
 

  



 

 

– PROGRAM – 
 

2019. MÁJUS 16., CSÜTÖRTÖK 

10:00–12:40 Művészeti és művészettudományi szekció (A303) 

11:00 Plenáris nyitóelőadás: Terrorizmus. Korunk globális kihívása – dr. Rostoványi Zsolt 

egyetemi tanár (Hunyadi Mátyás díszterem) 

12:15 Megnyitó (Hunyadi Mátyás díszterem) 

12:30–14:10 Jogtudományi szekció – Magánjogi tagozat (B301) 

13:00–15:20 Társadalomtudományi szekció – Nemzetközi tanulmányok tagozat (A204) 

16:00–17:40 Jogtudományi szekció – Közjogi tagozat (B301) 

 

2019. MÁJUS 17., PÉNTEK 

12:00–13:00 Preserving Memories of Amateur Filmmakers: Oral Histories in the Archive (angol 

nyelvű előadás) – Stefanie Zingl (A303) 

13:30 Díjátadó ünnepség (Hunyadi Mátyás díszterem) 

  



 

Művészeti és művészettudományi szekció 
 

ZSŰRI: 

Schneider Tibor – elnök 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar  

Bán Attila 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

dr. Kassay Réka 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

dr. Virginás Andrea 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

 

 

A BEMUTATÓK SORRENDJE: 

Páll Adél  

Kömény Attila  

Vass Márton 

Deák Hunor-Attila 

Frunza Roland 

Jámbor Erik 

Miklós Nóra-Tímea 

Sós Timothy 

 

 

Május 16., 10:00–12:40 

A303-as terem 



 

A némaságtól a láthatatlanig: az ütés hangjai az 

animációs filmben 

Páll Adél 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Filmművészet, fotóművészet, média szak, III. év 

 

Témavezető: dr. Blos-Jáni Melinda egyetemi adjunktus 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Az animáció és a hang kapcsolata egy különleges, alulreprezentált kutatási téma, hiszen mindkét médium a 

háttérbe szorult, úgymond másodlagos szerepet tölt be a filmművészetben, annak ellenére, hogy a film nem 

létezne animáció nélkül, a filmes valóság pedig hang nélkül. A film dinamikájának realitását két tényező 

teremti meg: a kép és a hang. Mi történik, ha egyik tényező sem valós? Hogyan képes egy ütés valós lenni, 

ha sem a kép, sem a hang nem kapcsolja a valósághoz? Dolgozatom ezt a kérdést próbálja megválaszolni a 

két elem kapcsolatán keresztül. A rajzolt világon belüli dinamika a hozzácsatolt hangnak köszönheti a 

létezését. Az audiovizuális szerződés, a hang és a rajzolt kép kölcsönös egymásra való írása és újraírása az, 

ami az animációt a történelem folyamán azzá tette, amiként ma ismerjük. A két elem különleges kapcsolata 

megengedi az egyik hiányát, dolgozatom tehát a szerződésüket három szempontból vizsgálja: a hang 

hiányában, a kép hiányában, majd abban az esetben, amikor mindkettő jelen van, egyedi kapcsolatokat 

teremtve. 

 

Organikus kék 

Kömény Attila 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Filmművészet, fotóművészet, média szak, III. év 

 

Témavezető: dr. Mira Marincaș egyetemi adjunktus 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

A technológiai innovációk, a mesterséges intelligencia, a neurális hálozatok és a mélytanulási algoritmusok 

korában egyre inkább erőre kap egy általános szorongás a társadalmunkban az organikusról nem organikusra 

való átállással kapcsolatban. Fotósorozatomban a szorongás gyökereit keresve az organikusság válik centrális 

elemmé. 



 

Családi mindennapok 

Vass Márton 

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Magyar Művészeti Kar 

Audiovizuális kommunikáció szak, III. év 

 

Témavezető: dr. Jakab Tibor egyetemi adjunktus 

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Magyar Művészeti Kar 

Fotósorozatom témája egy roma család mindennapjainak a bemutatása. A sorozat főleg a gyerekekre és az ő 

világukra tér ki, ahol a külsőre rendezetlen és bizonyos emberek számára taszító környezet ellenére ők jól 

érzik magukat, és teljes mértékben ki is élik gyermekkorukat. A sorozat úgy jött létre, hogy egyfajta 

„családtagként” sikerült bekerülnöm ebbe a közegbe, mindezt többszöri látogatás után, régi ismeretségnek 

köszönhetően.  

A sorozat összeállításában egyik fontos szervezőelv a kívülről befelé haladás. Először a tanyát mutatom meg, 

ahol élnek, azt a környezetet, amelyet a mindennap elhaladó autósok, biciklisek és gyalogosok is láthatnak. 

