
 

 

 

Jogász Doktoranduszok Országos 
Konferenciája 

 

2020. december 11.  

 

Absztraktfüzet 

 

 

 

 

 

Miskolci Egyetem 

Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola 

 

 

Miskolc 

2020 



Jogász Doktoranduszok Országos Konferenciája  
2020. december 11.  
Absztraktfüzet 

 
2 

 

Tartalomjegyzék 
 

Angol nyelvű szekció 1. absztraktjai ....................................................... 3 

Angol nyelvű szekció 2. absztraktjai ....................................................... 6 

Államtudományi szekció absztraktjai .................................................. 10 

Polgári eljárásjogi szekció absztraktjai ................................................ 13 

Civilisztika szekció absztraktjai ............................................................. 15 

Munka- és agrárjogi szekció absztraktjai ............................................ 18 

Angol nyelvű szekció 3. absztraktjai ..................................................... 23 

Angol nyelvű szekció 4. absztraktjai ..................................................... 26 

Bűnügyi tudományok szekció absztraktjai......................................... 30 

Jogtörténeti szekció absztraktjai ............................................................ 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jogász Doktoranduszok Országos Konferenciája  
2020. december 11.  
Absztraktfüzet 

 
3 

 

Angol nyelvű szekció 1. absztraktjai 
 
 

Nge Nge Aung: Constitutional Complaint in Germany 
 
The participation of the judges in the appointment process of a Constitutional 
Court is one of the features to check the judiciary is independent or not due to 
the principle of separation of powers. In Germany, the selection committees 
consist of judges conduct judicial appointments for the ordinary courts and 
some other Federal Courts but not for the Federal Constitutional Court. It is 
deviated by the international norms of appointments of judges by proving the 
legal theories of some scholars who are allied to the legal justice and not political 
justice. 
 
 

Pozsonyi Edvin: The obligation of the ICC prosecutor to start 
investigations and to institute proceedings 

 
I will be dealing with the International Criminal Court’s (ICC) prosecutor 
obligation to investigate crimes that fall under the scope of the Rome 
Statute. There is a special character in the rules governing the 
prosecution. It's because the Rome statute was signed and ratified by 118 
countries around the world, among those are states that apply common 
law and states applying continental (civil) law. The difference between 
these two legal systems with regards to the commencement of criminal 
investigations is evident due to the difference between the principle of 
mandatory prosecution and the principle of discretionary prosecution.I 
will try to reveal which one of these two principle is implemented in the 
Rome Statute, or there is a mixed concept. Question to be revealed: 
Which principle the Rome statute applies? Is there any obligation for the 
prosecutor to investigate, in case the second principle prevails? 
What are the extent and limits that determine the scope of the 
investigations? 
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Is the prosecutor obligated to investigate the exonerating circumstances 
too? Interpretation of terms such as ‘in the interest of justice’ and 
‘sufficient gravity’, are the keys to understanding prosecutorial discretion. 
I will analyze the relevant case-law of the ICC as well, in order to give a 
better insight into how these provisions are applied in practice, and to 
give an overview to readers about the different ways such terms were 
interpreted in the jurisprudence of the ICC Court. 
 
 

Raed Jamal Ghanem: The constitutional system in Syria 
 
The political system in Syria is considered a hybrid system or the so-called 
mixed systems, where the constitutional system in Syria is theoretically 
based on a kind of balance between the legislative and executive powers, 
which makes the system tends to the so-called semi-presidential system. 
But is this system really the same in practice? 
This presentation will be based on several points through which it is 
possible to arrive at the true form and composition of the constitutional 
system in Syria, namely (the constitution, the three public authorities, the 
relationship between the legislative and executive authorities). 
 
 

Mohammad Alipour: Concept of peace in practice of United 
Nations Security Council 

 
The Charter of the United Nations entrusts the Security Council with the 
responsibility to maintain international peace and security. Accordingly, 
in order to take decision about any cases by the security council, 
necessarily it should be considered as threat to peace, breach of peace or 
act of aggression. A critical issue with this regard is how this organ 
understands the concept of peace during its practice. Does the peace 
have statistic meaning or dynamic meaning in security council 
resolutions? 
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Rida Zulfiqar: Dynamics of Judicial Independence: A 

Comparative Study of Hungary and Pakistan 
 
This study examines the judicial independence of Pakistan and hungry, 
referred to the child labor case in both countries the judicial 
independence system will be analyzed.  The child labor cases will be 
focused and used to examine and explore the freedom of judicial system 
within both countries. An independent system is compulsory for any 
democratic country where there is no discrimination on any bases in 
front of law and it ensured that the fair judgment will be made, in the 
name of law. The independence of judiciary was violated many times 
once in the era of Benazir Bhutto as the violation of constitutional 
traditional case and also by the Nawaz Sharif in Al jehad Trust case, 
similarly in hungry judicial independence was challenged many times and 
still not fully accepted. Both countries establish laws against the child 
labor and successfully reduce the cases a recent example was Tayeba 
abuse case. 
 
 

Ferdous Rahman: Elasticity of the laws on foreign sovereign 
immunity: Determination of jurisdiction and cause of actions for 

litigations against the foreign sovereign 
 

The development of the law on foreign sovereign immunity has resulted 
its shift from absolute to restrictive sovereign immunity yet to achieve 
the desired convergence among the international instruments and the 
domestic legislations. Still, the litigant determines the court, and the 
courts takes liberal approach to introduced new exceptions to the rule of 
foreign sovereign immunity. The aim of this paper is to ponder into the 
loose ends of the legal framework of foreign sovereign immunity in terms 
of jurisdictions and the cause of action, brought by the litigant and 
accepted by the court.  
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Angol nyelvű szekció 2. absztraktjai 
 
 

