
 

  



 

 

► PROGRAM  
 

12:00 Megnyitó 

13:00–14:40 Jogtudomány szekció – Közjog tagozat 

14:00 Művészeti alkotások szekció 

• művészeti alkotások élő közvetítése 

• szekció kiértékelése 

14:00–15:00 Nemzetközi tanulmányok szekció 

17:00–18:20 Jogtudomány szekció – Magánjog tagozat 

10:00–10:40 Környezettudomány szekció 

14:00 Eredményhirdetés 

*A járványhelyzetre való tekintettel minden programpont online zajlik.  



 

 

 

ZSŰRI: 

dr. Avornicului Mihály – elnök 

BBTE Közgazdaságtudományi és Üzletvezetési Kar  

dr. Sipos Ferenc 

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

dr. Fegyveresi Zsolt 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

 

 

 

A BEMUTATÓK SORRENDJE: 

Szász Botond 

Kerekes Ákos-Benjámin 

Sinkó Zoltán Péter 

Kovács Bence Zsolt 

Nagy Gellért 
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Szász Botond 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Jog szak, IV. év (végzett) 

 

Témavezető: dr. Varga Attila egyetemi docens 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Obiectul analizei este unul complex. Aceasta se concentrează, pe de o parte, la interpretarea dreptului, 

respectiv, la metodele de interpretare a normelor juridice, în general, și, la interpretarea Legii 

fundamentale a României, pe de alta parte, în special în cadrul controalelor de constituționalitate 

realizată de către instanța de contencios constituțional, prin deciziile luate de către această din urmă 

autoritate. Cu acest prilej, va fi examinată procedura și importanța, necesitatea interpretării a 

dreptului sau a Constituției, respectiv, vor fi analizate deciziile Curții, în raport cu metodele de 

interpretare cercetate. Activitatea de cercetare indicată conduce la tragerea concluziei, potrivit căreia 

Curtea Constituțională a României, prin efectuarea interpretărilor asupra Constituției, în cadrul 

controalelor de constituționalitate, prin deciziile interpretative, are consecințe juridice deosebit de 

importante asupra dinamicii și calității întregului sistem juridic de nivel național, fie în sens negativ, 

prin prezentarea acestei autorități, în sensul conservativ atribuit de doctrină, ca „leguitor negativ”, prin 

abrogarea legilor declarate neconstituționale, ori în sens pozitiv, ca un „co-legislator pozitiv”, „salvând” 

normele juridice într-o măsură în care aceste conserv aptitudinile lor de a continua producerea 

efectelor juridice, menținând caracterul constituțional al acestora, atribuind de către Curte, 

interpretări constituționale corespunzătoare. 

 



 

Kerekes Ákos-Benjámin 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Jog szak, II. év 

 

Témavezető: dr. Fábián Gyula egyetemi docens 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

A 20. század folyamán, a történelmi Magyarország feldarabolása után, a Magyarországtól területet 

szerző államok a területtel együtt nagyszámú magyar népességet is „megörököltek”. Eleinte úgy nézett 

ki, hogy ezen államoknak, habár nem zökkenőmentesen, de mégis sikerül különösebb probléma nélkül 

szót érteniük a magyar kisebbséggel. Azonban a bécsi döntések után ismét felkorbácsolódott 

indulatokat, miután azok hatályukat vesztették, egyes államokban, így például a Második Csehszlovák 

Köztársaságban is a magyar kisebbségen vezették le. Csehszlovákia esetében különböző dekrétumok 

és jogszabályok keretein belül történt mindez, amelyeknek egy része a mai napig fellelhető a szlovák 

jogrendszerben, tehát joghatást vált ki. Éppen ezért a téma aktualitása vitathatatlan. 

 

Sinkó Zoltán Péter 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Jog szak, IV. év 

 

Témavezető: dr. Kádár Hunor egyetemi adjunktus 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Az emberkereskedelem egy globális méreteket öltő alvilági jelenség, mely számos gazdasági és szociális 

hatást és elváltozást eredményez. Ennek oka, hogy elkövetésével csökkentett kockázatok mellett nagy 

nyereség szerezhető, viszont áldozatainak biztonságára és jólétére súlyos hatással van. 

