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Európa Tanulmányok Szekció 

Név: dr. Biró Zsófia  

Intézmény: PTE ÁJK 

Email: biro.zsofia(©)ajk.pte.hu 

A European Green Deal és kapcsolódó szakpolitikáinak elektromos töltőkre vonatkozó 

előirányzatai, valamint az elektromos töltőhálózatok helyzetértékelése uniós és 

nemzetközi elemzések alapján 

Az Európai Bizottság 2019. december 11-én kihirdette a European Green Deal-t, magyar nevén Az 

Európai Zöld Megállapodást, mint az EU új növekedési stratégiáját, amivel kezelni kívánja korunk 

éghajlatváltozással és környezet károsodással összefüggő problémáit. A szakpolitikai területek között 

helyet kapott a Fenntartható mobilitás is, célja pedig a környezetkímélőbb közlekedés és szállítás 

előmozdítása. E dokumentum fogalmazza meg a kívánalmat, miszerint 2025-re EU szerte 13 millió 

kibocsátás mentes vagy alacsony kibocsátású járműnek kell lennie az utakon, amiket közel 1 millió 

elektromos töltőnek kell kiszolgálnia. Az Új Mobilitás Stratégia 2030-ra már 30 millió kibocsátás 

mentes járművel és 3 millió töltőállomással számol annak érdekében, hogy a közúti közlekedéssel 

kapcsolatos szén-dioxid szint csökkentési előirányzatok teljesülhessenek. Tehát az elektromos autók 

elterjedésének egyik lényeges tényezője, egyben a felhasználók elvárása is, a kiterjedt töltőhálózat. 

Előadásomban az elektromos töltőhálózatokkal kapcsolatos stratégiák bemutatásán túl olyan Európai 

Uniós szervezetek elemzéseit és jelentéseit tárgyalom, akik állásfoglalásaikban reflektáltak az 

említett dokumentumokra és azok célkitűzéseire, illetve módszertani javaslatot tettek az elektromos 

töltőhálózatok európai uniós hatékony kialakítására. 

Kulcsszavak: mobilitási stratégia, elektromos töltőhálózatok, elektromos közlekedés, e-töltők 

The targets of the European Green Deal and related policies for electric charging 

infrastructures and an assessment of the situation based on EU and international 

analyses 

The European Green Deal, announced in December 2019, intends to play an important role in the 

fight against climate change and in reducing greenhouse gas emissions through electric transport, 

which requires an extensive EV charging infrastructure. Its Sustainable Mobility policy sets out the 

need for 13 million zero- or low-emission vehicles on the road across the EU by 2025, to be served 

by nearly 1 million electric chargers. By 2030, the Sustainable and Smart Mobility Strategy already 

envisages 30 million zero-emission vehicles and 3 million charging points to meet the CO2 reduction 

targets for road transport. An essential factor in the uptake of electric cars, and also an expectation of 

users, is an extensive charging network. 

In addition to presenting strategies for electric charging networks, I will discuss the analyses and 

reports of European Union organisations that have reflected in their papers on these strategies and 

targets and have proposed methodologies for the effective development of electric charging networks 

in the European Union. 

Keywords: mobility strategy, electric charging networks, electric transport, e-charging 
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Európa Tanulmányok Szekció 

Név: Seidner Márton 

Intézmény: NKE 

Email: martonseidner(©)gmail.com  

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai kihívásai a Mediterráneumban 

Az Európai Unió számára kiemelt jelentőségű terület a Földközi-tenger térsége. A Buzan és Wæver 

regionális biztonsági komplexumok rendszerelmélet mentén Astrid Boening megalkotott egy 

bizonyos értelemben tágabb, ugyanakkor szűkebb régiós besorolást. Az átstrukturált teóriának 

köszönhetően egy új szub-régió jött létre, ami a korábbi komplexumot a Földközi-tenger északi 

partján található államokkal egészítette ki – így biztosítva gyakorlatilag az Európai Unió érintett 

tagállamaihoz való „hozzácsatolást” – és ezzel egyidejűleg a közel-keleti régiót a Mediterráneumra 

szűkítette le. Az 1975-ös Helsinki folyamat többek között az európai biztonság megvalósítását tűzte 

ki célul. Ugyanakkor a régióban korántsem csak a katonai és politikai, illetve biztonságpolitikai 

hatásokat érdemes vizsgálni, hanem ezeket a faktorokat gazdasági, kulturális és szociális 

mechanizmusokkal szükséges kiegészíteni. Az euro-mediterrán együttműködés intézményesített 

rendszerében megjelenik az EMP, ENP és az UfM, majd később 2016-ban az Európai Unió Globális 

Stratégiája az Uniót ismét egy globális szereplőként tűnteti fel a nemzetközi rendszerben, ráadásul a 

közeljövőt érintő potenciális veszélyek tükrében a Mediterráneum térsége egészen a Száhel-övig 

kiterjedt. A jövőt érintő felvetések, mint például az új migrációs hullámok, egy konszenzuson alapuló 

közös kül- és biztonságpolitika, vagy akár az euro-mediterrán kapcsolatok bilaterális és/vagy 

multilaterális fenntartása számos kérdést vet fel. 

Kulcsszavak: Európai Unió, Mediterráneum, biztonságpolitika, regionális biztonsági komplexum, 

partnerség 

The challenges of the EU’s foreign and security policy in the Mediterranean 

The Mediterranean is a key area for the European Union. Buzan and Wæver’s regional security 

complex theory was re-imagined by Astrid Boening, a broader and yet narrower classification was 

created. A new sub-region was established, complementing the previously existed regional security 

complex with the EU member states at the northern shores of the Mediterranean Sea and besides this 

widening, the Middle East region was narrowed down. In the framework of the Helsinki Accords in 

1975 among other important directives it was highlighted that the member states should aim for a 

European security. However, it is insufficient to maintain the focus only on issues concerning 

military, policy, and security policy, it is more important to consider other centerpieces such as 

economic, cultural, and societal mechanisms. The EMP, ENP and UfM appeared in the 

institutionalized system of Euro-Mediterranean Partnership, followed by the EU’s Global Strategy in 

which the EU has been put back on the international map as a global actor. The Mediterranean area 

has been extended till the Sahel. Future concerns, such as new waves of migration, a consensus-based 

CFSP, or even the bilateral and/or multilateral maintenance of Euro-Mediterranean Partnership raise 

several issues. 

