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Köszöntő

Sivák Veronika

főszerkesztő

Drága Olvasó!
A most kezedben tartott Semester
különlegesnek mondható—
legalábbis számomra egészen biztosan az: ez az utolsó kiadvány, melynek megszületésénél főszerkesztőként vehetek részt. Bár a tavalyi,
rekord oldalszámú magazin terjedelmét az ideivel nem sikerült megdönteni, a tartalom gazdagsága és
sokszínűsége mit sem változott: elolvashatod tagjaink kutatásainak
rövid összefoglalóit, beszámolunk az
elmúlt akadémiai év szakmai eseményeiről, bepillantást nyerhetsz
közösségünkbe, valamint könyvet,
filmet és cikket is ajánlunk elolvasásra, illetve megtekintésre. Úgy
gondolom, a Semesteren keresztül
tárul fel legrészletesebben Szakkollégiumunk világa, ennek felfedezéséhez kívánok örömteli olvasgatást!
Főszerkesztőként viszont most búcsúzom. Köszönöm, hogy az elmúlt
2 évben összesen 4 kiadvány (3 Semester és egy karácsonyi kü
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lönkiadás) megjelenésénél tevékenykedhettem, így adva átfogó képet a Magyaryról a külvilágnak. Köszönöm, ha olvasóként mind a 4 kiadványnál velünk tartottál. Köszönöm mindazoknak, akik segítettek
a szerkesztés sokszor nehéz munkájában, különösen Nánási Nikinek,
aki most is, mint mindig, megalkotta ezt a csodálatos dizájnt. Ez a köszönet-áradat talán jobban illene
egy regény elejére, ahol az író háláját fejezi ki valamennyi rokona,
kedves barátja, a szerkesztője, a
kritikusa és mecénása felé. Én ezt a
képzeletbeli köszönetmondást a regényem végére illesztem, hiszen
számomra egy korszak lezárult,
amelyért rendkívül hálás vagyok
mindazoknak, akik azt még inkább
szebbé tették—a Magyarysoknak.
Kedves Olvasó, elcsépelt szavak helyett a kedvenc Gyűrűk Ura idézetemet hagyom itt: „A világ valóban csupa
veszedelem, és sok a sötét hely; de sok minden akad, ami szép, s bár a szépség ma
mindenütt szomorúsággal keveredik, attól
a szép még csak szebb lesz.”

Trnka Norbert

Köszöntő

elnök

Kedves Olvasó!
Hatalmas örömmel tölt el engem, Remélem most is, mint minden
mint Szakkollégistát, hogy ismét évben örömmel fogjátok fogadni
elkészülhetett a Semester. A leg- az idei Semestert is. Bátorítok
egyszerűbb módja annak, hogy mindenkit, aki ezt a köszöntőt
kifejezzük a Magyary iránti sze- olvassa, hogy jövőre ő maga is
retetünket az, hogy papírra vetjük publikáljon a Semesterbe, hiszen
gondolatainkat,

érzéseinket

és ez valóban egy olyan dolog,

szemléletmódunkat, hogy ez által amely rólatok szól, és nektek
a jövő Szakkollégistáinak is átad- szól.
hassunk egy keveset abból, ami
minket a Magyary Zoltán Szak-

Barátsággal,
Trnka Norbert

kollégium tagjaivá tesz.

Elnök
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Kiss Adrienn

A kiberbiztonsággal kapcsolatos
területekkel foglalkozva általánosan egyet lehet abban érteni, hogy
a
létfontosságú
rendszerek
(gyakorta használt terminológiában: kritikus infrastruktúra) védelme kiemelt jelentőséggel kezelendő terület. Magyarországon is,
ugyanúgy, mint általánosságban
bárhol,
a
villamosenergiarendszerek védelme fontos szerepet tölt be a kritikus infrastruktúravédelemben. Interdependens módon ezek a rendszerek kapcsolódnak más szektorokhoz is, így elmondható: „Ha áram nincs, semmi
sincs.” Ha a villamosenergiaellátás és ennek biztonságáért felelős szervezetekre gondolunk, akkor tudnunk kell, hogy az általuk
használt egyes berendezések vagy
rendszerek nem mondhatók áthatolhatatlanabbnak, mint a többi
szektornál található IT rendszer.
Azonban attól, hogy esetlegesen
kevesebb támadás éri egyelőre az
energiaszektort (mint a többit),
nem lehetünk felelőtlenebbek a
védelem kialakításakor. De mit
értünk kritikus infrastruktúra alatt?
Milyen a hazai villamosenergiarendszer és hogyan kapcsolódik az
interdependenciához? Miért a legkritikusabb szektor az energiaszek8

tor? Mivel jár a szóban forgó elem
sérülékenysége és milyen hatással
van a többi szektorra nézve a megtámadása?
Előadásaimban a tanév során többek között szó volt a villamosenergia-rendszereket fenyegető veszélyekről, kockázatokról és támadási
vektorokról, illetve a hazai villamosenergia-ellátással összefüggésbe hozható két fő szervezetről. Továbbá feltártam a villamosenergiatermelés, átvitel és elosztás folyamatainak védelmét biztosító ICS/
SCADA-komponensek kiberbiztonsági fenyegetettségét és az ezzel
összefüggő
kihívásokat.
Ugyanis szem előtt kell tartanunk
például, hogy egy nagyvállalathoz
tartozó IT rendszer nagyrészével
ellenétben egy, az előbb említett
ICS/SCADA-komponensek körülbelül 20 évre kerülhetnek üzembe
helyezésre. Tehát gondoljunk bele,
hogy ezután hány olyan komponens működik, amely esetében már
nem garantál a gyártó bármiféle
támogatást, így a sérülékenységek
kijavítása halmozottan elmarad.
Vajon a villamosenergia-rendszer
a legkritikusabb infrastruktúra?
Kutatásaim során erre kerestem a
választ.

Elter Norbert

A pályamű átfogó képet
nyújt Franciaország kiberbiztonsági
stratégiájáról,
modelljéről. A kutatás célja,
hogy részleteiben ismertesse Franciaország kiberbiztonsági stratégiáját, modelljét, és ezzel hiánypótló
szakirodalmat hozzon létre
Magyarországon. További
célja, hogy választ adjon
arra, hogy hogyan szerepelnek a franciák Európában a
kiberbiztonság
területén,
illetve még fontos cél, hogy
következtetni lehessen a
francia kiberbiztonság jövőbeli kilátásaira és lehetőségeire.
A dolgozat Franciaország kiberbiztonsági stratégiájának történelmi áttekintésével kezdődik, hogy
megértsük, hogyan alakult
ki a kiberbiztonság Franciaországban, mikor és minek
hatására eszméltek rá, hogy
ez egy olyan fontos képessége az országnak, amit fejleszteni kell. Ezt követően
Franciaország kiberbiztonsági modellje kerül górcső
alá a francia kiberbiztonsági
jogi eszközök és stratégiák
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elemzésével, illetve a francia cégek kiberbiztonsági
tevékenységének elemzésével. Itt érdemes kiemelni a
francia katonai stratégia
kiberbiztonsági területének
jelentőségét, illetve Franciaországot, mint nemzetközi kiberbiztonsági szereplőt a nemzetközi kezdeményezéseivel, mint például a
párizsi felhívás.
Arra a kérdésre keresi a kutatás a választ,
hogy hogyan szerepelnek a
franciák Európában a kiberbiztonság területén. A kutatás megállapította, hogy
Franciaország kiemelkedően jól teljesít a kiberbiztonság területén a nemzetközi
kiberbiztonsági helyzethez
mérten. Rendkívül felkészült állam, mivel rengeteg
támadás éri, így az érdekében áll felkészültnek lennie,
illetve komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy tájékoztassa a francia internet
felhasználókat, így az emberi mulasztás esélyeit a
minimálisra képes csökkenteni a kiberbiztonság területén.

A kutatás végén következtetéseket vontam le a francia kiberbiztonság jövőbeli kilátásaira, lehetőségeire nézve. Itt ki szeretném emelni a
kiberbűnözés növekedésének tendenciáját, mivel rendkívül jövedelmező tevékenység, és a jövőben
még nagyobb potenciált rejt magában. Emiatt folyamatosan fejleszteni kell a kiberbiztonságot és vonzóvá tenni befektetés szempontjából,
hogy ne realizáljunk veszteséget a
kibertámadások miatt. A 2022-es
választások közeledésével egyre
fontosabb lesz a demokratikus fo-

lyamatok informatikai védelme.
Álláspontom szerint Franciaország
jó úton halad, a nemzetközi színtéren a helyzete kedvezően fog alakulni.
A témában történő folyamatos elmélyülés során arra törekedtem, hogy újabb és újabb kutatási
irányokat rögzítsek, amelyekkel
jelen kutatás a későbbiekben kiterjeszthetővé válik. A jövőben folytatni lehetne a kutatást a francia
modell összehasonlításával a többi
európai állam modelljével bővebben.

„Franciaország kiemelkedően jól teljesít a
kiberbiztonság területén a nemzetközi
kiberbiztonsági helyzethez mérten.”
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Érsek Kitti

Az ENSZ Alapokmánya
negyvenöt alkalommal utal
a „béke” kifejezésre. A legtöbb esetben ennek a szónak a használata a biztonsággal - mintsem az emberi
jogokkal – párosul. Egyéb
esetekben az Alapokmány
kiindulópontot ad a béke
újbóli, a háborúk keretein
kívüli elképzeléséhez. A
Biztonsági Tanács 2000.
október 31-én elfogadta a
Nők, Béke és Biztonság
határozatot, amely megerősíti a nők fontos szerepét a
békefenntartásban.
Kutatásom tárgyaként vizsgáltam a Tanács Nőkről, a
Békéről és Biztonságról
szóló 1325/2000-es határozatát, illetve a fegyveres
konfliktusok és a nők kapcsolatát. A 2000. október
31-én elfogadott határozat
megerősíti a nők fontos
szerepét a konfliktusok
megelőzésében, megoldásában, a béketárgyalásokon, béketeremtésben, békefenntartásban és a konfliktus utáni újjáépítésben.
Megállapítható, hogy a békeműveletekben egyre elő11

kelőbb helyet foglalnak el a
polgári lakosság - különösen a nők és gyermekek,
mint a fegyveres konfliktusok által hátrányosan érintett túlnyomó többség –
védelmére, a szexuális kizsákmányolás és bántalmazás jelenségének visszaszorítására, a nők, mint a konfliktusok megelőzésében és
megoldásában
résztvevő
felek szerepének növelésére, a nemek közti egyenlőség elérésére törekvő határozatok. Kutatásom elsődleges célja választ adni arra
a kérdésre, milyen hatással
vannak a fegyveres konfliktusok a nők jogaira. Mivel
a nők és a férfiak különböző módon élik meg a konfliktusokat, különböző módon hat rájuk a felépülés,
gyógyulás folyamata. Ebből kifolyólag speciális intézményesített eszközök és
lépések bevezetése szükséges. Célom, hogy elemezzem, a Határozat milyen
rendelkezéseket állít fel a
nők jogaival kapcsolatos,
illetve azokat érintő kérdésekben. Ezt követően misz-

szióspecifikus példákkal mutatom
be, hogy e rendelkezések hogyan is
jelennek meg a jelenleg zajló fő
békeműveletekben
(MINUSCA,
MINUSMA, MONUSCO, UNISFA, UNMISS), amelyekben az
NGO-k nem csak igyekeznek megerősíteni a meglévő mechanizmusaikat, hanem teret is nyitottak a
nőknek a DDR, SSR programokban és a konfliktusmegelőzésben.

A legvégső szakaszban – a sikeresen lezárt UNMIL és UNOCI mandátumának vizsgálatával - arra a
kérdésre keresem a választ, hogy a
női békefenntartók hogyan tudnak
hozzájárulni a viták békés rendezéséhez. Zárásként, az implementáció
hatékonyságára vonatkozó javaslatokat fogalmazok meg a Pekingi
Platform iránymutatása alapján.

„Mivel a nők és a férfiak különböző módon
élik meg a konfliktusokat, különböző módon
hat rájuk a felépülés, gyógyulás folyamata.”
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Sivák Veronika

Az Európai Unió 2005-ben
fogadta el a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvet, melyet
hazánk 2008-ban implementált. A szabályozás célja, hogy egységesítse a fogyasztóvédelmi jogot az
Unió területén, és ezáltal
magasabb fokú jogbiztonságot teremtsen, és a fogyasztóvédelem magas szintjét
valósítsa meg. A dolgozat
ezen irányelv bizonyos
pontjaira fókuszál, és ragad
ki egy-egy gondolatot a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok világából.
Dolgozatom a tisztességtelenség-tisztesség fogalmaknak az erkölcsi-jogi összevetésével kezd, bemutatva
ezek szerepét a közjog, a
magánjog és a fogyasztóvédelem területén. Ezután tárja fel az irányelv megalkotásának szükségességét, valamint rámutat más kontinensbeli államok szabályozására, majd az irányelv
felépítését követve részlete-
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zi az egyes szabályozási
szinteket, ezeknek egymáshoz való kapcsolatát. A dolgozat vizsgálódásának középpontjában az áll, hogy
az elmúlt, több mint egy
évtizedben az irányelv a
benne foglalt rendelkezések
érvényesülésének milyen
mértékben tudott eleget tenni. Ennek a kérdésnek feltárására a vonatkozó hazai és
uniós joggyakorlatokon keresztül kerül sor, valamint a
dolgozat elsődleges kutatási
eszközeként szolgáló kérdőív segítségével, mely a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok mindennapokban való megjelenését
mérte fel. Dolgozatom a de
lege lata és de lege ferenda
gondolatok mentén összegzi a kutatás során feltárt
eredményeket, és fogalmaz
meg javaslatokat a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok lehetséges szabályozási irányaira vonatkozóan.

Torda Sztella

A kutatásom célja az volt, hogy a
globalizáció jelenségét átfogóan
megvizsgáljam. A kutatás fókuszában az államok, a nemzetállamok
álltak. A téma aktuális, ugyanis a
globalizáció kiemelt figyelmet kap
a XXI. században, és az emberek
létére is hatással van. A kutatásomban a globalizációról alkotott
álmokat és víziókat kíséreltem
meg szembesíteni a valósággal.
Arra kerestem a választ, hogy milyen kihívások és tendenciák jelennek meg e jelenség révén, amelyek
hatással vannak a nemzetállamok
működésére, és próbára teszik az
erejüket.
Annak a felvetésnek a vizsgálatára
is kitértem, hogy a globalizáció
jelensége és kihívásai milyen területeken hoztak változást a szuverén
nemzetállamok életében. A meglévő hazai és nemzetközi szakirodalom alapos vizsgálatával pedig a
globalizáció fogalmi megközelítéseit is bemutattam, ezekről összefoglaló elemzést is készítve.
A globalizáció ,,kitágítja” a világot, így például egyre több embernek van lehetősége arra, hogy minél gyakrabban, és változatosabb
desztinációkra elutazzon. Úgy tűnik, mintha az államhatárok kezdenének elmosódni. Így felmerül a
14

kérdés, hogy lehetséges lenne-e,
hogy a határokkal elválasztott államok egy globális egységbe tömörüljenek valamikor, egy világállam
keretében, egy egységes kormányzat égisze alatt? Leáldozóban van
a nemzetállamok csillaga, avagy
fennmaradnak-e? A világ egyre
bonyolultabbá válik, egyre kevésbé átláthatóbb, így számos hasonló
kérdés felvetődik még: van-e realitása annak, hogy kialakuljon egy
planetáris kiterjedtségű állam?
Fennállnak-e a megfelelő feltételek a létrejöttéhez? A XXI. századi
globális kihívások tekintetében
meg kell vizsgálni, hogy ezeket
egy állam vagy egy világállam
tudná-e hatékonyabban kezelni. Az
egyének kihez fordulhatnának?
Egy nemzetállamhoz, vagy inkább
bíznák az ügyeik megoldását a
globális államra? A globális kormányzás gondolatát is analizálom.
A kutatásomban elemeztem azt,
hogy a globalizáció hogyan hat az
államok tekintetében az identitásra
és a kultúrára. Létre jöhetne-e e
globális identitás? Kitértem arra is,
hogy mennyi valóságalapja van
annak, hogy a világ sokszínű embertömegéből kialakuljon egy globális társadalom.

