
Társadalomtudományok és Nemzetközi tanulmányok Intézete 

2020/2021. tanév I. félév beszámolója 

 

A tanszék főállású oktatóinak számbavétele, majd az oktatók névsor szerinti publikációs 

tevékenységének felsorolása. 

2. Dr. Becsey Zsolt László 

Magyar nyelven megjelent publikációk 

• Magyar euró: kinn is vagyok, benn is vagyok. Figyelő, 2020 26.szám  ( Július)14-16 o. 

szám 2p. 

• Felelötlen közös eladósodás vagy szolidaritás?Gondolatok az EU pénzügyi alkuja előtt, 

Növekedés.hu, 2020, július 16.https://novekedes.hu/mag/felelotlen-kozos-eladosodas-

vagy-szolidaritas-gondolatok-az-eu-penzugyi-alkuja-elott 

 

• Szűk vagy bőséges hét év elé nézünk? Növekedés.hu,2020.10.29. 

https://novekedes.hu/mag/szuk-vagy-boseges-het-ev-ele-nezunk-becsey-zsolt-irasa 

 

• Amerika választ, Figyelő,2020 44.szám, 8.oldal 1p 

 

• Exportkilátások. TOP 200 Figyelő kiadvány, 2020 november 14.- 18 p. 

 

• Uniós költségvetési vita: alsó hangon is 35 milliárd a tét számunkra. Növekedés.hu 

2020.december 3.  

• https://novekedes.hu/interju/unios-koltsegvetesi-vita-also-hangon-is-35-milliard-euro-

a-tet-szamunkra 

 

• Hat fontos változás, ami idén meghatározza a külgazdasági 

környezetünket.Növekedés.hu, 2021.január 14. 

• https://novekedes.hu/mag/hat-fontos-valtozas-ami-iden-meghatarozza-a-kulgazdasagi-

kornyezetunket 

Idegen nyelven megjelent publikációk 

• Schwedische oder danische Lösung?   

https://www.budapester.hu/wirtschaft/schwedische-oder-daenische-loesung/ 

2020 07.07.2p. 

 

Az oktató szervezeti tagságainak felsorolása 

• Magyar Atlanti Tanács, tag 

• Magyar Közgazdasági Társaság,  

https://novekedes.hu/mag/felelotlen-kozos-eladosodas-vagy-szolidaritas-gondolatok-az-eu-penzugyi-alkuja-elott
https://novekedes.hu/mag/felelotlen-kozos-eladosodas-vagy-szolidaritas-gondolatok-az-eu-penzugyi-alkuja-elott
https://novekedes.hu/mag/szuk-vagy-boseges-het-ev-ele-nezunk-becsey-zsolt-irasa
https://novekedes.hu/interju/unios-koltsegvetesi-vita-also-hangon-is-35-milliard-euro-a-tet-szamunkra
https://novekedes.hu/interju/unios-koltsegvetesi-vita-also-hangon-is-35-milliard-euro-a-tet-szamunkra
https://www.budapester.hu/wirtschaft/schwedische-oder-daenische-loesung/


o Nemzetközi Szakosztály, elnökségi tag,  

o EU szakosztály, alelnök 

 

Az oktató szerkesztőbizottsági tagságainak felsorolása 

• Károli Tanulmányok a Gazdaság- és Társadalomtudományok köréből 

2. Dr. Birkás Antal 

Magyar nyelven megjelent publikációk 

• A kereszténydemokrácia dogmatikája (dióhéjban). In: Korszerűvé tenni az 

örökkévalót. Válogatás a Barankovics István Alapítvány honlapján 2013 és 2020 

között megjelent írásokból. 30 éves a Barankovics Alapítvány. 14-18. oldalak. (Online 

könyv) Forrás: https://barankovics.hu/_f/letoltesek/korszeruve_tenni.pdf 

• A prédikáló Luther – A reformáció teológiai üzenete. In: Nemzedékről nemzedékre 

való hittel. Budapest. Protestáns Műhely. 2020. 41-42. oldalak. 

• Üldözött keresztény közösségek. In: MNC Népfőiskolai Füzetek XL. Virtuális 

nemzetegyesítés II. MNC. 2021. 108-113. oldalak. 

Magyar nyelvű konferencia részvételek 

• MNC-konferencia (virtuális nemzetegyesítés, II. online konferencia) 2020. november 

28-án; téma: keresztényüldözés ma. (Online-konferencia, az előadás nyomtatásban is 

megjelent.) 

• Részvétel (előadás) a kari Tréninghét keretében (2020 őszi Tréninghét, téma: az 

üldözött keresztény közösségek helyzete – globális kitekintés, aktualitások.), 

Budapest. 

• Részvétel (előadás) az Intézetünk által szervezett műhelykonferencián (2019 októbere, 

téma: Truro püspökének jelentése a keresztényüldözésről). Budapest. 

Az oktató szervezeti tagságainak felsorolása 

• 2001- Magyar Politikatudományi Társaság  

• 2008- MTA, köztestületi tag 

• 2010- Protestáns Műhely (2012 óta elnöke), ill. 2013 óta a Műhely tudományos 

igényű kiadványainak vagyok a főszerkesztője („PM Tanulmányi Füzetek” 

sorozat.) 

• 2016- a Magyar Pedagógiai Társaság (a politikatudomány, jogtudomány és a 

teológia mellett az érdeklődésem az utóbbi időben a neveléstudomány felé fordult; 

elsősorban a reformáció és a neveléstörténet, ill. a neveléselmélet területei 

érdekelnek) 

• 2018- Sallux (az alapítvány tanácsadó testületének tagja, tudományos tanácsadó) 

 

https://barankovics.hu/_f/letoltesek/korszeruve_tenni.pdf


Az oktató szerkesztőbizottsági tagságainak felsorolása 

• Szerkesztője vagyok a Protestáns Műhely tudós közösség tudományos igényű – 

lektorált – tanulmányi füzeteinek (PM Tanulmányi Füzetek, 2014-től), ill. 