Keywords: European Union, Mediterranean, security policy, regional security complex, Partnership 
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Európa Tanulmányok Szekció 

Név: Czene-Joó Máté 

Intézmény: ELTE ÁJK PDI 

Email: czenejoomate(©)gmail.com  

Reziliencia az európai szakpolitikákban: elmélet és gyakorlat közt ragadva  

A reziliencia koncepciója központi szereplővé vált az elmúlt évtizedben számos szakpolitikai 

területen zajló diskurzusnak, a fogalom utat talált a think tankek világának szürke irodalmából az 

Európai Unió legfontosabb stratégiai jelentőségű dokumentumaiba. A rezilienciát prioritásként jelölte 

ki a 2016-os Global Strategy, újabban pedig a koronavírus-járvány utáni helyreállítás során került 

említésre. A fogalom vonzereje elsősorban annak univerzalitásában és interdiszciplináris jellegében 

rejlik. Az előadásomban amellett érvelek, hogy a tudományos közösségek erőfeszítései ellenére még 

mindig tisztázatlan a fogalom jelentése, ami elsősorban nem a konceptualizációs kihívások 

leküzdéséhez szükséges képességek vagy az erre irányuló akarat hiányából, hanem a fogalom 

jelenlegi „konstruktív kétértelműségének” előnyeiből fakad. 

Kulcsszavak: reziliencia; fenntarthatóság; adaptív kapacitások; Global Strategy 2016; VUCA 

Resilience in European policies: stuck between theory and practice 

The concept of resilience has seen a steady rise to prominence in European policy discourse in the 

last decade, from the grey literature of think tanks to key strategic documents of various bodies of the 

European Union. Resilience was set as a top priority in the 2016 Global Strategy, and has also seen a 

return in the coronavirus pandemic reconstruction efforts. Its appeal lies in its universality and 

interdisciplinarity. I argue, that despite considerable efforts made by scholars of many disciplines, 

there is still a lack of coherence regarding resilience in the policy thinking of European Union 

policymakers and relevant actors, and this incoherence stems primarily not from inability or 

unwillingness to tackle challenges of conceptualisation, but from the convenience of its current 

„constructive ambiguity”. 

Keywords: resilience; sustainability; adaptive capacities; Global Strategy 2016; VUCA 
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Európa Tanulmányok Szekció 

Név: dr. Viszoczki Emese 

Intézmény: NKE KDI 

Email: Viszoczki.MariaEmese(©)uni-nke.hu  

Az EU Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköze – esély a reformra? 

A világszerte terjedő koronavírus jelentősen átformálta a legtöbb ország működését a 2020. első 

félévében. A pandémia megfékezésére hozott intézkedések nagyon komoly hatással voltak az egyes 

egyének életére, illetve a világgazdaság működésére is. A világjárvány tömeges terjedésével az 

egyéni, tagállami szintű intézkedéseken túl, az Európai Unió vezetői 2020. márciusában, viszonylag 

gyorsan reagálva az eseményekre jelentették be az EU történetének legnagyobb méretű helyreállítási 

csomagját. Az intézkedési csomag ezt követően azonban jelentős késéssel öntött végleges formát, 

majd került elfogadásra (az EU saját forrásairól szóló határozat minden tagállam általi elfogadása 

2021. május végén zárut le). 

Az előadás a NextGeneration EU csomag legjelentősebb tételét, a Helyreállítási és Ellenállóképességi 

Eszközt kívánja bemutatni, elsődlegesen a Strukturális Alapok rendszerében alkalmazott szabályozási 

környezettel összevetve, kitérve azokra a sajátosságokra, amelyek a gyorsítópályát és eredmény-

szempontú megközelítést kívánják lehetővé tenni az Eszköz alkalmazásakor. A szabályrendszer 

elemzése mellett néhány tagállam konkrét tervének ismertetésén keresztül teszünk kísérletet arra, 

hogy értékeljük, hogy az Eszköz mennyiben tűnik alkalmasnak az eredeti célok elérésére és melyek 

azok az elemek, amelyek már jelen pillanatban akadályokat jelentenek a hatékony helyreállítási 

folyamatban. 

Kulcsszavak: EU, pandémia, helyreállítás, eredmény-orientáció, hatékonyság 

The EU’s Recovery and Resilience Facility – a chance for reforms? 

The fast-spreading coronavirus has significantly reshaped the operation of the world’s nations in the 

first half of 2020. The interventions introduced to alleviate the effects of the pandemic had serious 

consequences both on the lives of the individuals and the operation of the world economy. With the 

mass spreading of the virus, beyond the individual, member-state level interventions, the leaders of 

the European Union reacted fairly quickly and announced the biggest recovery package in the history 

of the EU in March 2020. The intervention package was then finalized and adopted with significant 

delay (the necessary process on the decision on the EU’s own resources was adopted by all members 

states in May 2021). 

The presentation aims at introducing the biggest chunk of the NextGeneration EU package, the 

Recovery and Resilience Facility, primarily in comparison with the regulatory environment of the 

Structural Funds, highlighting the specialities that support fast-track implementation and result-based 

approach while using the Facility. Besides analysing the regulatory framework, by showcasing some 

member state Recovery and Resilience Plans, an attempt is made to assess to what extent the Facility 

is able to reach the original goals and what are the elements that even now seem to hamper the efficient 

recovery process. 