Szücs Lotti

Kötődés vagy bosszúvágy?
Ez a kérdés, ami felmerül
bennem a 2020-as örményazeri háború kirobbanásának okainak, indokainak
elemzése
során.
2020.
szeptember 27-én az örmény kormány szükségállapotot hirdetett, így az azeri
konfliktus
határháborúvá
változott. A kutatásom során a nemrégiben történő
hegyi-karrabahi konfliktus
kapcsán különböző hazai és
nemzetközi szakirodalmakat dolgoztam fel. Hogyan
jutott el Hegyi-Karrabah az
1988-ban kezdődő örmény
társadalmi válságtól addig,
hogy a nemzetközi közösség hivatalosan Azerbajdzsán új államának részeként ismerte el az enklávét?
Az örmény identitású lakosság a területhez való kötődésükre, a jelenlegi etnikai
viszonyokra és a történelmi
hagyományokra hivatkozva
akarja jogát érvényesíteni
Azerbajdzsánnal
szemben. Az azeri nép ragaszkodása Hegyi-Karrabahhoz
a bosszúvágyból fakad,
ugyanis erősen érzik még az
1988 és 1994 között lezaj15

lott hegyi-karrabahi háború
okozta sebeket: egymillió
menekült és több tízezer
halott azeri emléke, valamint a nemzetközileg elismert területeik 20 százalékának elvesztése. Emellett
meg kell említeni a konfliktus lehetséges globális terjeszkedését is: Törökország
Azerbajdzsánt, míg Oroszország Örményországot támogatja. Vajon a szövetséges országok és a militarista
erők nagysága mennyire
befolyásolta a hosszú éveken keresztül tartó ellenségeskedés végső kimenetelét? Emellett meg kell említeni, hogy Azerbajdzsán
szoros szövetséget épített ki
a NATO tag Törökországgal, míg Örményország maga is KBSZSZ tag, emiatt a
két katonai tömb nyílt háborúvá való kibontakozásának
esélye is felvetődött gondolatként. Valóban a konfliktusok alapja az etnikai különbségek, illetve a területszerzés? Vagy egy nemzetközi szinteken mozgó, katonai szövetségeket megmozgató nyílt konfrontáció része ez az eseménysorozat?

Előadásomban e kérdéseket taglalva egy komplex választ kívánok
adni az okok, indokok feltárásával,
miközben megpróbálom felfedni a

múltban történő események kihatását a mostani konfliktusban
veszteséget szenvedő „itt és most”
élő emberek helyzetére.

„Hogyan jutott el Hegyi-Karrabah az 1988ban kezdődő örmény társadalmi válságtól
addig, hogy a nemzetközi közösség
hivatalosan Azerbajdzsán új államának
részeként ismerte el az enklávét?”
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Gergi Tamás

A mai modern világban
az emberek többsége,
amikor közigazgatásról
van szó, rögtön a kormányhivatalokra,
minisztériumokra gondolnak, ám közigazgatás
egyik legfontosabb szereplője a helyi önkormányzatok.
Magyarországon több
ezer önkormányzat található, amelyek különböző
erőforrásokkal
rendelkeznek, és eltérő
lehetőségeik
vannak,
ennek következtében a
polgármesteri
hivatal
vezetőjének is alkalmazkodnia kell az önkormányzat sajátosságaihoz.
Kutatásom kiterjedt a
jegyző jogállására, a
jegyzőre vonatkozó általános szabályokra, az
összeférhetetlenségi
szabályokra, a díjazásra,
a munkáltatói jogkörökre, a feladat és hatáskörökre, kitértem emellett
a közös önkormányzati
hivatal jegyzőjének a
tevékenységére is.
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Dolgozatom során a fent
említett díjazás köre
elemzésre került. A kutatásom során azt a fő
célt tűztem ki. hogy betekintést tudjak nyerni a
lehető legapróbb önkormányzattól a lehető legnagyobb önkormányzat
jegyzői működésébe, ezt
a célt egy interjú készítésével értem el. A kutatás során több a témához
kapcsolódó cikk inspirált, emellett kiemelkedően sokat segített a
dolgozatom megírásához a Feik Csaba (2019)
Magyarország helyi önkormányzatai
című
könyve és 2011. évi
CLXXXIX.
törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól végezetül a 2011. évi
CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről. A dolgozatomban
igyekszem
gyakorlati
oldalról vizsgálni a kérdést, ennek következtében módszertanilag az
interjúkra alapozom.

Kiss Rebeka

Kutatásom a minőségi jogalkotás
egyik garanciális elemének, a törvények indokolási kötelezettségének vizsgálatára irányul, melynek
kiemelkedő fontossága és aktualitása megalapozott azáltal, hogy
egy régóta problémaként fennálló
és mind a mai napig nem orvosolt
problémakör átfogó vizsgálatára
vállalkozik.
Napjainkban az Országgyűléshez benyújtott törvényjavaslatok
ugyan pro forma tartalmazzák a
kötelezően csatolandó, iránymutatásként szolgáló indokolásokat,
melyek elvi szinten alkalmasak
kell legyenek arra, hogy bemutassák azokat a társadalmi, gazdasági,
szakmai okokat, amelyek indokolttá teszik a szabályozást, valamint
az elérni kívánt célokat, a várható
hatásokat. Ezzel szemben a gyakorlatban az indokolások sokszor
csupán a normaszöveget ismétlik
meg, vagy annak szövegszerű átiratát képezik, ezáltal az indokolások számos esetben formálissá és
üressé válnak.
Kutatásom során vizsgáltam a
jogalkotói indokolások kialakulásának elvi és történeti alapját, az
indokolások intézményesített rendszerét, funkcióját. Különböző indikátorok segítségével lehatároltam
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az indokolások normativitásának
kérdését. Választ adtam arra, hogy
a jogalkotásban – a vonatkozó jogszabályok folyamatos módosítása
mellett – miért maradt az indokolási kötelezettség mind a mai napig kvázi lex imperfecta. Kvantitatív kutatás keretében adatgyűjtést
végeztem és egy olyan komplex
adatbázist állítottam össze, amelyben az 1990–2018 között kihirdetett törvények és az azokhoz csatolt indokolások számbeli mutatóit
rendszereztem. A kapott eredmények alapján megállapítást nyert,
hogy 1990-től 2018-ig az indokolások átlagos hossza a törvények
átlagos hosszától egyre nagyobb
arányban tér el.
A szakirodalomban a jogalkotással kapcsolatos diskurzusok túlnyomó többsége a diszfunkciók
között említi meg a törvények jogalkotói indokolásának gyakorlatát,
a problémakör kifejtésére, a feltárt
problémák mögött meghúzódó
okok elemzésére és megoldási módozatok felállítására senki nem
vállalkozott. Éppen ezért elmondható, hogy a törvényalkotás e
szegmensét vizsgáló kutatásom
eredményeként megírt pályamű
hiánypótló jelleget kíván betölteni,
olyan kutatási kérdésekre választ

adva, melyek a hazai szakirodalomban még nem kerültek megválaszolásra. Kutatásom zárásaként a normatív szabályozások részletezését és a gyakorlattal
együtt történő továbbfejlesztését előmozdító, a mi-

nőségi jogalkotással szemben támasztott követelményeknek való megfelelés
irányába való elmozdulást
segítő de lege ferenda javaslatokat
fogalmaztam
meg.

„A gyakorlatban az indokolások
sokszor csupán a normaszöveget ismétlik
meg, vagy annak szövegszerű átiratát
képezik, ezáltal az indokolások számos
esetben formálissá és üressé válnak.”
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BENKÓ PÉTER

A magyar gazdaság helyzete
2008-tól napjainkig kurzus
A Közgazdaságtani és
Nemzetközi Gazdaságtani Tanszék munkatársainak jóvoltából
az idei tavaszi félévben Szakkollégiumunk tagjai részt vehettek a magyar gazdaság helyzete
2008-tól napjainkig c. kurzuson.
A járványhelyzet miatt a kurzus
alkalmai az online térben kerültek megrendezésre, azonban ez a
körülmény nem befolyásolta az
előadások minőségét. Az öt alkalmas kurzuson behatóan megismerhettük a magyar gazdaság
jelenlegi helyzetét, illetve annak
változását a 2008-tól kezdődő
periódusban.
A téma feldolgozása során
megismerhettük Magyarország
külkereskedelmi berendezkedését és kapcsolatait, az adózás és
adóztatás változásait, illetve ismereteket szerezhettünk arról,
hogy hogyan változott a magyar
államháztartás helyzete, szerkezete és az állam gazdasági sze-
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repvállalása az elmúlt időszakban. A hazai vonatkozások mellett kitértünk a regionális összefüggésekre is, így vizsgálatunk
tárgyát képezte Magyarország
szerepe az Európai Unióban.
Megtudhattuk, hogy mélyült,
vagy lazult-e a magyar gazdaság
nemzetközi integráltsága, illetve, hogy az EU tagság milyen
gazdasági eredményeket ért el
az elmúlt években és milyen kilátásokkal kecsegtet a jövőre
nézve.
A foglalkozások interaktív
módon, jó hangulatban teltek, és
a félév végére egy átfogó képpel
gazdagodhattunk Magyarország
gazdasági helyzetét illetően. Ezutón is szeretném megköszönni
a lehetőséget a Szakkollégiumnak és az oktatóknak: Dr. Fülöp
Katalinnak, Dr. Kertész Krisztiánnak, Dr. Pásztor Szabolcsnak
és Dr. Szemlér Tamásnak.

A kurzusról képékbén
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VATAI SÁRA

Jogesetmegoldó
kurzus
A 2020/2021-es tanév tavaszi félévében a Magyary belső
képzési rendszerének részeként
az egyik választható kurzus a
Jogesetmegoldó kurzus volt. A
kurzus a frontális oktatástól eltérően igen interaktív formában
valósult meg. Az oktatókkal
együtt, a segítségükkel oldottunk meg jogeseteket a nemzetközi jogtól kezdve a polgári jogon keresztül egészen a közigazgatási jogig. A kurzust öt
különböző tanszék: a Nemzetközi Jogi Tanszék, a Civilisztika
Tanszék, az Európai Köz-és Magánjogi Tanszék, a Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék
és az Emberi Erőforrás Tanszék
oktatói tartották, így igen széleskörűen ráláthattunk arra, hogy a
különböző jogágakban milyen
jogesetek fordulnak elő, illetve
hogyan is kell ezeket az eseteket
megoldani. A jogesetek megoldása mellett az oktatók tanácsokkal is elláttak bennünket
arra vonatkozólag, hogy hogyan
kell megoldani egy jogesetet,
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mik azok a fő lépések, amik
mentén haladni kell egy ügy
kapcsán. Az általános metodikán túl mindig az adott jogághoz
kapcsolódó egyéb módszereket
is megismertették velünk a tanárok.
Az első alkalommal egy fiktív nemzetközi jogesetet oldottunk meg, majd az ezt követő
alkalommal már a polgári jog
vizeire eveztünk. Ezen az alkalmon két jogesettel foglalkoztunk, amelyek közül az egyiket
közösen beszéltük meg, majd a
kurzus második felében egy
igen interaktív módon próbáltunk megoldást találni az ügyre,
ugyanis két csoportra lettünk
osztva és a Civilisztika Tanszék
két oktatója vezetésével érveket
gyűjtöttünk a felperes és az alperes képviselete mellett, illetve
a másik fél ellen, majd ezt követően öt percben mind a két képviseleti fél előadta érveit. A harmadik alkalommal is igen érdekes jogesetekkel foglalkoztunk,

ugyanis azok az Európai
Unióhoz kapcsolódtak.
Az egyik a versenyjoghoz volt köthető, a második a kereskedelmi joghoz és az Európai Unió
négy szabadsága közül az
áruk szabad mozgásához
volt kapcsolható, végül
az utolsó jogesetnél a
munkavállalók
szabad
mozgásából indultunk ki.
A kurzus következő alkalmán a közigazgatási
joghoz kapcsolódóan egy
jegyzőhöz benyújtott bir-
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tokvédelmi
kérelmet
vizsgáltunk, végül az
utolsó alkalom is a lehető
legaktívabb módon folyt,
ugyanis itt is jogvita szereplőit kellett képviselni
csoportokra bontva, majd
érvelni az álláspontok
mellett a jogszabályok
segítségével. Összességében elmondható, hogy a
kurzus élvezhető volt és
minden résztvevő hasznos ismereteket szerzett a
jogesetmegoldás gyakorlatával kapcsolatban.
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TRNKA NORBERT

Kína kurzus
A 2020-2021-es tavaszi félévben tartotta Szakkollégiumunk a már-már szokásossá
váló Nemzetközi kurzusát.
Jelen szemeszterben tagságunk igényeit figyelembe
véve döntöttünk úgy, hogy
nemzetközi témában a Kínai
kultúrát helyezzük a figyelem középpontjába. A kurzus vezetésére a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Kínai tanszékét kértük fel, a
tanszék vezetője P. Szabó
Sándor Tanár Úr pedig készségesen elvállalta a kurzus
vezetését.

lamról. Így az alkalmak során érintettük, a Kínai közigazgatás működést, a pártrendszert és a gazdasági sajátosságokat, de a Kínai filozófia és vallás érdekes világába is betekintést nyerhettünk a kurzus során.

Nagy megtiszteltetés volt
számunkra továbbá, hogy az
eseménysorozat
zárásaképp P. Szabó Sándor Tanár
Úr, meghívta kurzusunk tagjait, a Kínai Tudományos
Diákkör egy zártkörű előadására, ahol a Tanár Úr saját kutatási eredményeit prezentálta, a Muhi csata pontos
helymeghatározásáról, köA félév során öt kurzus al- zépkori Kínai források felkalmat terveztünk, amelye- használásával.
ket sikerült is mind megvalósítanunk. A koronavírus Összegezve úgy gondolom,
járvány következtében, a hogy a kurzuson résztvevő
tavaszi szemeszter, így a Kí- Szakkollégisták a pandémiás
na kurzus is át került online helyzet ellenére, olyan haszformátumba. A kurzussal az nos ismeretekkel gazdagodvolt a célunk, hogy egy tak az alkalmak során ameolyan átfogó előadás soro- lyek segítségével a Kínáról
zatban vegyenek részt a alkotott képük az átlagosnál
Szakkollégium tagjai, ahol egy összetettebb/árnyaltabb
egy komplex körképet kap- látásmódot fog biztosítani
hatnak a Kínáról, mint ál- számukra a jövőben.
25
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SÁNDOR VIKTÓRIA

Kutatásmódszertan
kurzus
A kutatásmódszertan kurzus 2021 tavaszán került
megtartásra a Microsoft
Teams-en keresztül. Ez egy
4 alkalomból álló kurzus
volt, ahol betekintést nyerhettünk a kutatási folyamat
különböző
stádiumaiba.
Minden alkalommal egy-egy
kutatási szakasz lépéseiben,
folyamataiban mélyültünk
el. A Kutatás alapjaiba, témaválasztásba; a kutatás előkészítésébe; az adatgyűjtés
különböző módszereibe; végül a birtokunkba került adatok feldolgozásának mód-
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szereibe.
Minden alkalommal hasznos tanácsokat kaptunk egyegy kutatási szakasszal kapcsolatban. Mire érdemes figyelni, milyen hibákat érdemes elkerül. Számos hasznos ismerettel és tanáccsal
lettünk gazdagabbak ezen
alkalmak után.
Ezúton is köszönjük Berényi László tanár úrnak,
hogy vállalta a kurzus megtartását, és ilyen hasznos ismeretekkel gazdagította tudásunkat!