írója/szerkesztője vagyok a Műhely hírlevelének (Protestáns Távlatok). 

3. Dr. Csapó Zsuzsanna 

 

Magyar nyelvű konferencia részvételek 

• 1) 

- Konferencia: Nemzetközi tapasztalatok, elvárások és együttműködés a gyűlölet-

bűncselekményekkel kapcsolatos fellépés terén 

- Előadásom címe: „A népirtás bűntettének megelőzése: bírhat preventív funkcióval a 

genocídiumra való felhívás büntetni rendeltsége?” 

- A konferencia időpontja: 2020. október 5. (online) 

- Szervezők: MTA-ELTE Lendület Spectra Kutatócsoport Hatékony fellépés a gyűlölet-

bűncselekmények ellen, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem 

 

• 2) 

- Konferencia (kerekasztal-beszélgetés): A nemzetközi bíróságok tevékenységének hatása a 

tudományra, döntéshozatalra és a mindennapokra 

- Előadásom címe: „A nemzetközi büntetőbíróságok tevékenységének hatása a tudományra, 

döntéshozatalra és a mindennapokra” 

- A konferencia időpontja: 2020. november 10. (online) 

- Szervező: NKE ÁNTK Nemzetközi Jogi Tanszék – a rendezvényre a Magyar Tudomány 

Ünnepe, „Jövőformáló tudomány” keretében került sor 

 

Az oktató szervezeti tagságainak felsorolása 

• Tagság a Magyar Tudományos Akadémia köztestületében. 

• Részvétel a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottsága 

Nemzetközi Közjogi Albizottságának munkájában. 

• Tagság a Nemzetközi Jogi Egyesület (ILA, International Law Association) Magyar 

Tagozatában. 

 

4. Dr. Éger György 

Magyar nyelvű publikáció: 

Magyarok Romániában 1990-2015. Tanulmányok az erdélyi magyarságról. 

Szerkesztette: Bárdi Nándor, Éger György, Filep Tamás Gusztáv. 

Második, bővített és átdolgozott kiadás. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kriterion Könyvkiadó, 

Kolozsvár, 2020. p.354. 



 

5. Dr. Ferencz Zoltán József 

Magyar nyelvű konferencia részvételek 

• Ferencz Zoltán (2021) Sérülékeny csoportok Covid percepciói. konferencia előadás - 

Járvány és társadalom Konferencia, Milton Friedman Egyetem, 2021.  február 2. 

Az oktató szervezeti tagságainak felsorolása 

• Magyar Szociológiai Társaság 

6. Dr. Manzinger Krisztián 

Magyar nyelven megjelent publikációk 

• Könyv szerkesztőként (2020): Nemzetpolitika a változó világban – Tízéves a 

Lőrincz Csaba Díj!, Kisebbségekért–Pro Minoritate Alapítvány – Méry Ratio 

Kiadó, (258 oldal) (ISBN 978-615-5700-82-8) 

• Cikk szerzőként (2020): Nyelvi jogok a koronavírus idején – Glossa Iuridica 2020. 

különszám, (235–247.)  

Idegen nyelven megjelent publikációk 

• Könyvrészlet szerzőként (?): Nation-stateness Carved in the Constitution – The 

Question of Székely Land’s Territorial Autonomy in Romania, Studia Caroliensia 2020 

(befogadva) 

• Cikk szerzőként (2020): How Do You Want Me to Address You? – The Macedonian 

Name Dispute Resolved – Acta Universitatis Sapientiae, European and Regional 

Studies, Vol. 17. (7-28.) 

 

 



 

7. Miklósné Dr. Zakar Andrea 

Magyar nyelven megjelent publikáció: 

• Miklósné Zakar Andrea – Preku Franciska: Az Európai Unió néhány válasza a globális 

járványhelyzetre és azok hatása a helyi és regionális területi szintekre. KRE ÁJK Mester 

és tanítványa sorozat (megjelenés alatt – kézirat elfogadva)  

Idegen nyelven megjelent publikáció: 

• Miklósné, Zakar Andrea: Transylvanian Autonomy: Romanian and Saxon Models 

between the Two World Wars. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE 

EUROPEAN AND REGIONAL STUDIES 17 : 1 pp. 29-40., 12 p. (2020) 

 

Az oktató szervezeti tagságainak felsorolása 

• Partiumi Területi Kutatások Intézete (Nagyvárad) – külső tag 

• Magyar Regionális Tudományi Társaság - tag 

Az oktató szerkesztőbizottsági tagságainak felsorolása 

• Károli Interdiszciplináris Kutatások - magyar nyelvű könyvsorozat ISSN 2676-9972 

(KRE ÁJK) - sorozatszerkesztő 

• Károli Interdisciplinary Researches - angol nyelvű könyvsorozat ISSN 2676-9980 

(KRE ÁJK) – sorozatszerkesztő 

• Banat’s Journal of Biotechnology multidiszciplináris folyóirat szerkesztőbizottsági tag 

ISSN: 2068-4673 (nyomtatott); 2068-4738 (online) 

• A közép-európai országok együttműködésének tapasztalatai 1920-2020 c. kötet 

szerkesztése (folyamatban) 

  



8. Dr. Sulyok Gábor 

Magyar nyelvű konferencia részvételek 

• Farkas Ádám – Sulyok Gábor (2020): Az ENSZ Biztonsági Tanácsának lehetőségei és 

szerepe a terrorizmus elleni küzdelem és a hibrid konfliktusok kezelése terén, in Farkas 

Ádám – Végh Károly (szerk.): Új típusú hadviselés a 21. század második évtizedében 

és azon túl – intézményi és jogi kihívások. Zrínyi Kiadó, Budapest, 26-45. 