Maysaa Aldiab: The role of law in reconciliation post conflict in 
Syria 

 
The Syrian conflict started in March 2011 and still continues, has 
generated the world’s largest humanitarian crisis in recent years. How can 
justice and law enhance peace building, reconciliation and re-knitting the 
local social fabric” of societies torn apart by the war in Syria 
 
 
dr. Takács Nikolett: Theoretical Basis of the ECtHR's Reference 

to Article 3 CRC 
 
Since, the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) 
does not yet have a comprehensive, powerful system of enforcement, it 
means a supplementary contribution in upholding the rights therein 
when the European Court of Human Rights (ECtHR) involves the CRC 
in interpreting the provisions of the European Convention on Human 
Rights (ECHR) in cases concerning children in the immigration context. 
This presentation aims to describe the origins and legal nature of the 
concept of the best interests of the child in international law. Then, it 
gives an overview of the legal basis of the ECtHR’s reliance on external 
sources in its judgments. 
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Aida Bektasheva: International investment law: Prospects and 
relationship with sustainable development’ 

 
The international investment regime has become one of the fastest 
growing areas of international law. This article is to analyze the new 
trends and challenges of the international investment regime, the impact 
of bilateral investment treaties on the legal regulations and the 
possibilities of international dispute resolution in the field of 
international investment law.  The article, moreover, deals with the 
correlation international law with sustainable development. The author 
focus on highlighting the legal instruments regarding foreign 
investments, the approaches that could make the investment policy 
compatible with bilateral investment treaties and law of international 
economic relations with consequences of establishing state/investor 
dispute resolution system in comparison with the impact of investment 
tribunals. 
 
 
Shady Mawad: Analytical Study on the Definition of the Subsidy 

under the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing 
Measures 

 
The Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) is 
one of the 20 agreements that were resulted from the 8th Round of 
Multilateral Trade Negotiations (MTN) - known as the Uruguay Round- 
in which the World Trade Organization (WTO) was established. The 
ASCM provides for excellent progress regarding the definition of 
subsidy. According to article 1 of the ASCM, four elements must be met 
in order for the countervailable subsidy to exist, as follow: 1) Financial 
contribution, 2) by the government or public body, 3) conferring a 
benefit to the recipient, and 4) specificity.  
This article aims at analyzing those four elements and scrutinizing their 
implementation in practice, particularly, answering the question of 
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whether the Chinese’s Currency regime can be considered a subsidy 
within the meaning of the ASCM. For achieving that goal, the analytical 
method of legal research has been applied. Data has been collected from 
the legal text and case law. To conclude, no one can deny the adequacy 
and accuracy of the mentioned definition, but some ambiguous and 
misleading terms might reduce its effectiveness.    
 
Muhammad Khalique: Can the recent reform proposals solve the 

objections raised by WTO member states? 
 
Almost every member of the WTO has raised concerns about different 
issues related to its rules and dispute settlement. The USA raised 
objections, however, yet to put forward any reform proposal. The 
European Union and Canada’s proposals aimed to offer stronger rules 
and definitions regarding SOEs and subsidies. China and India’s 
proposals opposed calls to narrow the parameters of developing country 
status. The Group of 90’s proposal included developing countries 
demand regarding S&DT provisions. 
Members disagree on different issues. My research finds out that every 
country avoids the main issue of WTO that is reforming the rule-making 
process. Avoiding this issue will not solve the deep-rooted problem of 
the WTO. 
 
 

Lama Abu Samra: Immunity of the Diplomatic Envoy: 
Prosecuting or Impunity? 

 
Due to their sovereignty, states send representatives to live and work in 
another state, and to serve as intermediaries between both states. The 
concept of diplomatic envoy residing in another state dates back to the 
fifteenth century, but the role of diplomacy has evolved with time. 
Originally, diplomatic envoys during their career, they are supposed to 
work on the best interest of their state as far as maintaining relations in 
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the receiving states and in specific, negotiations. The Vienna Convention 
on Diplomatic Relations (1961) is an international treaty that defines the 
framework for diplomatic relations between independent states. It 
specifies the immunities of a diplomatic mission that enable diplomatic 
envoys to perform their duties without fear of coercion or harassment 
by the receiving state. Some examples of these immunities are the 
exemption from customs taxes on goods and the immunity of civil and 
criminal prosecution. Thus, if the diplomatic envoy accused of 
committing a crime, how does the receiving state prosecute him? And 
what is the competent court?  
 
 

Hassan Amna: Comparative analysis of the Theoretical Legal 
Techniques between EU and Pakistan 

 
My paper contributes towards the significance of adopting comparative 
contract law methodology between the European and Pakistani Contract 
law. The aim is to provide a comparative analysis of basic theoretical legal 
techniques (including definition of contract, consideration, breach of 
contract and remedies, privity of contract, duty to perform and good faith 
etc) between both the civil and common legal systems in order to find 
solutions to the lacunas existing in the Pakistani contract law, since its 
formulation in 1872. 
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Államtudományi szekció absztraktjai 
 
 
dr. Czibrik Eszter: A hatósági szerződésben foglaltak megszegése 
 
„A közigazgatási szerződés révén ugyanis gyakran többet lehet elérni, 
mint amennyit hatósági határozatok nyomán ki lehetne kényszeríteni”. A 
Kormány 1005/2003. (I.30.) határozatában ezen szavakkal indokolta a 
közigazgatási szerződés egyik speciális alakzatának a hatósági eljárásba 
való integrálását. A hatósági szerződés magában hordozza mind a 
magánjogi kontraktusok jegyeit, mind pedig a közjog sajátosságait. A 
hatósági szerződésben foglaltak megszegése esetén szintén fellelhetőek 
ezek a vegyes jellemzők, a tanulmány erre kíván fókuszálni. 

 
 

dr. Ibrahim Ádám: A stabilecoinoktól a központi banki digitális 
jegybankpénzig 

 
A kétezres évek második évtizedét jelentősen befolyásoló pénzügyi 
válsága egyfajta paradigmaváltást hozott a pénz, mint az állam gazdasági 
szuverenitását hordozó eszköz viszonylatában. A megosztáson alapuló 
gazdaság (sharing economy) elméletének találkozása a technológiával a 
pénzt és a pénz köré épült, erős centralizált alapokon nyugvó 
intézményrendszer alapjait is megingatja.  
Az új évtizedben a törvényes fizetőeszközök kompetícióra kényszerülnek 
a privát és közösségi kibocsátású fizetőeszközökkel, mely verseny 
eredménye egy új monetáris rendszer lehet. 
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dr. Galántai Rita Tünde: Kérdések a mesterséges intelligencia 
bírósági alkalmazása kapcsán 

 
A mesterséges intelligencia alkalmazása az igazságszolgáltatásban korunk 
egyik izgalmas kérdése. Számos dilemmával szembesít minket és sok 
jogelméleti kérdést vet fel. Mit várunk a mesterséges intelligenciától: 
támogassa vagy felváltsa a bírói munkát? Mi szükséges ahhoz, hogy a 
mesterséges intelligencia beléphessen a bírói munkába? 
Algoritmizálható-e a bírói gondolkodás? Hogyan képezhető a 
mesterséges intelligencia a bírói munkára? 
 