Ezután fokozatosan haladok befelé, majd külön betekintést nyerhetünk a házakba és az ott élő emberek 

privát életébe is. A család rövid bemutatása után a gyerekeké lesz a főszerep, akikkel együtt játszva 

végigélünk egy pár délután és tevékenységet. Ezzel kívánom bemutatni azokat a játékokat és elfoglaltságokat, 

amelyeket nap mint nap űznek, és amelyek számukra a szórakozást jelentik. 

A képek többsége pillanatkép, annak köszönhetően, hogy elég hamar sikerült beolvadnom. A sorozat 

emellett tartalmaz portrékat is, kis számban pedig tájfotót. Fontos számomra úgy megörökíteni a helyszínt 

és környékét, hogy a képek többségén emberek is szerepeljenek, ezzel tartva tükröt az ember és környezete 

közti kapcsolatra. Szervezőelvként megemlíteném még a formák és színek jelenlétét, amelyek a kép 

hangulatát és a figyelem központját erősítik, mindamellett, hogy a roma kultúra színességét is hitelesen 

ábrázolják. 

 

 

 

 

 



 

A Békés Harcos 

Deák Hunor-Attila 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Filmművészet, fotóművészet, média szak, II. év 

 

Témavezető: dr. Lakatos Róbert egyetemi docens 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Ebben a fikciós dokumentumfilmben Lepedát Iván román és Európa-bajnok harcművész életébe nyerünk 

bepillantást. Iván tornatanárként dolgozik, de mellette krawmaga-oktató is. Előbb otthon látogatjuk meg, 

ahol főzés közben találjuk, ezután pedig elkísérjük a krawmaga-edzésére is. A felvételek végig kézi kamerával 

készültek, mert úgy gondoltam, hogy ezzel a módszerrel sokkal kötetlenebbül tudok dolgozni, mint az 

állványon rögzített kamerával. Igyekeztem mindig Ivánt tartani a középpontban. Természetesen neki sem volt 

egyszerű leküzdenie a kezdeti izgalmait a kamera jelenléte miatt, de szép lassan oldódott, és így sikerült 

közösen egy jó filmet alkotnunk. 

 

Eb gondolat 

Frunza Roland 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Filmtudomány mesterképzés, I. év 

 

Témavezető: dr. Rebekah Jorgensen  

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Lajos évek óta egyedül él. Rutinszerű napjait leginkább keresztrejtvény meg tévénézés tölti be. Ingerszegény 

élete már-már unalmasnak mondható. Ezt a monoton életformát zavarja meg az egyszer csak váratlanul 

bekopogó kérdezőbiztos, Lilla. Az általa készített interjúban olyan kérdések hangzanak el, amelyek 

megerősítik Lajosban az egyedüllét érzését és életformájának monoton jellegét. Lilla távozása után Lajosban 

valami megtörik. Csak ül és töpreng a tévé előtt, aztán megembereli magát, felkel, előveszi az ingét, felöltözik 

és kimegy a városba. A fiatal kosarasokat nézi, megiszik egy kávét a presszóban, majd örömteli arccal, 

szatyrokkal a kezében érkezik haza a mozgalmas nap után. Lefekvés előtt megiszik egy üveg sört. A másnapot 

már nem éli meg.



 

SHELTER – Hang és kép kapcsolata, világépítés zörejek által 

Jámbor Erik 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Filmművészet, fotóművészet, média szak, II. év 

 

Témavezető: dr. Lakatos Róbert egyetemi docens 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

A SHELTER című rövidfilmem egy II. világháború idején élő zsidó férfi küszködéseit és egzisztenciális 

problémáit taglalja, egy olyan korban és helyen, ahol az identitás meghatározza a sorsot. A világháborús 

atmoszféra megteremtésére használtam fel az audio-adta lehetőségeket, olyan zörejek segítségével, amik 

elhitetik a nézővel, hogy a látható téren kívül háború zajlik. Különálló hangi elemek keverésével kidolgoztam 

egy képkereten kívüli információt közlő hangmontázst, és ezek a hangok tartozékai a képen megjelenő 

valóságnak. Csak természetes fényforrásokat használva úgy helyeztem el a szereplőt a térben, hogy kellő 

mennyiségű fényt kapjon, és a fénynek dramaturgiai jelentősége is legyen. Ebből adódóan egy igen sötét 

látvány tárul elénk, amely megadja a film hangulatát és csak a lényeges dolgokat emeli ki. Mivel egy alacsony 

költségvetésű filmről beszélünk, a képi világ kialakítása limitált, ezért kreatív megoldásnak láttam, hogy 

hangokkal helyettesítsem azt, amit képekkel nem tudtam megvalósítani. 

