Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Kutatási és oktatásfejlesztési programok
27.000.000 Ft.
A program címe

1.

A fogyasztói hitelezés fejlődésének
lehetséges irányvonalai a
tisztességtelen általános szerződési
feltételek és a fogyasztóvédelem
tükrében

A főtevékenység megnevezése, a főtevékenység során megvalósítani
kívánt résztevékenységek, a főtevékenységhez kapcsolódó kiegészítő
tevékenységek rövid leírása
1.
Főtevékenység
megnevezése:
tanulmánykészítés,
tananyagfejlesztés
A kutatás célja a tisztességtelen általános szerződési feltétel jellegének
meghatározása, és a fogyasztó fogalmának cizellálása a banki hitelezési
gyakorlatban. Olyan negatív mérce és kritérium rendszer kidolgozása,
amellyel a banki gyakorlat vizsgálata alapján a szerződési feltételek
jogszerűségét, tisztességességét ki lehetne szűrni. Az angol banki
gyakorlat vizsgálata. Angliában évtizedes hagyománnyal bír a
tisztességtelenség, mely inkább üzleti-etikai, mintsem a kontinentális
jogrendszerben meghonosodott erkölcsi normatartalom. A lengyel banki
gyakorlat vizsgálata. Lengyelországban a pénzpiacot hazánkhoz
hasonlóan szintén érzékenyen érintette a pénzügyi válság, ám a
jogrendszer közgazdaságtani elemekkel történő feltöltésével megoldást
találtak a bankrendszer csődjének elkerülésére.
2. Résztevékenységek
- Angol és lengyel vendégelőadó meghívása projekt keretében tartott
workshopra (cél: az angol és lengyel fair gyakorlat bemutatása a banki
szektorban.)
- A munka zárásaként 2 tanulmány elkészítése
- e-learning tananyag a témában indítható fakultatív kurzushoz
3. Főtevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek:
- e-tananyag és tanulmány fordítása, lektorálása
- vendégelőadás, konferencia részvétel
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2.

A jogklinikai képzés oktatási
anyagának és módszereinek
fejlesztése

- workshop és konferenciaszervezés
- csoportos tanulmányút
- szakkönyvek vásárlása
A program szakmai felelőse: Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára,
habilitált egyetemi docens
A program további résztvevői: 2 fő PhD hallgató, 1 fő joghallgató
1.
Főtevékenység
megnevezése:
jogklinika
fejlesztése,
tanulmánykészítés, tananyagfejlesztés
A jogklinikai képzés (I-II-III. mint választható tárgy) 2004 óta folyik
karunkon, és az elmúlt évtized alatt felgyűlt oktatási tapasztalatok
alapján koherens, didaktikusan egymásba épülő segédanyag készülne,
amelyet a hallgatók és tutor tanárok elektronikus formában kapnának
meg, oly módon, hogy maguk is formálói lehetnek a fejlesztésnek. A
jogi képzés során tanult ismeretek a jogi tanácsadás személyre szabott
formájában akkor hasznosulnak, ha (i) a hallgatókat megfelelő
óraszámban erre felkészítik (tömbösítés), (ii) egyénileg vagy kis
csoportban mennek ki a szerződés alapján a karral együttműködő civil
szervezetekhez a tanácsadásra, (iii) a jogesetet a tutor tanárral
megbeszélik, hogy meghatározzák a jogi tanács főbb elemeit, valamint
azt dokumentálják, (iv) az ügyfélnek megadott tanácsadás után az ügyet
lezárják, (v) értékelik a tutor tanárok a hallgatói tevékenységet, (vi)
visszacsatolást kap a jogklinikai képzés az együttműködő civil
szervezetektől, hogy a hatékonyság, működés javítható legyen. A
kutatás ezt a hat fázist követve korszerűsíti az eddigi papír alapú
dokumentumokat, elektronikusan hozzáférhetővé teszi és egységes
folyamattá alakítja, ezzel hozzájárul a hallgatók, a civilpartnerek és az
oktatók közötti kommunikációhoz, a jogi munkához szükséges
kompetenciák fejlesztéséhez és a jogi képzés színvonalának
emeléséhez.
2. Résztevékenységek
- Interjúk készítése a jogklinikai képzésben részt vett hallgatókkal,
oktatókkal, a jogklinikai képzésben részt vett civil szervezetek
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képviselőivel.
- A jogklinika keretében felmerülő jogesetek feldolgozása, a kutatás
első hónapjaiban szerzett ismeretanyagra, tapasztalatokra támaszkodva.
- Az eddigi anyagok, publikációk online, letölthető formában való
kidolgozása, elérhetővé tétele a hallgatók és tutor tanárok számára.
- - Workshop keretében az elkészült kutatási anyag eredményeinek
bemutatása, valamint további működési javaslatok megvitatása.
- Kutatási eredmények véglegesítése, e-tananyaggá alakítása.
3. Főtevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek:
- fordítás, lektorálás
- vendégelőadás, konferencia részvétel
- workshop és konferenciaszervezés
- csoportos tanulmányút az interjúk elkészítése céljából
- honlap működtetése
- folyóirat előfizetés
A program szakmai felelőse: Dr. Tóth Judit, egyetemi docens
A program további résztvevői: Dr. Bárkányi Gábor tudományos
munkatárs, 1 fő PhD hallgató, 1 fő joghallgató
1. Főtevékenység megnevezése: tanulmánykészítés
A kutatás során célunk megvizsgálni a közösségi oldalak elterjedése és
használata során felmerülő adatvédelmi problémákat, különös tekintettel
a munka világára. A kutatás elvi alapjaként a jogállamiság irányadó
értékei, a vonatkozó kormányhatározat célkitűzései, valamint a
munkaviszony alanyainak konszenzuális érdekkonvergenciája áll
A közösségi oldalak használata során
(alapjogok érvényre juttatása, a transzparencia érvényesülése,
3.
felmerülő adatvédelmi jogi
tisztességes eljárás, jogszerű és a társadalmi igazságérzetet szem előtt
problémák a munkajog kontextusában
tartó belső szabályozás kialakítása). A kutatás eredményeként vállalt
publikációban bemutatjuk a kutatás eredményeit, mely a következő
három részből áll: 1. Feltárjuk az alapvető dogmatikai és fogalmi
kérdéseket. 2. A kutatott témakörben (közösségi oldalak jogszerű
használata) de lege ferenda javaslat kidolgozása az Mt. módosítására. 3.
Egy munkahelyi mintaszabályzat (protokoll) elkészítése. A kutatás
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4.