Dolgozatomban a bűncselekményt elméleti és gyakorlati síkon is megvizsgálom, hogy ennek fényében 

meghatározhassam a jelen szabályozás hatékony módszereit és hiányosságait nemzeti és nemzetközi 

szinten egyaránt.  



 

Kovács Bence Zsolt 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Jog szak, III. év 

 

Témavezető: dr. Kádár Hunor egyetemi adjunktus 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Jelen dolgozat célja egy összetett kérdésre választ adni: hogyan viszonyult a román társadalom a 

különböző korokban a terhességmegszakításhoz, mit értettek egyáltalán ez alatt, és ezen álláspont 

milyen jogi normákon keresztül vetült le? Kronologikus sorrendben ismertetem az abortuszhoz 

kapcsolódó rendelkezéseket az első ismert normától egészen a jelen jogi realitásáig, és azt is, hogy 

ezek, a kölcsönösség elve alapján, milyen hatással voltak a román társadalomra, tükrözték-e mindig 

annak elvárásait és igényeit, formálták-e azokat. Bővebben tárgyalom a Román Szocialista Köztársaság 

által meghozott abortusztörvényeket, ezek ellentmondásos volta miatt, melyek hatása a mai napig 

észlelhető. 

 

Nagy Gellért 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Jog szak, III. év 

 

Témavezető: dr. Kádár Hunor egyetemi adjunktus 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Dolgozatom témája a játékelmélet, mint a matematika egyik fontos teóriája, illetve a jog kapcsolata, 

valamint ezek egymásra gyakorolt hatása. A játékelmélet felhasználása a huszadik század első felében 

a matematika mellett más tudományágakra is kiterjedt, többek között a közgazdaságra, a 

pszichológiára és a jogra, ezáltal maga a játékelmélet interdiszciplináris jelleget öltött. A játékelmélet 

széles körű elterjedésében két magyar tudós munkássága is közrejátszott: Neumann János és Harsányi 

János munkásságát is szem előtt tartva fontosnak tartom a játékelmélet témájában végzett 

kutatásokat. Ennek fényében dolgozatomban a különböző játékelméleti módszereket (fogolydilemma, 

nemek harca stb.) sorba véve szeretném feltárni a játékok joghoz való kapcsolódását, illetve szeretnék 

rávilágítani olyan lehetőségekre is, ahol a jog tudománya a jövőben még jobban kihasználhatná a 

matematika, és ezen belül is a játékelmélet nyújtotta lehetőségeket. 



 

 

 

 

ZSŰRI: 

dr. Buglya Sándor – elnök 

Dunatáj Alapítvány; Sapientia EMTE Kolozsvári Kar 

ArtD. Kerekes Péter 

Pozsonyi Előadóművészeti Főiskola 

Siflis Zoltán 

Magyar Filmakadémia 

 

A BEMUTATÓK SORRENDJE: 

Sándor József Benedek 

Nagy Blanka Ágnes 

Medve Ferenc 

Incze Barbara Romhilda 

Dózsa Endre 

Mikola Csengele 
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Sándor József Benedek 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Filmművészet, fotóművészet, média szak, III. év 

 

Témavezető: dr. Lakatos Róbert egyetemi docens 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

A Karantén? egy szituációs dokumentumfilm, amelyben 14 percben bemutatom, hogyan vészeli át a 

családom a karantént, hogyan telnek a hétköznapok: az összegyűlt családtagok viccelődnek, a 

szomszédokat nézik az ablakon keresztül. A filmben legtöbbször megfigyelőként veszek részt, de néha 

megszólalok, és befolyásolom a film cselekményét. 

Nagy Blanka Ágnes 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Filmművészet, fotóművészet, média szak, III. év 

 

Témavezető: dr. Lakatos Róbert egyetemi docens 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

A Fehér elefánt formájú hegyek című film az ugyanezt a címet viselő Ernest Hemingway-novella alapján 

készült. Az adaptáció forgatókönyve látszólag lényegesen eltér az eredeti történettől, de az alappillérek 