 

A szépfiú 

Miklós Nóra-Tímea 

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 szépfiú egy rövid dokumentumfilm, amely egy 21 éves fiú egy bizonyos napját mutatja be, amikor is 

bátorságot gyűjt, és életében először felvállalja valódi énjét a külvilág előtt is. A fiút évek óta vonzzák a női 

ruhák, a smink, viszont csak apró, baráti közösségben vállalta ezt fel, félve a külvilág reakciójától, az elítéléstől 

vagy akár a fizikai agressziótól. Mesél az útról, amit bejárt, mire fel merte vállalni szexuális orientációját a 

családja és a barátai körében, és arról, miért döntött úgy, hogy még egy lépést tesz az elfogadás útján, és 

sminkben és női ruhákban lép ki az utcára ezen a bizonyos napon.



 

Thomas 

Sós Timothy 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Filmművészet, fotóművészet, média szak, II. év 

 

Témavezető: dr. Felméri Cecília egyetemi adjunktus 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Rövid kísérleti filmem koncepciója, hogy a narratíva középpontjába helyezett főszereplő viselkedésének és 

gondolatainak bemutatásán keresztül hiteles jellemrajzot alkosson Thomas/Tamás karakteréről egy olyan 

világban, amelyben a felszínesség és önmagunk valódi személyiségének álarc mögé rejtése alapvető emberi 

vonásként fogható fel. A történetvezetés elsődlegesen a főhős belső monológjaira építkezik, amelyek a 

feszült helyzetekben természetesen kialakuló, ám társadalmi normák nyomására ki nem mondható, a 

verbális kommunikációban sértőnek minősülő gondolatokká silányulnak.  

A film négy jelenete négy különböző helyszínen és időperiódusban játszódik, melyeknek összekötő eleme az 

önmagát fokozatosan leépítő főszereplő. A folyamatosan figyelemre vágyó Thomas/Tamás átlátja a 

mindennapossá vált felszínesség és képmutatás gyakoriságának jelentőségét, és nyílt kritikát fogalmaz meg 

ellene, ugyanakkor maga sem képes kilépni a felismert társadalmi problémák hatásköréből, hiszen a film 

során ő válik a legerőteljesebb példájává mindazon jellemferdüléseknek, amelyekkel megpróbált 

szembeszállni.



 

Jogtudományi szekció – Magánjogi tagozat 
 

 

ZSŰRI: 

dr. Vallasek Magdolna 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar  

dr. Csákány Anett 

jogász, Kolozsvár 

drd. Fegyveresi Zsolt 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

 

 

A BEMUTATÓK SORRENDJE: 

Fűzi Norbert 

Sinkó Zoltán Péter 

Kovács Bence Zsolt 

Szécsi Réka 

Szekeres Ágota 

 

 

 

 

 

Május 16., 12:30–14:10 

B301-es terem  



 

Az ingójelzálog jelentősége és néhány gyakorlatban 

megjelenő probléma 

Fűzi Norbert 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Jog szak, II. év 

 

Témavezető: dr. Veress Emőd egyetemi tanár 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Az ingójelzálog mint hitelbiztosítási mód egy kötelem teljesítésére rendeltetett ingó dolog feletti dologi jogot 

jelent, melynek általános elterjedését egy újonnan bevezetett nyilvántartási rendszer segítette elő. Ennek 

feltétlen kelléke az internet megjelenése. Dolgozatomban e jelenséget vizsgálom néhány példán keresztül, 

különös tekintettel az ingójelzálog társadalmi jelentőségére és a gyakorlatban előforduló problémákra. 

 

 

Az elővásárlási jog helye és jelentősége a román 

jogrendszerben 

Sinkó Zoltán Péter 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Jog szak, II. év 

 

Témavezető: dr. Sztranyiczki Szilárd egyetemi docens 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Az elővásárlási jog lehetőséget biztosít a jogosultjának arra, hogy a más tulajdonában álló ingó vagy ingatlan 

dolgot megvásárolja, ha a tulajdonos azt harmadik személy részére értékesíteni kívánja. Dolgozatomban e 

jog szükségességét, alkalmazásának területeit és biztosítékait, esetleges akadályait, a vele kapcsolatos 

eljárások hatékonyságát, illetve a rá jogosult személyek körét vizsgálom a kapcsolódó történelmi adatokon, 

alkalmazandó jogszabályokon és a bírói joggyakorlaton keresztül. 