során elért eredményeket a jogászképzés gazdasági specializációs
moduljába is beépítjük.
2. Résztevékenységek
- a kutatási eredményeknek tanulmány formájában történő publikálása
3. Főtevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek:
- vendégelőadás, külföldi előadók vendégül látása, konferencia részvétel
- workshop és konferenciaszervezés
- szakkönyvek vásárlása
A program szakmai felelőse: Prof. Dr. Hajdú József, egyetemi tanár
A program további résztvevői: 1 fő PhD hallgató, 2 fő joghallgató
1. Főtevékenység megnevezése: tanulmánykészítés
Tervezett kutatásunk célja az, hogy átfogó ismereteket nyerjünk a hazai
joghallgató társadalomról. Célunk a joghallgatók (mindenekelőtt
közjogi) jogismeretének, attitűdjeinek, motivációinak és az
Alaptörvényben megjelenő értékekre vonatkozó preferenciáinak
feltárása. Ugyancsak célunk, hogy a magyar jogászképzés
hatékonyságára vonatkozó ismeretekhez jussunk, mely mind az Állam
és Jogtudományi karok, mind a jogalkotó számára hasznosítható
ismereteket nyújthat.
Vizsgálatunkat az általunk 1996 decemberében Szegeden a József Attila
A magyar joghallgatók motivációs, Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán, valamint 1997
jogismereti és preferencia vizsgálata nyarán a németországi göttingen-i egyetemen joghallgatók körében
végzett összehasonlító jogszociológiai felmérésre alapozzuk. E korábbi
vizsgálat során a hallgatók attitűdjeit, motivációit, elhivatottságát
elemeztük a jogászi pályával kapcsolatosan. Jelen projekt nem pusztán e
korábbi vizsgálat megismétlésére szorítkozik, hanem a vizsgálati
keretek jelentős kibővítésével egy jóval átfogóbb, nagy mintán elvégzett
kutatásra tesz kísérletet.
A projekt eredményeként átfogó képet kapunk a hazai joghallgató
társadalom összetételéről, jellemzőiről, jogismeretéről, motivációiról, és
az egyes karokon folytatott képzések hatékonyságáról. Ugyancsak képet
kapunk a hallgatók Alaptörvényhez és az abban szerepeltetett
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5.