 

dr. Ritó Evelin: Az egységes európai közigazgatási eljárásjog 
kérdései 

 
Az Európai Unió működési mechanizmusa és szervezeti felépítése egy 
rendkívül sajátos rendszerként aposztrofálható. Az Unió jogának 
végrehajtása során megfigyelhető, hogy egy két szintű végrehajtó 
igazgatási struktúra alakult ki. Ha a szabályozás rendszerét vizsgáljuk 
megállapíthatjuk, hogy az alapító szerződések meghatározzák az Unió, 
illetve a tagállamok hatáskörét egyaránt. Mindemellett jelen vannak az 
uniós jogban egyéb szabályok is, amelyek a szervezetrendszer működését 
befolyásolják. Jelen előadás arra keresi a választ, hogy milyen törekvések 
vannak folyamatban az egységes európai közigazgatási eljárásjog 
megalkotása érdekében. 
 
 

dr. Kardos Sára: Néhány gondolat a minőségi jogalkotás elvéről 
 

A tanulmány célja, hogy felhívja a figyelmet a jogalkotás minőségének 
javítása érdekében tett nemzetközi és nemzeti szintű törekvésekre. A 
minőségi jogalkotás elvének megértéséhez szükséges megvizsgálni a 
minőségi jogalkotás fejlődését és annak viszonylag nehezen 
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meghatározható fogalmát. Ennek a viszonylagosságnak az oka többek 
között a minőségi jogalkotásra vonatkozó összetett 
követelményrendszerben keresendő. Általánosságban elmondható 
azonban, hogy a minőségi jogalkotás követelményének megvalósításával 
arra a kérdésre kereshetjük a választ, hogy hogyan lehet hatékonyan, 
praktikusan és mindemellett kevésbé bürokratikus módon eljutni a 
minőségi norma megalkotásához.  
  



Jogász Doktoranduszok Országos Konferenciája  
2020. december 11.  
Absztraktfüzet 

 
13 

 

Polgári eljárásjogi szekció absztraktjai 
 
 
dr. Szivós Kristóf: Az eshetőségi elv alkalmazásának dogmatikai 

alapjai a polgári peres eljárásban 
 
A hatályos polgári perrendtartás nagy teret enged az írásbeliségnek, amely 
azonban szükségképpen együtt jár az eshetőségi elv gondolatával. E 
jogintézmény arra kötelezi a feleket, hogy perirataikat megfelelő időben 
és megfelelő tartalommal tegyék meg, ugyanis ha ezt elmulasztják, akkor 
ahhoz szankció kapcsolódik. Az előadás bemutatja az eshetőségi elv 
elméleti és dogmatikai alapjait, amelyet a perjogtudomány az elmúlt 350-
400 év során dolgozott ki. 
 
 

dr. Jecs Franciska: Napjaink tengerjogi kérdései 
 
A globális felmelegedésből adódóan a tengerszintek emelkedése miatt 
egyre többször merül fel nemzetközi jogi színtéren a kérdés a tengeri 
övezetek határvonalainak módosulását illetően. Továbbá az államok 
szuverenitása tekintetében az államok közötti tengeri övezetek bonyolult 
kijelölése és a tengerjogi viták —nemzetközi bírói fórum általi— 
eldöntése mellett a felszín alatt húzódó kontinentális talapzat—mely 
kifejezetten gazdag ásványkincsekben— is kiemelt fontosságú szerepet 
tölt be.  
 
 

dr. Laurik László Miklós: Hogyan tovább az ingatlan árverések 
"útvesztőjében"? 

 
A jogalkotó 2020. január 1. napjával több, gyökeres módosítást is 
eszközölt az 1994. évi LIII. "a bírósági végrehajtásról" című törvény 
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ingatlan árveréseket érintő rendelkezéseiben. Tanulmányomban leíró 
jelleggel bemutatom a változásokat és kísérletet teszek megvizsgálni azok 
jogalkalmazókra kiható gyakorlati hatásait is, illetve a korábbi 
szabályozással összehasonlítást is végzek. A műben további szempontok 
szerint is igyekszem górcső alá venni a vonatkozó rendelkezéseket és az 
azok mögött meghúzódó szakmai, társadalmi és természetesen jogalkotói 
érdeket. Mivel a dolgozat elkészültét követő időben hatályosulnak a témát 
képző rendelkezések így azokról gyakorlati tapasztalat levonása kizárt, 
míg előre mutató javaslatokat ugyan ezen okból meg sem kísérlek tenni. 
 
 

dr. Mészáros Pál: A tárgyaláson teljesítendő eljárási 
cselekmények problematikája az elektronikus ügyintézéssel 

kapcsolatban 
 
Az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvényt a jogalkotó az elektronikus ügyintézés széles körű elterjedése, az 
eljárások gyorsítása érdekében alkotta meg.  A törvény az elektronikus 
ügyintézést az ügyfelet megillető jogként nevesíti, ugyanakkor a felek 
kötelezettségévé teszi, hogy jogaik gyakorlása és kötelezettségeik 
teljesítése során a jóhiszeműség, tisztesség és kölcsönös együttműködés 
követelményének megfelelően járjanak el. Kérdésként merül fel, hogy 
mely esetekben merül fel vagy épp nem merül fel az elektronikus 
kapcsolattartás lehetősége.  
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Civilisztika szekció absztraktjai 
 
 

dr. Stefán Ibolya: Okoseszközök és biometrikus adatok: 
adatvédelmi és fogyasztóvédelmi kihívások 