 



 

A tulajdonjog felfogásának történeti alakulása 

Kovács Bence Zsolt 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Jog szak, I. év 

 

Témavezető: dr. Székely János egyetemi adjunktus 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Dolgozatom célja az, hogy egy összetett kérdésre adjon választ: milyen tendenciák figyelhetők meg az emberi 

történelem folyamán a tulajdon felfogásának terén, és ezek a különböző álláspontok hogyan befolyásolták a 

jog alakulását? Kronologikus sorrendben veszem majd végig a fontosabb eseményeket, többet időzve a 

befolyásosabb irányító eszmék tárgyalásánál. A különböző álláspontok ütköztetésére a dolgozat egészében 

kerül majd sor, saját hipotézis felállítására is vállalkozom. 

 

A magzat jogai béranyaság vonatkozásában 

Szécsi Réka 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Jog szak, III. év 

 

Témavezető: dr. Székely János, dr. Sztranyiczki Szilárd egyetemi adjunktus, egyetemi docens 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

„Akár hisz benne valaki, hogy egy magzat embernek számít, akár nem, az kétségtelen, hogy egy felnőtt nő 

mindenképpen embernek számít. (...) Talán a kérdés nem is az, hogy mikortól számít embernek a magzat, 

hanem az, hogy mikortól nem számít embernek a nő?” (Jodi L. Picoult) 

A béranyaság számos kérdést felvető téma, legyen szó meddő vagy más okból gyereket vállalni nem akaró 

párokról. Mely jogok illetik meg a magzatot és az anyát, egyáltalán kit tekinthetünk anyának? Ezen kérdések 

köré építem dolgozatomat a jelenleg hatályos magyarországi törvények, nemzetközi szerződések és a 

joggyakorlat figyelembevételével.



 

A mediáció mint alternatív konfliktuskezelési módszer 

Romániában 

Szekeres Ágota 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Jog szak, III. év 

 

Témavezető: dr. Székely János egyetemi adjunktus 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

A mediáció egy feltörekvő alternatív módszer, amely gyors és olcsó megoldást jelent a peres ügyek peren 

kívüli rendezésére. A román jogrendszer kötelezően előírja ezen eljárás ismertetését a perben részt vevő 

felekkel, ennek ellenére kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. Vajon mi áll annak hátterében, hogy más 

országokkal ellentétben Romániában ez nem működik? Talán mentalitáshiba, alulinformáltság vagy egyéb 

lehet a gond ezzel a hasznos, ám mégis elhanyagolt eljárással? Dolgozatomban erre keresem a választ. 

 

  



 

Társadalomtudományi szekció – 

Nemzetközi tanulmányok tagozat 
 

ZSŰRI: 

dr. Rostoványi Zsolt – elnök 

Corvinus Egyetem  

dr. Lupescu Radu 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

dr. Tonk Márton 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

 

 

A BEMUTATÓK SORRENDJE: 

András Kinga 

Balla Adorján 

Beţa Daniela-Valentina 

Csepán Gellért 

Szabó Hunor 

Teleki Tibor Csongor 

Vincze Edina Aliz 

 

 

Május 16., 13:00–15:20 

A204-es terem  



 

A Krím-félsziget elcsatolása 2014-ben és a NATO reakciója 

András Kinga 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szak, III. év 

 

Témavezető: dr. Murádin János Kristóf egyetemi adjunktus 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

A Szovjetunió felbomlása után a NATO és az újonnan létrejött Oroszország közötti kapcsolat a javulás jeleit 

mutatta, amelyet mi sem tükröz jobban, mint azok a tények, hogy Oroszország 1994-ben csatlakozott a 

békepartnerség (PfP) programhoz, vagy hogy a boszniai konfliktus idején szövetséges és orosz kontingensek 

közösen vettek részt egy többnemzetiségű katonai műveletben. A NATO és Oroszország közötti 

együttműködés a hidegháború lezárása után nagy előrelépésnek számított. Az ezt szorosan követő években 

a NATO bővítése nem eredményezett ellenséges reakciót az orosz fél részéről, és annak ellenére, hogy több 

esetben érkezett a NATO megszüntetését célzó utalás orosz oldalról, nem volt tapasztalható kiugró 

tevékenység ez irányban. Azonban 2014-ben Oroszország egy példátlanul agresszív lépést tett és annektálta 

a Krím-félszigetet. Ez a beavatkozás számos országot, köztük a NATO-tagállamokat is sokkolta, bebizonyítva, 

hogy az a cél, amiért a Szövetséget létrehozták 1949-ben, még mindig aktuális, sőt létfontosságú. Mindezek 

mellett, mivel már öt éve megoldatlan ügyként tartják számon az incidenst, ezért mára már egy befagyott 

konfliktussá alakult. Ugyanakkor országunk határaihoz közel, valójában a szomszédos államban zajlik ez a 

hidegháborús hangulatot idéző eseménysor, ami kutatását különösképpen aktuálissá teszi számunkra. 