és a történet drámáját motiváló részletek, az utazás toposza megmaradtak. A film két fiatalról szól, 

akik életük fontos döntése előtt állnak, és egy utolsó esélyt kapnak arra, hogy átgondolják végleges 

elhatározásukat, aminek a súlyát és következményét nem tudják felfogni, felmérni. Az út szélén 

lerobbanva, az autóban egy olyan témát vitatnak meg, amit nem mondanak ki konkrétan, csak sejtetik, 

mert félnek nevén nevezni. Egy olyan visszafordíthatatlan döntést hoztak, ami felé elindultak és már 

nincs visszatérés. A két szereplő közötti feszültség főleg éretlenségükből és inkompatibilitásukból ered, 

gondolkodásuk, felfogásuk egymástól eltérő, és együtt egy olyan megmérettetés előtt állnak, amire 

még nincsenek felkészülve. A filmegészet csönd, bizonytalanság és feszültség hatja át, ezt a képi világ 

szimbolikus térrel, a kopár tájjal, minimális díszletelemekkel teszi láthatóvá. A film a kimondhatatlant 

próbálja elmondani, az érthetetlent megértetni, a visszafordíthatatlant visszafordítani. Egy film a 

döntésekről, a bizonytalanságról, a kételyekről, az emberi kapcsolatok kiégéséről. 



 

Medve Ferenc 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Filmművészet, fotóművészet, média szak, III. év (végzett) 

Témavezető: dr. Lakatos Róbert egyetemi docens 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

A film főszereplői a méhek. Ahhoz, hogy megismerhessük őket, le kell zsugorodnunk az ő méretükre. 

Ebben a világban a kis dolgok felnagyítódnak, így veszélyesebbek is. A film a méhek életét próbálja 

bemutatni, hogy miként küzdenek meg nap mint a természettel és az emberi tevékenységekkel 

egyaránt. 
 

Incze Barbara Romhilda 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Filmtudományok mesteri szak, II. év 

Témavezető: dr. Pethő Ágnes egyetemi tanár 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

A kisfilm a tavaszi karantén ideje alatt készült el, ami a technikai megvalósításokat tekintve (telefonnal 

készült) és a koncepció motiváltságát illetően is meghatározó tényezőnek számít. A műfaji 

besorolhatóság apropóján kisfilmemet az experimentál dokumentumfilmek vagy a rövid lassú filmek 

kategóriájába sorolnám, amely elsősorban az izoláció állapotának képszerűsítésére fókuszál. A lassú 

filmek esztétikájához híven a kiterjesztett időbeliség érzékeltetése volt az elsődleges és talán az 

egyetlen alkotói koncepció, ami a karantén körülményeit tekintve is keretet adott a filmnek. Az 

egymást követő képek nem manipuláltak, a képi kompozíciók sem előre beállítottak, megtervezettek. 

A kép/képszerűség környezetben való megtalálása, a valóságon való rajtaütés törekvései jellemzik a 

filmet, nem pedig a valóság mintáira konstruált valóságok létrehozása. Ennek ellenére, a filmre nem 

jellemző a nézőpont teljes hiánya, a kamera csupán megfigyelő tekintete ellenére mégis átfolyik 

egyfajta bensőségesség a képeken. A filmből áradó személyességet egyrészt az egymást követő képek 

összeillesztésének sorrendje teremti meg (nem volt előre megtervezett) másrészt a képek különállóan 

is eleve poétikusak, képszerűek (tükröződések, keretezések), amelyek a hosszan kitartott 

időbeliségükben engedik felvillanni az életet. Ugyanakkor a képek néhol absztrakt formákat öltött 

jellege nem azok mentális eredetére kíván utalni, hanem a filmen folyamatosan végighaladó 

töredezettség, megszakítottság, berezgés mellett olyan esztétikai elemként van jelen, amely tovább 

fokozza a képszerűsítés direkt folyamatának érzékeltetését. Ezt mélyíti tovább a képek fekete térbeni 

keretezettsége a kép a képben, a mozgófényképszerűséget idéző hatás révén. Ezek mind olyan 

technikai és esztétikai elemei a filmnek, amelyek a filmbeli ,,ingadozások” létrejövetelét teszik 