• Sulyok Gábor (2020): Szerződéskötési eljárások a történelem hajnalán. Jogtudományi 

Közlöny, 75/12. 545-555. [intézeti kutatóműhely keretében] 

Magyar nyelvű konferencia részvételek 

• Sulyok Gábor (2020): Az űrbányászat nemzetközi jogi aspektusai [cím nélkül]. 

Űrbányászat: időszerű kérdések és távlati kihívások. Online pódiumbeszélgetés. 

Magyar Asztronautikai Társaság – Nemzeti Közszolgálati Egyetem Világűr 

Társadalomtudományi Kutatóműhely, 2020. november 9. 

 

Az oktató szervezeti tagságainak felsorolása 

Tisztség 

• Magyar ENSZ Társaság, Kormányzó Tanács tagja 

• Nemzetközi Jogi Egyesület Magyar Tagozata, főtitkár  

Tagság 

• Magyar Asztronautikai Társaság 

• Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottság Nemzetközi 

Közjogi Albizottság 

• Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete 

• Nemzeti Közszolgálati Egyetem Világűr Társadalomtudományi KutatóműhelyThe 

European Society for History of Law 

 Az oktató szerkesztőbizottsági tagságainak felsorolása 

• Acta Juridica Hungarica / Hungarian Journal of Legal Studies, szerkesztőségi tag 

• Állam- és Jogtudomány, szerkesztőségi tag 

• Diskurzus: A Batthyány Lajos Szakkollégium Tudományos Folyóirata, szakmai 

bizottsági tag 

• Hungarian Yearbook of International Law and European Law, szerkesztőbizottsági tag 

• Közjogi Szemle, szerkesztőbizottsági tag 

• Jog – Állam – Politika, szerkesztőbizottsági tag 



• Jogtudományi alapkutatások: a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi 

Intézetének elektronikus monográfiasorozata, szerkesztőbizottsági tag 

• Journal of Jurisprudence and Legal Practice (Cseh Köztársaság), szerkesztőbizottsági 

tag 

• Pécs Journal of International and European Law, szerkesztőbizottsági tag 

• Pro Futuro: A Jövő Nemzedékek Joga, tudományos tanácsadó testületi tag 

9. Dr. Wagner Péter 

Magyar nyelven megjelent publikáció 

• Wagner Péter (2021): Kína mint felemelkedő tengeri hatalom: a haditengerészet 

modernizációjának kérdései, KKI Elemzések 2021/5, https://kki.hu/kina-mint-

felemelkedo-tengeri-hatalom-a-haditengereszet-modernizaciojanak-kerdesei/ ISSN 

2416-0148 

• Bartók András – Wagner Péter (2021): Kínai A2/AD és válaszreakciók Kelet-

Ázsiában (2.) KKI Elemzések 2021/07 https://kki.hu/a-kinai-a2-ad-es-a-

valaszreakciok-kelet-azsiaban-2/ ISSN 2416-0148 

Magyar nyelvű konferencia részvételek 

• a „A Közel-Kelet tíz évvel az „arab tavasz” után” c. online rendezvénynek a KKI 

rendezésében 2021. január 27-én 14.00 kor.  

• a „Online kerekasztal - NATO 2030” SVKK-KKI rendezvények 2021. január 28. 

13.00”. 

Az oktató szervezeti tagságainak felsorolása 

• Magyar Hadtudományi Társaság 

• Magyar Atlanti Tanács 

Az oktató szerkesztőbizottsági tagságainak felsorolása 

• Honvédségi Szemle 



 

A tanszék nemzetközi kapcsolatai 

Intézetünk a Trianoni események 100 éves évfordulójára nemzetközi konferenciát szervezett 

volna 2020. május 29-én, viszont ezt a lehetőséget a járványhelyzet felülírta. Ennek 

következtében egy kötet szerkesztését tűztük ki célul, összefogva az Intézet nemzetközi 

kapcsolatrendszerét. A kötet szerkesztése a beszámolót érintő félévben tovább zajlott, az idegen 

nyelvű tanulmányokat a külföldi kollégák elküldték (egy lengyel, egy szlovákiai és egy erdélyi, 

nagyváradi kolléga tanulmányát kaptuk meg a félév folyamán). 

A kutatási programunkhoz kapcsolódóan további közös kutatást is tervezünk néhány 

partnerintézménnyel (lásd COVID-kutatás – a kutatóműhely munkájának leírásában). 

A pandémia továbbra sem tette lehetővé, hogy a nemzetközi kapcsolatrendszer jelentősen 

bővüljön, várjuk a nemzetköziesedési lehetőségek újraindulását. Ettől függetlenül a 

kutatóműhelyi megbeszélések a Partiumi Keresztény Egyetem képviselőjének bevonásával 

zajlottak. 

TDK tevékenység bemutatása 

A Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete a 2020/2021-es tanév első 

félévében tartotta 5. Tudományos Diákköri Konferenciáját. Az eseményre 2020. december 4-

én került sor online formában Teams platformon, ahol a Nemzetközi Tanulmányok szakos 

hallgatók közül öten adtak elő. Az előadók, a dolgozatok címei és konzulensek, illetve a 

helyezések: 

1. helyezett (megosztott): Dankó Ferenc Dániel, Nemzetközi Tanulmányok alapszak II. 

évfolyam:  

Dolgozat címe: A szétszakított történelmi vármegyék története, a feldarabolásukig 

vezető út, a Trianon utáni sorsuk és közigazgatási szerepük napjainkon, itthon és 

külhonban.  