ZSIGMOND ZSÓFIA

Versenyképes tudás és
hatékony karriertervezés
A friss diplomás kezdő munkavállaló dilemmái: Vajon az egyetem
falai közt megszerzett főként elméleti tudás elegendő lesz-e, ahhoz, hogy egy képességünknek és
elképzeléseinknek megfelelő állásba kerülhessünk? Hogyan lehet ,,betörni” a munkaerőpiacra?
El lehet-e kerülni a kiégést? Az
elhatározáson kívül mi szükséges a
karrierváltáshoz? A tavaszi félévben induló Versenyképes tudás és
hatékony karriertervezés kurzuson
Bokor András - a szakkollégium
alumnusa és korábbi elnöke - vezetésével ezen kérdésekre kaphattunk részletes válaszokat.
Az online formában megvalósuló
kurzus a résztvevők folyamatos
bevonására épült azzal, hogy például az első alkalom előtt mindenkinek egy karriertervet kellett készítenie majd később gondolkoznia
azon, hogy a közigazgatási hierarchiában milyen pozícióban képzeli
el magát tíz év múlva és vajon mi
lehet az a három legfontosabb képesség, amellyel egy mai közigazgatási vezetőnek rendelkeznie kell.
A meghívott oktatók az MZSZK
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alumni közösségének tagjai –
olyan volt szakkollégisták, akik a
közigazgatásban vagy a magánszférában tevékenykedve mind
sikeres pályát futottak be – adták
át személyes tapasztalataikat egyben elérhetőségeiket is, így lehetőséget teremtve arra, hogy a jövőben keressük őket és forduljunk
hozzájuk bizalommal. Mindezek
mellett a kurzus közben is bármikor feltehettük kérdéseinket a kabinetfőnöki munkával, az egyetemi oktatói karrierrel kapcsolatban,
vagy ha éppen arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen az élet külföldön, hogyan lehet elhelyezkedni
egy nemzetközi szervezetnél, milyen képességek megléte segítheti
egy külgazdasági attasét abban,
hogy nőként megállja a helyét az
arab világban, Abu Dhabiban.
Minden második héten különböző
és egyben lenyűgöző életutakat
ismerhettünk meg azok valamenynyi buktatóival, nehézségeivel és
felemelő pillanataival együtt. Azzal, hogy az alumna és alumnis
tagok őszintén és kendőzetlenül
megosztották velünk a karrierjük
építése közben őket ért jó és rossz

tapasztalataikat; segítettek
minket abban, hogy valós
képet kaphassunk a munka világáról és elkezdjük
fejleszteni azon készségeinket, melyek megléte a
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céljaink, az álmaink felé
vezető úton hasznosnak
bizonyulhat és végső soron hozzájárulhat a sikerünkhöz.

TRNKA NORBERT

I. Magyary Konferencia
2020. október 2-án a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Oktatási épületében tartottuk meg
az I. Magyary Konferenciát,
mely tudományos konferencia
szakkollégiumunk szervezésében került megrendezésre.

egy délelőtti és egy délutáni
szakaszban zajlottak. A konferencia interdiszciplináris jellegének érdekében az előadások
n y o l c
s z e k c i ó ban (Államelmélet, Közgazda
ságtan, Alkotmányjog, Szociológia, Politológia, Nemzetközi kapcsolatok, Biztonságpolitika, Kiberbiztonság) zajlott.
Konferenciánk mérlege 27 előadó 6 szakkollégium és 1 diákszervezet képviseletében,
amelyre - különösen a pandémiás helyzetre való tekintettel
- igen büszkék vagyunk. Többen, akik nem tudták vállalni
a személyes jelenlétet, digitális formában is megtartották
előadásaikat.

A Magyary számára a közösségépítés mellett mindig is
kiemelten fontos volt tagjainak tudományos életben való
aktív részvétele, ezért egy interdiszciplináris tudományos
konferencia létre hívása már
egy ideje megfogalmazódott a
szakkollégium életében. Sajnálatos módon azonban a vírushelyzetre való tekintettel a
részvételt az előadók és szekcióvezetők körére kellett szűkítenünk.
Mint előadó, számomra és
még sokak számára is ez volt
A konferencia felépítése egy az első tudományos jellegű
majd egésznapos programso- konferenciája. Úgy vélem,
rozatot foglalt magába, ahol hogy minden olyan hallgató
az előadások két szakaszban, számára, akik az egyetemi tu30

dományos életüket szeretnék elmélyíteni, a
Magyary
Konferencia
egy csodálatos lehetőséget jelentett. Egy ilyen
esemény kiváló alkalmat biztosít arra, hogy
több szempontból megismerjük a kutatás, a
tudományos munka és
az előadás szépségeit,
továbbá nehézségeit is.
Mindezt pedig egy komoly tudományos közegben, más előadók és
felkészült szekcióvezet ő k
k í s é r t é -
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ben. Bátorítom minden
hallgatótársamat arra,
hogy próbálja ki magát
hasonló
rendezvényeken, mert rengeteg - elsősorban szellemi - tekintetben képes fejleszteni.
Bízunk benne, hogy a
Magyary Konferenciával sikerül hagyományt
teremtenünk. Köszönjük az összes szervezőnek, előadónak és szekcióvezetőnek a munkáját!

NAGY DOMINIKA

II. Magyary Konferencia
Immáron második alkalommal került megrendezésre a Magyary
Konferencia 2021. május 7-én. Annak ellenére, hogy a rendezvényt a
pandémia miatt online térben tudtuk lebonyolítani, nagy sikernek
könyvelhettük el a nagyszámú
hallgatóság és versenyző részvételét. A Konferenciára összesen 41
előadó, 10 különböző szakkollégiumból érkezett, hogy bemutassa
kutatási eredményeit.
Maga a Konferencia egy megközelítőleg félnapos programsorozatot
foglalt magában. A rendezvény
interdiszciplináris jellegéből fakadóan a jelentkezők hat meghirdetett szekcióban mérettethették meg
magukat, nevezetesen Kiberbiztonsági, Jogtudományi, Szociológiai
és politológiai, Biztonságpolitikai,
Közgazdaságtani és Nemzetközi
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kapcsolatok szekciókban.
Nagyon büszkék vagyunk arra,
hogy ismételten, most már egyre
bővülő létszámmal megtudtuk tartani a Konferenciát. Szakkollégiumunk életében ez egy hatalmas
lehetőségnek, egyben mérföldkőnek tekinthető, mivel ezzel is lehetőségünk nyílik arra, hogy tudományos tevékenységeinket bővítsük,
illetve további szakmai diskurzusok alakuljanak ki. Mindemellett
azért is fontosnak tartjuk a
Magyary Konferencia megrendezését, mert segítségével hozzá tudunk
járulni a szakkollégiumok közötti
tudományos és szakmai együttműködés bővítéséhez.
Bízunk benne, hogy a megkezdett
hagyományt továbbvihetjük, és
sort keríthetünk a III. Magyary
Konferencia megrendezésére.
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TORDA SZTELLA

Versenyrészvételek
Szakkollégiumunk
tagjai
a
2020/2021-es tanév első és második félévében is számos versenyen vettek részt, amin eredményesen szerepeltek és öregbítették
közösségünk hírnevét. Több helyezést, különdíjat, valamint legjobb opponensi címet is elnyertek
tagjaink az Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciákon. A
35. Országos Tudományos Konferencián – az egyik legrangosabb tudományos versenyen tagjaink elnyertek egy 1. és egy
3. helyezést, illetve egy különdíjat is.

Had-és Rendészettudományi tagozat 1.: Kiss Adrienn – különdíj
Társadalomtudományi tagozat 4.:
Fóris Norbert – különdíj
Állam- és Jogtudományi tagozat
2.: Alkonyi Aurél Zalán – különdíj
Társadalomtudományi tagozat 1.:
Kiss Adrienn – legjobb opponens
Had-és Rendészettudományi tagozat 2.: Szűcs Richárd – legjobb
opponens

Közgazdaságtudományi tagozat:
Pihencó Tamás – legjobb oppoAz őszi félévben a következő ver- nens
senyeken vettek részt és/vagy ér- Társadalomtudományi tagozat 4.:
tek el helyezéseket tagjaink:
Noszkó Anna – legjobb opponens
Államtudományi és Nemzetközi Társadalomtudományi tagozat 5.:
Tanulmányok Kar Őszi Intéz- Aracsi Valentin – legjobb oppoményi Tudományos Diákköri nens
Konferencia:
Hadtudományi és HonvédtisztTársadalomtudományi tagozat 2.: képző Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia:
Dancsok Petra – 1. helyezés
Biztonsági tanulmányok – ÁltaláTársadalomtudományi tagozat 5.: nos tagozat: Elter Norbert – III.
Érsek Kitti – 3. helyezés
helyezés
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Tavaszi Szél Konferencia:
Fogyasztóvédelmi és versenyjogi alszekció: Sivák
Veronika – III. helyezés
Politikatudományi alszekció:
Trnka Norbert – különdíj

(online): Csibor Ferenc, Garamvölgyi Dávid, Kecskeméti Zoltán, Sivák Veronika,
Szücs Lotti, Trnka Norbert,
Vigh András
Nemzetközi Kiberverseny
különdíj (csapatverseny);
Cyber 9/12 Strategy Challenge, UPS I DID IT AGAIN csapat tagja: Kiss Adrienn

Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület által kiírt
"Az év információbiztonsági dolgozata - 2020" pályázaton különdíjban részesült: Kiss Adrienn
Az Országos Alkotmánybírósági Szimulációs Verseny
(ABSZIM) döntőjébe juA tavaszi félévben a követtott csapat tagja: Torda
kező versenyeken vettek
Sztella
részt és/vagy értek el helyezéseket tagjaink:
Visegrád Grand Project
Tanulmányi
Versenyen
Természet Világa ismeret- való részvétel: Sárdi Adriterjesztő folyóirat által kienn
írt szakkollégiumi cikkpályázat:
Új Jövőkép MNB Tanulmányi versenyen való részGaramvölgyi Dávid - Élet és
vétel: Sárdi Adrienn, Sivák
Tudomány kategória harmaVeronika
dik díj
III. Civilisztikai PoszterTermészet Világa ismeretverseny: Sárdi Adrienn - I.
terjesztő folyóirat által kihelyezés
írt szakkollégiumi cikkpályázat:
35. Országos Tudományos
Diákköri Konferencia:
Torda Sztella - Valóság kategória második díj
Társadalomtudományi Szekció: Dancsok Petra – 1. hely
Interkoll - Irodalmi Országos pályázat: Kiss Adrienn Állam- és Jogtudományi
- I. hely
Szekció: Kiss Rebeka – 3.
hely
Climate of Change vitaversenyen
való
részvétel
35

Had-és
Rendészettudományi Garamvölgyi Dávid – legjobb opSzekció: Elter Norbert – különdíj ponens
Államtudományi és Nemzetközi Kecskeméti Zoltán – legjobb opTanulmányok Kar Tavaszi In- ponens
tézményi Tudományos Diákköri
Konferencia:
A versenyeken való részvételhez,
Kiss Adrienn – legjobb opponens valamint az elért eredményekhez
gratulálunk tagjainknak!
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TORDA SZTELLA

Konferenciarészvételek
A 2020/2021-es tanév első
és második féléve is sikeres
volt a Szakkollégium életében a konferenciarészvételek
szempontjából. Azonban a
tanév során a vírushelyzet
miatt rendhagyó jelleggel
online rendezték meg ezen
konferenciákat, így a szakkollégistáknak alkalmazkodniuk kellett a kialakult helyzethez – ezt szintén sikeresen meg is tették.

őszi és a tavaszi Intézményi
Tudományos Diákköri Konferencián jelentős számban
vettek részt tagjaink mind
előadóként, mind pedig opponensként. Külön kiemelendő a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, amin 9 tagunk mutatta
be kutatását, valamint szintén 9 tagunk opponensként
képviselte
Szakkollégiumunknak.

A tanévben először rendezett
a Szakkollégium saját szervezésű országos konferenciát: az őszi félévben az I.,
míg a tavaszi félévben a II.
Magyary Konferenciát. Az
elsőt elsődlegesen jelenléti,
míg a másodikat teljesen online formában bonyolítottuk
le. Mindkét konferencián
jelentős számban képviseltették magunkat tagjaink,
valamint az ország más
szakkollégiumainak és egyetemeinek hallgatói is.

Az őszi szemeszterben a következő konferenciákon vettek részt tagjaink:
I. Magyary Konferencia:
Csibor Ferenc, Kovács Blanka, Kiss Adrienn, Vatai Sára,
Trnka Norbert, Juhász Enikő, Érsek Kitti, Torda Sztella, Garamvölgyi Dávid, Nyakas Györgyi, Szűcs Richárd,
Alkonyi Zalán, Dancsok Petra
Eötvös Konferencia: Sivák
Veronika

A tanév kiemelt konferenciái 2020. évi Tavaszi Szél Konközé tartoznak a tudományos ferencia: Sivák Veronika,
diákköri konferenciák is: az Kiss Adrienn
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A Haza Szolgálatában Konferencia: Gergi Tamás, Kiss Rebeka, Trnka Norbert, Juhász Enikő,
Sivák Veronika, Elter Norbert,
Érsek Kitti, Kiss Adrienn, Torda
Sztella

lettek megtartva.
A tavaszi szemeszterben a következő konferenciákon vettek részt
tagjaink:
IV. Móra Kárpát-medencei Interdiszciplináris Szakkollégiumi Konferencia: Érsek Kitti,
Torda Sztella, Szücs Lotti, Sivák
Veronika, Sárdi Adrienn

Új Típusú Kihívások A Biztonságban Nemzetközi Tudományos-Szakmai
Konferencia:
Kiss Adrienn, Érsek Kitti, Földes
Márton, Elter Norbert
XXV. Bolyai Konferencia:
Államtudományi és Nemzetközi Noszkó Anna, Csibor Ferenc, SiTanulmányok Kar Őszi Intéz- vák Veronika, Torda Sztella, Sárményi Tudományos Diákköri di Adrienn, Kiss Adrienn, Szücs
Konferencia: Csibor Ferenc, Lotti, Trnka Norbert
Kiss Rebeka, Alkonyi Aurél Za- IV. ELTE Változó világ, váltolán, Sárdi Adrienn, Sivák Veroni- zó társadalom Konferencia:
ka, Juhász Enikő, Dancsok Petra, Noszkó Anna, Torda Sztella, SiTorda Sztella, Fóris Norbert, Ér- vák Veronika, Trnka Norbert,
sek Kitti, Elter Norbert, Kiss Ad- Czakó Boglárka
rienn,
Garamvölgyi
Dávid
(dolgozat bemutatása), Gergi Ta- XXII. Eötvös Konferencia:
más, Kiss Adrienn, Vatai Sára, Szücs Lotti, Tamás Szintia, JuÉrsek Kitti, Körmendi Anna, hász Enikő
Noszkó Anna, Trnka Norbert,
2021. évi Tavaszi Szél KonfeAracsi Valentin, Elter Norbert,
Kovács Blanka, Sándor Viktória, rencia: Csibor Ferenc, Sivák VeSzűcs Richárd, Pihencó Tamás ronika, Kiss Adrienn, Torda
Sztella, Trnka Norbert, Szücs
(opponencia)
Lotti
Hadtudományi és HonvédtisztII. Magyary Konferencia: Csiképző Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia: bor Ferenc, Sárdi Adrienn, Kiss
Adrienn, Juhász Enikő, Sivák VeElter Norbert
ronika, Torda Sztella, Földes
A tavaszi félévben tovább folyta- Márton, Trnka Norbert, Körmentódott az online oktatás, így a di Anna, Bodó Norbert, Garamnagy múlttal rendelkező orszá- völgyi Dávid, Érsek Kitti, Szücs
gos, valamint nemzetközi konfe- Lotti, Noszkó Anna
renciák szintén online formában
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Államtudományi és Nemzetközi
Tanulmányok
Kar Tavaszi Intézményi
Tudományos
Diákköri
Konferencia: Szabó Kitti
és Tamás Szintia (dolgozat
bemutatása), Czakó Boglárka, Garamvölgyi Dávid,
Kecskeméti Zoltán, Kiss
Adrienn, Nagy Dominika,
Sándor Viktória, Vatai Sára (opponensek)

csok Petra, Kiss Rebeka,
Elter Norbert, Érsek Kitti,
Garamvölgyi Dávid, Sivák
Veronika, Juhász Enikő,
Kiss Adrienn (dolgozat
bemutatása), Kecskeméti
Zoltán, Kelemen Viktor,
Torda Sztella, Érsek Kitti,
Garamvölgyi Dávid, Kiss
Adrienn, Sándor Viktória,
Szücs Lotti, Vatai Sára
(opponencia)

35. Országos Tudomá- A színvonalas előadásokért
nyos Diákköri Konferen- és kutatásokért minden tacia: Csibor Ferenc, Dan- gunknak gratulálunk!
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SZÜCS LOTTI