Ez a dolgozat egy nagyobb ívű kutatás része, amely a NATO és Oroszország közötti viszonyt vizsgálja és 

hasonlítja össze a Krím-félsziget elcsatolása előtt és után. Maga a dolgozat, a tartalomelemzés módszerét 

alkalmazva, arra keresi a választ, hogy az incidens milyen hatást váltott ki a környező NATO-tagországokból 

a közvetlen elcsatolást követő időszakban, mi volt a NATO reakciója, illetve milyen változás tapasztalható 

Oroszország és a nyugati katonai szövetség viszonyában. A forrásokat a fellelhető szűkös nyomtatott 

szakirodalom mellett a témában megjelent, interneten közzétett tanulmányok és cikkek képezik.



 

Erdélyen belüli migráció: magyar és román menekültek a 

határ két oldalán a második bécsi döntést követően 

Balla Adorján 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szak, II. év 

 

Témavezető: dr. Murádin János Kristóf egyetemi adjunktus 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Romániai, azon belül is erdélyi magyarként fontosnak tartom azt, hogy megvalósuljon egy olyan kutatás, 

amely azt mutatja be, hogy a második bécsi döntést követően hogyan tárgyalta a korabeli magyar és román 

sajtó a kettészakadt Erdélyben kialakuló migrációs helyzetet. Ezalatt azt értem, hogy Dél-Erdélyből a 

magyarság majdnem fele Észak-Erdélybe, onnan pedig a román lakosság majdnem egyötöde Dél-Erdélybe 

telepedett át. 

Kutatásom célja átfogó képet adni arról, hogy a második bécsi döntést követően, 1940 és 1944 között a 

kettészakadt Erdélyben milyen népességmozgás ment végbe. A kutatás folyamán a szakirodalom és a 

levéltári adatok elemzése mellett a korszakban megjelent újságcikkeket vizsgálom. Az Ellenzék című magyar 

és a Tribuna Ardealului című román sajtótermékeket veszem e tekintetben górcső alá. Azért tartom 

fontosnak, hogy két különböző nyelven íródott újság cikkeit kutassam, mert így kiderül, hogy a két nemzet 

hogyan kezelte a kialakult kérdést.



 

Terrorcselekmények Európában 2015–2016-ban a 

migrációs válság árnyékában 

Beţa Daniela-Valentina 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szak, III. év 

 

Témavezető: dr. Murádin János Kristóf egyetemi adjunktus 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Napjainkban meghatározó jelenséggé vált Európában a különböző módon elkövetett terrorcselekmények 

sora. Ezek bizonyos mértékben mindannyiunkat érintenek, meghatározzák történelmünket, a kultúrához való 

viszonyulásunkat és gondolkodásmódunkat. 

Dolgozatomban a migrációs válság csúcsidőszakának számító 2015-ös és 2016-os években történt 

terrorcselekményeket veszem górcső alá. Forrásaim között a témára vonatkozó igen szűkös nyomtatott 

szakirodalom mellett elsősorban az interneten fellelhető adatbázisok, valamint cikkek és tanulmányok 

szerepelnek. A források felhasználásával, a tartalomelemzés és a statisztika módszerét alkalmazva összesítem 

és dolgozom fel az adatokat. Voltaképpen a két tárgyévben bekövetkezett terrorcselekmények 

összehasonlítására fókuszálok, illetve következtetéseket szeretnék levonni azzal kapcsolatban, hogy 

mennyire fedezhető fel összefüggés az Európát érintő migránshullámok és a bekövetkezett 

terrorcselekmények között, illetve hogy ez utóbbiak milyen időszakokban voltak intenzívebbek és az „öreg 

kontinens” mely területein fordultak elő a leggyakrabban, mely európai országokat érintették a 

legsúlyosabban. Külön elemzésben térek ki a terrorcselekmények elkövetésének módjaira, illetve az 

áldozatok számának statisztikai feldolgozására is.  

Kutatásaim során szeretnék behatóbban foglalkozni ennek a problémának a kialakulásával és gyökereivel is, 

végső soron arra keresve a választ, hogy miként befolyásolják Európa jövőjét a terrorcselekmények, lehet-e 

jobb, terroreseményektől mentes jövőre számítani?