A modern állam 21. századi közjogi
kihívásai – az állami funkciók
átalakulása

értékekhez fűződő viszonyáról. Ez utóbbi eleméhez vizsgálatunknak a
modern preferencia kutatásoknál alkalmazott módszereket vesszük
figyelembe. Kutatási eredményeinket hazai és nemzetközi szaklapokban
kívánjuk publikálni.
2. Résztevékenységek
- tanulmányírás (a teoretikus keretek és a kutatási előzmények alapos
feltárása; kérdőív kidolgozása; kérdőívek kitöltetése; az adatok
feldolgozása; a kutatás eredményeinek prezentálása
- kérdőívek kitöltetése a partneregyetemeken
- az adatok feldolgozására, a kérdőívek kiértékelésére SPSS program
segítségével
3. Főtevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek:
- vendégelőadás, konferencia részvétel
- workshop és konferenciaszervezés
A program szakmai felelőse: Prof. Dr. Badó Attila, egyetemi tanár
A program további résztvevői: 1 fő PhD hallgató, 2 fő joghallgató
(A kutatásban külső szakértőként Juhász Hajnalka IM főtanácsadó és
Feleki Gábor szociológus nyújtanak önkéntes segítséget)
1. Főtevékenység megnevezése: tanulmánykészítés
A kormányzati struktúrák racionalizációjának tervezése, szervezése,
irányítása, különösen az állami funkciók átalakulásának, a kormányzás
új formáinak értelmezése és értékelése komoly elvárásokat fogalmaz az
államelméleti-közjogi kutatásokkal szemben. Annak ellenére, hogy az
elmúlt évtizedek során az állam és a kormányzás fogalmi és elvi keretei
már letisztultak olyan mértékben, hogy a közpolitikai fejlesztések
számára útmutatóul szolgáljanak, hiányzik egy átfogó, a
szervezetfejlesztés számára is irányadó keretrendszer, amely összeköti
az állam és kormányzás elvi követelményeit a meghatározó közjogi
folyamatokkal.
A modern állam 21. századi közjogi kihívásai, az állami funkciók
átalakulásának vizsgálata keretében a kutatás a hagyományos és az új
állami funkciók megjelenését, a nemzetállami szuverenitásra épülő
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kormányzati rendszer átalakulását, s ezzel a modern állam
struktúrájának, nemzetközi rendben játszott szerepének változásait
tekinti át. Alapkutatásként értékelhető az államelmélet számára új
megközelítés és kihívások számbavétele, valamint szintézis segítségével
az állami funkciók mai európai és magyarországi perspektíváinak
meghatározása. A kormányzás új formáinak vizsgálata során a hangsúly
az Európai Unió állami jellegének (államiságának), valamint a
szuverenitás és a demokrácia európai dimenzióinak államelméleti
értelmezésére, az integráció következtében módosuló nemzetállami
funkciók elméleti azonosítására és leírására helyeződik. A kutatás kitér
arra is, hogy az Európai Unióban megfigyelhető közjogi
reformfolyamatok hogyan illeszkednek a tagállami szinten végbemenő
változásokhoz. Mit jelent és közjogi szempontból hogyan értelmezhető
és működtethető a jó kormányzás gyakorlata, különös tekintettel a hazai
közpolitikai folyamatokra.
2. Résztevékenységek
- tanulmányírás (a szakirodalom feltárása és dokumentum-áttekintés;
kapcsolatfelvétel és szakmai konzultáció a hazai és nemzetközi kutatató
központokkal
- bibliográfia (tudástérkép) készítése
- a kutatási eredmények ismertetése tudománynépszerűsítő előadás
keretében az SZTE ÁJTK Államelmélet szemináriumán, valamint a
Doktori Iskola Európa politikai kurzusának részeként
3. Főtevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek:
- fordítás és lektorálása
- vendégelőadás, konferencia részvétel
- workshop és konferenciaszervezés
- csoportos tanulmányút
- kiadványok, szakkönyvek vásárlása
A program szakmai felelőse: Dr. Fejes Zsuzsanna, egyetemi docens
A program további résztvevői: Dr. habil. Soós Edit, egyetemi docens,
1 fő PhD hallgató, 1 fő joghallgató
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1. Főtevékenység megnevezése: tananyagfejlesztés
A projekt tárgya a nappali és levelező jogászképzés tanrendjében
kötelező tantárgyként szereplő Büntetőjog I. és Büntetőjog II.