Konzulens: Dr. Becsey Zsolt, tudományos főmunkatárs, KRE ÁJK, TNTI 

I. helyezett (megosztott): Kiss Barbara, Nemzetközi Tanulmányok alapszak, II. évfolyam 



Dolgozat címe: Határtalan nők - a feminizmus bemutatása Svédország példáján keresztül 

Konzulens: Dr. Manzinger Krisztián, egyetemi adjunktus, KRE ÁJK, TNTI 

3. helyezett (megosztott): Jankó Edit, Nemzetközi Tanulmányok alapszak, II. évfolyam 

Dolgozat címe: Japán gazdasági fejlődése Kr. e. 300 és 1912 között 

Konzulens: Dr. Becsey Zsolt, tudományos főmunkatárs, KRE ÁJK, TNTI 

3. helyezett (megosztott): Nyirán Tamás, Nemzetközi Tanulmányok alapszak, III. évfolyam:  

Dolgozat címe: Az Egyesült Államok nagyhatalmi rivalizálása Oroszországgal és Kínával 

szemben a XIX. században 

Konzulens: Dr. Wágner Péter, egyetemi adjunktus, KRE ÁJK, TNTI 

Helyezés nélkül (de dicsérettel, mert I. évfolyamos hallgatóról van szó): Sóti Richárd, 

Nemzetközi Tanulmányok alapszak, I. évfolyam:  

Dolgozat címe: Kína gazdasági térhódítása Afrikában 

Konzulens: Dr. Manzinger Krisztián, egyetemi adjunktus, KRE ÁJK, TNTI 

A dolgozatok és előadások értékelése után a zsűri a helyezést elérő dolgozatokat javasolta a 

Partiumi Tudományos Diákköri Konferenciára átdolgozás után, illetve Nyirán Tamás hallgatót 

továbbjuttatta a 2021. évben megrendezendő OTDK megmérettetésre a Had- és 

Rendészettudományi Szekcióba. 

A TDK eseményen az Intézet több oktatója is részt vett, mint szervező, bíráló vagy zsűritag. 

Tehetséggondozási tevékenység bemutatása 

A múlt félévben elkezdett tehetséggondozási folyamat tovább fejlődött és a fent leírt 

Tudományos Diákköri Konferencián került értékelésre. A tehetséggondozási események közé 

sorolható a később leírt Trianon kiállítás megszervezése is az őszi tréninhéten. 

Emellett Dr. Becsey Zsolt a Corvinus Egyetemen szakkollégiumi kurzust tartott (Gyakorlati 

diplomácia szakkollégiuma) ebben a félévben heti 1 órában, amely kurzus címe: Külgazdaság 

és annak  diplomáciája Magyarországról nézve  



Dr. Csapó Zsuzsanna az Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny 

(http://www.nemzetkozijog.hu/verseny/) szervezőbizottságának tagja, Lattmann Tamás 

(University of New York in Prague), Molnár Tamás (Corvinus, Európai Unió Alapjogi 

Ügynöksége) és Hárs András (NKE ÁNTK) mellett. A Károli ÁJK-n egyúttal intézményi 

szervezője is. Ebben a tanévben is megrendezik immár 11. alkalommal a (két szemesztert 

átívelő) megmérettetést. Most épp a második fordulóra beérkezett pályamunkák értékelésének 

fázisánál tartanak, április 20. a határidő. Az első forduló az előző szemeszterben zajlott. A 

járvány miatt az előző tanév harmadik fordulóját nem tudták a tanév végén megrendezni, arra 

az előző szemeszter elején került végül sor, 2020 szeptemberében, a Külügyminisztériumban. 

A Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete mind a tehetséggondozást, 

mind pedig a TDK tevékenység kibővítését prioritásként kezeli.  

 

Kutatóműhely tevékenysége 

 

Trianon 100. évfordulója kiállítás  

2020. október 21-én került sor a Károli Közösségi Napok alkalmával Dr. Becsey Zsolt, a KRE 

ÁJK tudományos főmunkatársa kiállításának megnyitójára, a Jogi Kar első emeleti folyosóján. 

Mint azt Miklósné Zakar Andrea intézetvezető hangsúlyozta, a kiállítás része a Trianon 100. 

évfordulója kapcsán sorra kerülő rendezvényeknek. 

A kiállítás eredeti angol nyelvű verziója 2008-ban került bemutatásra Brüsszelben az Európai 

Parlamentben Becsey Zsolt akkori EP képviselő gondozásában, majd megjárta Toronto és New 

York magyar intézeteit is, sőt 2010-ben Párizsban, a Szenátus épületében is kiállították a francia 

nyelvű verziót. A kiállítás bemutatta azt a fejlődést, ami a magyar Délvidék ma három országba 

szakadt területén végbement a Magyar Királyság égisze alatt, s melyet megszakított a török 

hódoltság. A lényegi mondanivaló a török kiűzése utáni soknemzetiségű terület létrejöttéről 

szóló, mely a Monarchia nagy belső piacán, a mostani EU előfutáraként, sikeres régió tudott 

maradni úgy, hogy a nemzetiségi arányok és a tolerancia létük iránt megmaradt. Ezt szakította 

meg Trianon után az a szakasz, amikor a homogenizációval és gazdasági-politikai 

bezárkózással lendületet vesztett a széleskörű integrációs igény. 

 

http://www.nemzetkozijog.hu/verseny/


 

Kutatóműhelyi program kidolgozása 

A 2020/2021-es tanév I. félévében a Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok 

Kutatóműhely két online kutatóműhelyi megbeszélést tartott (2020 decemberében és 2021 

januárjában), amely révén kialakult a kutatóműhely 2021-es évi kutatási programja.  