Key words: EU, pandemic, recovery, result-orientation, efficiency 
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Európa Tanulmányok Szekció 

Név: Sörös Iván 

Intézmény: NKE KDI 

Email: ivan.soros(©)bm.gov.hu 

Európai romaügy, mint horizontális szakpolitikai keret 

Az Európa 2020 stratégia az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célozta, és elvárta a 

tagállamoktól, hogy csökkentsék a szegénység kockázatának kitett lakosok számát, az iskolából 

kimaradók arányát, növeljék a foglalkoztatottak arányát. Az Európa 2020 stratégia megvalósításának 

elősegítése érdekében külön szakpolitikai keret készült Európa legnagyobb kissebségére. Az Európai 

Bizottság tíz éve fogadta el a nemzeti romaintegrációs stratégiák 2020-ig tartó uniós keretrendszerét, 

amely kötelezte a tagállamokat arra, hogy készítsék elő, fogadják el, és hajtsák végre saját tagálami 

stratégiájukat. A tagállami stratégiák négy kiemelt területre fókuszáltak: az oktatáshoz való 

hozzáférés, foglalkoztatás, egészségügyi ellátás és lakhatás. A tagállami stratégiában foglalt 

célkitűzések megvalósulását mind a tagállamok, mind az Európai intézmények nyomon követték és 

2020 évi értékelésükben a romák egyenlőségének, társadalmi befogadásának és részvételének 

előmozdítását célzó uniós stratégiai keretrendszer megújítására tettek javaslatot. A 2021. évben 

elfogadott keretrendszer horizontális, valamint szakterületi célkitűzéseket tartalmaz. Célkitűzései 

kitérnek egyenlőségre, társadalmi befogadás és szegénység csökkentésére, romák részvételére 

valamint oktatás, foglalkoztatás, egészségügy és szociális szolgáltatások, valamint lakhatás és 

alapvető szolgáltatások területére. A keretrendszer több uniós szociális, gyermek jól-lét területét 

érintő szakpolitikához, stratégiához kapcsolódik, így Szociális Jogok Európai Pilleréhez, az Európai 

gyermekgarancia programhoz is. Magyarország a keretrendszer alapján stratégiáját előkészítette, a 

Magyar Kormány a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát 2021 nyarán elfogadta.  

Kulcsszavak: roma, társadalmi felzárkózás, stratégia, horizontális szakpolitika, innováció 

European Roma Strategy as a horizontal policy framework 

The Europe 2020 strategy aimed for smart, sustainable and inclusive growth and expected Member 

States to reduce the number of people at risk of poverty, reduce the share of early school leavers and 

increase the share of people in employment. To help deliver the Europe 2020 strategy, a specific 

policy framework has been developed for Europe's largest minority. Ten years ago, the European 

Commission adopted the EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020, which 

committed Member States to prepare, adopt and implement their own Roma integration strategies. 

The national strategies focused on four priority areas: access to education, employment, healthcare 

and housing. The achievement of the objectives set out in the national strategies has been continuously 

monitored by both the Member States and the European institutions. In their 2020 evaluation, they 

proposed a renewed EU strategic framework to promote Roma equality, social inclusion and 

participation. The framework adopted in 2021 includes horizontal and sectoral objectives. Its 

objectives cover equality, social inclusion and poverty reduction, Roma participation and education, 

employment, health and social services, housing and basic services. The framework is linked to 

several EU policies and strategies in the field of social and child well-being, including the European 

Pillar of Social Rights and the European Child Guarantee Programme. Hungary has prepared its 

strategy on the basis of the Framework, and the Hungarian Government adopted the Hungarian 

National Social Inclusion Strategy in summer 2021. 

Keywords: roma, social inclusion, strategy, horizontal policy, innovation 
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Gazdaságpolitika Szekció 

Név: Kondor Zsuzsanna  

Intézmény: NKE 

Email: kondor.zsuzsanna(©)uni-nke.hu  

Az Európai Unió kohéziós politikája a 2021-2027-es időszakban   

A kohéziós politika az EU legjelentősebb befektetési politikája. Célja a régiók közötti fejlettségbeli 

különbségek, illetve az európai gazdaság versenyképességének erősítése – környezeti és társadalmi 

szempontból fenntartható módon. A tagállamok, a régióik fejlettségi szintje alapján megállapított 

pénzügyi kerettel rendelkeznek, intézkedéseiket előre meghatározott tematikus céloknak megfelelően 

és a hazai prioritások szerint tervezik meg. A programok céljai projekteken keresztül valósulnak meg, 

ezeket a tagállami szervek választják ki és ellenőrzik szigorúan. A politika megvalósítása robosztus 

végrehajtási rendszeren nyugszik, előtérben az Uniós forrás elköltése (ún, abszopció) és a 

forrásfelhasználás szabályosságának szigorú ellenőrzése állnak. Régóta napirenden lévő kérdés a 

politika eredményességének javítása, amelynek jelentősége páratlan a koronavírus járványt követő 

években. Az új programozási időszak előkészítése során a stratégiai irányultság javítása - annak 

érdekében, hogy a programok és projektek érdemben mozdíthassák elő a zöld, digitális és befogadó 

európai fejlődési célokat - valamennyi érdekelt fél deklarált egyetértését élvezte. Emellett nagy 

figyelmet kapott a szabályozók egyszerűsítése és az intézményi kapacitás megerősítése. A 

prezentáció a jelen kohéziós politikai szabályozás kulcs fontosságú elemeit vizsgálja és értékeli, hogy 

ezek mennyire támogatják és ösztönzik a fejlesztések eredményességének növelését.   

Kulcsszavak: Kohéziós politika, eredményesség, abszorpció, szabályozás, megerősítés  

EU Cohesion Policy in the Programming Period 2021-2027  

EU Cohesion Policy is Europe's major investment policy. Its main goals include reducing 

interregional disparities meanwhile advancing EU economic competitiveness globally in an 

environmentally and socially sustainable manner. Member States receive pre-set financial allocations, 

based on their regional level of economic development; they devise their policy measures in line with 

a set of pre-defined thematic objectives and national priorities. Programmes are implemented through 

projects selected and controlled by the national authorities. Cohesion Policy comes along with a 

robust delivery regime, heavily focusing in the actual spending (so-called absorption) of the funds as 

well as strict compliance control. The objective of increasing effectiveness has long been on the 

agenda, more critical than ever in the post-Covid environment. Improving strategic focus so that 

programmes and projects better contribute to the green, digital and inclusive Europe goals was an 

priority of all parties during the preparatory process. Simplification of the rules and reinforcing 

administrative capacity were given great attention, too. The presentation analyses crucial elements in 

the present Cohesion Policy regulations to assess how the new provisions enable and incentify 

increased results.           