kurzusokhoz elektronikus tananyagok létrehozása. E kurzusok témája az
anyagi büntetőjog témakörén belül a büntetőjog bevezető tanai, a
bűncselekmény tana és a szankciótan (általános rész). Az e-tananyag
szükséges kiegészítése a kifejezetten elméleti tudásanyagot tartalmazó,
már megjelent tankönyveknek (Nagy Ferenc: Anyagi büntetőjog.
Általános rész I-II. Iurisperitus, Szeged, 2014.). Az óravázlat
összefoglalja a soron következő előadás témáját, egyúttal megadva az
adott témakör leglényegesebb fogalmainak listáját.
A prezentáció előzetes publikálása megkönnyíti a hallgató számára az
előadás követését, a tananyag feldolgozása során számára egyfajta
vázlatként hasznosítható.
A kérdésbank az e-tananyag hangsúlyos pontja, mivel ez adja a hallgató
Elektronikus tananyagok fejlesztése
számára a legfőbb önellenőrzési lehetőséget. A fogalomtár elősegítheti a
az anyagi büntetőjog (általános rész)
félév végi kollokvium önálló vizsgarészét jelentő beugrókérdésekre való
oktatásához
felkészülést, továbbá szolgálja a rendszerben való gondolkodás és
rendszerszintű tanulás elvárását is.
A
tematizált
jogeset-gyűjtemény
egyes
jogszabálytani,
bűncselekménytani és szankciótani alapintézmények gyakorlati
felismertetésére és a problémamegoldásra fókuszál. A módszertani
segédanyag évfolyam- és szakdolgozatok elkészítéséhez nyújthat
segítséget azáltal, hogy egy-egy általános részi témakör tartalmi
feldolgozásához ad támpontokat.
2. Résztevékenységek
- Büntetőjog I. és Büntetőjog II. kurzusokhoz elektronikus tananyagok
létrehozása, elektronikus közzététel (SZTE Coospace)
3. Főtevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek:
- workshop és konferenciaszervezés
A program szakmai felelőse: Prof. Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár
A program további résztvevői: Dr. habil. Szomora Zsolt egyetemi
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docens, dr. Gál Andor tanársegéd, 1 fő PhD hallgató, 1 fő joghallgató
1. Főtevékenység megnevezése: tanulmánykészítés, öt magyar
nyelvű audiovizuális tartalom, illetve egy angol nyelvű audiovizuális
tartalom (animáció/rajzfilm) készítése
A fiatal végfelhasználók által talán legjobban ismert szerzői jogi iparág
a zeneipar. Erre is tekintettel a jelen program a zenei szerzői jogi
tudatosság erősítését célozza egy informatív, ugyanakkor tudományos
igényességű, vertikálisan interdiszciplináris (vagyis e területen belül a
zeneipar professzionális képviselőit, illetve a szerzői jogászok
különböző csoportjait összehozó) kutatással. A program két kulcsszava
ezért a „tudományos igényesség” és a „fiatal végfelhasználók elérése”.
A program keretében tágan az InfoCopy Diákkör valamennyi tagja,
szűkebben pedig a programba bevont oktató és hallgatók munkája révén
egy öt részes ismeretterjesztő rajzfilmsorozat elkészítésére
vállalkozunk. A munka főbb fázisai a következők:
A szerzői jogi tudatosság („copyright - a zenei szerzői jogok mögötti jogpolitikai indokok és a legfontosabb
7.
literacy”) növelése a zenei szerzői társadalmi kihívások feltárása; azok témakörök szerinti összefoglalása
jogok terén
(a tervezett témakörök: az alkotás folyamata, a zenei jogosultak jogai, a
zenei szerzői jogok közös kezelése, az internetes felhasználások,
jogérvényesítés);
- forgatókönyvírás, illetve grafikus hallgatókkal a rajzfilm karaktereinek
fejlesztése;
- a rajzfilmsorozathoz szükséges szerzői jogi engedélyek beszerzése a
közös jogkezelőkön keresztül (a formanyomtatványok diákkör
keretében történő kitöltése, gyakorlatközpontú foglalkozás keretében);
- a forgatókönyvek szerint a rajzfilm epizódjainak elkészítése; a
rajzfilmek online elérhetővé tétele, promóció/népszerűsítő kampány.
2. Résztevékenységek
- tanulmányírás, a zenei szerzői jogok mögötti jogpolitikai indokok és a
legfontosabb társadalmi kihívások feltárása; azok témakörök szerinti
összefoglalása
- öt magyar nyelvű audiovizuális tartalom, illetve egy angol nyelvű
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8.