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK ÉS NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK 

KUTATÓMŰHELY KUTATÁSI PROGRAMJA 2021 

 

A Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Kutatóműhely 2021-ben két 

tanulmánykötetet tervez összeállítani és kiadatni, amely a kutatóintézeti munkatársak, a 

demonstrátorok (kutatóműhelyi asszisztensek) és más, kari tanszékről/intézetből vagy külföld 

egyetemről bekapcsolódó kolléga közös munkájára, kutatásaira épül. Az egyik a Közép-európai 

együttműködés 1920-2020 című kötet, amely nemzetközi együttműködés eredménye lenne, a 

másik pedig alapvetően a két kutatócsoportunkban készülő tanulmányokat foglalná egységes 

keretbe, terveink szerint szintén külföldi kollégák bevonásával. 

Emellett kollégáink saját monográfia és különböző jegyzetek megírását (vagy frissítését) 

tervezik, ezeket az Egyéb vállalások részben összesítettük. A Nemzetközi tanulmányok 

alapszakon sikeres TDK-munkákat szintén egy kötetben szeretnénk összesíteni, színvonalas 

munkák megírására bíztatva ezzel a hallgatókat. 

A jelen kutatási programban összesítettük a konferencia/workshop terveinket is, amelyek 

nyilván a járványhelyzet függvényében valósíthatóak csak meg, éppen ezért alternatívaként 

minden kötetünk esetében legalább egy könyvbemutató megszervezését tervezzük. 

A kutatóműhely alapvetően a Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet 

oktatóira épül, de fontosnak tartjuk a nyitást más kollégák felé is, és amint az alábbi tervezett 

kötetek is mutatják, sikerült a témáinkat vonzóvá tenni más kari egységek oktatói számára is. 

A kutatóműhely SZMSZ-e az intézeti demonstrátorok bevonását is lehetővé teszi a 

kutatóműhely munkájába, így mint asszisztensek kutatótársként is támogatják műhelyünk 

tudományos munkáját. 

A nemzetköziség kutatóműhelyünk fontos pillére. A kutatások egy részét a nagyváradi Partiumi 

Keresztény Egyetem oktatóival közösen tervezzük, de igyekszünk bevonni a komáromi Selye 

János Egyetem oktatóit is. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Közép-európai együttműködés 



1920-2020 kötetünkbe szlovákiai, lengyel és erdélyi (partiumi) kollégák is elküldték angol 

nyelvű tanulmányaikat. 

 

I. Közép-európai együttműködés 1920-2020 című kötet 

 

Közép-európai együttműködés 1920-2020 című kötet külföldi kollégák bevonásával készül, 

magyar és angol nyelvű tanulmányokat egyaránt tartalmaz majd, az alábbi tanulmányok a 

kutatóműhely égisze alatt születnének. (A kötethez erdélyi, szlovákiai és lengyel szerzők is 

küldtek már angol nyelvű tanulmányokat, ezek még nyelvi és szakmai lektorálásra várnak.) 

Ez a kötet a Trianon-évfordulóra készül, 2021-ben kerek évfordulója lesz a szerződés 

ratifikálásának és a soproni népszavazásnak. 

Az angol nyelvű tanulmányokhoz nyelvi lektorálást, minden tanulmányhoz szakmai lektorálást 

szeretnénk biztosítani. 

Várható megjelenése 2021. nyár vége. 

A kötethez kapcsolódóan (ez reméljük szeptemberben már nem lesz probléma), legalább egy 

könyvbemutatót szeretnénk szervezni és a Trianon-kiállítást is hozzá szeretnénk kötni. 

Amennyiben a járványhelyzet engedi, akár konferenciát is tervezhetünk (szeptember). 

 

A 2021-ben megírni tervezett tanulmányok (TNTI munkatársak, demonstrátorok, más 

intézetek/tanszékek oktatói): 

Manzinger Krisztián 

Trianon After 100 Years – How Did the Sensitive Anniversary Reflect on Politics in Budapest, 

Bucharest and Bratislava? (munkacím)  

Terjedelem: 1 szerzői ív   

Rövid áttekintés: Trianon mindhárom ország számára meghatározó fontosságú esemény, amely 

a COVID-19 járvány ellenére is hatást gyakorolt az országok politikai agendájára 2020-ban. A 

cél a három ország számára fontos évforduló kapcsán tett kormányzati és parlamenti 

tevékenységek közötti hasonlóságok és különbségek bemutatása, illetve az okok elemzése.  

 

Manzinger Krisztián – Dajkó Ferenc Dániel (demonstrátor, kutatóműhelyi asszisztens) 

A Trianonban szétvágott vármegyék átszervezése az 1920-as években Magyarországon és a 

szomszédos államoknak – Állam- és nemzetépítési célok (munkacím)    

Terjedelem: 1-1,5 szerzői ív  



Rövid áttekintés: A trianoni határmeghúzás jelentős következményekkel járt Magyarország és 

szomszédai számára, valamint az addig a (vár)megyei igazgatás szintjén egybetartozó 

területeket vágott szét és juttatott eltérő állam- és nemzetépítési tevékenységet végző 

államokhoz. Az írásban röviden az érintett (egyes) államok közigazgatási reformjainak állam- 

és nemzetépítési törekvéseit vizsgáljuk a közigazgatási átszervezések szempontjából.  