Techcégek és az USA viszonya
A Magyary Zoltán Szakkollégium
által szervezett „Techcégek és az
USA viszonya” című online előadás során Csizmazia Gábor és Dr.
Merkovity Norbert járta körbe az
adott témát és az ehhez kapcsolódó kérdéseket. Az előadást a
Magyary Szakkollégium részéről
Garamvölgyi Dávid koordinálta.
Az esemény során a közösségi oldalak fontosságáról beszéltek az
előadók összekapcsolva a politikában megjelenő szerepéről. Rengeteg érdekes információt szereztünk
ezzel kapcsolatban, ezekből ragadnék ki néhányat: Donald Trump
stílusában posztoló munkatársak
dolgoztak az előző elnök közösség
profilján. Ilyenkor felmerülhet
bennünk a kérdés, hogy Amerika
előző „első emberének” a nyilvános megjelenése hazugság volt?
Emellett meg kell említeni, hogy
az online közösségi térben politikai „kommentárként” jelenlévő
influencerek leginkább jobboldali,
konzervatív álláspontot képviseltek eddig. Mindenkiben ugyanaz a
kérdés vetődhet fel, hogy vajon
Joe Biden megválasztását követően is megmarad ez a felállás az
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online politikai színtérben? Ilyen
típusú kérdésfeltevésre és elmélkedésre ösztönöztek minket az
előadók. A téma megkerülhetetlen
mivolta abból is fakad, hogy az
internet elsődleges médiummá válása Amerikából gyökerezik. Az
Apple, a Youtube, a Facebook, az
Amazon amellett, hogy tech óriásként vannak definiálva, elsődleges
színtérré váltak a kommunikáció
és az egyes gazdasági szektorok
terén. Nem is véletlen, hogy e
amerikai vállalkozásokból indul ki
szinte az összes applikáció, internetes program és oldal. A technológia ma már fegyver, emiatt is
törekszik Kína, mint rohamosan
fejlődő ország, a saját „tech” cégeivel az adatgyűjtésre és a terjeszkedésre. Ez valós félelemmel tölti
el az USA vezetőit és állampolgárait.
Számomra ezen mozzanatok maradtak meg leginkább az érdekes
előadás hallgatása közben. Nem is
meglepő, hogy az aktuális témával
foglalkozó nyílt előadás bevonzotta a résztvevőket, több mint százan
vettek részt az online eseményen.
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NOSZKÓ ANNA

A közösségi média hatása a politikára
2021. március 24-én megrendezésre került a Magyary Zoltán Szakkollégium nyílt rendezvénysorozatának második előadása ’A közösségi média hatása a politikára’
címmel, melyen meghívott előadóként Dr. Pál Gábor és Dr. Bányász
Péter egyetemi oktatók osztották
meg gondolataikat a témával kapcsolatban.
Az első kérdés keretében a politikai kommunikáció történelmi fejlődésére reflektálva fejezték ki
véleményüket először is a közösségi média fogalmi meghatározásáról, amelyet ’olyan internetes
alkalmazások és eszközök összességeként lehet értelmezni, ahol a
felhasználó által készített tartalom
az irányadó’. A fogalom megítélése azért is fontos, mert a
21.században beléptünk egy olyan
korszakba, ahol a konvencionális
médiaszerkezet mellett a politikai
informálódás és kommunikáció
egyik színtere a közösségi média
és annak speciális technológiája
lett. Ennek kapcsán szóba került
azon érdekes jelenség, melynek
lényege olyan politikai tartalmak
gyártása, amelyek a már meglévő,
közösségi média által felerősített
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polarizáltságban is utat találnak a
felhasználók felé. Ennek lehetséges eszközét, mint azt Bányász
Péter tanár úr kiemelte, egyértelműen az adataink virtuális térben
való létezése, és azok begyűjtése
jelenti, amelyen keresztül megismerhetővé válik nem csak a politikusoknak, hanem az üzemeltetőknek, techcégeknek is a felhasználók viselkedése, attitűdje. Ezáltal
pedig könnyű személy(ek)re szabott politikai üzeneteket átadni
szinte bármilyen közösségi média
platformon. Ezen folyamat egyik
árnyoldala állampolgári szinten a
közösségi oldalakra való túlzott
energia- és időráfordítás, amelynek során másoknak akaratlanul
nem csak gazdasági, hanem politikai profitot is termelünk.
Emellett az előadók kitértek arra
is, hogy a közösségi média jelenlét
mennyiben rejtheti magában egy
sikeres politikai karrier realizálódását. Ebben egyrészről a befektetett humán és financiális erőforrások másrészről pedig a figyelemfelhívásra törekvő tartalmak játszanak kimondott, de nem kizárólagos szerepet - mondta Dr. Pál
Gábor. Ugyanakkor a professzio-

nalizáltabb közösségi média
felületet irányító stáb kiberbiztonsági kockázatot is rejthet magában, az esetleges
adatlopások, szivárogtatások,
egyéb visszaélések miatt.
Az előadás utolsó szakaszában az egyre szélesebb körben ismertté vált ’troll kultúra’ politikai kommunikációval, illetve szerepléssel öszszefüggésbe hozható aspektusaira kaptunk válaszokat.
Ebben a kérdésben el lehet
különíteni a személyiségből
fakadó, deviáns kommunikációs palettával rendelkező
trollokat, valamint az állam
által szisztematikusan működtetett troll hadseregeket,
kommentelők, tartalommeg-

43

osztók csoportjait, akik arra
hivatottak, hogy a közvéleményt formáló politikai viták
objektivitását aláássák és
saját alternatív valóságukat
másokra erőltessék, vagy
kiforgassák a partner álláspontját ezzel szétverve az
érdemi párbeszédet. Ez végső soron a társadalom közös
építőköveinek és értékeinek
széttöredezettségéhez vezet
egy idő után, hívta fel erre a
figyelmet Dr. Bányász Péter.
Dr. Pál Gábor azt is kiemelte, hogy az említett fenomén
hatására a közösségi média
könnyen fegyverré válhat az
államhatalmak kezében, a
hibrid hadviselés egyik technikájává alakulva.
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SÁRDI ADRIENN

Fake news a politika világában
2021. április 7-én online keretek között került megrendezésre a Magyary Zoltán
Szakkollégium
előadássorozatának harmadik, egyben záró előadása a Fake
news a politika világában
címmel. A témával kapcsolatban két neves előadó, Dr.
Krasznay Csaba kiberbiztonsági szakember és Krekó
Péter politikai elemző osztották meg véleményüket. A
két előadó eltérő szakterületének köszönhetően több
oldalról került megközelítésre a fake news kérdésköre.
Az előadás kezdetén az előadók a fake news fogalmi
meghatározásáról értekeztek. Krasznay Csaba felvetette a fake news fogalmi
meghatározásának alapjául
szolgáló csoportosításokat,
míg Krekó Péter a dezinformációval való kapcsolódásból indult ki. Az álláspontok
ismertetése után, mint a fake
news definíciójának konklúziójaként, egy metaforával
ismertették a felek a fake
news fogalmát. A „Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a
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szél” hasonlat arra irányul,
hogy a fake news magját az
adja, hogy hiába téves –
adott esetben valótlan – tényeken alapul az információcsomag, addig el lehet
adni hírként, amíg az emberek továbbadják. Tehát, lényegében a fake news létezését maguk az emberek generálják a továbbadással.
A fake news fogalmi tisztázása után a fake news megjelenésére és annak súlyára a
XXI. századi közösségi médiában terelődött a szó.
Krasznay Csaba ehhez kapcsolódóan konkrét statisztikai adatokkal szemléltette a
jelen helyzetet. A legnépszerűbb közösségi média felületen, a Facebookon jelenleg
2,7 milliárd személy van
jelen, több mint 3000 milliárd órát töltve a a Facebookon. A magas óraszám, amit az emberek a Facebookon töltenek - azzal indokolható, hogy a felhasználók
olyan tartalmakat szeretnek
nézegetni, ami világnézetüknek megfelel, leköti őket.
Továbbá, a mai rohanó vi-

lágban az emberek a leegyszerűsített információkat kedvelik. Ezeknek a leegyszerűsíttet, - illetve tulajdonképpen bármilyen - információknak esetében igaz, hogy az
olvasók általában nem szeretnek
utánanézni az adott információ
valóságtartalmának. A hitelesség
ellenőrzésének az elmaradása
azonban azt eredményezheti, hogy
akár akaratlanul is megoszthatnak
valótlan tartalmakat a közösségi
médiában.

utóbbi időben számos lépést tettek,
hogy felszámolják a Texasban történtekhez hasonló, fake news-on
alapuló eseteket. A fake news elleni harc kapcsán az előadáson szó
esett a közösségi média működésének technológiai hátteréről, illetve
arról, hogy mindez milyen kapcsolatban áll a fake news -al. Elmondható, hogy a közösségi média tulajdonképpen az embereket tükrözi. Az a mesterséges intelligencián
alapuló algoritmus, amelyik kiválasztja azokat a tartalmakat, amelyeket látunk, az emberek érdeklődését tükrözik vissza. A közösségi
médiában fellelhető mesterséges
intelligencia és algoritmus gépi
tanulás alapú, vagyis a gép az emberektől vette át a kedvelt tartalmakat. A fake news elleni fellépés
egyik megoldása az lett, hogy a
közösségi média platformok üzemeltetői bizonyos ponton belenyúltak ebbe az algoritmusba. Ez a
megoldás azonban a közösségi
média platformokra kedvezőtlen
hatást gyakorolt, ugyanis az emberek kevesebb időt kezdtek eltölteni
a közösségi felületeken. Ennek az
volt az oka, hogy eddig a felhasználók azt látták, amit szerettek volna – vagyis az adott felhasználó
nézeteinek megfelelőt – de ez után
más nézetekkel is találkozhatnak.

Az álhírekről általánosságban elmondható, hogy leginkább a közösségi médiában terjednek. A közösségi médiában való álhírterjesztés eddig legjobban a 2016-os
amerikai elnökválasztás esetében
volt érezhető. A közösségi médiában felbukkanó fake news-ok pedig egyre inkább kezdenek elterjedni a mainstream médiában is.
Erre példa a már említett 2016-os
elnökválasztás során történt eset,
amikor egy Texas állambeli
(erősen republikánus párti) szavazó rengeteg demokrata buszt látott
a városban, ezeket a buszokat
megörökítette, és közzé tette a közösségi oldalán is. A közzétevő
elgondolása szerint ezekkel a buszokkal szállították Texas államba
a demokrata párti szavazókat. Az
esetnek – habár nem volt valóságalapja – akkora port kavart, hogy A következőkben a fake news tármég a hagyományos médiumok- sadalmi hatásairól is szó esett. A
ban is hír lett belőle.
fake news egyik legnagyobb veszélye abban rejlik, hogy fellazul a
A közösségi médiaplatformok az
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tények és a képzelet közti
határvonal, egyre többen
érzik úgy, hogy nem is tudhatják meg mi a valóság. A
fake news tekintetében az
úgymond „felülről terjesztett” álhírek a legveszélyesebbek,
azonban
„romantikus vonulatként” a
kisebb, elnyomott csoportok
kezében akár fegyvert is jelenthet a fake news. Utóbbira példa az Indiában WhatsApp-on terjedő üzenetek,
melyek bizonyos személyeket nemi erőszakkal vádoltak, melynek következtében
sokszor akár ártatlan személyek is lincselés áldozatául
estek.
A „felülről terjesztett” álhírek Krasznay Csaba szerint
a
propaganda/
tömegtájékoztatás/
pszichológiai ellenművelet
részei, más szóval az állam
eszközei arra, hogy fenntartson egyfajta morált. A morál
fenntartása kapcsán Krekó
Péter, Max Weber-nek „A
politika, mint hivatás” című
műve kapcsán kiemelte,
hogy a politikában a morál
másképp működik. Például,
ha propagandisztikus céllal
az állam álhírt terjeszt, de
utóbb kiderül az igazság az
akár ellentétes eredményeket válthat ki. Lényegében a
morál kapcsán cél, hogy az
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állam ”ne hazudjon nagyokat”, mert ezek visszaüthetnek. Például a jelenlegi koronavírus helyzetben az államok vezetői eleinte azt hangoztatták, hogy nem szükséges maszkot hordani, azonban – mint utóbb kiderült –
ezt csak azért mondták, mert
eleinte nem állt rendelkezésre elegendő maszk. Az ilyen
kijelentések azonban bizonyos rétegek számára ellenérzéseket váltanak ki, bizalom vesztést eredményeznek. A koronavírus tekintetében a maszkos eset csak
olaj volt a tűzre a vírustagadók számára.
A társadalmi hatások után a
Facebookra, mint fő közösségi média platformra helyeződött a hangsúly. Felmerült, hogy a Facebook menynyiben minősül, vagy válhat
nemzetbiztonsági kockázattá
egy állam számára. A nemzetbiztonsági kockázat megállapítása az előadók szerint
szoros párhuzamba állítható
a szólásszabadság felfogási
módozataival. Például egy
olyan ország, mint Kína automatikusan nemzetbiztonsági kockázatként fog fel
egy olyan platformot, mint a
Facebook. Azonban a demokratikus országokon belül sem egységes az, hogy
mi fér bele a szólásszabad-

ságba, a közösségi médiában való siszta ármánykodásnak tartja a kömegnyilvánulásokra, azonban en- zösségi médiát.
nek megállapítása nem a Facebook
Összességében a közösségi média,
feladata.
valamint az annak alapjául szolgáFelmerült a nemzetközi jogható- ló mesterséges intelligencia és alság kérdése és az internet szabá- goritmus egyik hátránya a fake
lyozásának lehetséges módozatai news, azonban elmondhatjuk,
is. Az előadók részéről konklúzió, hogy minden új technológia meghogy szükséges az internet, a kö- jelenésénél törvényszerű a negatízösségi média szabályozása és a vumok megjelenése is.
szabályozásra van is lehetőség.
Például jó lenne, ha átláthatók len- Emellett a fake news tekinthető a
nének a közösségi média felületek modernkori hadviselés egyik forműködését biztosító algoritmusok. májának is. Gondoljunk csak arra,
Azonban a közösségi médiát ille- hogy vannak olyan államok, ametőleg sosem lesz tökéletes és egy- lyek szándékosan generálnak és
séges szabályozás már csak a poli- terjesztenek álhíreket más állatikai ellen-nézetek miatt sem. mokkal, azok vezető politikusaival
Ugyanis amíg a jobboldal liberális szemben.
diktatúrának, addig a baloldal fa-
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Minority Safepack
Megtartásra került a félév utolsó, a
Szakkollégium által szervezett
nyílt előadása. Az előadás témája
az európai polgári kezdeményezés
intézménye, valamint a 2013-ban
elindult Minority Safepack polgári
kezdeményezés volt. Az előadást
az Európai Köz- és Magánjogi tanszék két felkért oktatója, Dr. Szegedi László és Hegedős Soma tartották meg.
Az előadás első blokkjában Szegedi tanár úr foglalkozott behatóbban
az európai polgári kezdeményezés
intézményével, a hozzá kapcsolódó kérdésekkel, valamint a polgári
kezdeményezést érintő 2019-es
átfogó reformcsomaggal.
Magáról az európai polgári kezdeményezés eredetéről azt kell tudni,
hogy fogalma az uniós jogba a
Lisszaboni Szerződéssel került beillesztésre. A kidolgozása mögötti
fő motiváció a demokratizmus eszméje volt, a lehetőség megadása,
hogy az Európai Unió polgárai befolyást gyakorolhassanak a jogalkotásra.
Az uniós polgári kezdeményezés
lényege, hogy általa lehetősége
adódik a polgároknak jogalkotási
javaslat előterjesztését kérni az
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Európai Unió Bizottságától. Ennek
előfeltétele, hogy legalább hét tagállamból legalább egymillió aláírás
gyűljön össze egy év alatt. Fontos
továbbá kiemelni, hogy amennyiben ezen feltételek teljesülnek, a
Bizottság akkor sem válik kötelezetté a kért szabályozás megalkotására, pusztán csak foglalkoznia
kell a kérdéssel, de megvan a lehetősége arra is, hogy visszautasítsa
a szabályozás megalkotására irányuló kérést.
Érdemes még külön kitérni azon
elemre, hogy a polgári kezdeményezés megindításához szükséges
létrehozni egy úgynevezett polgári
bizottságot, amelynek legalább hét
olyan uniós állampolgárból kell
állnia, akik hét különböző tagállamot képviselnek, valamint elérték
az európai parlamenti választásokon való választhatóságra feljogosító életkort.
A polgári kezdeményezés lezajlásának folyamatában az aláírások
összegyűjtését megelőzi a kezdeményezés benyújtása a Bizottsághoz, amely elvégzi az előzetes befogadhatósági vizsgálatot, és csak
amennyiben ezen megfelel a kezdeményezés, akkor lehet hivatalo-

