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Tóth Norbert: Quo vadis Moldova? Állam az 
ütközőzónában - nemzetközi jogi és politikai 

kitekintés

Első alkalommal, megvitattuk Tóth Norbert tanár úrral
Moldova aktuális kérdéseit. Tanár Úr, friss képekkel és
információval szolgált, hiszen a közel múltban, volt
szerencséje kint kutatni és körbe járni az ország aktuális
helyzetét. Mesélt érdekes államberendezkedéséről,
Romániához való hűségességéről és a helyi szokásokról is.
Érdekesség, hogy az ország egy része kommunista
beállítottságú és tartják a szocialista ideológia
követelményeit a 21. századi formában.



Tanár Úr, elmondása szerint, - ha ma kommunizmust
szeretnénk látni, akkor az a hely adja igazán vissza, milyen
is volt valójában. Elmesélte azt is, hogy többször is
észrevette, hogy megfigyelik különös emberek, akik
hovatartozásáról és útjának céljáról kérdezték.
Megbeszéltük még, Moldovának rövid történelmét, hogy
milyen funkciót töltött be a kora újkor történelmében, és
ma milyen berendezkedésű országgá vált. Egy igen
izgalmas beszámolót hallhattunk és reméljük lesz sok
ehhez hasonló.



Nagy Noémi: A nemzetközi jog szerepe
és lehetőségei a világvége

küszöbén

Második alkalommal, mélyebben foglalkoztunk a nemzetközi
jogi kérdésekkel az Európa Unióban.

Egy igen interaktív előadáson vehettünk részt, Nagy Noémi
tanárnő álltal. Nem csak a „csupasz” joggal foglalkoztunk,
hanem az előadás végén pszichológiai vizsgálatok mentén,
mélyültünk el a világ vége kérdéskör témakörében. Az előadás
prezentációt tartalmazott, mely keretében rengeteg érdekes
képekkel, illetve illusztrációval lettünk gazdagabbak. A
nemzetközi jogot igyekeztük elsajátítani magunknak, illetve
ezt a tudást elmélyíteni a későbbiekre. Visszajelzések alapján,
mindenkinek nagyon tetszett az előadás.



Csapó Zsuzsanna: Államelismerés, állam el nem 
ismerés - Koszovó a nemzetközi közösség szerelem-
vagy mostohagyereke? Avagy Koszovó nemzetközi 

közösségbe integrálódásának sikerei és kudarca

A héten Koszovó állami létjogosultságát és elismertségét pedzegette a
kurzus. Csapó Zsuzsanna tanárnő először egy állam legitimitásának
különböző nézőpontokból való megvizsgálását mutatta be. Bár a
kurzuson résztvevők közül senkinek nem volt nemzetközi joggal
kapcsolatos előzetes ismerete, a tanárnő által hozott történelmi példák
és az általunk felemlegetett aktuális világpolitikai szituációk
interaktívabbá varázsolták az előadást. A balkáni állam konfliktusa
szomszédjával, Szerbiával, a nemzetközi kapcsolatok terén is
eredményezett érdekes helyzeteket: ahogy Koszovó saját
elismertségéért lobbizik, úgy gyűjti az "el-nem-ismerőket" Szerbia;
természetesen a geopolitikai megosztottság itt is felbukkan. Szerbia
"szívügye" Koszovó, és fájlalják a kiválást, rengeteg eldöntésre váró
kérdést kell még megoldani, hogy elsimuljon a feszültség.



Felmerültek olyan kérdések is, hogyha egy állam
hivatalosan nem ismer el egy másik államot, annak tanulói
például hogyan folytathatják tanulmányaikat a legitimitást
el nem ismerő állam egy intézményében? Mi történik, ha
olyan állam kíván csatlakozni egy nemzetközi
szervezethez, ahol nem szükséges, csak a többségnek
elfogadni a csatlakozási kérelmet, de a szervezet
tagállamai között vannak olyanok is, akik nem tekintik
legitim államnak a jövevényt?



Vizi Balázs: Ki az úr a tengeren? Területi viták 
és hatalmi játszmák a dél-kínai tengeren

Kurzus elején az alapokkal kezdtünk. Felmértük dél-kínai
tengert körülvevő országok helyzetét. Leginkább a kínai
felséguralomról beszéltünk és a nem hivatalos területeinek az
elfoglalásáról. Szó volt arról is, hogy Amerikának mennyire
van beleszólása ebbe a konfliktusba. Egy egészen interaktív
órán vehettünk részt. Tanár Úr sok kérdés feltevését
követően próbáltunk válaszolni elhanyagolható ismeretek
birtokában. A kurzus során megismerkedhettünk Kína és az
őt délről körülvevő országok viszonyáról, illetve kissé
kitértünk Amerika kapcsolatára is.

Összegezve nagyon érdekes és informatív kurzuson
vehettünk rész, egy olyan témában, amivel nem találkozunk
mindennap a közéletben.



Horváth Valéria Eszter: Migráció

Ez az alkalmon a migráció kérdéskört vettük végig több
oldalról áttekintve nemzetközi szinten. Megismerkedtünk a
„migráció” fogalom kérdéskörével, hogy valójában ennek
mennyi féle fajtája is van. Első körben a nemzetközi
fogalmakat vettük végig, hogy egy tisztább képet kapjunk a
migrációról, ugyanis a hallgatóság többsége nem volt
járatos a nemzetközi fogalmak kérdéskörével. Nagyon
interaktívra sikeredett az óra menete, ugyanis Tanárnő
folyamatosan kérdezett bennünket, hogy vajon látatlanba
mi lehet egy adott fogalom definíciója. A társaság minden
tagja be tudott csatlakozni az óra menetébe és a
visszajelzések alapján egy kiváló és hasznos tapasztaltokkal
tudtunk kijönni a kurzus végén.