 
A mindennapi életünkben egyre gyakrabban megjelenő feltörekvő 
technológiák – mesterséges intelligencia, intelligens személyi 
asszisztensek, okoseszközök – számos, a hétköznapokat megkönnyítő 
funkcióval rendelkeznek, ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk, 
azok kockázatairól sem. Az új technológiák egyik legnagyobb 
problémája, hogy jelentős mennyiségű személyes – gyakran érzékeny – 
adatot gyűjtenek, dolgoznak fel és tárolnak. Ennélfogva a technológiai 
vívmányok az intelligens szolgáltatásokat igénybe vevő személyeket, az 
okoseszközöket használó fogyasztókat jelentős mértékben érintik  
Jelen tanulmányban a biometrikus technológia, biometrikus adatok 
tekintetében tanulmányozzuk a mesterséges intelligencia megjelenését. 
Ezen túlmenően a biometrikus technológia – például okosóra, 
okoskarkötő, aktivitásmérő – fogyasztókat érintő vonatkozásait 
vizsgáljuk. Ennek keretében a különböző, fogyasztók által szolgáltatott 
biometrikus adatok gyűjtésének, felhasználásának kérdéseit kívánjuk 
körüljárni. A nevezett kérdéskörök vizsgálata elengedhetetlen, hiszen 
mind a hazai, mind az uniós szabályozás kiemelt védelemben részesíti a 
biometrikus adatokat. Míg a fogyasztók feltörekvő technológiákkal – 
mesterséges intelligencia – szembeni fokozott védelmét a mesterséges 
intelligencia kapcsán készült Fehér Könyv irányozza elő. 
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dr. Nyikes Zita Ágnes: Jogi személy hírnevének megsértése 
nemzetközi kitekintéssel 

 
Jogi személy jóhírnevének megsértése abból a szempontból, hogy az EU 
esetjoga kapcsán értelmezhető-e a jogi személy jóhírneve, illetve milyen 
eseteket hozhatunk fel például az Egyesült Királyságból.  
 
 

Dezse Tivadar: A magyar öregségi nyugdíj kiszámításának 
anomáliái 

 
A magyar nyugdíjrendszert tárgyaló szakirodalomban az ellátások 
kiszámításának módszere mellőzött, nem túlságosan tárgyalt téma. A 
kiszámítási szabályok bonyolultak és összetettek, gyakran a hozzáértők 
számára is meglepő és ellentmondásos összefüggéseket tartalmaznak, 
amelyből nem ritkán téves következtetések vonhatók le. 
Ebben az előadásban összefoglalom és bemutatom a nyugdíjszámítás 
szabályait, módszertanát, rávilágítok összefüggésekre és a nyugdíj 
összegére ható tényezőkre. 
 
 

dr. Bonyhai Gabriella: A restitutio in integrum elve a romániai 
visszaszolgáltatási törvénykezésben és a kialakult 

joggyakorlatban 
 
A romániai restituciós törvények nem tökéletes jogszabályok, eléggé 
dinamikus utat jártak be, sokszor módosította a törvényhozó, mert 
szükséges volt, de fontos alappillérei lettek a magántulajdon 
visszaszerzésének, elismerve a jogfosztást, aminek emberek százai és 
egyházak voltak kitéve a kommunizmus évei során. 
Igaz, hogy a törvényhozónak nem sikerült olyan rendelkezést hoznia, 
amely egységes joggyakorlatot eredményez, természetesen ehhez a 
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bíróságok is hozzájárultak, de mégis elindított egy pozitív folyamatot 
mely elismerte, hogy a tulajdonjog sérthetetlen és garantált. 

 
 

dr. Vigh Beáta: Az európai uniós védjegyreform hatása a nem 
hagyományos európai uniós védjegyek lajstromozási 

lehetőségeire 
 
Az európai uniós védjegyreform célja volt, hogy a lajstromozási 
folyamatot leegyszerűsítse, átláthatóbbá tegye, teret adva a digitális világ 
technológiai eszközeinek és megoldásainak használatához. Mind a 
jogszabályok, mind a joggyakorlat ezen a területen dinamikusan 
változóak, próbálnak megfelelni az új típusú védjegyek bejelentési 
kihívásainak. Ugyanakkor felmerül az, hogy hiányoznak az egységesen 
alkalmazható megoldások a technikai kihívások megválaszolására, 
amelyek a védjegyek megjelenítésével kapcsolatosak. Ezt tükrözik az 
ellentmondások az európai bírósági joggyakorlatban. 
 
 

dr. Angelovics Bence: Az állami támogatások aktuális uniós 
fókusztémái 

 
Az állami támogatások, a versenyjog egyik legmarkánsabb kérdéskörét 
képezik. A piacgazdaság egészséges törvényszerűségeinek fenntartása 
érdekében az országok elhivatottak annak érdekében, hogy az államok 
által nyújtott támogatások a piaci szereplők számára, teljes mértékben 
szabályozott környezetben történjenek. Ez elengedhetetlen törekvés, 
hiszen az efféle szabadpiaci folyamatokba való indokolatlan beavatkozás, 
felborítja azon folyamatokat, amelyek a tökéletes versenyhelyzetben 
egyenlően terhelnék a gazdasági élet szereplőit. Ezen folyamat 
megakadályozása, örökös kihívások elé állítja a szabályozó és végrehajtó 
oldalon található szerveket, akik újabb és újabb kihívásokkal találják 
szemben magukat.  
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Munka- és agrárjogi szekció absztraktjai 

 
Juhászné Riczu Zsófia: Új jogviszony kérdése a hazai 

egészségügyben 
 
A SARS-COV19 mindamellett, hogy az egészségügyre hatalmas terhet 
rótt, nem mellőzhetők gazdasági hatásai sem.  A munkakörülmények 
megváltozásának következtében jogszabályváltozások következtek be. A 
pandémia során világossá vált, hogy a korábbi munkajogi szabályozás 
nem képes teljes körűen lefedni azt a rendkívüli helyzetet, amelyet a 
járvány teremtett, ezért nem csupán a távmunka szabályozásának 
kérdésköre került napirendre a törvényhozásban, hanem az 
egészségügyben dolgozók munkaviszonyának átalakítása is. A 2020. évi 
C. törvényt egészségügyi intézet munkaerő-gazdálkodási osztályának 
dolgozójaként vizsgálom, összevetve a gyakorlati megvalósíthatóság 
alternatíváival.   