 

Fazakas Zoltán József (Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék) 

A Nemzetek Szövetsége kisebbségvédelme román-magyar viszonyban  

Terjedelem: 2 ív 

Rövid áttekintés: 

 1. Nagy-Románia megalakulása és a Párizsi kisebbségvédelmi Szerződés kapcsolata 

2. Nagy-Románia 1923. évi Alkotmánya és következményei (itt röviden bemutatnám, hogy a 

Párizsi kisebbségvédelmi szerződés ratifikációja ellenére annak alaptörvényi elismerése 

elmaradt, így jogalkotása e szerződéssel szembeni volt, következésképpen csak a Nemezetek 

Szövetsége előtti kisebbségvédelem érvényesülhetett) 

3. A Nemzetek Szövetsége előtti kisebbségvédelem jogi és politikai természete 

4. A Nemzetek Szövetsége előtti romániai magyar panaszok 

 

Miklósné Zakar Andrea – Becsey Zsolt László 

A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás jelentősége és az alapító Visegrádi 

országok Európai Uniós csatlakozási folyamatában betöltött szerepe  

Terjedelem: 1-1,5 ív 

Rövid áttekintés: A CEFTA megalakulásának és jelentőségének körbejárása mellett a 

tanulmány azt a folyamatot kívánja áttekinteni és elemezni, amely révén a megállapodás és az 

általa indukált folyamatok hozzájárultak az alapító közép-európai országoknak Európai Uniós 

csatlakozásához.  

 

  



II. A két kutatócsoport (Állam és nemzet, nemzetközi kapcsolatok, illetve 

Közép-Európa) eredményeit összegző kötet 

 

Az Állam és nemzet, nemzetközi kapcsolatok, illetve a Közép-Európa kutatócsoportok 

eredményeit összegző kötet az Károli Interdiszciplináris kutatások sorozat következő 

köteteként is tervezhető, melyhez szakmai lektorálást is hozzá szeretnénk rendelni, várható 

megjelenése 2021 vége. 

 

1. rész: Állam és nemzet, nemzetközi együttműködés kutatócsoport tervezett 

tanulmányai: 

 

Éger György 

Trianon és a magyar közigazgatás (munkacím)   

Terjedelem: 1-1,5 szerző ív 

Rövid áttekintés: Az 1876. évi megyereform által létrehozott egységes közigazgatási rendszer 

a trianoni békediktátum következtében megváltozott, a magyar közigazgatást 1920 után 

jelentős mértékű újjászervezést igényelt. A közigazgatásilag egyelőre egyesített (k. e. e.) 

vármegyék intézménye és kitekintés az 1938-1941 közötti területi revíziók okozta változásokra.  

 

Fazakas Zoltán József 

A román nemzetállami program és a román-magyar kétoldalú kapcsolatok (munkacím)  

Terjedelem: 2 szerzői ív 

Rövid áttekintés: A tanulmány a kétoldalú kapcsolatokra és azok eredőire fókuszál, azaz nem 

képezné tárgyát a szükséges mértéken túl a belső jog, a Magyar Autonóm Tartomány, a 

közigazgatás stb. kérdése. A cél a román alkotmányokban megfogalmazott nemzetállami 

alapállás de iure és a többnemzetiségű román állam de facto feszültségének bemutatása, amely 

feszültségre a tárgyi nemzetközi megállapodások, békeszerződések is rávilágítanak. 

 

Gosztonyi Márton (Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet) 

Államépítési gyakorlatok Rozsavában – avagy lehet-e részvételi demokráciát építeni a XXI. 

században?  

Terjedelem: 1 szerzői ív 



Rövid áttekintés: A tanulmány a szíriai Rozsavaról készült dokumentumfilmekre épülő 

reprezentatív minta alapján tárja fel azoknak az államépítési gyakorlatoknak a bemutatását, 

melyen keresztül az 50.000 km2-es területen az Autonomous Administration of North and East 

Syria (NES) megvalósult. A tanulmány rendszerszinten elemezi az államépítési gyakorlatok 

folyamatát, a részvétel kérdéskörérét, valamint a kontextust meghatározó változókat. Az adatok 

az Atlas.ti kvalitatív elemzőszoftver segítségével kerülnek feldolgozásra.    

 

Manzinger Krisztián - Wagner Péter  

Líbia és a török külpolitika  (munkacím)  

Terjedelem: 1-2 szerzői ív   

Rövid áttekintés: Törökország az elmúlt évtizedben egyre erősebb külpolitikai 

érdekérvényesítő tevékenységet folytat, amelynek révén több MENA-térségbeli konfliktusba is 

bekapcsolódott aktív résztvevőként. Az írás célja a volt török gyarmat Líbia vonatkozásában 

fennálló török érdekek és azoknak Törökország külpolitikai céljainak rendszeréhez viszonyított 

vizsgálata.  

 

Manzinger Krisztián 

Nemzetépítés Hegyi-Karabah-ban (munkacím)  

Terjedelem: 1,5 szerzői ív 

Rövid áttekintés: Az 1988-1994 között lezajlott első karabahi háború során létrejött az el nem 

ismert, de Örményország és az örmény diaszpóra által támogatott Hegyi-Karabah Köztársaság, 

amely Azerbajdzsán 2020. szeptemberi támadását és 2020. novemberi győzelemét és az orosz 

békefenntartók bevonulását megelőzően felemás állam- és nemzetépítési tevékenységet 

végzett. Az írás ezt a tevékenységet kívánja kontextusba helyezni, különös tekintettel a 

karabahi/örmény hatóságok által 2020 november-decemberében feladott (Azerbajdzsánhoz 

visszatért) területek jelentőségére és az államépítés lehetséges jövőképére. 

 

Wagner Péter  

Afganisztáni államépítés (munkacím)   

Terjedelem: 1 szerzői ív 

Rövid áttekintés: 2021. fontos év az országban, mert a jelenlegi tervek szerint az USA kivonul 

Afganisztánból. A tanulmány áttekinti az amerikai államépítési retorikát, az afganisztáni 

terveket és megvalósítás eredményeit felelevenítve az egyes elnöki adminisztrációk változó 

megközelítését is. 



 

2. rész: A Közép-Európa kutatócsoport tervezett tanulmányai: 

 

Becsey Zsolt László 

(Ha van nagyváradi Partiumi partner, akkor vele, elsősorban román ambíciókra koncentrálva. 