Horváth Valéria Eszter: Környezeti migráció 

Kurzusunk kezdetét egy bemutatkozással kezdtük, hogy
tanárnőnek egyszerűbb legyen a körbetekintés, miszerint a
csoport milyen tudásszinten van nemzetközi jogból. Ezt
követően átbeszéltünk néhány alapfogalmat. Megbeszéltük a
klíma és környezetváltozás különbségeit, hasonlóságait. Mik
jellemzik ezt a két fogalmat. Milyen változások vannak ma
napjainkban, amik ezt a két fogalmat ölelik körül. Ezután a
migráció, letelepedés, vándorlás, illetve a bevándorlás
kérdéskörökkel foglalkoztunk. Melyiknek milyen jelentőségé
van. Mikor melyiket használjuk stb. Végig egy interaktív órán
vettünk részt, ahol Tanárnő folyamatosan tőlünk várta a
lehetséges jó megoldásokat. Igazán izgalmas volt mindenki
számára a visszajelzések alapján.



Hárs András, Nagy Noémi, Tóth Norbert, Csapó 
Zsuzsanna, Vizi Balázs, Horváth Valéria Eszter:

Orosz-ukrán konfliktus nemzetközi jogi 
vonatkozásaiban

Március 8-án tartandó kurzusunk, egy rendhagyó módon
megtartott esemény volt. A jelen helyzetünk egyik fő
eseményéről, az orosz-ukrán konfliktusról tartott előadást
a Nemzetközi Jogi Tanszék tanárai. Első körben Dr. Csapó
Zsuzsanna tanárnő felkonferálásával kezdődött az
esemény, amit aztán Dr. Horváth Valéria Eszter tanárnő
folytatta kiselőadásával, amelyben elmondta a személyes
tapasztalatait az ukrán-magyar határon lévő helyzetről,
dilemmákról és a pozitívumokról is.



Erre reagálva Dr. Hárs András, Dr. Tóth Norbert, Dr. Nagy
Noémi és Dr. Vizi Balázs vitatkoztak, belevonva a
hallgatók gondolatait, illetve a résztvevők kérdéseket
tehettek fel, amelyre hosszas válaszadások következtek.

Összességében egy igen izgalmas eseményen vehettünk
rész, ugyanis egy olyan lefedett gondolatkörön vezettek
végig tanáraink, amellyel sokkal jobban megismerhettük
a jelen életünk meghatározó és a szomszédban dúló
háború körülményeit nemzetközi jogi szempontból.



Szappanyos Melinda: Covid korlátozások értékelése 
az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában 

– tények és jóslatok

Kurzus eseményünk kezdetén egy ismerkedéssel kezdtünk,
hogy Tanárnő is jobban megismerjen bennünket. Ezt
követően pedig prezentált nekünk néhány olyan képet,
szöveget mely a címhez is jól kapcsolódik. Bemutatott pár
érdekes élethelyzetet nemzetközi szinten, hogy milyen
érdekes esetek voltak a covid idején, amelyről még nem is
hallottunk. Ezt követően pedig olyan élethelyzetekről
beszéltünk, ahol nekünk kellett megtalálni a megoldást
több különböző problémára közösen és ezzel együtt, hogy
az illető milyen jogokat sértett meg, amiért ez
bűncselekménynek számított a covid miatt.



Hárs András: Szexuális bűncselekmények az 
ENSZ békeműveleteiben

Kurzusunk elején, ismét egy bemutatkozással kezdtünk,
mert Hárs tanár úr még nem találkozott a társasággal.
Ezt követően Tanár Úr mesélt nekünk ezekről a
bűncselekményekről statisztikai adatok szerint is. Sajnos
ezekre a bűncselekményekre még nem találták meg a
megfelelő megoldást, ezért minket is megkért, hogy több
különböző témákra lebontva mi milyen
megoldásjavaslatot tudunk kitalálni. Itt csoportban
kellett dolgozni és kitalálni ezeket a javaslatokat.



Képek











Magyary Zoltán Szakkollégium

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Nemzeti Tehetség Program

NTP-SZKOLL-21 pályázat


	1. dia: A nemzetközi közjog aktuális kérdései kurzus
	2. dia
	3. dia: Tóth Norbert: Quo vadis Moldova? Állam az ütközőzónában - nemzetközi jogi és politikai kitekintés
	4. dia
	5. dia: Nagy Noémi: A nemzetközi jog szerepe és lehetőségei a világvége küszöbén 
	6. dia: Csapó Zsuzsanna: Államelismerés, állam el nem ismerés - Koszovó a nemzetközi közösség szerelem- vagy mostohagyereke? Avagy Koszovó nemzetközi közösségbe integrálódásának sikerei és kudarca
	7. dia
	8. dia: Vizi Balázs: Ki az úr a tengeren? Területi viták és hatalmi játszmák a dél-kínai tengeren
	9. dia: Horváth Valéria Eszter: Migráció
	10. dia: Horváth Valéria Eszter: Környezeti migráció 
	11. dia: Hárs András, Nagy Noémi, Tóth Norbert, Csapó Zsuzsanna, Vizi Balázs, Horváth Valéria Eszter: Orosz-ukrán konfliktus nemzetközi jogi vonatkozásaiban
	12. dia
	13. dia: Szappanyos Melinda: Covid korlátozások értékelése az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában – tények és jóslatok
	14. dia: Hárs András: Szexuális bűncselekmények az ENSZ békeműveleteiben
	15. dia: Képek
	16. dia
	17. dia
	18. dia
	19. dia
	20. dia