 
 

dr. Berényi Laura: Covid-19 és munkajog 
 
A koronavírus járvány gyökeresen felforgatta valamennyiünk életét, 
különösképpen éreztetve hatását a munkajog területén. Számos 
nehézség, megoldandó probléma került megvilágításra ennek 
következtében a munkajogi szabályozást illetően. Többek között a vírus 
megelőzése kapcsán kiemelt jelentőségűvé vált a megfelelő higiéniás 
feltételek biztosítása a munkahelyeken is, mely új megvilágításba helyezi 
az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkafeltételek 
megteremtésének kérdését. 
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dr. Hojnyák Dávid: Gondolatok a vidék alkotmányos 

szabályozásának lehetőségéről 
 
Az előadás az agrárszabályozási tárgyak egyikével, a vidékkel foglalkozik 
részletesebben. Az előadás során elsőként feltárásra kerül, hogy milyen 
jelentőséggel bír a vidék az Európai Unió és Magyarország 
vonatkozásában. Minderre az Európai Unió esetében a Cork 2.0 
Nyilatkozat, míg Magyarország tekintetében a Nemzeti Vidékstratégia 
elemzése által kerül sor. Az előadás második részében pedig 
megvizsgálásra kerül, hogy a vidék az egyes európai uniós tagállamok 
alkotmányában milyen kontextusban jelenik meg, illetve, hogy a 
tagállamok alkotmányos szabályozása milyen mintákat kínál e 
szabályozási tárgynak egy ország legmagasabb szintű jogi normájában 
való rögzítésére. 
 

 
dr. Csirszki Martin Milán: Tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatok az élelmiszer-ellátási láncban - Az uniós irányelv 
összevetése a magyar szabályozással 

 
Az Európai Parlament és a Tanács 2019 áprilisában fogadott el egy 
irányelvet az élelmiszer-ellátási lánc tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatainak kezelésére. Magyarországon már 2010. január 1-jén 
hatályba lépett az a törvény, amely az említett irányelv által megoldandó 
problémák szabályozását vállalja magára. A prezentációban a több mint 
10 éves magyar szabályozás és az új uniós irányelv textuális összevetésére 
kerül sor, tekintettel a két jogforrás személyi és tárgyi hatályára, valamint 
a jogkövetkezményekre és a tilalmazott magatartásokra. 
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dr. Valdman István: Az erdélyi Agrárreformok 
következményeinek hatása a külterületek visszaszolgáltatási 

eljárásaiban 
 
Az 1921-es Agrárreform a telekönyvi nyilvántartási rendszerre 
támaszkodott, amely mai szemmel nézve is megbízható és pontos volt a 
felbomlott monarchia egész területén, így Erdélyben is. A telekönyvi 
bejegyzések pontos kiindulópontott jelentettek, amelyek alapul szólgáltak 
a kisajátítási eljárások elindításakor, mert információt tartalmazott a 
tulajdonról és tulajdonosról is. 
Érdemes összefoglalni az Agrárreform következményeit, már csak amiatt 
is, hogy tulajdonképpen az eltelt csaknem 100 év alatt sem zárult le 
jogszerűen az Agrárreform törvény alkalmazása, a mai napig léteznek 
megoldatlan visszaszolgáltatási kérvények, melyek az 1921-es 
Agrárreform által érintett területeket is illetik. 
 
 

dr. Bartuszek Lilla Judit: Az EU és a fenntartható fejlődés 
 
 
Az Európai Unió (EU) elkötelezte magát a fenntartható fejlődési célok 
végrehajtása mellett mind belső, mind külpolitikájában. A 2030-as 
menetrend 2015-ös elfogadása óta az EU jelentős előrelépést tett a 
fenntartható fejlődési célok megvalósítása terén, és továbbra is növeli 
ezirányú erőfeszítéseit. Az EU megkezdte az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, éghajlati szempontból semleges, erőforrás-hatékony és 
körforgásos gazdaságra való áttérést, amely együtt jár a fokozott 
biztonsággal, jóléttel, egyenlőséggel és befogadással. Az Európai 
Fejlesztési Konszenzus révén az EU összehangolta a nemzetközi 
együttműködési és fejlesztési politika megközelítését a 2030-ig tartó 
napirenddel is, cselekvésének középpontjába helyezve a fenntartható 
fejlődési célokat és az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodást. A 
2030-ig tartó napirend végrehajtását hatékonyan támogatja az olyan 
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megalapozott politikák kidolgozása, amelyek a kezdetektől kezdve 
figyelembe veszik a fejlődő országokra gyakorolt esetleges hatásokat. 
Ezért kulcsfontosságú a szakpolitikák közötti szinergiák előmozdítása az 
inkoherenciák minimalizálása érdekében. 
Előadásomban az alábbi kérdéseket vizsgálom: 1) Hogyan jelennek meg 
az SDG-k az uniós jogalkotásban, kitérve a tagállami és uniós hatáskörök 
kérdésére. 2) Mi a kapcsolat a Von der Leyen-Bizottság programja és az 
SDG-k között? 3) Milyen szerep jut az EU egyes intézményének a 
fenntartható fejlődési célok implementálása során? 
 
 
dr. Ökrös Tamás: Az 1945-ös földreform és annak hatása az állami 

földvagyon gazdálkodás jelenlegi rendszerére 
 
Mind a világtörténelemben, mind a magyar történelemben 1945 
fordulópontot jelentett.  Magyarország 1945. január 20-án aláírta a 
fegyverszüneti megállapodást, ezennel gyakorlatilag véget ért a második 
világháború. Magyarország ismét nagy veszteségeket szenvedett, határai 
megegyeztek az 1937-es határokkal. 
A nemzeti vagyont óriási károk érték, a nemzeti vagyon közel 40%-a 
elveszett. Az ország romokban volt. A gyáripar 54%-a, a mezőgazdasági 
vagyon 20%-a pusztult el. Eközben a második világégést követően 
Magyarország a Szovjetunió megszállási övezetébe tartozott. Nem túlzó 
kijelenteni, hogy egy új állam „alapítással” ért fel ezen időszak, aminek 
egy kiemelt sarokpontja az 1945. márciusi földreform volt, ami lezárt egy 
korszakot a magyar földbirtokpolitikában. 
Ezen törvény célja a tulajdoni viszonyok teljes megváltoztatása volt, 
többek között a nagybirtokrendszer megszűntetése, a paraszti tulajdon 
kiszélesítése és a kisbirtokosi struktúra kialakítása. Ez nem jelentett mást, 
mint egy államosítást, illetve egy redisztribúciót. Ekkor az állami vagyon 
nagysága hirtelen megnőtt, sok vagyonelem az óta is az állam 
tulajdonában áll. 
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Ezen időszak egy olyan fordulópontnak tekinthető, amikor egy időszak, 
egy rendszer zárult le és kezdődött egy új, ami a rendszerváltásig tartott, 
de ennek hatása még jelenleg is érezhető. 
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Angol nyelvű szekció 3. absztraktjai 
 