Key words: Cohesion Policy, effectiveness, absorption, regulations, reinforcement 
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Gazdaságpolitika Szekció 

Név: Széplaki Veronika 

Intézmény: NKE 

Email: szeplakiv(©)freemail.hu 

Nemzetközi pénzügyi jog és igazgatása modern korban – adós államok szuverenitása és 

Kína, mint hitelező jogi feltételei 

Az ún. geopolitikai kockázat manapság egyre inkább előtérbe kerül a gazdasági-pénzügyi 

döntéseknél, ezen belül mind a kormányzati (közigazgatási) gazdaságpolitikai döntéseknél, irányok 

meghatározásánál, mind a magánszektor vállalati politikáinak, stratégiáinak kijelölésénél 

(magánigazgatás). Kína (Kínai Népköztársaság) belső gazdasági és politikai stabilitása és ezzel együtt 

mozogva külső globális gazdasági és politikai ereje az elmúlt 70 év alatt látványos változáson ment 

keresztül és a külföldre irányuló hitelezése is meredeken emelkedő tendenciát mutat. Ezen hiteleken 

belül jelentős részt tesz ki a szuverénhitelezés, a szuverén hiteleken belül pedig a transzparencia 

csökken, a hitelfeltételek tartalma 2012 óta egyre kevésbé elérhető, mivel hitelezői követelmény a 

titoktartási klauzula. A tanulmány erősen épít a közelmúltban feltárt szerződések feltételrendszerére, 

megállapításait leíró statisztikára és induktív módszerre alapozza. Megállapítom, hogy a kínai hitelek 

az adós államok jogi szuverenitását korlátozzák és a kedvező kamaton nyújtott hitel „ára” igen magas: 

a nemzetközi hitelezési gyakorlattól merőben eltérő szerződéses klauzulák alapján szuverén csőd 

esetén Kína „mindent visz” és ezzel beszűkíti a nemzeti és nemzetközi szuverén 

adósságválságkezelés mozgásterét.  

Kulcsszavak: F340 Nemzetközi hitelezés, szuverén adósság, transzparencia, Kína, adósságválság 

International financial law and governance in the modern era - sovereignty of debtor 

states and China's legal terms as a creditor 

Nowadays geopolitical risk gains growing significance in economic and financial decisions, including 

both government (administrative) economic policy decisions and the definition of directions, as well 

as in the designation of private sector corporate policies and strategies (private administration). In the 

past 70 years along China’s (People's Republic of China) internal economic and political stability 

grew its external global economic and political power and its transnational lending is also on a sharp 

upward trend. As for transnational lending sovereign lending accounts for a significant share, and 

within sovereign loans, transparency is declining, based on the fact, that content of loan terms has 

become less accessible since 2012, as confidentiality clauses became firm creditor requirements. The 

study builds heavily on the terms and conditions of recently published contracts, and supports its 

finding with describing statistics and inductive method. My finding is that Chinese transnational 

sovereign loans limit the legal sovereignty of debtor states and that the “price” of a favorable interest 

rate loan is very high: in case of sovereign bankruptcy, China “takes it all” according to applied 

contractual clauses that are very different from international lending practice, with special effect of 

narrowing the playing field for national and international sovereign crisis management. 

Key words: F340 International Lending, Sovereign Debt, Transparency, China, Debt Crisis 
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Gazdaságpolitika Szekció 

Név: dr. Bartuszek Lilla Judit 

Intézmény: NKE 

Email: bartuszek.lilla(©)gmail.com 

The role of Public Administration in Sustainable Development - how the innovation of 

public administration can help accelerate the implementation of the Sustainable 

Development Goals in the V4 an d in Hungary? 

Understanding and analysing the structure through which the Sustainable Development Goals are 

implemented – from the national level, through intergovernmental and regional cooperation to the 

national levels – is essential. 

In my research, I build my scientific exploration based on the “reversed-pyramid” model, consisting 

of: 

• International level (UN) 

• Intergovernmental level (EU) 

• Regional level (V4) 

• National level (HU) 

 

Expanding the lowest level of the pyramid – that of “member states” – we can further distinguish two 

categories: 

a) The central state administration 

b) The territorial state administration 

 

While the first one is mainly concerned with the management of macro-problems and certain 

macropolitical development, the latter one – constituting the level being closest to the citizens – could 

use the concept of sustainability in the strategic planning of local affairs.  

In my research and my presentation, my aim is to point out the weak spots as well as the synergies 

that can help accelerate the implementation of the SDGs in great lengths, especially when it comes to 

the V4 region and Hungary. 

Key words: sustainability, governance, EU, policy, municipality 
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Foglalkoztatás- és szociálpolitika Szekció 

Név: Erdős István  

Intézmény: DE MG ÁJDI  
Email: stevenerdos(©)gmail.com  

Formalizmus az Európai Unió Bíróságának döntéseiben 

A bírói formalizmus az ítélkezéselméletek terén központi pozíciót foglal el, számos más elmélet 

reflektál rá – így például Ronald Dwokin, vagy H. L. A. Hart elméletei – azzal részben vagy teljesen 

szembe helyezkedve. A bírói formalizmus is számos elméleti irányzatot rejt magában, mint például a 

Friedrich Shauer-i mérsékelt formalizmust, a Larry Alexander által definiált szigorú formalizmust, 

vagy Micheal Moore a jog határozatlanságának lehetősége köré formálódó formalista eszméjét. A 

formalizmus elméleti megközelítéséi mellett a bírói gyakorlatban megjelenő formalista ideák – mint 

például Peckham bíró érvelése a Lochner v. NewYork ügyben – is tovább árnyalják ezen 

ítélkezéselméleti paradigma jelentés tartamát. Ezért tűzi ki céljául e cikk, hogy a bírói formalizmus 

megjelenését megvizsgálja az Európai Unió Bíróságának a Francovich, Factortame II, Brinkmann és 

Baradics ügyekben hozott döntéseiben, amelyek az Uniós jog bírói fejlesztésének példáiként állnak a 

jogalkalmazók előtt. 

A cikk jogesetelemző módszert alkalmazva vizsgálja a fenti négy döntést, elsősorban a döntések 

indokolására, illetve az abban alkalmazott jogértelmezési, bírói döntéshozatali módszerekre 

fókuszálva. A cikk konklúziója, hogy a formalista elemek igen visszafogottan jelennek csupán meg 

a vizsgált döntésekben, amelyek magyarázatára inkább illik az ítélkezés Ronlad Dwokin által 

megalkotott elmélete. 

Kulcsszavak: ítélkezéselmélet, formalizmus, jogesetelemezés, Európai Unió Bírósága 

Legal formalism in the practice of the European Court of Justice 

Legal formalism takes centre stage among adjudication theories, as many other theories – including 

the theories of Ronald Dworkin and H. L. A. Hart – argue for or against certain doctrines of formalism. 