Ha nincs, akkor egyedül) 

A horvát, a bolgár és a román eurózóna csatlakozási ambíciók 

Terjedelem: 1 szerzői ív.  

Rövid áttekintés: 2020 nyarán az euró övezet 19 résztvevő állama elfogadta a bolgár és a horvát 

kérést az ERM II-be történő belépésre, mely utat nyit az övezet 2023-as bővítésére. Ennek 

realitásait és hatásait elemezném a cikkben. Románia még az a tagállam, mely ambicionálja a 

belépést az övezetbe – erről összpárti egyetértést is elfogadott –, de egyelőre nem tudta 

meggyőzni az övezet tagjait, hogy ez reális célkitűzés a következő 3 évben. Mivel 

Magyarország – és Csehország, valamint Lengyelország – számára kötelezettség, hogy határidő 

nélkül csatlakozzon az övezethez, a jelenlegi csatlakozási kérelmek vizsgálata geopolitikailag 

időszerű 2021-ben. 

 

Birkás Antal 

Egyházak Ausztriában – az Iszlám törvény 

Terjedelem: 0,5 szerzői ív 

Rövid áttekintés: A tanulmány végig vezeti Ausztria és a katolikus egyház szerepét az ország 

történelmében, elemzi a lakosság vallási megoszlását. Kitér arra is, hogy az Iszlám helyzet miatt 

külön törvénnyel kívánják nemcsak a muszlim vallásúak szabad vallásgyakorlását, hanem a 

többségi társadalommal kapcsolatos kötelezettségeit is rögzíteni. Az elemzés magyar és 

regionális szempontból is von le Ausztrián túlmutató, de a térség számára fontos 

következtetéseket. 

 

Fazakas Zoltán József 

A magyar-román kapcsolatok a II. bécsi döntéstől 1956-ig  

Terjedelem: 2 szerzői ív 

Rövid áttekintés: Ebben a tanulmányban – részben tehát csatlakozva a másik 

tanulmánytervezetemre – az alábbi kérdéseket vizsgálnám: 

1. A II. bécsi döntés és annak jogi következményei 1944. augusztus 23-i román kiugrásig 

2. Koncepciók Erdély kérdése tekintetében és a párizsi béketárgyalások 



3. A kommunista államberendezkedések és a román-magyar viszony 

4. 1956 hatása a román-magyar viszonyra 

 

Éger György 

Magyarország és az utódállamok diplomáciai kapcsolatai az 1920-as években 

Terjedelem: 1-1,5 szerzői ív 

Rövid áttekintés: A tanulmány a következő kérdésekre kíván választ adni, illetve a következő 

témákat fejti ki: 

• Mikor vettük fel a diplomáciai kapcsolatot az egyes államokkal?  

• Kik voltak az első diplomáciai képviselők? Magyar diplomaták Prágában, Bukarestben, 

Belgrádban, Bécsben ill. az érintett államok képviselői Budapesten.  

• A diplomáciai ingatlanok sorsa.  

• A bilaterális viszony alakulása az 1920-as években, pontosabban a Bethlen-kormány 

lemondásáig (1931. aug. 24.)  

 

Ferencz Zoltán József - Miklósné Zakar Andrea  

(Tervezzük a Partiumi kollégák bevonását, és esetleg a Selye János Egyetem – Komárom – 

bevonását is, amennyibe erre fogadókészséget találunk.) 

A Covid-19 járvány társadalmi hatásai egyetemi hallgatókra és családjaikra kárpát-medencei 

összehasonlításban 

Terjedelem: 1-1,5 szerzői ív 

Rövid áttekintés: A kutatás célja annak bemutatása, hogy különböző tematikus dimenziókban 

milyen hatással volt a mindennapi életvitelre a Covid járvány. A vizsgálat célcsoportja első 

körben az egyetem hallgatóinak köre, közülük is elsősorban a határon túlról érkezettek. A 

vizsgálatba jó lenne bekapcsolni határon túli egyetemeket is (Nagyvárad, Révkomárom), ahol 

hasonló megközelítésben lehetne lebonyolítani a vizsgálatot. 

A vizsgálat kiterjedne a járvánnyal kapcsolatos kockázat észlelését; az egyéni és családi 

védekezési, reagálási stratégiák kialakítását befolyásoló tényezőkre; az egyéni és családi 

határon túli kapcsolatok alakulására, az ott alkalmazott stratégiákra. 

A kutatás tényleges empirikus adatfelvételt jelentene, ezért első körben egy költséghatékony 

megoldás lenne az egyetemi hallgatók körében végzendő vizsgálat, a Neptun segítségével. Ez 

kiterjeszthető esetleg online felületekre, de ez módszertanilag megfontolandó. Amennyiben ez 

működik és anyagi erőforrások is rendelkezésre állnak ki lehet terjeszteni a vizsgálódást 

speciális csoportokra pl. vállalkozókra. 



(A kutatás eredményeiből hazai és összehasonlító publikációk készülhetnek. A kutatás 

eredményeiből legalább 1 ív összefoglaló publikáció vállalható a 2021-es évben. Ha a tematika 

és a résztvevők köre bővül, úgy akár önálló (konferencia)kötet is elképzelhető.) 

 

Ferencz Zoltán József - Birkás Antal 

Politika és vallás: protestáns nyitottság a közéletben - a magyar országgyűlés tagjai felekezeti 

megoszlásának vizsgálata 

Terjedelem: 1 szerzői ív 

Rövid áttekintés: Tervezzük a téma nemzetközi kitekintését, a kutatás tavasszal kezdődne. Ki 

szeretnénk dolgozni egy kurzus tematikát is hozzá (kutató szeminárium, 2-3. éveseknek), amit 

ősztől el lehetne indítani (akár a BTK-n is meghirdetni) és akkor már ki lehet a kutatást 

terjeszteni akár időben, akár térben. 