 

lehetővé. A film az emberi viszonyulás nyomait jeleníti meg. Tartalmilag három nagyobb részre 

tagolható: eső előtti állapotok; eső alatti állapotok; eső utáni állapotok. Az egymást követő képek 

poétikája mellett doku-installációra emlékeztető életszeletek is megjelennek a filmben (fagyizós rész, 

kertészkedés), ami élet és művészet egybeolvadását, egymásról való leválaszthatatlanságát 

hangsúlyozza. A film dramaturgiájának (ha lehet ilyet mondani) megteremtésében a hangnak is 

jelentős szerepe van. Bizonyos képek esetében leválasztásra került az eredeti hang, ami így 

visszatérően megtöri a belefeledkező nézői pozíciót, valamint ritmizálja a filmet. „A dolgok képe az 

időbeliségük képe is” Bazin-féle elvből kiindulva próbáltam érzékekre ható képekbe zárni a karantén 

állapotát, a hosszan kitartott képek egyszerre utalnak önmagukon túlra és jelenítik meg azt a róluk 

leválaszthatatlan időbeliséget, amiben léteznek. 
 

Dózsa Endre 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Filmtudomány mesteri szak, I. év 
 

Témavezető: dr. Lakatos Róbert egyetemi docens 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Kondor László nyugdíjasként él egy magyarországi kis faluban. Erdélyben született, az 1956-os 

forradalmat követően elhagyta Magyarországot, végül Amerikában lelt új otthonra. 1968-ban 

fényképezőgéppel tűnt fel Chicago utcáin a polgárjogi megmozdulások alatt, majd később hadi-

fotósként résztvevője volt a vietnámi háborúnak. Sok évtizednyi pályafutása után végül most 

megosztja képeit, melyeken keresztül a történelmi események tanújaként emlékezik vissza.
 

Mikola Csengele 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Filmművészet, fotóművészet, média szak, II. év 
 

Témavezető: dr. Mira Marincaș egyetemi adjunktus 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Nem éreztem, hogy zivatar futna keresztül rajtam, de vártam őt, nagyon. A húgom. A naplóm témája 

Anna és a vele való kapcsolatom. A képek főleg a mi két különböző világunkra tér ki, de leginkább a 

rajongás, a közös alkotás és az őszinte testvéri szeretet ihlette és tartja egybe. „Gyere, ülj bele a 

kádba!” – így kezdődött. Végigbeszélgettük azt a könnyű délutánt, nagyon sok kép készült. A naplómba 

beválasztott fotók témamegjelölő szerepet is betölthetnek. Kollázstechnikával dolgoztam, így minden 

oldal másról mesél. 30 oldalban bontakozik ki és újabb fejezetek követik. 



 

 

 

ZSŰRI: 

dr. Tonk Márton – elnök 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

dr. Kusai Sándor Zoltán 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

dr. Makkai Béla 

Károli Gáspár Református Egyetem 

dr. Rostoványi Zsolt  

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

 

 

A BEMUTATÓK SORRENDJE: 

András Kinga 

Balla Adorján 

Béres Katalin-Enikő 
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András Kinga 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Diplomácia és interkulturális tanulmányok mesteri szak, II. év 

 

Témavezető: dr. Szenkovics Dezső egyetemi adjunktus 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

A GMO-kérdés ma már nem egyszerűen egy biológiai vagy genetikai kérdés, hanem egyre inkább 

társadalmi-politikai, szakpolitikai kérdéssé is válik, annak a legtágabb értelmében. Az Amerikai Egyesült 

Államokkal ellentétben az európai országokat általában és az EU-tagországokat is sokkal inkább a 

megosztottság jellemezi a GM-fajták szántóföldi termesztési kísérleteit illetően, hiszen voltak és 

vannak országok, amelyek nyitottnak mutatkoztak, de olyanok is vannak szép számban, amelyek 

kezdettől fogva teljes mértékben elvetették ezt a lehetőséget. Amíg az Amerikai Egyesült Államok és 

Kanada GMO-szabályozási gyakorlata sokkal megengedőbb, addig az EU-tagországok esetében az 

elfogadott GMO-törvény mellett a termesztés, forgalmazás és felhasználás terén szigorú közösségi 

szabályozás létezik. A tagállamok három különböző csoportba, az „elfogadó”, az „ellentmondásos” és 

az „ellenző” országok csoportjába sorolhatók be annak függvényében, hogy mennyire fogadják el ezt 

a biotechnológiát. A tagállamok közül az elfogadó csoportból kiválasztásra került egy, a kérdést 

liberálisan kezelő ország, Spanyolország, és egy, a kérdést félig konzervatívan kezelő ország, Románia. 