Legal formalism is no monolith, it has multiple interpretations ranging from moderate formalism – 

expressed by Friedrich Shauer - to strict formalism – argued for by Larry Alexander – or formalism 

centered around the ideas of „indeterminate law” , and „one right answer”. Formalism also has 

multiple articulations in legal practice – such as Justice Packhem’s argumentation in Lochner v New 

York – that further modulate the formalist paradigm. Therefore this article aims to analyse a „chain 

of decisions” – in the Francovich, Factortame II, Brinkmann and Baradics cases – by the Euopean 

Court of Justice from the perspective of legal formalism. 

The article focuses on the reasoning of the above mentioned cases, through case analysis it aims to 

examine the methodology of the adjudication in these cases. The article concludes that the formalist 

paradigm has reduced explanatory capacity in the four cases, while other theories such as the theory 

of Ronald Dwokin can function more accurately as a frame of analysis. 

Key words: theory of adjudication, legal formalism, cases analysis, European Court of Justice 
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Foglalkoztatás- és szociálpolitika Szekció 

Név: Dr. Zugor Zsuzsanna  

Intézmény: SOE LKK 

Email: zugor.zsuzsanna(©)echomail.hu 

A területi foglalkoztatási együttműködések gyakorlata az Európai Unióban 

A területi foglalkoztatási paktumok létrehozása mögött az Európai Unió legfontosabb alapelvei 

húzódnak meg: a szubszidiaritás, a stratégiai gondolkodás, az innováció, a partnerség és a szociális 

biztonság. Ezek az alapelvek hangsúlyosan köszönnek vissza a stratégiai tervekben és a ráépülő 

támogatáspolitikában is. Fontos szerepet kapnak az uniós szakpolitikai célok közül a területi 

különbségek csökkentésének (kohéziós politika) kérdésében is. E témakör megvitatása az 1990-es 

évek eleje óta zajlik az Unióban, és ahogy újabb és újabb országok csatlakoztak az EU-hoz, egyre 

nagyobb szükség lett arra, hogy az európai területen a foglalkoztatási kérdésekre is kiemelt figyelmet 

fordítson a közösség.  

Ma, a 2021-27-re vonatkozó öt kohéziós szakpolitikai cél közül (Intelligens Európa, Zöldebb, 

karbonmentes Európa, Jobban összekapcsolt Európa, Szociálisabb Európa, Polgáraihoz közelebb álló 

Európa)  több megvalósításhoz közvetlenül is hozzá járulhatnak a hely foglalkoztatási paktumok által 

megvalósított programok. De a rugalmasság növelés tekintetében is működő eszköz lehet. A Covid 

19 pandémia káros gazdasági hatásának kivédésében és a helyi gazdaság gyors talpra állásában az 

USA-ban szerep volt az ottani munkaerőpiac rugalmasságának, míg Európában a munkajogi 

környezet sokkal rugalmatlanabb és nem is egységes, éppen ezért a megfelelő rugalmasságot csak a 

pénzügyi támogatások célzottsága és a területi partnerség együttese tudja biztosítani. 

Kulcsszavak: Foglalkoztatás, együttműködés, területi kohézió, Európai Unió 

Practice of Territorial Employment Pacts in the European Union 

Behind the theory of territorial employment pacts (TEP) are the key principles of the European Union: 

subsidiarity, strategic thinking, innovation, partnership and social security. These principles are also 

strongly emphasized in the strategic plans and the support policy. They also play an important role in 

reducing territorial inequality (cohesion policy) as one of the main EU's policy objectives. 

Discussions on this issue have been taking place in the EU since the early 1990s, and as more and 

more countries joined to the EU, there was an increasing need for the Community to pay special 

attention to employment issues in Europe. 

Programs implemented by local territorial employment pacts can make a direct contribution of the 

five actual cohesion policy objectives for 2021-27 (smarter Europe, greener, carbon-free Europe, 

more connected Europe, more social Europe, Europe closer to citizens). But it can also be a best 

practice for increasing flexibility. In the US, labor market flexibility has played a role in counteracting 

the adverse economic effects of the COVID 19 pandemic and the rapid recovery of the local economy, 

while in Europe the labor law legislation is inflexible and non-uniform. So the adequate flexibility 

can only be provided by a combination of targeted financial support and territorial employment 

partnership. 

Keywords: Employment, Cooperation, Territorial Cohesion, European Union 
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Foglalkoztatás- és szociálpolitika Szekció 

Név: Ambrusz Aliz 

Intézmény: SZ-SZ-B MRFK  

Email: aliz.ambrusz(©)gmail.com 

Munkahelyi egészségpszichológai tevékenység a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Rendőr-főkapitányságon 

A Rendvédelemben az állományról való pszichés gondoskodás komplex rendszerének kialakulásához 

időben rövid, történéseiben azonban igen gazdag, szemléletváltásokkal járó út vezetett. Az 

előadásban áttekintést adunk a pszichológiai tevékenység történetiségéről. A szükségesség 

felismerésétől a jelen jogszabályi változásokig. Malét-Szabó Tevékenységi Alapmodell rendszerében 

bemutatásra kerül e tevékenység helye és szerepe a rendvédelem szervezetén belül, az egyén és a 

szervezet egészségét, hatékonyságát helyezve a középpontba. Az elmélet gyakorlatban való 

megjelenésére jó példa a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében dolgozó pszichológusok mindennapi 

tevékenységének bemutatása. Ezen keresztül ismertetésre kerül az alkalmassági vizsgálatok miként 

járulnak hozzá az egyén és a szervezet egészségéhez, és hatékonyságához, a gondozási tevékenység 

miért olyan fontos a megfelelő testi-lelki egészség fenntartásában, valamint, hogy milyen 

eszközökkel tud a pszichológia hozzájárulni a munkafeladatok megfelelő színvonalú elvégzéséhez.  

Mindezen egészségfejlesztés területén végzett pszichológiai tevékenységet az Országos Rendőr-

főkapitányság Élet-Erő-Egészség Programja foglal komplex keretbe, melyben való –ismertetésre 

kerülő- aktív részvétel lehetőséget ad magasabb szintre emelni az állomány egészségéről való 

gondoskodást. 