A személyiségi jog egyes
összetevőinek kereskedelmi értéke

audiovizuális tartalom (animáció/rajzfilm) készítése
3. Főtevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek:
- fordítás, lektorálás
- vendégelőadás, konferencia részvétel
- workshop és konferenciaszervezés
- csoportos tanulmányút a zenei szerzői joggal foglalkozó
szervezetekhez (Zeneipari Hivatal)
-szakkönyv vásárlása
A program szakmai felelőse: Dr. Mezei Péter, egyetemi docens
A program további résztvevői: 1 fő PhD hallgató, 2 fő joghallgató
1. Főtevékenység megnevezése: tanulmánykészítés
Fel kívánjuk tárni a személyiségi jog vagyoni értékkel bíró összetevőit,
s fel kívánjuk oldani azt az ellentmondást, amely a jelenlegi
jogalkalmazási gyakorlatban az alanyi jogként védelemben részesülő, át
nem ruházható személyiségi jog szerződéses jogviszonyokban való
megjelenéséből ered. Különös tekintettel az üzleti titok, mint
személyiségi jog altípusaként értelmezett know-how-ra, amelynek
szerződéses
viszonyokban,
így
különösen
átruházási
és
licenciaszerződésben való jelenlétéhez és annak nemzetgazdasági
szempontok által alátámasztott szükségességéhez nem fér kétség.
Ugyancsak fel kívánjuk tárni a kapcsolódó külföldi megoldásokat,
amelyek mentén vizsgálni kívánjuk, hogy azok milyen tanulságokkal
szolgálnak a – vitathatatlan módon – állásfoglalásra késztető, és jogi
választ kívánó kereskedelmi érték megjelenésére. A kutatás során –
többek között – azon nyitott kérdésre keressük a választ, hogy vajon a
személyiség egyes vonatkozásai kereskedelmi értékének megjelenése
jelenti-e azt, hogy a szellemi alkotásokhoz hasonlatosan forgalomképes
jogosultsággá válik/vált, s igenlő válasz esetén ez jelentheti-e mindazt,
hogy a személyiségi jog egyes vonatkozásai tulajdonjoghoz hasonlatos
jogosultsággá válnak/váltak.
Vizsgálni kívánjuk azt is, hogy a kereskedelmi érték megjelenése
miként
hat(hat)
ki
a
jogsérelem
esetén
érvényesíthető
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jogkövetkezményekre. Elemezni kívánjuk, hogy a 2013. évi V. törvény
által szabályozott régi és új jogkövetkezmények alkalmasak-e a
megbomlott egyensúly helyreállítására, valamint a további
jogsértésektől való távoltartásra a személyiségi jog megváltozott
felfogása során. Vizsgálni kívánjuk, hogy vagyoni sérelem esetén
illeszkedik-e a kártérítés, illetve az objektív jogkövetkezményként
szabályozott jogsértéssel elért vagyoni előny elvonása intézménye a
kereskedelmi érték, vagyoni jellegű összetevő megjelenéséhez.
Hipotézisünk szerint az utóbbi jogkövetkezmény – bár a korábbi
szabályozáshoz képest előrelépést jelent – ugyanakkor nem eklatáns
következménye a „vagyoni érték” sérelmének. Fel kívánjuk tárni azt is,
hogy a kereskedelmi érték miként hat(hat) ki a személyiségi értékek
post mortem védelmére, s a védelem „idejére”. Vizsgálódásaink –
jellegüknél fogva – alapvetően a közéleti szereplők személyiségi jogán
keresztül nyernek értelmet, így hipotézisünk szerint kutatásaink a
jelenlegitől eltérő kontextusba helyezhetik a közéleti szereplők
személyiségi jogainak magánjogi megítélését.
2. Résztevékenységek
- tanulmánykészítés
- A kutatási eredmények összegzése, előadás tartása a Magánjogot
Oktatók Egyesületének éves rendes konferenciáján.
3. Főtevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek:
- fordítás és lektorálása
- vendégelőadás, konferencia részvétel
- workshop és konferenciaszervezés
- csoportos tanulmányút
- szakkönyvek vásárlása
A program szakmai felelőse: Dr. Görög Márta, habilitált egyetemi
docens
A program további résztvevői: 1 fő PhD hallgató, 2 fő joghallgató

10