 

A Visegrádi Négyek 2018-as magyar elnöksége a sajtó 

tükrében 

Csepán Gellért 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szak, III. év 

 

Témavezető: dr. Murádin János Kristóf egyetemi adjunktus 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Bevezetés: Szakdolgozatom témája a közép-európai térség legsikeresebb együttműködése, amely 2015 óta 

szorosabban összefonja Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország Európai Unión belüli 

tevékenységét, amely oktatási, gazdasági és szociális színtéren is erősíti a tagországokat. A Visegrádi Négyek 

a térség teljesen egyedülálló kapcsolatát eredményezte, amely révén az említett négy ország sajátos 

stratégiával fejleszti a régiót, és az elért célok alapján eredményesen építi jövőjét. A témaválasztásomat azért 

is tartottam célszerűnek, mivel nincs részleteiben feldolgozva és a szakma még nem foglalkozott vele igazán 

behatóan. 

Célkitűzés: Kutatásom során főleg a 2018-as magyar elnökségre és ennek sajtóvisszhangjára fókuszálok. 

Dolgozatom ezen időszak célkitűzéseit és megvalósításait mutatja be, illetve az országok közötti viszonyt, 

valamint az Európai Unió és a V4-ek kapcsolatát elemzi. Ezen belül az elnökség idején elfogadott 

dokumentumokról, regionális politikákról, a versenyképességről és a térség innovációiról is szó esik. 

Ugyanakkor a V4+ partnerségek és közös nemzetközi fellépések területére is kiterjed a kutatásom. 

Módszertan: Munkám során a Visegrádi Négyeket tanulmányoztam, főleg a magyar elnökség idején 

történtekről értekezem. Arra is választ adok, hogy mi eredményezte az együttműködés létrejöttét, valamint 

összehasonlítom a kontinensünkön létrejött hasonló csoportosulásokkal. A témára vonatkozóan a sajtóban 

megjelent anyagokat vizsgáltam a tartalomelemzés módszerét alkalmazva, illetve a témában elérhető 

szakirodalmat használtam fel. 

Eredmények: Kiderül, hogy a közép-európai országokat összefogó csoportosulás egy sikertörténet, és a térség 

fejlődését segíti, valamint a négy ország egymás példáját, nehézségeit és sikereit követve a térség 

meghatározó és ugyanakkor az Európai Unió kiemelkedő szereplője lett.  

Következtetés: A kutatás egy friss és egyre láthatóbb együttműködés létrejöttét, illetve annak alakulását tárja 

a hallgatóság elé.



 

Az „Övezet és Út Kezdeményezés” (Belt and Road 

Initiative) geopolitikai és geoökonómiai hatásai az 

Európai Unióra és annak tagországaira 

Szabó Hunor 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szak, III. év 

 

Témavezető: dr. Szenkovics Dezső egyetemi adjunktus 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

2013. szeptember 7-én Hszi Csin-ping, a Kínai Népköztársaság elnöke, a kazahsztáni Nazarbajev Egyetemen 

tartott beszédében bejelentette az Új Selyemút (későbbi nevén: „Egy Övezet, Egy Út”) kezdeményezést. A 

kezdeményezés két fő részből áll: a Selyemút Gazdasági Övezet és a 21. Századi Tengeri Selyemút. A kínai 

külpolitika egyik legmeghatározóbb projektjéhez kezdetben 64 ország csatlakozott, ezzel belépve egy olyan 

kezdeményezésbe, amely 4,4 milliárd embert és a világ GDP-jének 40 százalékát magába foglaló gazdasági 

együttműködési övezetet hozna létre, lehetőséget adva a bekapcsolódó országok számára gazdaságuk, 

infrastruktúrájuk, kereskedelmük és a többi részt vevő tagország közti kapcsolat fejlesztésére. A projekt 

megvalósításában fontos szerep jut a kultúra, a kutatás és fejlesztés, valamint az oktatás területén történő 

együttműködésnek és a turizmus támogatásának is. A kínai stratégia három kontinens (Ázsia, Afrika, Európa) 

országait foglalja magába, és a csatlakozás nyílt meghívás alapján történik. Figyelembe kell vennünk azt, hogy 

a rendkívül nagy volumenű kezdeményezés mögött Kína külpolitikai és gazdaságpolitikai érdekei állnak. Kína 

nem titkolt szándéka ugyanis, hogy az elkövetkezendő években, évtizedekben világnagyhatalmi státuszra 

tegyen szert, és ezáltal, a jelenlegi egypólusú világot átalakítva, átvegye a vezető szerepet az Amerikai 

Egyesült Államoktól.  