Kulcsszavak: egészségfejlesztés, Tevékenységi Alapmodell, egészségpszichológia, Élet-Erő-

Egészség Program  

Workplace health psychology at the Police Headquarters of Szabolcs-Szatmár-Bereg 

County 

The development of a complex system of mental health care for personnel in the police has been a 

short but eventful journey of changing attitudes. This presentation will give an overview of the history 

of psychological work. From the recognition of the need to the present legislative changes. The place 

and role of this activity within the Police Service is presented in the framework of the Basic Model 

of Activity, focusing on the health and effectiveness of the individual and the organisation. A good 

example of the theory in practice is the presentation of the everyday activities of psychologists 

working in Szabolcs-Szatmár-Bereg County. How suitability tests contribute to the health and 

effectiveness of the individual and the organisation. The importance of care activities in maintaining 

good physical and mental health. The ways in which psychology can contribute to the proper 

performance of work tasks. In the field of health promotion, active participation in the national Life-

Health Programme brings the care for the health of the personnel to a higher level.   

Keywords: health promotion, Activity Framework Model, health psychology, Life-Strength-Health 

Program 
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Foglalkoztatás- és szociálpolitika Szekció 

Név: Ferwagner Anna  

Intézmény: DE HTDI 

Email: ferwagner.anna(©)gmail.com 

Időspolitika az Európai Unióban: Vén Európa – vénülő Európa 

Az elmúlt évtizedek demográfiai trendjei alapján elmondható, hogy Európa lakosságát egyre idősödő 

társadalom jellemzik. Az Európai Unió 27 tagállamában a lakossága közel ötöde 65 év feletti, arányuk 

2007 óta 2,8%-kal nőtt és a jövőben is növekvő tendencia várható. Emiatt mindenképp érdemes és 

szükséges is foglalkozni az idősek helyzetével, az időspolitikával. Az Európai Unióban az 

időspolitika nem önálló szakpolitikaként jelenik meg, hanem a különféle szakpolitikák részeként. A 

gazdaságpolitikában a nyugdíjrendszer, az oktatáspolitikában az élethosszig tartó tanulás, az 

egészségpolitikában az aktív idősödés, a tartós ápolás-gondozás, a demencia kérdése, míg a 

foglalkozás- és szociálpolitikában a szegénység, nyugdíj, munkaerőpiaci részvétel. Az Alapjogi 

Charta külön említi az idősek jogait és az idősek védelmét, az Európai Szociálpolitikai Menetrend 

vagy az Európa 2020 Stratégia a szociális védelem részeként említi a nyugdíjrendszert, a 

diszkrimináció elleni fellépést (pl. ageizmus), az egészségügyi védelem részeként az idősgondozási 

kérdéseket. A 2021-ben kiadott Zöld Könyv Az idősödésről című dokumentum célja az idősödésről 

szóló széleskörű szakpolitikai vita elindítása, a kihívásokra való reagálás megvitatása.  

Kulcsszavak: időskor, idősödés, időspolitika, Zöld Könyv, szociális védelem 

Aging policy in the European Union: Old Europe - aging Europe 

Based on the demographic trends of recent decades, Europe's population is characterized by an aging 

society. In the 27 Member States of the EU, almost a fifth of the population is over the age of 65, an 

increase of 2.8% since 2007 and a growing trend is expected in the future. For this reason, it is 

definitely worthwhile and necessary to address the situation of the elderly, the policy of the elderly. 

In the European Union, aging policy does not appear as a stand-alone policy, but as part of the various 

policies. In economic policy, the issue of the pension system, in education policy, lifelong learning, 

in health policy, active aging, long-term care and dementia, while in employment and social policy, 

it is poverty, pensions and labor market participation. The Charter of Fundamental Rights specifically 

mentions the rights of the elderly and the protection of the elderly, the European Social Policy Agenda 

or the Europe 2020 Strategy mention the pension system as part of social protection, anti-

discrimination measures (eg ageism), and care for the elderly as part of health protection., The Green 

Paper on Aging (2021) aims to launch a wide-ranging policy debate on aging and to address the 

challenges. 

Keywords: old age, aging, old age policy, Green Paper, social protection 
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Foglalkoztatás- és szociálpolitika Szekció 

Név: Ferwagner Anna  

Intézmény: DE HTDI 

Email: ferwagner.anna(©)gmail.com 

Időspolitika az Európai Unióban: Tartós ápolás-gondozás Stratégia 

Tartós ápolás-gondozás (LTC) alatt a tartós vagy végleges funkcióvesztés miatt szükséges 

tevékenységeket értjük (pl. krónikus betegek kórházi ellátása, fogyatékosság, pszichiátriai 

betegségek, demencia, hospice ellátás). A Szociális Jogok 18. pillére szerint mindenkinek joga van a 

minőségi gondozás elérésére. A gondozás lehet formális (kórházi ellátás, idősotthon, ápolók) vagy 

informális otthoni gondozás (munkából kilépő családtagok). A 65 év feletti nők 33%, míg a férfiak 

19%-a szorul jelenleg hosszú távú gondozásra. A tartós gondozási szektorban 6,4 millió szakember 

dolgozik, a szakemberek 90%-a nő (ápolók, női családtag) és a munkavállalók idősödése is 

megfigyelhető. Az EU országaiban a felnőtt népesség 34%-a gondoz otthon idős hozzátartozót. Az 

előrejelzések szerint a tartós ápolásra szoruló emberek száma a 2019. évi 30,8 millióról 2050-re 

várhatóan 38,1 millióra nő és a tartós ápolási kiadások a GDP 1,%-áról 2,5 %-ára növekedése várható. 

A 2021 Zöld Könyv Az idősödésről is a generációk közötti szolidaritásra és felelősségre hívja fel a 

figyelmet. Mindez jelentős hatással van a családtagok munkaerőpiaci részvételére, a tartós ápolási 

szektorban jelentkező igényekre és anyagi ráfordításokra is.  

Kulcsszavak: időskor, idősödés, időspolitika, tartós ápolás-gondozás, szociális védelem 

Aging policy in the European Union: Long-term care Strategy 

Long-term care (LTC) refers to activities required for permanent or permanent loss of function (e.g., 

hospital care for chronic patients, disability, psychiatric illnesses, dementia, hospice care). Under 

Pillar 18 of Social Rights, everyone has the right to access quality care. Care can be formal (hospital 

care, nursing home, nurses) or informal home care (family members leaving work). 33% of women 

over the age of 65 and 19% of men currently need long-term care. The long-term care sector employs 

6.4 million professionals, 90% of professionals are women (nurses, female family members) and the 

workforce is aging. In EU countries, 34% of the adult population cares for an elderly relative at home. 