Mellettük pedig a kérdésről egy konzervatívan gondolkodó országot is kiválasztottunk az ellenző 

országok csoportjából, Magyarország. Jelen esetbe a dolgozat arra keresi a választ, hogy milyen 

eltérések tapasztalhatók egyes európai uniós tagországok, konkrétabban Spanyolország, Románia és 

Magyarország GM-növényekkel kapcsolatos kutatásainak, a GM-termények termesztésének és 

forgalmazásának szabályozásában. A cél a fent említett három ország esetében létező, a GM-

terményekkel folytatott kísérletekre, azok termesztésére és forgalmazására vonatkozó szabályozások 

összehasonlító elemzése egy leíró jellegű esettanulmány formájában. 

  



 

Balla Adorján 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Diplomácia és interkulturális tanulmányok mesteri szak, I. év 

 

Témavezető: dr. habil. Murádin János Kristóf 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Kutatásaim alapján írt dolgozatom egy leíró jellegű fejezettel kezdődik, amely több részből épül fel. Az 

első fejezetben be szeretném mutatni, hogy a rendszerváltozás előtt milyen gazdasági és politikai 

beállítottság volt jellemző a közép-kelet-európai államokban. A második fejezetben arról szeretnék 

beszélni, hogy miként jött létre a CEFTA, milyen célok figyelembevételével alakították meg, és mely 

országok voltak érdekeltek e szervezetnek a létrehozásában, külön megemlítve a visegrádi négyek 

fontosságát. A dolgozatom harmadik fejezete a CEFTA által elért eredményeket foglalja össze és 

elemzi. A negyedik és egyben utolsó fejezetben pedig annak bemutatására törekszem, hogy a CEFTA 

milyen kihívások előtt áll a jelenben, és azt próbálom körvonalazni, hogy a jövőben milyen új céljai 

lehetnek majd a szervezetnek, illetve azok előtt milyen akadályok lehetnek. Kutatásom fontos részét 

képezi, hogy interjút készítsek olyan korábbi közéleti szereplőkkel, akik jelen voltak a CEFTA 

megalapításánál. Az interjú módszerével, remélem, választ kaphatok arra a kérdésre, hogy a kortársak 

miként vélekedtek a CEFTA-ról és arról, hogy mennyire volt szükséges azt létrehozni és fenntartani. 

 



 

Béres Katalin-Enikő 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szak, III. év (végzett) 

 

Témavezető: dr. Szenkovics Dezső egyetemi adjunktus 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

2015-ben rendkívüli migrációs és menekültválság sújtotta Európát, a kontinensnek a második 

világháború óta tapasztalt legnagyobb menekülthullámmal kellett szembenéznie. Az unió kétségkívül 

egyre vonzóbb migrációs célpontnak tekinthető, és a kialakult válság megerősítette a tagállamokban 

azt a meggyőződést, hogy a ma már nemzeti kereteket meghaladó migrációs kihívásokra csak közös 

stratégiák kialakításával tudnak hatékonyan reagálni. A nagymértékben megnövekedett migrációs 

nyomás azonban próbára tette az alig pár éve kialakított Közös Európai Menekültügyi Rendszert, és 

számos változást idézett elő az unió bevándorlási és menekültügyi politikájában. A migrációs hullám és 

következményei igen eltérő mértékben érintették a tagállamokat, Magyarország tranzitországként 

aktív szereplője lett a válságnak. Különös helyzete kitűnik a tagállamok közül, hiszen annak ellenére, 

hogy a menedékkérők sohasem tekintették célországnak, a 100 ezer lakosra jutó menedékkérelmek 

számát figyelembe véve az első helyen szerepelt az unió országai között. A válság kezelése komoly 

kihívást jelentett Magyarországnak, a területére érkező nagyszámú menedékkérők jelentősen 

leterhelték a csupán néhány ezer személy befogadására tervezett menekültügyi rendszerét. 

