély tanulás.
Eredményképpen a mesterséges intelligencia alkalmazhatóságának
előnyeit és esetleges hátrányait is részletezem.

11:00-11:15
Ignéczi Márk
A Covid-19 hatásai az amerikai kiberbűnözési trendekre
A COVID-19 világjárvány gyökeresen megváltoztatta az életet, több
millió ember halálát okozta, és számos országot arra késztetett, hogy a
vírus terjedésének megfékezése érdekében az emberek otthon
tartását helyezzék előtérbe. A rutintevékenység-elmélet (Cohen &
Felson 1979) meglátásai alapján megjósolható volt, hogy a COVID-19
befolyásolni fogja az emberek mindennapi életének menetét, rutinjaik
megváltoztatására kényszeríti őket. Ugyanakkor a világjárvány a
bűncselekmény típusától függően eltérő módon befolyásolhatja az
áldozattá válást,az utcai bűncselekmények száma csökkent, míg a
háztartási bűncselekmények száma növekedett. Mindezek mellett a
kiberbűnözéssel kapcsolatos esetek száma megugrott. A világjárvány
hatását vizsgálom a feljegyzett kiberincidensek számainak
összevetésében. Összehasonlítom a járvány előtti és járvány közbeni
adatokat. Megállapítható, hogy kirívó eltérés nem figyelhető meg az
incidensek bekövetkezésében, még így sem, hogy az emberek a
virtuális térbe szorultak legyen szó a munkahelyről vagy akár
oktatásról.
Előadásomban igazolni szeretném, hogy azok az intézmények,
amelyek rendelkeztek üzletmenet-folytonossági keretrendszerrel,
könnyebben vészelték át a koronavírus járvány nehézségeit.
Továbbá, hogy a koronavírus járvány első hullámát követően a
szervezetek megalkották a hiányzó üzletmenet-folytonossággal
kapcsolatos keretrendszereiket, valamint a jövőben több energiát
fektetnek érettségük fejlesztésére.

11:15-11:30
Harmath Klaudia
Fiatalok a kibertérben, avagy a cyberbullying fő
áldozatai Magyarország vonatkozásában
Az előadás során a fiatalok és a cyberbullying jelenségét kutatva
Magyarországon arra a kérdésre keresem a választ, hogy miért a
fiatalokat érinti a legjobban az interneten ért támadás, és hogy miért
pont most tekintem ezt a témát a legaktuálisabbnak (koronavírus,
megnövekedett online jelenlét). Bemutatom a cyberbullying fogalmát
és az egyes eseteit, megjelenéseit. Kitérek az újfajta internetes játékok
és a cyberbullying kapcsolatára (Kék Bálna és Momo), illetve arra, hogy
ezekre a bántalmazásokra a fiatalság miképpen reagál pszichológiai
értelemben, és végül az internetes zaklatás megelőzésére, valamint
megoldására. Ki szeretném emelni továbbá az olyan szervezetek és
alapítványok munkáját, amelyek kampányaikkal hívják fel a figyelmet a
cyberbullying elleni fellépésre (UNICEF Magyarország, Kék Vonal
Gyermekkrízis Alapítvány, Central Médiacsoport és a Hintalovon
Alapítvány). Ugyanakkor, azokat a szervezeteket is szeretném
megemlíteni, melyekhez lehet fordulni az ilyen esetekben segítségért
(Rendőrség, Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztálya).
Azt is megvizsgálom, hogy a kormány milyen lépésekkel igyekszik
biztonságosabbá tenni a gyermekek online térben töltött idejét
(stratégiák).Továbbá olyan koncepciókat is megfogalmaznék, amelyek
révén a fiatalok körültekintőbbek és elővigyázatosabbak, a szülők és a
tanárok pedig figyelmesebbek és előrelátóbbak lennének a
gyermekekkel és az ő biztonságukkal kapcsolatban.
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