The number of people in need of long-term care is projected to increase from 30.8 million in 2019 to 

38.1 million by 2050, and long-term care spending is expected to increase from 1% to 2.5% of GDP. 

The 2021 Green Paper on Aging also draws attention to solidarity and responsibility between the 

generations. All this has a significant impact on the participation of family members in the labor 

market, on the needs of the long-term care sector and on financial expenditures. 

Keywords: old age, aging, old age policy, long-term care, social protection 
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Foglalkoztatás- és szociálpolitika Szekció 

Név: Dajka Zsoltné – Riczu Zsófia 

Intézmény: ME DFÁJDI 
Email: betti0730(©)gmail.com; jogriczu(©)uni-nke.hu 

Szociálpolitika értelmezési keretei a Török-Magyar kétoldalú egyezményt érintően 

A szociálpolitika szabályozása nem csupán nemzeti kérdésként kezelendő. A migráció 

hatására a más államban munkát vállaló, illetőleg letelepedő munkavállalók számára nem 

csupán a foglalkoztatás, hanem a szociális biztonság a szociális védelem is központi szerepet 

kapott. Ez a szerep egyre inkább felerősödött Magyarország Európai Uniós csatlakozásával, 

azonban számos, nem EU tagállam vonatkozásában élő szociálpolitikai egyezmények 

szabályozzák a szociális védelmi kérdéseket azon állampolgárok esetében, akik a partner 

államban vállalnak munkát vagy telepednek le. Ezek a bilaterális megállapodások tagállami 

szinten eltérőek lehetnek, annak fényében, hogy milyen kötelezettség teljesítését vállalják a 

szerződő felek. Tanulmányunkban a szociálpolitikai kérdéseket a Török-Magyar 

szociálpolitikai egyezmény vonatkozásában vizsgáljuk.  

Kulcsszavak: szociálpolitika, szociális védelem, bilaterális megállapodások, szociálpolitikai 

egyezmények 

Interpretative framework of social policy in the context of the Turkish-Hungarian 

bilateral agreement 

The regulation of social policy should not be treated as a purely national matter. As a result 

of migration, not only employment, but also social security and social protection have played 

a central role for workers who work or settle in another state. This role became more and 

stronger with the accession of Hungary to the European Union, however, social policy 

conventions regulate social protection issues for citizens who take up work or settle in a 

partner state for a number of non-EU Member States. These bilateral agreements may differ 

at national level in the light of what obligation the contracting parties undertake to fulfil. In 

our study, we examine social policy issues in relation to the Turkish-Hungarian social policy 

agreement. 

Keywords: social policy, social protection, bilateral agreements, social policy agreements 
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Kutatás, innováció és oktatáspolitika Szekció 

Név: Kalas Vivien 

Intézmény: NKE Európa Stratégia Kutatóintézet; ELTE ÁJK PDI 

Email: kalas.vivien(©)uni-nke.hu  

Az uniós oktatáspolitika hozzájárulása egy erősebb Európához 

A koronavírus-járvány legnehezebb időszakát követően idén megkezdődött az Európai Uniónak és 

tagországainak talpraállítása. Az Európai Bizottság a helyreállítási folyamat végén egy erősebb 

Európa létrejöttét tűzte ki célul, mely nem csupán a társadalmi és gazdasági problémákkal képes 

megküzdeni, de a sikeres zöld és digitális átalakulás révén a modern kor kihívásaihoz is 

alkalmazkodni tud. E célok elérésében az oktatás kulcsfontosságú szerepet tölt be. Jelentőségét a 

tagállamok is felismerték, hiszen, bár ez a szakpolitika nemzeti hatáskörben van az Európai Unióban, 

egyre több részterületén döntenek úgy az európai vezetők, hogy koordinálják tevékenységüket és 

közös kezdeményezéseket indítanak el az oktatáspolitika terén. Az előadás az erős Európa fentebb 

felsorolt négy jellemzői mentén tekinti végig az oktatás szerepét, bemutatja, hogy az egyes pontok 

esetében milyen hozzáadott értéke van ennek a szakpolitikának, továbbá ismerteti azokat a legújabb 

uniós kezdeményezéseket e területen, melyek közül ugyan nem mindegyik a koronavírus-járványra 

adott válaszként indult el, de fontos elemeit képezik az Európai Unió helyreállításának. Noha igaz, 

hogy az oktatás hosszú távon érezteti hatását, mégis az alappillérét jelenti a társadalmi és gazdasági 

fejlődésnek. 

Kulcsszavak: oktatáspolitika, digitális átalakulás, reziliencia, Európai Unió, új kezdeményezések 

The contribution of EU education policy to a stronger Europe 

This year, the European Union and its Member States have begun to recover after the worst period of 

the coronavirus pandemic. The European Commission wants Europe to become stronger at the end 

of the recovery process, by which it will be able to overcome social and economic difficulties and 

also it will be able to adapt to the challenges of the modern age through successful green and digital 

transition. Education plays an important role in achieving these goals. Member States also recognise 

the importance of this field because although education policy in the EU is a national competence, 

politicians are increasingly coordinating their activities and launching new initiatives in many fields 

of education. Lecture presents how education contributes to a stronger Europe, and outlines the latest 

EU initiatives in this field. While it is true that education has a long-term impact, it is a cornerstone 

of social and economic development. 

Keywords: education policy, digital transition, resilience, European Union, new initiatives 
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Kutatás, innováció és oktatáspolitika Szekció 

Név: Vigh Beáta 

Intézmény: DE MG ÁJDI 
Email: adam.beata(©)signolex.ro; beata.adam(©)gmail.com  

A védjegyreform szerepe az EU innovációs politikájában 

Az Európai Unió döntéshozói felismerték, hogy az életszínvonal növelése összefüggésben áll azzal, 

hogy képesek-e innovatív megoldásokat találni a termékek, szolgáltatások, valamint a gazdasági és 

társadalmi folyamatok és modellek számára. Ennek eredményeként az innováció, mint sarokpont 

került be az Európa 2020 Stratégiába. Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának 2019-es 

jelentése szerint, évente 83 milliárd euró veszteséget jelent az EU tagállamai számára az intellektuális 

jogokkal való visszaélés és hamisítás. Éppen ezért Innovatív Unió program célkitűzései összegzésénél 

fontos szerepet tulajdonít a szellemi alkotások védelmének, így olyan hatékony jogi eszközöket 

kívánnak biztosítani elsősorban a kis- és középvállalkozó számára, amellyel megvédhetik a piacképes 

ötleteiket. Ennek az innovációs politikának része a volt a védjegyreform megvalósítása, amelynek 

célja sokkal rugalmasabb és kiszámíthatóbb jogi keretet biztosítani a védjegyek jogi oltalmához.  