Kutatásomban azt vizsgálom, hogy a megnövekedett migrációs nyomás milyen módon alakította át 

Magyarország menekültpolitikáját, hogyan reagált a kormány a válságra, és mennyire voltak 

hatékonyak, jogszerűek és időtállóak a válság kezelését elősegítő intézkedések és jogszabály-

módosítások. Ezen intézkedésekkel azért érdekes és aktuális foglalkozni, mert a válsághelyzet jelenleg 

is fennáll az országban, és a jogszabály-módosítások sora még most sem ért véget. Továbbá a magyar 

jognak az uniós normák kereteit átlépő egyedi megoldásai nem maradtak visszhang nélkül az évek 

során, a magyar bíróságok elé számos olyan ügy került, amelyeket ezen intézkedések idéztek elő. 

Ennek következtében a magyar bíróságok több alkalommal fordultak az Európai Unió Bíróságához, 

kérdéseikkel elősegítve a Közös Európai Menekültügyi Rendszert alkotó jogszabályok értelmezését. 

Kutatásom fontos részét képezi a Bíróság 2020 tavaszán hozott ítéleteinek az elemzése, hiszen ezek 

gyökeresen megváltoztatták a magyar menekültügyi rendszer alapjait. 
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Váncsa Réka-Gabriella 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Jog szak, III. év 

 

Témavezetők: 

Dr. Szabó András doktorandusz 

Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 

dr. Sztranyiczki Szilárd egyetemi docens 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Napjainkban egyre inkább aktuális témának számít az állatok jogainak kérdésköre, mely tárgyát képezi 

nemcsak az államok belső jogrendszerének, hanem számos nemzetközi egyezménynek és 

környezetvédő szervezetek által kibocsátott dokumentumnak is. Dolgozatomban ezek közül mutatok 

be néhányat, különös tekintettel a magyarországi és romániai jogi szabályozásra, valamint 

részletesebben elemzek bizonyos állatvédelmi normákat, hogy képet alkothassak ezen jogi témakör 

jelenlegi állásáról. 

Balla Bulcsú 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Jog szak, III. év 

 

Témavezető: dr. Kádár Hunor egyetemi adjunktus 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Az egészség védelme korunk meghatározó kérdésének számít. Mint ilyen, az orvostudományi 

vívmányok mellett jogi kérdéseket is felvet, többek között a nyújtott ellátás költségének megtérítési 

kötelezettségének kérdését. Jelen dolgozat célja feldolgozni az egészségügyi reformról szóló 2006. évi 

95. törvény 320. cikkébe foglalt kártérítési felelősség kapcsán felmerült jogi kérdéseket. 

 



 

Fűzi Norbert 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Jog szak, IV. év 

 

Témavezető: dr. Veress Emőd egyetemi tanár 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

A korlátolt felelősségű társaság egyik jellegzetessége a társaságon belül a tagok közti kölcsönös bizalmi 

viszony. A gazdasági társaságok e formáját létrehozó társasági szerződés egyik különleges eleme az 

affectio societatis, ami a társaságon belül a tagok egy közös cél megvalósítására irányuló akaratát 

jelenti. Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy miként hat a kft. személyegyesítő jellegére a társasági 

részek bírói végrehajtás útján történő elidegenítése az összehasonlító jog módszerével. 

Józsa Ede 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Jog szak, II. év 

 

Témavezető: dr. Kádár Hunor egyetemi adjunktus 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Jelen dolgozat célja egy, a mindennapjainkban talán túlságosan is ismert fogalom kevésbé ismert 

oldalának a bemutatása és rendszerbe foglalása történeti, sportetikai és főleg jogszabályozási 

szempontok mentén. A dolgozat témája a dopping jogi szabályozása, melyben bemutatásra kerül maga 

a doppingolás fogalma, történeti perspektívája, és ahogyan megjelent, mint jelenség, a sportfegyelmi 

felelősség fogalma, illetve eljárása, azon lépések bemutatása, amelyek segítenek leküzdeni a tiltott 

szerek használatát antidopping-szervezetek, illetve -szabályozások révén. Továbbá a dolgozat 

tartalmaz néhány híres jogesetet is a témával kapcsolatosan. 
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Könczey Boróka 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Környezetvédelem és monitoring mesteri szak, I. év 

 

Témavezető: dr. Urák István egyetemi docens 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

A Poiana Stampei-tőzegláp a Keleti-Kárpátok északi részén, a Kelemen-havasok Nemzeti Park 