san megkezdeni az egymillió aláírás összegyűjtésének
folyamatát.
Külön érdemes figyelmet
szentelni azon megfigyelésnek, miszerint az eddig elindult európai polgári kezdeményezések leginkább az
uniós polgárok 21 és 30 év
közötti korhatárba eső csoportját tudták megérinteni.
Ezen korcsoporttól elindulva felfelé egyre inkább lankadó érdeklődés figyelhető
meg az uniós polgárok európai polgári kezdeményezéshez való viszonyulásuk kérdésében.
Továbbra is az európai polgári
kezdeményezéshez
kapcsolódó számadatoknál
maradva elmondható, hogy
a legtöbb kezdeményezés
németajkú területeken, Németországban és Ausztriában indult, Magyarország
pedig nagyjából az uniós
középmezőnyben mozog.
A polgári kezdeményezésről
való diskurzus megkerülhetetlen elemét jelenti az Unióban való érdekérvényesítés
témaköre.
Elmondható,
hogy világviszonylatban is
élvonalban járva Brüsszelben 10-30 ezer olyan lobbista található meg, akik a legkülönfélébb területeken végeznek
érdekérvényesítő
tevékenységet. Az ilyen
nagy méretű lobbi-jelenlét
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oka, hogy az Unió súlya
több területen is folyamatosan nő, és ezen területekre
érdemben képes hatást gyakorolni. Így viszont felmerül a jogos kérdés, hogy vajon az uniós állampolgárok
hogyan képesek bekapcsolódni az európai demokrácia
működésébe, folyamataiba.
A demokratikus transzparencia érvényesülését elősegítő egyik eszköz az úgynevezett Átláthatósági Nyilvántartás, amelybe különféle polgári szervezetek regisztrálhatnak, akik ezáltal
folyamatosan értesülhetnek
az uniós döntéshozatali fejleményekről. Ugyanígy a
polgárok demokratikus részvételét volt hivatott lényegileg előmozdítani a polgári
kezdeményezés bevezetése.
A polgári kezdeményezés
2019-ben került átfogó jelleggel megújításra egy reformcsomag elfogadásával.
A polgári kezdeményezés
bevezetése óta eltelt idő során felmerült kérdések és
problémák orvoslására több
változtatásra is sor került
ekkor. Kötelező előírásként
határozták meg, hogy a
szervező bizottságot, mint
valamely tagállamban bejegyzett jogi személyt kell
létrehozni, ezáltal letisztázva a felelősségi kérdéseket.
A Bizottság általi nyilván-

tartásba vétel kapcsán kritikaként
fogalmazódott meg, hogy túl sok
polgári kezdeményezés került elutasításra már ezen kezdeti fázisban is. Ezen kritikára válaszként
kialakításra került egy többlépcsős
bejegyzési folyamat, amelyben
adott a lehetőség a részleges nyilvántartásba vételre. Ezeken túlmenően az előadás során érintettük a
transzparencia kérdéskörét, a polgári kezdeményezés aláírásának
alsó korhatárának meghatározását,
valamint a szervezőknek való segítségnyújtás feladatát.
A polgári kezdeményezés jövőjét
tekintve fontos kérdés, hogy a tagállamok folyamatos ellenállásával
hogyan lehet megbirkózni, valamint melyek lesznek a valóban
európai szintű problémák, kérdéskörök.
Hegedős Soma előadását a kisebbségvédelem intézményének jogtörténeti gyökereinek ismertetésével
kezdte. A legmélyebbre nyúló történelmi gyökerekhez visszanyúlva
már a Bibliában is szó esett a jövevény fogalmáról, a hozzá kapcsolódó szabályozásról. Ezt követően
a 15-16. század fordulóján élt
Francesco de Vitoria nemzetközi
jogász is foglakozott azon kérdéssel, hogy a keresztény Európa államai egy, az emberiséget körülvevő
jogközösség letéteményesei, így
megilleti a védelem az egyes államok állampolgárait akkor is, ha
éppen nem saját államuk területén
tartózkodnak.
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Az idegen jogával külön foglalkozott a Magna Charta Libertatum,
az angol jogfejlődés egyik legfontosabb dokumentuma, mely kimondta, hogy az Anglia területén
tartózkodó kereskedők félelem
nélkül kell hogy tudjanak közlekedni az országon keresztül, feltéve ha az angol kereskedőknek sem
esik bántódása külföldön.
A kisebbségvédelem nemzetközi
jogi szabályrendszerének kialakulásában a következő kulcsfontosságú fordulópontot a vesztfáliai
békerendszer létrejötte jelentette,
ahol kidolgozásra került a vallási
kisebbségeket megillető védelem.
Ezt követően az 1815-ös bécsi béke megkötése jelentős újítást hozott a nemzetiségi kisebbségek
jogainak védelmének megjelenése
által.
A kisebbségvédelem szabályrendszerének alakulásában a következő
nagy mérföldkövet az első világháborút lezáró békeszerződések
jelentették. A béketárgyalások során megállapodások születtek, melyeknek célja volt a tartósan más
ország területén élő vallásinemzetiségi kisebbségek védelmének garantálása.
Rátérve az Európai Unió kisebbségvédelmi rendszerére, az Európai Unióról szóló szerződés második cikkelye kimondja, hogy az
Unió alapelvei között szerepel a
kisebbségbe tartozó emberek jogainak tiszteletben tartása. Ezzel
szemben viszont megfogalmazó-

dik azon kritika, miszerint
nincs elegendő konkrét
szabály, amely a gyakorlatban is képes volna elősegíteni a nemzeti kisebbségek
érvényesülését. Ezen célt
volt hivatott elősegíteni a
Minority Safepack polgári
kezdeményezés, amely egy
javaslatcsomag által segítette volna a nyelvi kisebbségek érvényesülését és
fennmaradását az Európai
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Unió területén.
A Bizottság végül a polgári
kezdeményezés
kapcsán
úgy határozott, nem kezdeményez jogalkotást. Ez viszont még nem feltétlenül
jelenti a kezdeményezés
végét, hiszen fennáll a lehetőség, hogy az ügy az
Európai Unió Bírósága elé
fog kerülni, hogy ott mondják ki a végső döntést azt
illetően.

Múlt

és

jövő
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A Szakkollégium jövője
A Szakkollégium az elmúlt két évben jelentős
átalakulásokon
ment
keresztül. Új SZMSZ
lett megalkotva, a bizottsági rendszert felváltották a munkacsoportok, létrehoztuk a Szakmai Mentorprogramot,
rendszeres konferenciaszervezővé lépett elő a
Szakkollégium és még
számos egyéb területen
sikerült előre lépnünk.

re. Továbbá évek óta jelentős probléma a tagság inaktivitása. Ennek
a felszámolására is jelentős lépéseket kell
tennie a következő Kabinetnek, hiszen az inaktív tagok jelentős deficitet jelentenek a tagságban.
Az elmúlt évek közül ebben az évben lesz a legnagyobb az alumniba
vonuló tagjaink száma.
A Szakkollégium sikeres
szakmai, pénzügyi működéséhez
szükséges,
hogy az állandó taglétszámunk 45-55 fő között
helyezkedjen el. A tavalyi év során nem voltunk
rászorulva a nagyszámú
új tag felvételére, de a
2021/22-es
tanévben
már kritikus kérdés lesz
a felvettek száma.

A már meglévő feladatokon túl a Szakkollégium
jövőbeli vezetőségének
talán legnagyobb kihívása a tagság újra aktiválása lesz az online oktatáson túl. Az elmúlt
másfél év alapjaiban
változtatta meg a társas
kapcsolatokat ezért különösen fontos lesz, hogy
a tagság sikeresen viszsza tudjon szokni a je- Beadásra került az NTP
lenléti formában történő -SZKOLL-21 pályázat.
programokra, képzések- Jelenleg a pályázat az
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elbírálás alatt áll, amennyiben
megítélik a támogatás összegét
a Szakkollégium számára akkor hatalmas lehetőséget, de
ezzel együtt hatalmas terhet is
jelent majd a Kabinet számára. A pályázatban olyan tételek kerültek beleírásra, amelyek beszerzése/megvalósítása
régóta fontos céljai a Szakkollégiumnak. Ilyenek a reprezentációs pólók és egyéb tárgyak
illetve a belföldi tanulmányi
utazás.

gyak rendbetételére. Mivel
számos nemhasznált tárgy van
az irodában, amik az elmúlt 58 évben felhalmozódtak megkerülhetetlenné vált egy szisztematikus szelektálás és rendrakás.

A 2019-21 közötti Kabinetre
egyfajta indítórakétaként lehet
tekinteni, amely elérte, hogy
az űrhajó elhagyja a Föld légkörét. A következő Kabinetnek
azokat a finomhangolásokat
kell elvégeznie, amelyek azért
A koronavírus járvány elodáz- szükségesek, hogy a rakéta a
ta a 2019-21 közötti Kabinet megfelelő pályán tudjon tovább
lehetőségét a Szakkollégiumi haladni.
iroda és a selejtes, elavult tár-

„A 2019-21 közötti Kabinetre egyfajta
indítórakétaként lehet tekinteni, amely elérte,
hogy az űrhajó elhagyja a Föld légkörét.”
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Két év a Szakkollégiumi Együttműködési
Fórum élén
2019. májusában adtam be
a pályázatomat a Szakkollégiumi Együttműködési Fórum (SZEF) elnöki pozíciójára. Akkor kicsit több,
mint fél éve voltam a
Magyary Zoltán Szakkollégiumi tagja, és úgy éreztem,
hogy ez egy remek lehetőség a fejlődésre. Mindig
keresem az új kihívásokat,
és ezt minden szempontból
annak éreztem, így nem is
gondolkodtam sokat a jelentkezésen. Az akkori
szakkollégiumi vezetők bizalmat szavaztak nekem és
megkezdtük a közös munkát. Gyorsan a mélyvízben
találtam magam, hiszen
összefogni az Egyetem 9
szakkollégiumát, azaz több,
mint 300 szakkollégistát
nem könnyű feladat.
A SZEF akkoriban
nem volt a csúcson, így az
első feladataim közé tartozott, hogy visszahozzam a
köztudatba a szervezetet.
Már munkám legelején nagyon jó munkakapcsolat
alakult ki a Stratégiai Tanulmányok
Intézetével,
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akik azóta is mindenben
támogatják a szakkollégiumok munkáját.
Elnökségem 2 éve
alatt számos kisebb és nagyobb sikert könyvelhettünk el. A szakkollégiumoknak stabil, kiszámítható
költségvetésük lett, amely
révén még színvonalasabb
szakmai programokat szervezhetnek a szakkollégisták
számára. A SZEF tanácskozási jogú Szenátusi tag lett,
így még szélesebb körben
tudjuk képviselni a szakkollégiumok érdekeit. 2019.
karácsonya előtt megrendeztük a Szakkollégiumi
Szemeszterzáró
Szakestélyt, ami fantasztikus lezárása volt az évnek. Remek
együttműködést
alakítottunk az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzattal, akiknek
a támogatását mindig a hátam mögött tudhattam, amiért különösen hálás vagyok.
Elnökségem 2 éve
alatt számos szakkollégiumi
vezetővel
dolgoztam
együtt, és hálás vagyok a
támogatásukért és együtt-

működésükért, remek embereket
ismertem meg a személyükben.
Ahogy a kezdetekkor számítottam
rá, valóban számos kihívást hozott
az elmúlt 2 év, de minden percét

élveztem. Ugyanakkor úgy gondolom, itt az ideje átadni a staféta
botot a szakkollégisták következő
generációinak, akik remek munkát
fognak végezni

„A SZEF tanácskozási jogú Szenátusi tag
lett, így még szélesebb körben tudjuk
képviselni a szakkollégiumok érdekeit.”
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Szakmai Mentorprogram egy mentor
szemével
A Szakmai Mentorprogram nem hivatalosan a
0. évfolyammal 2020 tavaszán, hivatalosan az
1. évfolyammal 2021 tavaszán indult. A Kabinettel célul tűztük ki,
hogy az újonnan bekerülő Szakkollégisták segítséget kapjanak tapasztaltabb társaiktól, mert
úgy láttuk az új tagjaink
nem látják azt a tengernyi lehetőséget, amely
egy Szakkollégista előtt
áll.
A Mentorprogram kezdetén, mint minden
ilyen folyamatnál először is egymás motivációit kell megérteni. Annában egy rendkívül
nagy potenciál rejtőzött
ez már a kezdeteknél
kiderült, de ezt nem tudta még az egyetemen
megfelelően kiaknázni.
Vagy azért, mert nem
59

tudta, hogy mire fókuszáljon vagy pedig azért,
mert nem tudta hogyan
álljon neki a feladatainak.
A Mentorprogram elején
az ismerkedésen és az
összeszokáson túl a kutatási téma megtalálása
és az egyéni célok behatárolásán volt a hangsúly. Ezeknek a megtalálása után léphettünk
tovább a poszterversenyre, amely ideális
beugró a tudományos
világba. Az első akadályt Anna könnyen vette és innen nem volt
megállás. A felépített
stratégiánkat
szépen
fokozatosan végig jártuk
kisebb-nagyobb változtatásokkal.
Az online oktatás – mint
oly sok mindent – megnehezítette
a
közös
munkát, de ezt is sike-

rült áthidalnunk. A rendszeres
találkozók beiktatása lehetővé
tette, hogy mindig átbeszéljük
a problémákat, felmerült kérdéseket. Továbbá mind a kettőnk motivációt merített a másikból és támogattuk egymást
az online oktatás során.

én személyiségem is sokat fejlődött. A közösen eltöltött másfél év alatt talán a legfontosabb tanulság amit megtanultam a Mentor szerepben, hogy
nem járhatom a másik helyett
az utat, hagyni kell kibontakozni a másik személyt. Még
Mentorként én is folyamato- ha ez nagyon nehéz is sokszor.
san tanultam Anna mellett. Bízok benne, hogy a Szakmai
Megtanultam, hogy milyen ne- Mentorprogram lezárultával
héz is meghatározni a céljain- Anna továbbra is folytatja kukat, mennyire eltérően viszo- tatását és aktív tagja lesz a
nyulunk a problémákhoz és az Szakkollégiumnak.

„A Kabinettel célul tűztük ki, hogy az
újonnan bekerülő Szakkollégisták
segítséget kapjanak tapasztaltabb
társaiktól.”
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Szakmai Mentorprogram egy mentorált
szemével
Számomra 2020 tavaszán kezdődött meg a
mentorprogram, amiben azóta is részt veszek mint mentorált.
Kezdetben a körülmények alakulása nem
kedvezett a közös munka kialakításában, hiszen a pandémia és az
online térbe szorulás
miatt nem volt alkalmunk személyes találkozókon részt venni.
Egyébként is már a félév végén jártunk, amikor az ember figyelme
inkább a közelgő vizsgákra összpontosul, ennek ellenére sikerült
még tavasszal megkezdeni az együttműködést.
A program kezdetben
az összeszokásról szólt.
Fontos tisztában lennünk, hogy milyen is a
másik személy, hiszen
a program hatékonysá61

ga úgy vélem ebben rejlik igazán. Dávid már
kezdetektől fogva nagyon segítőkész volt,
online konzultációkat
hoztunk össze, melyeken igyekeztünk együtt
kialakítani, hogy hogyan és miként alakuljon a mentorprogram.
Az első feladataim egyike volt a személyes és
szakmai célkitűzéseim
összeírása a közeljövőre
nézve, illetve fontos feladatom volt még a kutatni kívánt téma megtalálása volt. Én úgy
indultam neki ennek a
szakmai felkészítőnek,
hogy nem voltam tisztában pontosan milyen
szakmai
lehetőségek
várnak a hallgatókra,
emellett témám sem
volt, így hát kissé elveszetten, de izgatottan
vágtam bele a közös
munkába. Dávid itt is

végig a segítségemre volt,
megosztotta tapasztalatait,
tanácsokat adott, hogy hogyan
álljak neki megkeresni azt a
témát, ami érdekel annyira,
hogy jobban elmélyüljek benne. Már a félév végén el tudtam indulni életem első tudományos versenyén, egy poszterversenyen.

kor a végleges előadni, vagy
leadni kívánt munkát át kellett küldenem, adott esetben
elő kellett adnom.