Kulcsszavak: EU innovációs politika, szellemi alkotások joga, védjegyreform, Európai Unió 

Bírósága, Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala 

The role of the trademark reform in the innovation policy of the EU 

The decision-makers of the EU recognized the fact, that the raising of the living standards of the 

population is correlation with offering innovative solutions for products, services, social and 

economic processes and models. As a result, innovation became a central subject of the Europe 2020 

Strategy. According to the status report of the European Union Intellectual Property Office from 2019, 

the states of the EU lose annually 83 billion euros due to intellectual property rights infringement and 

counterfeiting. That is why the objectives of the Innovative European Union Program attaches an 

important role to the protection of the intellectual property rights, and by doing so the EU try to offer 

efficient legal instruments for the small and medium business enterprises to be able to protect their 

marketable ideas. The trademark reform is part of this innovation policy, and it’s scope is to create a 

more flexible and predictable legal framework for the protection of trademarks.  

Keywords: EU innovation policy, intellectual property rights, trademark reform, Court of Justice of 

the European Union, European Union Intellectual Property Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/1301/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1301/


 

Európai Uniós Szakpolitikák Műhelykonferencia 

Absztraktkötet ǁ Európai Uniós Szakpolitikák Műhelykonferencia ǁ  

Budapest, Magyarország ǁ 2022. október 22. 
 23 

 

 

Kutatás, innováció és oktatáspolitika Szekció 

Név: Horváth Klaudia Gabriella 

Intézmény: NKE; Tungsram Operations Kft. 

Email: Horvath.Klaudia.Gabriella(©)uni-nke.hu; horvath.klaudia(©)gmail.com 

Az innovációs teljesítmény és a versenyképesség összefüggésrendszere az Európai 

Unióban 

A gazdasági versenyképesség fogalma és mérhetősége nehezen megfogható, ugyanakkor annál 

felkapottabb és fontosabb téma napjainkban. Az EU versenyképességi előnye az 1990-es évektől 

fokozatosan, a 2008-as válság után pedig nagymértékben erodálódott, az öreg kontinens – számos 

gazdasági mutatóját tekintve – tartósan az USA és Kína mögé szorult. Annak a kérdése, hogy az EU 

visszaszerezheti-e elveszített gazdasági versenyelőnyét, összetett, ugyanakkor nagyon időszerű 

problémakör, kifejezetten a koronavírus okozta termelési válságot követő újraindítás idején.  

Mivel a versenyképesség, ezen belül is a nemzeti versenyképesség fogalma nehezen meghatározható, 

a különböző nemzetközi szervezetek (WEF, IMD, OECD) által készített versenyképességi 

elemzéseket, számos tudományos kritika éri. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy ezen versenyképességi 

rangsorok – különböző országok öszehasonlítása révén – egyfajta visszajelzést adnak a vizsgált 

nemzetgazdaságok állapotáról, ellenálóképességéről, növekedési potenciáljáról. Ezzel 

összefüggésben az egyes statisztikai mutatók alapján jól kirajzolódik, hogy Európa innovációs 

lehetőségeit sokkal jobban és okosabban szükséges kihasználni ahhoz, hogy a koronavírus utáni 

gazdasági újraindítás jegyében fenntartható és tudásalapú növekedési pályára állhassanak az 

integrációt alkotó nemzetgazdaságok.  

A jelenlegi gazdasági helyzetet és növekedési előrejelzéseket vizsgálva az a látszólag ellentmondásos 

helyzet rajzolódik ki, hogy a kevésbé versenyképes, közép-európai országok jobban reagálnak a 

koronavírus okozta gazdasági válságra. Fontos azonban, hogy a gyors visszapattanás előnyeit a 

jövőbe való befektetésre, az innovációs potenciál elmélyítésére használjuk fel. 

Kulcsszavak: Európai Unió, versenyképesség, innováció, gazdasági helyreállítás, versenyelőny 

The coherency between innovation performance and competitiveness in the European Union 

The EU's competitive advantage has gradually eroded since the 1990s and significantly after the 2008 

crisis, thus we are currently lagging behind the US and China. The question of whether the EU can 

regain its lost economic competitive advantage is a complex but very current issue, especially at a time 

of economic restart following the worldwide production crisis caused by the coronavirus. 

As the concept of national competitiveness is difficult to define, the analyzes of competitiveness carried 

out by various international organizations (WEF, IMD, OECD) are subjects to a number of scientific 

criticisms. At the same time, it is undeniable that these competitiveness rankings provide feedbacks on 

the resilience and growth potential of national economies. In this context, it is clear that Europe's 

innovation potential needs to be exploited much smarter in order to put national economies on a path of 

sustainable and knowledge-based growth. 

Analysing the current economic situation and growth forecasts, a seemingly contradictory situation 

emerges that less competitive Central European countries are better able to respond to the economic 

crisis caused by the coronavirus. However, it is important that we use the benefits of this quick rebound 

to invest in our future and deepen our innovation potential. 

Keywords: European Union, competitiveness, innovation, economic restart, competitive advantage 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/1301/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1301/


 

Európai Uniós Szakpolitikák Műhelykonferencia 

Absztraktkötet ǁ Európai Uniós Szakpolitikák Műhelykonferencia ǁ  

Budapest, Magyarország ǁ 2022. október 22. 

 

 

 

 

 

 

Web: https://ludevent.uni-nke.hu/e/Európai_Uniós_Szakpolitikák 

2021. október 22. 

 

 

 

Borító: Bodnár István (DÖK, kommunikációért felelős elnöki megbízott) 

Minden jog fenntartva  

 

 

 

 

 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/1301/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1301/
https://ludevent.uni-nke.hu/event/1301/