 

Thazin Khaing Moe: Labour migration in ASEAN 
 
With the development of regional integration, ASEAN is one of the 
organizations in the world which is implementing the cooperation of the 
social, political, economic, cultural affairs and other affairs in accordance 
with rules and regulations of the organization.  Labour migration is a very 
popular and effective thing to promote the world’s economy. When the 
integration within ASEAN is being implemented, labour migration is the 
most important co-operation to be fair and safe in the employment. 
ASEAN has the rules and regulations for the labour migration of the 
receiving and sending countries. I would like to present the rules and 
regulations of ASEAN labour migration and the weaknesses and 
strengths of their policies. After that, I would like to point out my reviews 
and opinions as a summary in my presentation. 
 
 

Dewan Afrina Sultana: The susceptible position of women 
workers in ready garments industry 

 
The global fashion industry is the women dominate industry.80 per cent 
of the total workforce in the manufacturing of products are women. In 
the world of workplace violence and harassment more or less common 
in all sector of the works. In the garments industry violence and 
harassment more vital both for man and women. Despite the majority of 
the number most of the women face gender-based discrimination and 
sexual assault and abuse. Which require special attention to protect the 
women workers. Strong law and its implementation, international 
convention and buyers responsibility can protect the women from 
violence and harassment in the industry.         
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Torma Judit: Development of Cognitive Interview in criminal 

proceedings from a european perspective 
 
Cognitive Interview (CI) has been a well-established technique for 
interviewing witnesses in the past 35 years in Europe. CI is a method 
based on psychological research and developed by psychologists Ed 
Geiselman and Ron Fisher for improving witness interviews, a request 
that came from police officers and legal professionals. The presentation 
will describe the current state of CI, as well as its scientific development 
and impact on criminal proceedings in Europe and Hungary. 
 

 
Szél Napsugár Ágnes: The importance of 12 Art of CRC regarding 

the child-friendly justice in the Code of Civil Procedure 
 
Children come into contact with the justice system in many different 
ways. The CRC Article 12 provides that children have the human right 
to have opinion and for these opinions to be heard and taken seriously. 
The Council of Europe created guidelines and standards in the field of 
child -friendly justice. The Article 12 is one of the most important 
element of child -friendly justice. These two major component joins in 
the Code of Civil Procedure (CCP). This paper sets two aims : briefly 
introduces the Art 12  of CRC and the meaning of child -friendly justice, 
secondly outlines the corresponding rules in the Code of Civil Procedure. 
 
 

Czucziné Keresztes Anita: The new direction of the hungarian 
education of professional civil servants 

 
In 2012 the institution of civil servants’ training and further training has 
started, called the National University of Public Service. The University 
aims at educating professional civil servants for all levels of state 
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administration and has done so since 1977. The purpose of the study is 
to illustrate the stages in the development of public administration 
training in the operation of the National University of Public Service and 
its predecessors from 1977 to 2018. How the National University of 
Public Service turn into a university of political sciences and how has to 
re-articulatethe place of political sciences within the structure of social 
sciences. 
 

 
Ali Zandaghtaei: Lay Participation in Iran and France 

 
Lay participation is considered one of the symbols of participatory justice 
especially in the countries with a democratic context but its exercise as a 
democratic value, is not only relying on democratic approach of the 
governments but also relying on the historical and socio economical 
background of each society. Lay participation in courts can enhance civil 
activity of citizens. From other hand, there is always the fear that citizens 
without any legal studies can harm the justice in the general. 
  Iran as an Islamic country with civil law system recognized the lay 
participation in its judicial system for the first time, in 1907, in the form 
of jury in political and press crimes. Another form of lay adjudication 
that could get success without any constitutional background in Iranian 
legal system is the Dispute Settlement Council (DSC). These councils 
promptly expanded throughout the country and according to the law 
they get competency for judging in minor cases (both civil and criminal 
cases) and making decision.  
 In the legal studies for analyzing the topic, especially in the case where 
one institution is transplanted from other jurisdictions, the comparative 
studies is something inevitable, and here the lay participation in the 
French law as the main source of Iranian civil law system is in the core 
of this comparative studies. 
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Angol nyelvű szekció 4. absztraktjai 
 
 
Bedrettin Gürca: Blockchain and Money Laundering in the light 

of AML-KYC Regulations 
 
Blockchain is a technology behind cyrptocurrency ecosystem. However, 
it has been be used for the purpose of money laundering and other 
financial crime acitivities.  
Money laundering is a big issue in recent years due to globalisation of 
capital and with the purpose of tax evasion. It causes big loses for 
countries’ tax incomes. Besides, laundered money may be used to finance 
illegal activities. In this respect, KYC (Know Your Client) regulations aim 
to detect identifications to avoid criminal financing.  
Service providers of cryptocurrency and blockchain must adhere to the 
same rules that apply to banks and other financial institutions due to 
exchange nature of the cryptocurrencies.   
In sum, it will be investigated deeply AML and KYC policies and these 
impacts of cryptocurrency market. Cryptocurrency market and exchange 
providers are one of the first respondents of the AML and KYC 
regulations. 
 
 
Asli Alkis: Investigating the usefulness of online age verification 

methods 
 
As long as online age verification consists of merely writing date of birth 
or ticking a website registration box, children will easily lie about their 
age to register such adult content websites. 
The current and potential online age verification systems will be 
examined in this presentation considering the European Union's General 
Data Protection Regulation and the United States’ the Children's Online 
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Privacy Protection Act. We would seek an answer to the issue of whether 
these age verification methods will shield children from inappropriate 
content without harming their privacy. 
 