Bár ismét nem alakult kedvezően a vírushelyzet és kénytelenek voltunk ismét az online
térben folytatni a közös munkát, ennek ellenére én úgy
gondolom, hogy pozitívan sikeEgy kisebb nyári kihagyás rült zárnunk ezt az évet. Úgy
után, a 2021-es tanévre újult érzem, több téren is fejlődtem
erővel, már egy kialakított sé- az elmúlt évben.
ma mentén kezdtük meg a kö- A mentorprogram nem csak
zös munkát. Minden második bevezet a szakmai lehetőségek
hétre kitűztünk egy időpontot, világába, nem csak a szakmai
amikor találkozni tudtunk – fejlődésünket szolgálja, hanem
akkor már személyesen-, ahol az igazán jó szakmai mentormindig egyeztetni tudtunk a program úgy gondolom, a szekövetkező lépésről, a követke- mélyiségi fejlődésünk során is
ző célkitűzésről. Ezek a meg- jelentős szerepet játszik.
beszélések akkor is fontos szerepet töltöttek be a mentor- Összegezve, nekem igazából
program alatt, ha semmi fon- mit is adott ez a szakmai mentosabb megbeszélni való dolog torprogram:
nem volt, hiszen ez az egész •
megismertem, mennyi
együttműködésben egy rendlehetőség tárulkozik a
szert képzett. Ez a rendszereskutatni vágyó hallgatók
ség segített abban, hogy előbb
elé,
nekilendüljek a dolgoknak és •
több lehetőségem (és bávéletlen se halogassam a tentorságom) is volt arra,
nivalókat. Illetve, ami még sehogy az az aktuális kutagítségemre volt egy- egy vertásom valamilyen formáseny, konferencia előtt, hogy
ban a közösség elé tárkitűztünk egy határidőt, amijam,
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•

•

•

a kezdeti nehézségek után egy személyesebb, formálisabb kapcsolat
alakult ki a mentor- mentorált viszonyból, ezáltal
nem éreztem nyomást magamon,
ha nem volt motivációm, vagy bármiben elakadtam
mindig segítséget
és támaszt kaptam,
határozottabb let-

tem és céltudatosabbá váltam.
Ami a legfontosabb,
hogy el tudtam indulni
a tudományosság útján, amiben Dávid, jó
mentor lévén mindig
támogatott és bíztatott.
A szakmai mentorprogram alatt tényleg sokat
tud fejlődni az ember
minden téren, csak egy
jó stratégia és egy nagy
marék elhatározás kell.

„A mentorprogram nem csak bevezet a szakmai
lehetőségek világába, nem csak a szakmai
fejlődésünket szolgálja, hanem az igazán jó
szakmai mentorprogram úgy gondolom, a
személyiségi fejlődésünk során is jelentős
szerepet játszik.
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Elnöki ügy: hogyan tett azzá a szakkoli, aki most
vagyok? - az Interkoll irodalmi pályázatának I.
díjazottja

A magyar I
- Már egy ideje a pályázatra ké- - Kombináld!
szülök. Úgy szeretek írni! – kiál- Írni kezdtem. Úgy írtam, mint
tottam fel lelkesen.
még soha az életemben eddig...
- Tudom, hogy szeretsz, de látod….? – mutatott a naptárra,
amely mindig az íróasztala felett
lógott.
- MA? – hüledeztem.
- Igen, ma. Ma kell leadni.
- Nehéz leírni, hogy mit érzek.
Mindig belefogtam, de csak több
alkotástöredék lett belőle. Nem
érzem őket elég jónak, nem érzem
azt, hogy kifejezi a szakkoli iránti
szenvedélyt, hitet és szeretetet.
Mi legyen? Slam? Vers? Mese?
Novella?
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Amikor meghirdette az Interkoll
az Irodalmi Pályázatát (írjam le a
szakkollégiumom iránti érzéseimet és látásmódomat), teljesen
fellelkesültem. Ezután elkezdtem
írni két verset, egy slamet és egy
mesét is, de egyszerűen sosem
tudtam úgy leírni mindent, mint a
korábbiakban amikor virtuális
tollat vettem a kezembe. Becsuktam hát a szemem és felidéztem
magamban azt a sok-sok emléket
(jókat és rosszakat egyaránt),
amelyek azóta értek engem, hogy
először hallottam a nevet:
Magyary Zoltán Szakkollégium.

2018. november 23. – felvettek a Magyaryba
Éjfélkor, mikor minden elcsendesül,
Fekszem az ágyban türelmetlenül.
Várom, hogy tehessek valamit értetek,
Nem csak szakma van itt, hanem emberi életek.
Szakkolis lettem, már nem áhítozás,
Végre könnyen megy a barátkozás.
Közösség vagyunk, sok jó emberrel.
Sokféle szín, különböző jellemmel.
Vannak már terveim, álmodozom sokat,
Ha belépek egy szobába, mindig mosoly fogad.
Megteszek mindent, hogy méltó legyek ehhez,
Ide tartozom, ehhez a helyhez.
Sok minden történt azóta,
hogy először mentem a
szakkollégium közösségi
estjére. – gondoltam – pár
hónap eltelte után már erősen azt éreztem a Magyaryval kapcsolatban, hogy
azok után, amit én kaptam
Tőlük, muszáj valahogy
viszonoznom ezt nekik.

ném.
Eldöntöttem akkor: jelentkezem elnöknek. Szeretném arra szánni az időm,
hogy építsek. Régen éreztem már ilyet és nagyon
boldoggá tesz. Az elnöki
pályázatnak a követelményei alapján, körülbelül 7
oldalnak kell lennie. Emlékszem, akkor mosolyogtam ezen. Egyáltalán nem
volt számomra nehéz feladat, hogy összeírjam mi
mindent tervezek a jövőben.

Az egyetem első éve nem
volt könnyű. Miután felvételt nyertem a Magyaryba
annyi mindent kaptam,
hogy számba sem tudom
venni. Sokszor érzem azt,
hogy sosem leszek képes Folytatom az írást, mert
mindezt visszafizetni, visz- megrohamoztak az érzelszaadni ennek a szervezet- mek és nem tudok leállni.
nek, pedig nagyon szeret65

2019. július 20. – születésnapom van és jelentkeztem a szakkollégium
elnöki pozíciójára
0:28 perc: Kedves Naplóm! Furcsa itt lenni a szakkolisokkal. Olyan
gyorsan eltelt ez a pár hónap. Egy évvel ezelőtt, még azt sem tudtam,
hogy érek-e egyáltalán valamit vagy bármit. Azt sem tudtam, hogy mi
lesz belőlem, hiába vagyok egyetemista. Az első évem egyetemistaként kész rémálom volt, nem vettem részt semmiben, nem volt egy
olyan egyetemi közösség, amely motivált volna arra, hogy bármi értelmeset csináljak ott. Ha a konkrét egyetemi életre gondolok (nem
ide véve a régi jó barátaimat és a családi életemet), csak három fő tevékenység jut eszembe. Órán ültem, a kollégiumban ültem, a büfé
előtt ültem. Ültem, ültem ültem...Most pedig…..Most itt vagyok egy
hatalmas motiváló, szakmailag kimagasló, vidám közösséggel, itt pedig az emberek nem pusztán arcok, nem csak egy szakmai közeg,
nem csak egy banda, de a barátaimnak is tartom őket. Érdekel az életük, érdekel a sorsuk, érdekel a világuk. Szeretem őket.
…valamikor délután: Kedves Naplóm! Elnök lettem!!! Megígérem,
hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy legjobb tudásom
szerint, az összes motivációmat összegyúrva ezt a szervezetet felemeljem.
2019. november 24. – Pár hónapnyi nehézség és „beleszokás” után
az első igazi besokallásom

Emlékszem erre az időszakra. Nem volt könnyű. Kiderült számomra,
hogy mikor megkaptam ezt a hatalmas felelősséget, ennyi emberért
felelni, minden téren helyt állni és példát mutatni, még nem voltam
hozzá elég érett. Akkoriban több konfliktusom is volt. Fontos tudni,
hogy soha nincs olyan, hogy valami mindenkinek jó lesz. Ha terveket
hajtasz végre, döntéseket hozol, lesz olyan, hogy az nem fog tetszeni.
Akkor még megviselt minden, egyes negatív szó. Emlékszem a versemre is…
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Visszafojtva
Még tartod magad,
Pedig fáj.
Nem csak ez a pillanat,
De az összes, ami elszaladt.
Annyit fojtottad már,
Úgy érzed,
Elapadt a könnycsatornád.
Pedig nagyon is törne.
Törne ki a könnye.
Sok-sok seb és mind begyógyult,
De csak szerintük.
Szerintük van visszaút.
Pedig az a seb vérzett.
Most pedig hegként érzed.
Szíved pedig tűzként éget.
Még tartod magad.
Nem lehetsz újra céltábla
Nem láthatják, hogy gyenge vagy.
Így hát a mosoly az arcodra fagy.
És ők elhiszik.
Elhiszik, hogy jól érzed magad.
Pedig össze vagy törve,
De összeomolni nem szabad.
Még tartod magad.
Talán egyszer újra sírsz.
Ha még bírsz.
Nyugodj meg!
Mondogatod magadnak.
De a seb felszakad,
A gát áttör.
Nem fojthatod el örökké,
A fájdalmakat.
Még tartod magad.
De nem sokáig.
Majd egyszer ráébredsz felsikoltva,
Így éltem én.
Visszafojtva.
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Ezután sok minden megváltozott. Változtam én is, a környezet is, az
egyetem is, az élet is. A változás jó hatással volt rám és új embernek
éreztem magam. Hálás voltam minden küzdelemért, minden boldog
pillanatért és a sok-sok tanulságért, amit megszereztem.
Békét éreztem és azt, hogy nyeregben vagyok. Már jó ideje nagy volt
a közösségi szellem, pörögtek a szakmai események, kutattam, előadtam konferenciákon és igyekeztem példát mutatni. Végre azt éreztem,
hogy tisztelnek mindenhol.
Ezután jött a pandémia.
Amikor ki kellett költözni a koliból és kipakolni, az nagyon fájt. Segítettek a többiek is pakolni és emlékszem, hogy egy magyar számot
hallgattam szüntelenül: újra és újra és újra…Rájuk emlékeztetett. Az
elszakadás és az a fájdalom, amit én (és mindenki más is) éreztem,
nem lehet leírni…vagy mégis?
2020. március 26. – Már egy ideje minden nagyon jól ment, de: Vírus.
Elválasztva
Távol vagyunk egymástól,
Fáj nagyon a távolság,
Kaphatok még, az áldásból?
Fent marad a barátság?

Esetleg Ti is ezt érzitek?
Hiányzik a csevegés?
Vagy az Én szívem jéghideg?
Elfogott a rettegés.

Vagy elvesztelek majd Titeket?
Elfelejtitek, milyen volt találkozni?
Vagy túl nagy súlyt cipelek?
Érzéseimet, próbáljam meg palástolni?

Közösség voltunk,
Egy hatalmas buborék,
De most külön mozgunk,
A sok emlék, már tartozék?
Nem hiszem.
Vagyis, próbálom.
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A Ti lelketek milyen?
Vagy csak Én sajnálom?
Tudnom kell azonnal,
Látjuk-e még egymást?
Ezzel az erős kapoccsal,
Nevetünk még, meglásd!
Mi voltunk a kép a falon,
A kávéban a babszem,
Muszáj most hallanom,

Hihetek még ebben?
Ti vagytok a legjobbak,
Szeretlek Titeket,
Ha az emlékek megkopnak,
Ha az élet kinevet.
Mi vagyunk A Közösség,
Egy Isteni áldás,
Szeretetteljes kölcsönösség,
Értetek vagyok hálás!

Megálltam egy pillanatra. Ezek után annyira ködös számomra minden. Várjunk csak! Emlékszem, nyáron újra
jelentkeztem elnöknek. A kezdeti nehézségek után úgy
éreztem felnőttem a feladathoz. Visszatértünk, a szervezet
nőtt, jobb lett…én is jobb lettem. Számtalan lehetőséget
kaptam meg idő közben és a szakkollégium teremtette meg
számomra ezeket a lehetőségeket…a Magyary teremtette
meg számomra ezeket a lehetőségeket. Úgy éreztem enynyi idő után, hogy hatalmas az összhang mindenki között.
Nagyszerű érzés volt ez. [Még mindig az, még mindig így
érzek…]
Visszatértünk az egyetemre, de sajnos újra véget kellett
vetni a boldogságnak és hazamenni.
- Mire gondolsz most? – törte meg a csendet kérdésével.
- Rátok. Rátok gondolok.
- Nem vagy valami bőbeszédű ma. – mondta ki hangosan,
amit gondolt.

- Szeretlek titeket és hiányoztok. – mondtam.
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- De pontosan mit érzel? – erősködött.
- Hálát értetek és fájdalmat miattatok.
Már egy jó ideje azon gondolkodom, hogy mi lesz velem a Magyary nélkül, nélkülük. Igaz: voltak, vannak és lesznek nehézségek, amikor szomorú, ideges leszek vagy magányos, de ez csak egy kis szelete annak a tortának, amelyet már 3 éve szüntelenül habzsolok. Annyi boldogságot, szeretetet, vicces csipkelődést és motivációt kaptam a Magyarytól, amit nem
lehet mérlegre tenni. Kicsit úgy érzem, hogy ha egyszer eljön az idő és
Alumniba kell mennem, akkor egy hatalmas darabot kell fizikailag kitépni a szívemből és az a rész ott üres lesz. ÉN leszek üres.

2021. május 2. – Már jó ideje dolgozom az Interkollnak szánt művemen.
Egyszerűen nem tartom egyik írásom sem elég jónak, hogy kifejezzem azt
a hatalmas szeretetet és hálát, amit érzek.
MAGYARY
Ha Rátok gondolok mindig,
Mosoly van a számon,
Ha elbúcsúztunk egymástól,
A találkozást várom.
Ha nem vagyok épp elég jó,
Ti motiváltok engem,
Ha nem vagyok épp szerény,
Ti helyre tesztek fejben.
Ha a társadalomért tennék,
Jöttök velem csendben,
Ha épp a kocsmába tartok,
Lépkedtek mellettem.
Ha a szakmában van hiány,
Segítetek nekem,
Ha TDK-t kell írnom,
Hát írtok Ti is velem.
70

Ha távol vagyunk egymástól,
Akkor is épp közel,
Ha meg néha kiborulok,
A humorotok ölel.
Ha Rátok gondolok mindig,
Nevet már a szám,
Ha eszembe jut mit műveltünk,
Azon az éjszakán.
Ha összeveszünk akkor,
Mikor tele a pohár,
Ha harag is van szívemben,
Titeket még akkor is csodál.
Ha hálás vagyok értetek,
És azért, hogy vagytok,
Ha viszonzom is ezt nektek,
Nem érzem, hogy eleget kaptok.
Ha végre elhittem,
Hogy lehet belőlem valaki,
AMIKOR végre rájöttem:
Ezt tette velem a MAGYARY.
Próbáltam 7 oldalba foglalni azt, amit a Magyary iránt érzek. 7 oldalba…mint azt a bizonyos elnöki pályázatot,
amely megváltoztatta az egész életem. Hihetetlen élmények sorozata történt velem a jelentkezésem, a felvételem,
a megválasztásom óta. Kaptam hideget, kaptam meleget az
évek során. Azt a szenvedélyt, azt a tüzet, amit mai napig
érzek, azért, hogy tegyek ezekért az emberkért, akik a szakkollégiumhoz tartoznak, nagyon nehéz szavakkal leírni.
Mindenesetre megpróbáltam. Kicsit elfáradtam, az igaz.
Kicsit megtört a pandémia, az is igaz. De sosem tudom elfelejteni a boldog arcokat, a nevetést, a közös tervek és célok véghezvitelét…egyetlen egy boldog percet sem vagyok
hajlandó elfelejteni. Egyetlen egyet sem. Hamarosan már
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nem leszek elnök két teljes év után, pár év múlva pedig már tag sem leszek. Már előre próbálom feldolgozni ezt, bár még nem megy.
Felállok az asztaltól. Ideje elküldenem. Hiába olvasom el újra és újra,
most nem tudom jobban szöveggé formázni a zavaros lelkem darabjait.
- Mit érzel most pontosan? – kérdeztem magamtól újra.
- A családomat érzem. A szívemben.
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Új év, új… karantén