Kutatásomban azt vizsgálom, hogy a kínai stratégia milyen mértékben fogja meghatározni az Európai Unió, 

illetve tagországai jövőjét, pozitív vagy negatív hatással lesz-e a csatlakozott országok gazdaságára, netalán 

konfliktusokat is szülhet a jövőben. Kutatásom alapját egy kérdőív képezi, melynek kitöltésére diplomáciai 

körökben dolgozókat, elemzőket, kutatókat kértem fel. A kérdőívben arra keresek választ, hogy a 

megkérdezettek hogyan látják Kína jelenlegi gazdasági helyzetét globálisan, mi a véleményük a kínai 

geopolitikai, geoökonómiai kezdeményezésről, hogyan látják a jövőben az Európai Unió viszonyát Kínával, 

illetve miként látják Kína helyzetét gazdasági, katonai és pénzügyi szempontból 2035-ben.  



 

Kolozsvár zsidó közössége napjainkban 

Teleki Tibor Csongor 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Diplomácia és interkulturális tanulmányok mesterképzés, II. év 

 

Témavezető: dr. Murádin János Kristóf egyetemi adjunktus 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Kolozsvár történelme során a különböző népek, embercsoportok, etnikumok mindegyike, akik a város 

területén éltek, hozzáadtak valamilyen értéket, többletet a városhoz. Ezáltal Kolozsvár kultúrélete sokkal 

színesebb lett, és dinamikus fejlődését is e sokszínű csoportoknak köszönheti. 

Dolgozatom alanya Kolozsvár egyik történelmi nép- és vallási csoportja: a helyi zsidó közösség. A város újkori 

történetében a zsidóság megkerülhetetlen és elvitathatatlan szerepet játszott azáltal, hogy az ipari 

forradalom hozta új lehetőségeket beépítették a vállalkozásaikba, és Kolozsvár fejlődésében, gazdasági, 

tudományos, kulturális életének kibontakozásában meghatározó szerepet vállaltak. Számunkra, erdélyi 

magyarok számára ez nagyon fontos, hiszen a kolozsvári és általában az erdélyi zsidóság főként magyar 

identitástudattal rendelkezett, és a magyar kultúrát is a magukénak vallották, azt is gyarapították. A 

zsidóságnak köszönhetően tudott Kolozsvár fejlődni az újkori környezetben, és sikerült megőriznie, sőt 

megerősítenie erdélyi főváros rangját, amely több szempontból napjainkban is érvényes. 

Dolgozatom megírásához felvettem a kapcsolatot a helyi zsidó közösséggel, és interjúk készítése révén 

tudtam meg többet a helyi közösség életéről, arról, hogy napjainkban mit jelent kolozsvári zsidónak lenni. 

Valamint a különböző statisztikai adatbázisok, tanulmányok révén sikerült egy átfogó képet alkotnom arról, 

hogy napjainkban ez a közösség hogyan érzi magát, milyen tervei vannak, megmaradását tekintve mi várható 

rá, valamint külön arról is, hogy mi a helyzet ma a magyar identitású zsidósággal.  

Dolgozatom fő kérdései: Milyen a zsidó közösség megítélése Romániában, Erdélyben, Kolozsváron? A 

közösség mennyire életerős? Milyen erőforrásokkal (emberi, anyagi) rendelkezik? Milyen tervei vannak a 

közösségnek? 

 A dolgozatom felépítését 3 fő részre osztottam. Az első egy elméleti rész, amely magába foglalja a közösség 

múltját, azaz hogy milyen volt a helyi zsidóság élete Kolozsváron a múlt század során. A második részben 

tárgyalom a zsidóság jelenlegi helyzetét, hogyan alakult a közösség sorsa ’89 után, valamint napjainkban a 

közösségnek hány tagja van. A harmadik rész pedig a közösség terveit foglalja magába, azt, hogy milyen 

jövőkép várható a közösség életében.  

Következtetésként kijelenhető, hogy napjaink zsidó közössége csupán halovány árnyéka régi önmagának, és 

a dicső múlt nagysága mára csak az emlékek megőrzésére korlátozódik. A közösség feladatai és céljai közé 

tartozik a múlt emlékeinek megóvása és átmentése a jövő generációk számára.



 

Miért sétálnak a szobrok? 

Vincze Edina Aliz 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szak, II. év 

 

Témavezető: dr. Bodó Barna egyetemi docens 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

 

A nemzeti identitást alakító események és történelmi szereplők felidézésének szimbolikus helyszínei 

nagyban befolyásolják a lokális társadalmak önbesorolását is. A helyi társadalom szerepét és erejét jelzi 

az, hogy milyen módon jelennek meg a nemzeti emlékezés szimbólumai. Az elmúlt évek 

emlékezetpolitikai vitái jól példázzák az identitás szimbólumainak konkrét hatásait az adott lokális 

környezetre. Ez a két dimenzió (nemzeti és helyi) ütközhet abban az esetben, ha a helyi közösség 

etnikailag tagolt, főleg ha ezek között rivalizáció figyelhető meg. 