 

Pavlo Burdiak: Legal framework of the Council of Europe 
regulating states’ Internet censorship 

 
The Internet has turned into a new sphere for the enjoyment of 
fundamental human rights, particularly the right to freedom of 
expression and information. At the same time, many governments have 
developed Internet censorship technics to hinder the free flow of 
information online. The purpose of this presentation, therefore, is to 
investigate the conditions that allow for states` legitimate interference 
with the freedom of expression and information online. This is done by 
analyzing the Council of Europe`s Internet regulatory approach through 
the lens of relevant legislation and ECtHR case law. 
 
 

Laya Aminizadeh: Blockchain and the Enviromental aspect of 
Sustainable Developement 

 
Blockchain technology and its applications such as smart contracts and 
cryptocurrencies are one of the enabling technologies that offer 
accountability, transparency, and traceability, which are key factors in 
efficient global relations. Sustainability has economic, social, and 
environmental dimensions. This research argues about the effect of 
Blockchain technology on the environmental dimension of sustainability 
and considers Use-cases of Blockchain for environmental sustainability 
and natural resources management. A survey in the governmental and 
international activities in the field of Blockchain, based on exploratory 
analysis shows that Blockchain and its applications can radically change 
many aspects of environmental issues and sustainability perspectives. 
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Although there are possibilities for using Blockchain in increasing the 
efficiency in solving environmental issues, due to some regulatory and 
political issues this technology is not fully functional yet. 
 
 

dr. Gáspár Zsolt: New tendencies of frauds in the cyberspace 
 
During the last decade, new types of crimes started to appear in the 
cyberspace and the form of perpetration also has changed in the existing 
ones. As other fields of science, the law (and especially the criminal law) 
should also follow the technological development. Just like in other 
forms of crimes, fraudsters also take the advantage of the Internet to 
scam a wider spectrum of the community and collect more victims. My 
aim with this research is to present the appearance of the frauds 
committed in the cyberspace. 
 
 

dr. Breszkovics Botond: e-Estonia: Crypto regulation 
 
In Estonia, at the end of the 20th century, the concept of e-State was 
born, where innovative technological solutions replace traditional public 
and private systems and enable fast and secure data exchange, thus 
creating a digital environment where citizens are provided with a 
continuous connection and administration. 
Nowadays, the use of KSI Blockchain technology has become common 
in Estonia. The reliability of the system can be demonstrated by its 
practical activities by, among others, the North Atlantic Treaty 
Organization (NATO) and the United States Department of Defense. 
The majority of blockchain companies are connected to DLT systems, 
so the Estonian legislator, recognizing the potential of cryptocurrencies, 
wants to create a favorable legal environment. 
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Upal Aditya Oikya: Complementarity regime of International 
Criminal Court: A new paradigm 

 
Rome Statute of the International Criminal Court imposes a positive duty 
upon its state parties to bring their prosecution proceeding in their 
national jurisdiction against their nationals who commit international 
crimes such as genocide, crimes against humanity, war crimes and crimes 
against aggression. State sovereignty and jurisdiction were crucial factors 
for many states to become parties to the ICC Statute. The holding of 
national trials of international crimes is meant to be a shared 
responsibility to complement the ICC jurisdiction. Originally 
international crimes were prosecuted by the Nuremberg and Tokyo 
International Military Tribunal, which were perceived as lopsided by 
many researchers, however the Ad Hoc tribunals of former Yugoslavia 
and Rwanda established in 90s and achieved a lot in the field of 
international prosecution of international crimes. Therefore, the 
international community desired to have a permanent court which will 
exclusively deal with prosecution part of international crimes. however, 
it does not replace the national criminal justice system of state parties 
which have jurisdiction to prosecute international crimes unless such a 
national jurisdiction is unavailable or ineffective. The ICC is to 
complement, rather than substitute, the existing national criminal justice 
framework. This paper will follow a matrix pattern while discussing 
briefly about the complementarity regime of international criminal court. 
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Bűnügyi tudományok szekció absztraktjai 
 
 
dr. Véger Alexandra: Bűncselekménnyel okozott kár megtérítése 

a kártalanítási eljárásban 
 
 
A bűncselekmény áldozatainak természetes igénye a bűncselekmény 
következményeinek helyreállítása, a bűncselekménnyel okozott 
konfliktus „rendezése”, ezen belül az okozott anyagi károk megtérítése.A 
bűncselekménynek nyilvánított magatartások jelentős része jogtárgy 
sérelemmel,károkozással jár, míg mások, bár alapvetően kisebb tárgyi 
súlyt hordozva, veszélyeztető jellegűek..A tanulmány a károkozással járó 
bűncselekmények esetében az állam kötelezettségét vizsgálom a mai 
magyar anyagi és eljárásjogi szabályok tükrében, figyelembe véve a 
történeti kialakulására és nemzetközi elvárásokra. 

 
 

dr. Sándor Botond: A nyomozóhatóság és az ügyészség 
kapcsolata az új büntetőeljárásról szóló törvény tükrében 

 
Az előadásom során a nyomozóhatóság, elsősorban a rendőrség és az 
ügyészség kapcsolatát kívánom megvizsgálni a 2018-ban hatályba lépett 
új büntetőeljárási törvény tükrében. Milyen változások következtek be a 
hatóságok közti kapcsolatrendszerben, ez hogyan érinti a rendőrségi 
nyomozók, vizsgálók munkáját, továbbá jelenleg hogyan szabályozza a 
törvény a jelenleg a rendőrség és az ügyészség kapcsolatát. Kifejteném a 
véleményemet a bekövetkeztet változások előnyeiről, hátrányairól. 
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dr. Németh György Attila: Autonóm járművek és a büntetőjogi 
gondatlanság előtt álló új kihívások 

 
Az autonóm járművek közeljövőben történő, várhatóan tömeges 
elterjedésével a büntetőjogi dogmatika legfontosabb feladata, hogy az 
ilyen típusú járművek által okozott balesetekre érvényes, a jogállami 
büntetőjog követelményeivel összeegyeztethető választ kínáljon. 
A dogmatika csaknem egész területét érintő kihívás legélesebben a 
gondatlanság fogalmával összefüggésben jelentkezik. 
Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy mennyiben 
szorulnak átértelmezésre a gondatlanság évtizedek joggyakorlata során 
kikristályosodott mércéi a balesetet okozó autonóm jármű gyártója, 
programozója, használója, valamint az alkalmassági tesztet elvégző 
személy büntetőjogi felelősségének vonatkozásában. 
 