északnyugati sarkában, a Dorna-völgyében elterülő 695 hektáros láp. A mintavételt motoros 

rovarszívóval (D-vac) végeztük, a pókokat már a helyszínen kiválogattuk és 70%-os etanol-oldatban 

tároltuk. A fajok meghatározása sztereomikroszkóp segítségével történt, változatos határozókulcsok 

alkalmazásával. A felmérés eredményeként összesen 2706 pókot gyűjtöttünk és 51 faj jelenlétét 

mutattuk ki 18 családból. Élőhely-preferencia alapján a pókok többsége a zárt, nedves, természetes és 

természetközeli élőhelyeket kedvelő (epigéikus) faj. Összehasonlítva a két erdőtípus, illetve azokon 

belül a nedvesebb mélyedések (semlyékek) és szárazabb kiemelkedések (zsombékok) pókközösségeit, 

nagyobb abundanciaértékeket kaptunk az erdeifenyvesben, mint a lucosban, valamint erdőtípuson 

belül a zsombékon, mint a semlyéken, de statisztikailag szignifikáns különbségek csak az erdőtípusok 

között voltak kimutathatók. Indikátorfaj-analízissel mind a négy mikroélőhely-típusra találtunk 

jellemző fajokat: egyet a zsombékra és kettőt a semlyékre az erdei fenyővel benőtt lápfolton, négyet a 

zsombékra és egyet a semlyékre a lucosban. Ezeknek a kutatásoknak az eredményei tovább fogják 

bővíteni ismereteinket a tőzeglápokról, és felhasználhatóak lesznek újabb kutatások megtervezéséhez, 

egy monitorozási rendszer kiépítéséhez, de talán ami mindennél fontosabb, a sok esetben hiányzó 

védelmi stratégiák, kezelési tervek kidolgozásához és végezetül a valós és hatékony védelem 

megvalósításához.

 



 

Vincze Iozsef-Robert 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Környezetvédelem és monitoring mesteri szak, II. év 

 

Témavezető: dr. Szigyártó Irma-Lidia egyetemi adjunktus 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk az ivóvízként szolgáló édesvizek (TDS <300-500 mg/l) 

minőségének vizsgálatára és megóvására. Az Európai Unió Vízügyi Keretirányelve megköveteli a 

biológiai vízminősítést is, amelyre a kovaalga-közösségek vizsgálata kiválóan alkalmas. Jelenlegi 

ismereteink szerint Székelyföldön több mint 1000 ásványvízforrás található, amelyek közül mintegy 

100-nak a vizét rendszeresen fogyasztja a lakosság. Mindennek ellenére az ott található források 

többségének kovaalga-közösségeit még nem vizsgálták. A dolgozat 32 székelyföldi ásványvízforrás 

2018-ban és 2019-ben zajló összetett kutatásának részeredményeit, mégpedig a kovaalga-közösségek 

vizsgálati eredményeit foglalja össze a 2019 júliusában gyűjtött élőbevonat-minták alapján. A 

mintavétel alapján eddig összesen 76 kovaalgafajt sikerült azonosítani, amelyek 28 nemzetséget 

képviselnek. Ebből három faj Romániára új, további hét faj pedig nagyon ritkán fordul elő. A minták 

alacsony fajszámúak és fajdiverzitásúak, ami összhangban van a források magas ásványianyag-tartalma 

okozta szélsőséges jellegével. A fajösszetételben elsősorban a széles tűrési intervallumú fajok 

dominálnak, melyeket több forrásban halofilindikátor-fajok kis száma kísér. Az ökológiai jellemzők 

alapján végzett csoportosításban a fajok 75%-a mozgékony, tehát elsősorban olyan fajok vannak jelen, 

amelyek sikeresen alkalmazkodnak a turbulens vízmozgáshoz.  



 

 

dr. Balog Adalbert egyetemi tanár 
az Egyetemi Tehetséggondozási és Diákköri Tanács elnöke 

dr. Szenkovics Dezső egyetemi adjunktus 
a Kolozsvári Kari Tehetséggondozási Bizottság elnöke 

dr. Kokoly Zsolt egyetemi adjunktus 

dr. Murádin János Kristóf egyetemi docens 

dr. Poszet Szilárd egyetemi adjunktus 

dr. Virginás Andrea egyetemi docens 
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