Mostanra megszoktuk,
hogy a vírushullámok majdnem olyan gyakoriak, mint
a tenger hullámai… akarom
mondani a Balatoné, hiszen
ezt az évet sem úsztuk meg
jelentős korlátozások nélkül. A külföldre utazás jó
eséllyel pályázhatna a 2024.
évi nyári olimpiai játékok
versenyszámainak közé kerülésére. Azonban itthon,
Magyarországon is a lezárások, és a szigorítások jellemezték az évet, amiknek
már az egyetemista korosztály sem örült annyira, mint
először, mivel az egyetemek
szigorúbban vették az online oktatást és vizsgázást,
mint tették azt korábban.
Öröm az ürömben, hogy
az új karanténnak már kiforrt rutinnal vágtunk neki.
Nem jelentett gondot az online társasjátékozás, beszélgetés, esetenként borozás
megszervezése sem, mivel
ezekre a hét valamelyik estéje ki lett jelölve. Jómagam
abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy több aktív
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társaság is az életem részét
képzi, ezáltal igazán széles
palettáról tudtam kiválasztani a programjaimat.
A koncertek átkerültek
online térbe, és a színházak
is bevezették az online előadásokat, amik a színházba
járás élményét nem adják
vissza teljesen, de legalább
a kanapén pizsamában fekve lehetett megnézni színdarabokat.
A tavasszal, és az oltásokkal elkezdődtek a fokozatos enyhítések a korlátozásokban. Ez az időszak jó
lehetőség volt arra, hogy az
itthoni tájakat is meglátogassuk; felfedezzünk új helyeket
Magyarországon.
Idei kirándulások alkalmával eljutottam többek között
a Zemplénbe, a Börzsönybe,
a Cserhátba, és a Gerecsébe
is. Utóbbiban a Jankovichbarlangot ajánlom mindenkinek. Eddig azt sem tudtam, hogy létezik, pedig
egészen elképesztő képződmény. Ebből is látszik, hogy

mindig lehet találni itthon is remek remélem, hogy az elkövetkező időúti célokat.
szakban visszatér minden a régi kerékvágásba annak az összes nehézKibírható volt ez a karantén is, ségével, de ami fontosabb a sok köde azért a személyes találkozásokat zös pillanattal.
nem lehet rendesen pótolni, ezért
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Felvételi Mentorprogram 2020
Kecskeméti Zoltán

Mi egy felvételi eljárás célja? A legtöbb esetben erre
azt a triviális választ tudjuk
adni, hogy a jelentkezők célja a felvétel, míg a felvételiztetők célja a jelöltek közül
a legjobbak kiválasztása.
Végső soron a Magyary Zoltán Szakkollégium mentorprogramja is erről szól, de
emellett meglátásom szerint
a szakkollégium tesz egy
olyan önzetlen gesztust a
mentoráltak irányába, ami
egészen különlegessé teszi
ezt az évenként megismétlődő másfél hónapot. Ez a
gesztus azt jelenti, hogy
amellett, hogy meg szeretnénk ismerni a mentoráltakat, egy olyan élmény- és
tudáscsomagot igyekszünk
átadni, amit a felvételtől függetlenül hasznosítani tud
bárki, aki valóban nyitottan
áll hozzá ehhez a lehetőséghez.
Mit nyersz pusztán azzal
hogy részt veszel a mentorprogramban? Megismerheted a működését egy auto75

nóm diákközösségnek, megtapasztalhatod, hogy az
egyéni teljesítményt hogyan
tudja a közösség felértékelni
úgy, hogy közben ez nem
válik a pihenés és a szórakozás rovására. A mentorcsapatoknak köszönhetően fel
leszel vértezve egy kompromisszumkész csapatjátékos
tudásával, amit az egyetemi
tanulmányaid során csak kamatoztatni tudsz. Ezen felül
azzal, hogy részt veszel a
színvonalas szakmai programokon, szélesebbre nyithatod
a
közigazgatástudomány
perspektíváit,
megismerve olyan részeit,
melyeket a kötelező tárgyak
nem kínálnak fel, mindezt
egy lazább keretrendszerben.
Az előbb említett előnyök
biztosítása a mentorprogramnak egy olyan sajátos
jelleget biztosít, ami véleményem szerint senkit nem enged el üres kézzel, így a
”Megéri-e nekem csatlakozni?” kérdésre egy határozott
igennel tudnék felelni minden érdeklődőnek.

És mit nyersz ha felvesznek a szakkollégiumba? Erre már nehezebb a
válasz, és anélkül, hogy oldalakon
keresztül kezdeném ecsetelni a
szakkollégiumi tagság előnyeit, egy
hasonlattal élnék. A szakkollégium
nagyban hasonlít az egyetemhez.
Azzal, hogy felvesznek,
egyrészt lehatárolod ma-
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gad, hiszen kizárod a többi egyetemet illetve szakkollégiumot, de
emellett új lehetőségek olyan tárházát kapod meg mind szakmai mind
közösségi szinten, amit jól kihasználva értékesebbé válhatsz az átlagnál. Az diploma az érettségizettek
közül emel ki, a szakkollégium
pedig a diplomások közül.

Mentoráltként a Felvételi
Mentorprogramról
Kelemen Viktor

Személy szerint nagyon izgatottan vártam ezt az eseményt, hiszen itt, a Magyary
Zoltán
Szakkollégiumban
szokatlan a felvételi rendszer. A legtöbb szakkoli viszonylag hamar kiválasztja a
legmegfelelőbb embereket,
míg itt egy 6 hetes mentorprogram alatt kell megmutatni a mentoráltaknak, hogy
mire is képesek valójában. A
vírus miatt nehézkesen bár,
de annál jobban sikerült lebonyolítani a sok programot.
Beleláthattunk a szakkolégium mindennapi tevékenységeibe, különböző játékos
feladatokon keresztül ismerhettük meg egymást és a végére már-már egy barátságos
és vidám hangulat forrott ki,
ami a szakkollégisták életét
igazán jellemzi. Ez időszak
zárásaként, egy hétvégi tábor koronázza meg a mentorprogramot, de ez most
egészen másképp alakult.
77

Olyannyira, hogy közbejött
az online oktatás, de ez sem
állt az utunkba, hiszen így is
mindent kiválóan és akadálymentesen le tudtunk bonyolítani. Szabad témaválasztású dolgozatot kellett
írnunk, amit aztán előadás
formájában prezentáltunk.
Ezt követően kis csapatokra
osztottak minket, mentoráltakat és mentorokat, és egy
workshop néven futó, igen
izgalmas feladatot kellett
teljesítenünk. Minden csapatnak egy adott témájú
problémára
kellett
egy
olyasfajta megoldást találnia, amivel nagyban megkönnyítheti mindennapunk
sorsát. Így telt az idei különleges helyzetre való tekintettel a szakkollégiumi mentor
program és ezek után alig
várom, hogy megkezdhessük teljes erőbedobással a
közös munkát!

Felvételi Mentorprogram 2020 - egy
mentorált szemével
Szücs Lotti

Változatosság, emlékgyűjtés, kapcsolatteremtés. – e szavakkal tudom leginkább jellemezni a
Magyary Zoltán Szakkollégium
Mentorprogramját, ugyanis rengeteg élménnyel, tudással és ismeretséggel gazdagodtam e néhány hét
alatt. A szakmai műhelyekbe való
betekintéstől kezdve a társasjátékesten át a halloween-buliig mindenre lehetőséget nyújtott a szakkollégium. A mentorok bevezettek
minket a szakkollégium titkos
„világába”, elénk tárva a szakmai
és közösségi fejlődési lehetőségeket. Véleményem szerint a mentorok remekül oldották meg a vírus
okozta nehézségeket, többek kö-
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zött a csapatfeladat kidolgozása és
kivitelezése is gondtalanul, gördülékenyen és jó hangulatban telt el.
A mentorprogram végeredményeképpen a prezentációm bemutatása
és a felvételi elbeszélgetés során
már semmiféle stressz, idegesség
vagy izgalom nem volt bennem,
mivel ismerős arcok néztek rám a
kamerán keresztül. A mentorok
nyitott, barátságos hozzáállása miatt örömmel mentem végig a felvételhez jutás rögös ösvényén. A
mentorprogram útjának minden
pillanatát élveztem, de a személyes
beszélgetések, nevetések maradnak
meg leginkább bennem.

Mesteresen újoncként
Noszkó Anna

Úgy gondolom, hogy a
Magyary Zoltán Szakkollégium által szervezett mentorprogram egy remek eseménysorozat volt, amelynek
keretein belül az egyenlőség
jegyében minden felvételiző
számára biztosított volt a kibontakozás lehetősége, aki
persze hajlandó volt ezzel
élni. Más hallgatói szervezetekkel ellentétben a felvételi
nem csupán két-három hetet
vett igénybe, hanem szisztematikusan felépítve, 3 hónapig rendszeresen megrendezett projektek révén a mentoráltak bepillantást nyerhettek abba, hogy milyen érzés
is szakkolisnak lenni, és a
levont konzekvenciáik alapján egyénileg eldönthették,
hogy vállalják-e az ezzel járó
kötelezettségeket, de mindamellett az életre szóló élményeket is. Szerencsésnek
mondhatom magam, hogy
részese lehettem ennek a folyamatnak, amelynek révén
feltérképezhettem egy jól
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működő, hatékony, egyetemi
tudományos szervezet mindennapjait, illetve mélyebben
megismerhettem annak a közösségnek az értékeit és céljait, amelyhez csatlakozni
kívántam. A mentorprogram
eredményeinek kihirdetése
után lehetőségem nyílt személyesen is találkozni a
szakkollégium tagjaival egy
kötetlenebb ismerkedős est
során, amelyet maximális
professzionalizmussal és felkészültséggel vezettek le,
valamint ízelítőt kaphattam
arról, hogy milyen egy minőségi tehetséggondozó körhöz
tartozni, ahol a szakmai eredmények mellett a közösséghez tartozás tudatának kialakítására is kiemelt figyelmet
szentelnek. A mentorprogram során számomra nagyon
vonzó volt, hogy mi, a mentoráltak is részt vehettünk a
belső képzési rendszer programjain, és amellett, hogy
velünk szemben támasztottak
elvárásokat, mi is adhattunk

visszajelzéseket a mentorprogramon
tapasztaltakról. Véleményem szerint
a mentoráltak számára előre beütemezett, kötelező jellegű események
(pl. olvasóestek) tökéletes indikátorai voltak a felvételizők motivációjának és elkötelezettségének, amely
a szakkollégium tagjai számára segítette a kiválasztás folyamatát, hiszen láthatták, hogy éles helyzetben
ki mennyire veszi komolyan feladatait. Ami számomra különösen tetszett még, az a mentorok rátermettsége és segítőkészsége volt. Mivel a
szakkollégium közössége figyelembe vette a felvételizők egyéni kompetenciáit,
tapasztalatait,
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végül sikerült mindenkihez felkészült, proaktív és készséges tagokat
rendelniük. Emellett úgy gondolom,
hogy a felvételi program végén lefolytatott interjúk már egy sokkal
meghittebb, barátiasabb légkörben
zajlottak, hiszen előtte a már bent
lévő tagok rengeteg időt fordítottak
arra, hogy jobban megismerjék, és a
lehető legeredményesebben integrálják a mentoráltakat. Szeretném
megköszönni ezúton is ezt az emlékezetes, minőségi és szakmailag
kimagaslóan levezényelt pár hónapot. Végtelenül örülök, hogy
Magyarys lehetek.

Szakkollégisták is segédkeztek
Magyary Zoltán sírhelyének
megújításában
Kecskeméti Zoltán
Magyary
Zoltán
1945. március 24-én halt
meg Héregen, ahol emlékét kopjafa őrzi, végső
nyughelye azonban szülővárosában, Tatán található
a Környei úti temetőben.
Megújított sírhelyét a tatai
önkormányzat gondozza,
azonban időről időre szükséges átfogóbb felújítási
munkálatokat végezni rajta, melynek szervezését
2021-ben az Önkéntesség
Tatán és környékén Egyesület bonyolította le. A sírhely felújítása lehetőséget
adott a Magyary Zoltán
Szakkollégium tatai tagjainak, hogy a szakkollégiumot képviselve a járványhelyzet miatt korlátozott
lehetőségek mellett is ápolni tudják a szervezet névadójának emlékét.
A felújításban számos önkéntes vett részt, többek
között Michl József, Tata
polgármestere, Borsó Tibor, a Magyary Zoltán
Népfőiskolai Társaság el81

nöke, az Önkéntesség Tatán és környékén Egyesület
tagjai, valamint helyi civil
önkéntesek. A résztvevők
széles spektruma nem akadályozta a csapatkohézió
gyors kiépülését, a munka
dinamikusan és jó hangulatban telt, az eredmény
pedig látványos lett.
Több éves szakkollégiumi
hagyomány, hogy minden
évben
megkoszorúzzuk
Magyary Zoltán sírhelyét
Tatán, vagy a kopjafáját
Héregen. Ezt a hagyományt folytatva a járványhelyzet miatt az ünnepélyes ceremónia kihagyásával két tag képviseletével a
felújítás végén koszorú
elhelyezésére került sor a
szakkollégisták által.
Magyary Zoltán munkássága a 21. században sem
veszített relevanciájából,
ezt pedig a tataiak a mindennapok során számos
alkalommal tapasztalhatják, úgy mint amikor látják
a városfejlesztési stratégia,

nevezetesen a Magyary-terv megvalósulását, besétálnak a Magyary
Zoltán művelődési központba vagy
részt vesznek a Magyary Zoltán
Népfőiskolai Társaság konferenciáján. Úgy gondolom, hogy amikor a
helyi emlékezéskultúra és a szak-
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kollégiumi tevékenység ily módon
összekapcsolódik, akkor válik igazán szembetűnővé Magyary Zoltán
munkásságának napjainkat is átható
értéke: az emberközeli tudományosság.

Társadalmi felelősségvállalás
Nagy Dominika

A szakmaiság és közösség
alappillérei mellett a társadalmi felelősségvállalás kérdése tölt be központi szerepet Szakkollégiumunk életében. Ebben a tanévben a koronavírus-járvány következtében lehetőségeink korlátozottabbak voltak az eddigiekhez képest. Mind a programok megszervezése, mind
a közösség összehívása nagy
kihívást jelentett ebben az
időszakban.
A tavaszi félévben azonban
a Máltai Szeretetszolgálattal
tavaly kialakult együttműködés keretében egy online
előadáson vehettünk részt. A
kötetlen, interaktív előadás
során megismerkedhettünk a
Máltai Szeretetszolgálat működésével, tevékenységével,
és betekintést kaphattunk az
önkéntesség világába is. Véleményem szerint az itt elsajátított ismereteket a szakkollégium tagjai majd a jövőben is sikeresen tudják
alkalmazni.
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Májusban a korlátozások
enyhítése
következtében
több lehetőségünk nyílt a
társadalmi felelősségvállalás
kibontakoztatására. Szakkollégiumunkat és a Világpolgár Egyesületet a Magyary
Zoltán Népfőiskolai Társaság hívta meg Magyary Zoltán születési helyére, Tatára,
ahol az emléktábla avatás
után, a Nemzetközi Klímavédelmi akciónap alkalmából szemétszedésben vettek
volna részt a szakkollégisták. A rossz időjárási körülmények miatt azonban nem
tudott megvalósulni a program. Mivel a Szakkollégium
számára fontos a környezetünk tisztántartása, ezért a
hulladékgyűjtést egy másik
időpontban fogjuk újra megszervezni Tatán.
Mindenkit csak biztatni tudok, hogy amennyire ereje
engedi próbáljon segíteni a
környezetében élőknek, hiszen a legkisebb segítség is
segítség.

Klímavédelmi

Akciónap

Tata
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Együttműködés a Világpolgár
Egyesülettel
Kovács Blanka

Idén februárban ünnepelte
alapításának első évfordulóját a Világpolgár Egyesület, amelyet azért hoztunk létre, hogy felkeltsük
polgártársaink érdeklődését a szakpolitikai és közéleti kérdések iránt, gondozzuk a tehetségeket, valamint, hogy támogassuk a
Magyary Zoltán Szakkollégium működését. Olyan
értékek mentén alakult
meg szervezetünk, melyeket Magyary Zoltán hagyott örökül és a Szakkollégium tanított meg számunkra. Hazaszeretet, kritikus világszemlélet, társadalmi felelősségvállalás,
önfejlesztés és tudásátadás.

(pályaorientációs)
se.