Kolozsváron a szimbolikus térhasználat során a poszttotalitarista korszakban romániai vonatkozásban 

erős feszültségek jelentkeztek, ezért vizsgálom a kolozsvári szobrok vándorlását. Kutatásomban 

kolozsvári köztéri szobrokat vizsgálok, amelyek vagy „elsétáltak” eredeti helyükről, vagy a környezetük 

változott meg az idők folyamán. Felkutatok ilyen szobrokat, és megvizsgálom, hogy mindez miért 

történt. A dolgozatom célja, hogy megvizsgáljam, van-e esetleg valamiféle összefüggés ezen szobrok 

mozgása között. Végül utánajárok, hogy a különböző politikusoknak volt-e valamilyen céljuk a szobrok 

vándoroltatásával. 
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A jogi normák értelmezésének módszerei a Román 

Alkotmánybíróság és Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék 

döntéseiben 

Szász Botond 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Jog szak, III. év 

 

Témavezető: dr. Varga Attila egyetemi docens 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Kutatásom tárgya a jog által szabályozott absztrakt magatartásformák, jogi normák különböző 

módszerek alapján megvalósuló értelmezésének műveleteire összpontosul. Ennek alkalmával kitérek a 

jogi rendelkezések különböző értelmezési módszereinek bemutatására, melyeket a Román 

Alkotmánybíróság és a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék döntéseiben megjelenő értelmezésekkel 

szemléltetek. 

 

A 2003-as alkotmánymódosítás hatása a nemzeti 

kisebbségekre 

Nagy Gellért 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Jog szak, I. év 

 

Témavezető: dr. Varga Attila egyetemi docens 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Dolgozatomban a 2003-as román alkotmánymódosítás nemzeti kisebbségre vonatkozó hatását 

szeretném vizsgálni. A tanulmány 4 fejezetből áll össze, melyek közül az elsőben a romániai 

alkotmánymódosításról fogok röviden szólni, kiemelve a 2003-as módosítás céljait. A második 

fejezetben a 2003-as alkotmánymódosítás kisebbségeket érintő, konkrét változásait fogom bemutatni, 

majd ezután egy külön fejezetben foglalkozom olyan friss alkotmánybírósági döntésekkel, melyek pozitív 

végkimenetellel bírtak a nemzeti kisebbségek számára. A negyedik fejezetben összegzést fogalmazok 

meg. 



 

A videojátékokban megjelenített tartalomra 

vonatkozó szabályozások 

Balla Bulcsú 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Jog szak, I. év 

 

Témavezető: dr. Kokoly Zsolt egyetemi adjunktus 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

A videojáték-ipar a 21. század egyik leggyorsabban fejlődő és ezért legtöbb kérdést felvető iparága. 

A videojátékok széles körű elterjedtsége új gazdasági, szociális és jogi problémákat eredményezett. 

Kutatásom célja ismertetni a videojátékokban megjelenített tartalomra vonatkozó szabályozásokat, 

elsősorban az Európai Unióban és az Amerikai Egyesült Államokban. Munkámban ugyanakkor kitérek a 

romániai szabályozásokra is. 

 

 

A tanúvédelem és annak keretei 

Szabó Csaba 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

Jog szak, III. év 

 

Témavezető: dr. Kádár Hunor egyetemi adjunktus 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar 

A tanúvédelem hallatán az első dolog, mely eszünkbe juthat, az amerikai filmek alapján alkotott kép, ám 

e jogintézmény a valóságban egy igen kényes és problematikus része a jogrendszernek. A tanúvédelem 

jogintézményének egyik fő problémakörét épp a védeni kívánt tanú számára felkínált jogok és 

kötelezettségek szülik, hiszen a tanút mindamellett, hogy védeni kell, szükséges szemmel is tartani, hisz 

sok esetben a tanú is elkövető, így tehát a védelem mellett bizonyos felügyelet is szükséges. Dolgozatom 

fő célja ezen határokat felkutatni és elemezni.



 

Az állatok jogainak kérdései 

Váncsa Réka-Gabriella 
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Az állatok jogainak kérdésköre mindmáig aktuális téma, mely tárgyát képezi nemcsak az államok belső 

jogrendszerének, hanem számos nemzetközi egyezménynek és környezetvédő szervezetek által kibocsátott 

dokumentumnak is. Dolgozatomban ezek közül fogok bemutatni néhányat, miután röviden ismertettem az 

állatok jogi állásának történeti alakulását.  

Kutatásom célja a témával kapcsolatos elméletek és bizonyos vitatott kérdések vizsgálata, hogy képet 

alkothassak ezen jogi témakör jelenlegi állásáról. 
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