 

Miklósné Zakar Andrea 

Magyarország és Románia lehetőségei az Európai Unió új kohéziós politikájának 

keretrendszerében (munkacím) 

Terjedelem: 1-1,5 ív 

Rövid áttekintés: A 2021-27 közötti költségvetési időszak új kihívásai, a Covid járvány 

kezelésének sajátosságai az Európai Unió Kohéziós politikájának tervezésében is tetten 

érhetőek. A tanulmány az új irányvonalakat és keretrendszert kívánja feltárni, illetve igyekszik 

feltérképezni Magyarország és Románia fejlesztési lehetőségeit és szándékait az újonnan induló 

hét éves időszakban.   

 

 

III. Egyéb vállalások a 2021. évre 
 

1. Kötetek: 

 

Wagner Péter:  

Az Egyesült Államok és a nagyhatalmi érdekek Afganisztánban    

Terjedelem: 5-6 ív 

Rövid áttekintés: A kötet az USA 2021-ban tervezett kivonulásának kapcsán íródik. A fejezetek 

áttekintik az USA afganisztáni erőfeszítéseinek történetét 2-3 fejezetben, kiemelt fókusszal az 

Afganisztánban végzett államépítési tevékenységre és a kivonulási időszakra. További 



fejezetek mutatják be a szomszédos országok, valamint Oroszország és Kína érdekeit, céljait a 

konfliktusban, továbbá Magyarország szerepét. 

A kötetet a Károli Interdiszciplináris Kutatások sorozatban lehetne megjelentetni. 

 

Becsey Zsolt László szerkesztésével tervezzük a sikeres TDK-dolgozatok kiadását a Károli 

tanulmányok a gazdaság- és társadalomtudományok köréből című sorozatban. 

 

2. Jegyzetek: 

Új jegyzetek írása: 

 

Manzinger Krisztián:  

Magyarország határváltozásai a 20. században   

Terjedelem: 4-5 ív  

Rövid áttekintés: Elsősorban a Nemzetközi jog I-II., A magyar külpolitika története, A magyar 

nemzetpolitika és kisebbségi jogok és A magyar állam- és jogtörténet kurzusokhoz használható 

egyetemi jegyzet. A kötet célja Magyarország 20. századi határváltozásainak áttekintése a 

nemzetközi jog és az egyes változások okául szolgáló meghatározó geopolitikai háttér 

vonatkozásában. 

 

Éger György  

A nemzetközi kapcsolatok újkori története (1648-tól napjainkig). A 2013-2020 között tartott 

előadások révén rendelkezésre álló részletes óravázlatok alapján, azok kiegészítésével egy név- 

és tárgymutatóval, mellékletekkel és térképekkel kiegészített kézikönyv készülhet el, a karon 

zajló nemzetközi tanulmányok képzés Nemzetközi kapcsolatok I-III. kurzusain használható 

egyetemi jegyzet formájában  

A Magyar Külügyi Társaság története. A két világháború közötti Külügyminisztériumhoz 

kapcsolódó, a magyar külpolitika formálásában meghatározó fontosságú és könyvkiadása révén 

a korszak szellemi műhelyei közül is kiemelkedő háttérintézmény története és munkássága 

teljesen feltáratlan terület. Éger György hosszú ideje végez kutatásokat ezen a területen. A 

kutatása eredményeinek összerendezése és könyv formájában való megjelentetése nem csak 

hasznos segédanyagot jelenthet a karon zajló nemzetközi tanulmányok képzés A magyar 

külpolitika története kurzusain, de a kar és az egyetem tudományos eredményei között is 

kiemelkedő fontosságú publikációként jelenhet meg 

 



Meglévő jegyzet frissítése: 

 

Miklósné Zakar Andrea 

Európai integrációs alapismeretek 

Terjedelem: 5-6 ív 

Rövid áttekintés: a 2017-en kiadott jegyzet több tantárgy kapcsán hasznos, mivel összefoglalja 

azokat az ismereteket, amelyek az EU kapcsán alapszinten tanulnak az alapszakos és a Jogi 

asszisztens képzés hallgatói. Így az Európai Uniós ismeretek (GAME, EEF), az Európai Uniós 

alapismeretek és eljárások alapjai (Jogi FOSZK), illetve Az európai integráció fejlődése és 

intézményei tantárgyak kapcsán is jó alapját adja a hallgatók felkészülésének. 

 

3. Könyvfejezet: 

Becsey Zsolt László 

Diplomáciai lexikon 2. kiadás és az első angol kiadás – Nemzetközi gazdaságtan fejezet, több 

KRE-s kolléga bevonásával (KRE-s szerződésen kívül, más forrásból). 

 

  



IV. Konferenciák, könyvbemutatók, szakmai találkozók 

 

Konferenciáink, szakmai találkozóink megszervezése a járványhelyzet függvénye, de a kiadott 

köteteink könyvbemutatóját mindenképpen tervezzük, (amennyiben lehetséges, akkor pedig 

konferencia, esetleg workshop szervezését). 

 

Konferencia (esetleg workshop) tervek: 

Közép-európai együttműködés 1920-2020 konferencia szeptemberben (de legalább 

könyvbemutató a Trianon kiállítással egybekötve). 

A kutatócsoportok munkáját bemutató (a fent leírt kötet anyagát prezentáló) konferencia 

vagy workshop, de legalább könyvbemutató (december eleje). 

 

Külgazdasági konferencia (amennyiben a PADS források nem állnak rendelkezésre – 

egyelőre nem látható előre a forráshoz való hozzáférés – akkor ÁJK forrásból terveznénk) – 

őszi félévben. 

 

Könyvbemutató: 

Wagner Péter: Az Egyesült Államok és a nagyhatalmi érdekek Afganisztánban (őszi félévben). 

 

 