A korábbi együttműködéseken túllépve ebben a
szellemben
szervezzük
meg a szakkollégiummal,
valamint az alumni tagsággal közös mentorprogramunkat, melynek célja a
szakkollégiumban utolsó
évüket töltő hallgatók

- A párok: egy mentor, egy
mentorált.
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segíté-

A szervezés már 2020 januárjában elkezdődött, ám
a koronavírus világjárvány
aláásta próbálkozásunkat.
A kezdeti nehézségeken
túllépve az elmúlt hónapokban újraindítottuk a
projekt
megvalósítását.
Jelenleg tart a mentorokkal
való egyeztetés, akik közül
valamennyien
sikeres
szakmai életúttal rendelkeznek a köz- vagy magánszférában. A mentorprogram keretei a következőképpen alakulnak:
- A program időtartama:
szeptemberben indul és a
tanév végén zárul

- A mentoráltak: a Szakkollégiumban utolsó évüket töltő hallgatók lesznek.
- A párok kialakítása: preferenciák alapján szeptemberben kezdjük kialakítani,

addig is az előkészítés zajlik

get kapjanak tapasztalt szakemberektől, új kapcsolatokat alakítsanak
A program legfőbb célja, hogy az ki, valamint építő programokon
egyetemről kilépő hallgatók saját vegyenek részt.
preferenciáiknak megfelelő segítsé-
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Játékestek
Vatai Sára

Nagy volt az öröm és a
hála, mikor 2020 szeptemberében visszatérhettünk
az egyetemre és majdnem
egy fél év után ismét találkozhattunk
egymással.
Azonban sajnos 2020 végén és 2021 első félévében
sem élvezhettük ki azt,
hogy személyesen is beszélgethetünk, játszhatunk
a kedvenc társasjátékainkkal akár szervezett formában, akár csak egymás kollégiumi szobájában egy
hosszú nap után. Amennyire várható volt, annyira ért
meglepetésként az, amikor
novemberben ismét el kellett hagyni az egyetemet, a
kollégiumot és megint áttérni a teljes online oktatásra. A legtöbb szakkollégista hazaköltözött vidéki
otthonába, így megint szét
lettünk szórva az ország
különböző részein, ami azt
is jelentette, hogy nem volt
megoldható az, hogy bármikor találkozzunk egymással. A Szakkollégium
alappillérei közül – szak87

maiság, közösség, társadalmi felelősségvállalás – talán a legjobban a közösségre tudja rányomni a bélyegét a távolság. Ennyi
idő után szerintem már
mindenki rájött arra, hogy
az online találkozások egyáltalán nem olyanok, mint
amikor egy légtérben, személyesen vagyunk valakivel. Azonban a távolság
sem tántorított el minket
attól, hogy kapcsolatban
maradjunk egymással. És
ennek mi is lehetne a legjobb formája, ha nem a társasozás?!
Mikor 2020 tavaszán
szembe találtuk magunkat
egy szokatlan szituációval,
amikor is el kellett válnunk
egymástól, akkor kellett
egy megoldást találni arra,
hogy hogyan lehetne a
Magyary közösségét egyben tartani. Mivel a karantén előtt is szeretett a Szakkollégium közössége társasjátékokkal játszani, így
ez egy tökéletes megoldásnak bizonyult. November-

ben ismét a társasjátékozást találtuk a legjobb megoldásnak arra,
hogy a kis közösségünket egybetartsuk és kapcsolatban maradjunk egymással, beszélgethessünk
egymással és jókat nevethessünk.
Ekkor azonban már felállt egy
külön ’gamer banda’ is, akikkel a
megszokott Board Game Arena-s
játékokon kívül egyéb e-sport játékokkal is elkezdtünk játszani
mint például League of Legends
vagy Counter-Strike: Global Offensive. Egy külön Magyarys Discord szervert is létrehoztunk,
hogy a játék során ezen keresztül
tudjunk beszélgetni. Egy kis idő
után megismerkedtünk a Jackbox
Games
nevű
videójátéksorozattal, amin keresztül sok különböző, viccesebbnél viccesebb
játékkal játszottunk, többek között a Quiplash nevűvel, ami alatt
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jókat tudtunk nevetni. A vizsgaidőszak miatti kisebb kihagyást
követően a játékesteket februártól
kezdve az újonnan megalakult
Közösségért felelős Állandó
Munkacsoporttal kezdtük el megszervezni. Ezeket az alkalmakat
rendszeresen, kéthetente, szombati vagy vasárnapi napon kezdtük
el megszervezni, amelyek keretében különböző társasjátékokkal –
Solo, Vigyáz(z) 6!, Aranyásó –
játszva töltöttünk el pár órát virtuálisan egymással.
Minden egyes játékestes
alkalom vidáman telt el, sokat
nevettünk, és bár az személyes
találkozásokat semmi sem tudja
hosszútávon helyettesíteni, reméljük, hogy ez az időszak is csak
megerősített minket és akár baráti
kapcsolatok tudtak elmélyülni.
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Egy kirándulás margójára
Sivák Veronika

2021. március 6., szombat—
Egy kisebb, hallgatókból álló
csoport száll fel a vonatra a
Nyugati pályaudvaron. 1 óra
múlva már Piliscsabán vannak, ahol még 2 fő csatlakozik
hozzájuk. Kicsit még idegenkedve, de annál nagyobb
örömmel tekintenek egymásra: már november óta nem látták az ismerős arcokat. Tegyük kissé személyesebbé a
történetet. A hallgatók mi,
Magyarysok volnánk, akik épp
egy kisebb túrát készülnek
megtenni a pilisi erdőben. Az
időjárás csodaszép, hét ágra
süt a nap, bár azért még hűvös a levegő. Elindulunk, beszélgetünk. Dél körül megállunk egy kicsit enni, pihenni,
majd újult erővel folytatjuk
utunkat. Túraszervezőként
egy olyan útvonalat néztem ki,
amely egy kevésbé edzett tár90

saság számára is teljesíthető,
de azért van benne némi kihívás. Azt nem gondoltam volna,
hogy utólag néhányan haláltúraként emlékeznek vissza rá…
Ugyanis, amikor egy mező
mellett mentünk el, a távolban már látszott a kirándulás
utolsó célpontja, a Dévényi
Antal-kilátó. A távoli messzeségben álló torony látványára
többen megrökönyödtek, és
ijedten kérdezték: odáig el fogunk menni?! Igen, és el is
mentünk odáig, és igen, ebből
egy mém is született, és igen,
mindenki megküzdött a távolsággal és a szintemelkedéssel,
és igen, jól esően elfáradva ültünk fel a Budapestre száguldó vonatra, melyen néhányan
el is aludtak. Maradandó sérüléseket nem szerezbe, mindenki készen áll a következő túrára!
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Szücs Lotti

Filmajánló - Átkozottul veszett,
sokkolóan gonosz és hitvány
Az „Átkozottul veszett, sokkolóan
gonosz és hitvány” című film már a
címével is felkelti az érdeklődők
figyelmét. Vajon kit takarhat ez a
személy, akire e jelzők vonatkoznak? A 2019-ben megjelent krimi
film szereplő listájának áttekintésénél csodálkozva kapjuk fel a fejünket. Zac Efron, Lili Collins, Kaya
Scodelario? Mielőtt kétségek merülnének fel a szereplőgárda hiteltelen játéka miatt, mivel köztudottan
e színészek inkább vígjáték vagy
romantikus filmekben szoktak játszani, tájékoztatok mindenkit arról,
hogy a film valósághű, fordulatos
történetet takar, briliáns színészi
játékmóddal.
A cselekmény kezdetén megismerkedünk Lizzel (Lili Collins), az
egyedülálló anyával, aki találkozik
az ideális férfival, Teddel (Zac
Efron), aki a megismerkedésük
kezdetétől odadással bánik Lizzel
és a kislányával. A pár tökéletes
életet teremt meg magának az évek
folyamán mindaddig, amíg Tedet
emberölés vádjával le nem tartóztatják. Liz meg van győződve arról,
hogy a férfi ártatlan és Ted is folya92

matosan ezt bizonygatja neki és a
külvilágnak. A külső szemlélők
sem tudják elhinni, hogy egy ilyen
szimpatikus, megnyerő személy
gyilkosságokban vett részt. Viszont a bizonyítékok sora elkezd
bővülni és Liz kételkedni kezd a
férfi tisztaságában. Ted folyamatosan hívja és keresi a nőt, biztosítva
a szerelméről és a saját romlatlanságáról, de közben egyre több
szemtanú és nyom kerül elő, amelyek a férfi bűnösségét bizonyítják.
Liznek fel kell tennie a kérdést: Valóban egy sorozatgyilkossal élt
együtt évekig?
A fordulatos történetvezetés során a
néző betekintést nyer egy igaz történet hátterébe, ahol mindenki a
kételkedés és a bizonytalanság
csapdájába kerül. A szereplők árnyalt színészi játékukkal olyan feszült légkört teremtenek, amelybe a
néző is belehelyezi magát. Nagyon
ajánlom a filmet mindenkinek, elsősorban a thrillereket, krimiket,
filmdrámákat kedvelőknek, akik
szívesen betekintenének egy sorozatgyilkosság aktájába egy filmen
keresztül. A történet a valóságon

alapul, emiatt előfordulhat,
hogy a film végkimenetelét
ismerheti a néző, de ez nem
gátolja meg a film élvezhetőségét.
Ha
kriminálpszichológiával telített fordu-
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latos filmre vágysz, akkor
ne félj belevágni egy átkozottul veszett, sokkolóan
gonosz és hitvány történetbe!

Kiss Adrienn

Könyvajánló - Járvány
sújtotta társadalom
Amikor berobbant az emberek életébe a vírus, nem is az, hogy nevettünk rajta, de biztosan nem hittük
volna azt, hogy meg fog bennünket
törni. Korábbi megszokott tevékenységeinkre a koronavírus megjelenése után másfél évvel már alig
emlékezünk, a képeken megjelenő
múltbéli boldog pillanatok, mintha
ezer éve történtek volna. 2021. májusának végén jelent meg a várva
várt kötet: Járvány sújtotta társadalom.
A kötet „A koronavírus a társadalomtudományok szemüvegén keresztül” alcímet viseli és több oldalról vizsgálja a járvány, társadalomra gyakorolt hatását (ilyen például az állam-, politika-, rendészet, katasztrófavédelem- és hadtudomány).
A könyvben megjelenik a veszélyhelyzet rendészeti oldala, a haderő
járványügyi tapasztalatai vagy hogyan reagált az állam, a vírus megjelenésére. Ezeken felül a gazdasággal kapcsolatban a létfontosságúnak jelölt vállalatok működéséről
is szó van benne, a vírus elleni vé94

dekezés gazdasági hatásai is felbukkannak, mint téma vagy például
a Magyar Honvédség szemszögéből a létfontosságú rendszerelemek
védelmének tapasztalatai is. Továbbá nem maradhatott ki a digitális
oktatásra való átállás vagy a vizsgálata annak, hogy a járvány idején, a közösségi médiában milyen a
társadalom megjelenése. Egyrészről itt felmerül a hatalmas információigény az emberek részéről és az,
hogy hogyan tudták kielégíteni ezt
az egyes hírportálok. A kötet zárása
előtt még megjelenik az Európai
Unió szerepe, mellyel kapcsolatban
többek között szó van az intézményeihez köthető szerepvállalásoknak a mértékéről. Zárásképpen, végül pedig a járvány globális nézőpontjai kerülnek előtérbe, olyanok,
mint például a kibertérben zajló
konfliktusok, a kereskedelempolitika vagy az energiapiac.
A kötetben megjelenő írások közvetlenül a koronavírus járvány első
hulláma után készültek, most pedig
túl vagyunk a harmadik hullámon
is. Az olvasó kíváncsian várhatja a
körülbelül egy éve átélt tapasztala-

tokat a tudományterületek
legtöbbjeinek szempontjából. Bízunk benne, hogy
ezeket a tapasztalatokat már
nem kell tovább örökítenünk
a rémhíreket keltő negyedik
hullám kapcsán. Reméljük,
hogy arra már nem fog sor
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kerülni, mindenesetre érdekes kérdéseket taglal a
könyv. Jelen cikk a kötetnek
csak pár részterületét érintette, így az információéhes
olvasók számára, mindenképpen javasolt ennek a tanulmányozása.

Sivák veronika

Cikkajánló - A világ első
számú gyilkosa: az alváshiány
Az alvás a gyengéknek való?
Kérdésként teszem fel ezt a
sokszor viccből odalökött mondatot, amely sokszor hagyja el
az egyetemi hallgatók száját.
Pedig, ahogy a cikk szinte drámai bevezetője kimondja, drágán megfizethetünk azért, ha
nem vesszük figyelembe azt a
tényt, hogy az alvás milyensége
és mennyiség teljesítményünket, testi-lelki egészségi állapotunkat, gyógyulási kilátásain-
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kat és élethosszunkat is döntően befolyásolja. Az élet márpedig nem játék, és csupán egy
adatik belőle. De mielőtt én
magam is túldramatizálnám a
helyzetet, szeretnék a cikkben
is felsorakoztatott tényekkel
rámutatni arra, hogy milyen
fontos szerepe kellene hogy legyen az alvásnak a mindennapjainkban, hiszen az nem luxus
és nem is privilégium, hanem
élettani szükségletünk. Ugyan-

is már az egyszeri, a számunkra szükségesnél 1-2
órával rövidebb alvás is
mérhető biokémiai elváltozásokat okoz bennünk.
Mégis társadalmunkban
előfordul a sleep-shaming
jelensége, és azon versenyzünk, hogy ki bír minél kevesebb alvással minél jobban teljesíteni.
A cikk részletesen foglalkozik az úgynevezett cirkadián ritmussal, mely a
Föld mozgásával és a
fény-sötétség váltakozásával szinkronban lévő,
24 órás ritmikus ismétlődés. Testünk biológiai
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órája irányítja a cirkadián ritmust, biológiai
óránkat pedig a természetes fény szabályozza. A
külső környezettel összhangban lévő biológiai
óra pedig egy sokkal harmonikusabb és egészségesebb személlyé tesz. Helytelen
életvitelünkkel
azonban
megzavarjuk
bioritmusunkat, ezáltal
kockára téve egészségünket. A megzavart cirkadián ritmus például egyértelműen rákos megbetegedésekre hajlamosít. Ha
éjszakai ébrenléttel zavarjuk meg a cirkadián
ritmusunkat, akkor több

mint ezerféle, a védelemért és a
regenerálódásért felelős sejtünk
károsodik. A cikk odáig is elmegy, hogy kijelenti: a természettel harmóniában történő alvás nem csak egyéni, hanem társadalmi, gazdasági szinten is
megtérülne, hiszen valamennyiünknek jobb lenne a teljesítőképessége.
Ha okosabb, vonzóbb, karcsúbb,
egészségesebb és boldogabb szeretnél lenni, jobb szexuális élettel, akkor aludj többet, jobban!
Il ye n e gy sze rű le nne a
„csodagyógymód”? Tehetjük fel
mi is a kérdést a cikk szerzőjével
együtt. Akkor miért nem alszunk jól és eleget? Honnan ered
az a társadalmi nyomás, hogy
hasznos és szükségszerű dolgok-
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kal töltsük időnket, ebből a körből az alvás pedig ki van zárva,
hiszen nem csinálunk közben
semmit. Holott alvás közben
agyunk nagyon is dolgozik: feldolgozza és megszilárdítja a bennünket ért információkat, impulzusokat, eltávolítja a káros
anyagcseretermékeket. Talán
hallottuk már a beauty sleep kifejezést: szervezetünk pihenése
közben sejtjeink megújulnak, és
ez külsőleg is látható változásokat okoz—bőrünk szebbnek, mi
magunk kipihentebbnek látszunk.
A cikk kellő részletezettséggel
tárja elénk, hogy mit okoz az alváshiány, mely minden funkciónkra kihat. Stressz, érzelmi labilitás, kognitív deficit, mentális

betegségek, demencia,
függőségek, szívroham,
agyvérzés,
depresszió,
anyagcsere -problémák,
cukorbetegség, elhízás,
gyorsabb öregedés… ugye
egyiket sem szeretnénk
megtapasztalni?

a kiváló tippek sorában:
hangolódjunk, sportoljunk
rendszeresen, kerüljük az
alkoholt 3-4 órával lefekvés előtt. Mindent betartottunk, ami a nagykönyven meg van írva, mégsem tudunk elaludni? A
cikk erre a helyzetre is
Na de, hogyan aludjunk
ellát bennünket tanácsokjó? Teszi fel a cikk végén a
kal.
kérdést a költő, és ad jó
néhány hasznos tanácsot. Az írás és én magam is
Az első tipp, hogy közel alig győzöm hangsúlyozni
azonos időben feküdjünk az alvás fontosságát
le, és ugyanabban az órá- (miközben az éjszakába
ban keljünk fel, majd a nyúlóan írom ezt a cikkmásodik tipp, hogy alud- ajánlót), hiszen a jó minőjunk eleget. Talán nagyra ségű és elegendő szuszómeresztjük szemeinket, kálás valóban a kiegyenhogy ennek a két tanács- súlyozott, harmonikus,
nak a megfogadása nem tevékeny és boldog élet
lehetetlen
küldetés-e? titka. Alvásra fel!
Azonban menjünk tovább
Teljes cikk: http://atestbeszel.blog.hu/2018/02/01/alvashiany_287

A good laugh and a long sleep are
the two best cures for anything.
Irish proverb
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