 
dr. Bendes Ákos: Az online zaklatás 

 
A virtuális világ térnyerésével sokkal könyebben válhat bárki zaklatás 
áldozatává. A digitális világ előtt a zaklatás mindig helyhez kötött volt. A 
mostani technikai fejlődés mellett pedig már lehetetlen elmenekülni a 
zaklató elől. Vagy pedig ez azzal jár, hogy el kell hagyni a virtuális teret. 
A regisztrációval megkezdődik a lenyomozhatóságuk. Hiába adnak meg 
akár valótlan adatokat és bújnak állarc mögé a felhasználók, a 
regisztrációt követően már pontosan be lehet azonosítani, hogy az adott 
kép, üzenet vagy poszt attól a regisztrált személytől származik. 
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dr. Mirczik Ádám: A fegyveres és nem fegyveres hon- és 
rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományának 

szolgálati viszonyát érintő büntetőjogi jellemzők 
 
Előadásom során röviden felvázolom az érintett alanyi kört, hiszen 
fontos pontosan tudni mely szervezetek állományába tartozók szolgálati 
jogviszonya érintett, hiszen már a jogalkotó is különbséget tesz e téren. 
Az rendelkezésre álló időben a büntetésvégrehajtási, büntetőeljárásjogi és 
a büntető anyagi jogi rendelkezéseket kívánom röviden felvázolni, de 
kitekintést szeretnék tenni az olyan munkajogi intézményekre is, melyek 
jelentős büntetőjogi kötődése van. Előadásom címe: A fegyveres és nem 
fegyveres hon- és rendvédelmi szerervek hivatásos és szerződéses 
állományának szolgálati viszonyát érinintő büntetőjogi jellemzők. 
 
 

dr. Papp Petra: A felelősség egyes aspektusairól 
 
Témaválasztásomat a doktori értekezésem indokolta, ugyanis annak 
egyik központi kérdése a felelősség. A kutatásom során arra a kérdésre 
keresem a választ, hogy az egyes felelősségi formáktól mennyiben és 
miben tér el a nemzetközi büntetőjogi felelősség. Ennek érdekében pedig 
bemutatom szemantikai értelemben a felelősséget, majd a jogi 
felelősséggel foglalkozom, annak két fő fajtájával, a polgári és a 
büntetőjogi felelősséggel. A tanulmány második felében pedig egy 
speciális felelősségi formát, a nemzetközi jogi felelősséget s annak egyes 
alakzatait igyekszem röviden szemléltetni. Így a kutatás eredményeként, 
a tanulmányból tömören megismerhetők az egyes (jogi) felelősségi fajták. 
  



Jogász Doktoranduszok Országos Konferenciája  
2020. december 11.  
Absztraktfüzet 

 
33 

 

Jogtörténeti szekció absztraktjai 
 
 
dr. Liktor Zoltán Attila: La casa nostra – la cosa nostra? „Tu felix 

Austria nube…” – kézfogó Firenze és Graz között a Pax 
Hispanica árnyékában (1608) 

 
A Habsburg-ház 16–17. századi kutatása az elmúlt évtizedekben úgy a 
nemzetközi, mint hazai történetírás kedvelt témájává vált, jelentős 
eredményinek tükrében komolyan felvetve a Bécs és Madrid közötti 
viszony megítélésének újragondolását is. Ebbe a sorba a hazai alkotmány- 
és jogtörténetírás még nem kapcsolódott be, pedig a számos olyan 
vetülete van, amely a Habsburg-magyar viszony tekintetében is 
kulcsfontossággal bír, mint például a Graz és Firenze közötti kézfogó – 
II. Cosimo de Medici herceg és Habsburg Mária Magdaléna főhercegnő 
közötti házasság –, amely a spanyol király gyámkodása mellett, a Pax 
Hispanica árnyékában jött létre. 
 

 
dr. Szabó Péter Zsigmond: A sztrájk szabályozásának főbb 

csomópontjai a 19. századi Egyesült Királyságban, kitekintéssel 
Magyarországra 

 
Az előadás a sztrájk törvényi szabályozásának főbb csomópontjait 
mutatja be a 19. századi Egyesült Királyságban. A bevezetés röviden 
felvázolja a munkajog általános helyzetét tárgyi időszakban (önálló jogág-
e a korszakban vagy a magánjog keretei között létezik), valamint elemzi 
a sztrájk megjelenéséhez, az arra vonatkozó törvényhozás 
„megszületéséhez” vezető gazdasági és társadalmi körülményeket. 
A következő részek az Egyesült Királyság jelentősebb törvényeinek 
vonatkozó rendelkezéseit elemzik részletesen.  
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A magyar viszonyok tekintetében feltárásra kerül, hogy törvényi szinten 
szabályozásra került-e a sztrájk és ha igen, milyen mértékben. 
A legfontosabb jogszabályok és rendelkezések áttekintése után az előadás 
egyfajta fejlődési ív felvázolására törekszik. 
 
 
Dr. Novák István: A polgári és egyházi házasság jogelvei a 19/20. 

század fordulóján 
 
Mint az közismert, a jogelvek olyan általános normák, amelyekkel a 
jogelmélet és a jogtörténet számos szempont alapján foglalkozik. A 
polgári házasság 19. század végi hazai bevezetése és ezzel párhuzamosan 
az egyházi házasságjog fejlődése számos jogelv alapján értelmezhető. 
Előadásomban és tanulmányomban az alábbi jogelveket vizsgálom a 
címben megfogalmazottak alapján. 
1. Jog az, amit a nép parancsol, vagy megerősít. (lex est, quod populus 
iubet atque constituit).   
2. A jog szabályai a társadalom egyetértését fejezik ki (consensus facit 
legem).  
3. Jogi aktusból nem károsodhat senki (actus legis nemini damnosus).  
4. A köz érdeke megelőzi a magánérdeket (necessitas publica major est 
quam privata).  
5. A későbbi törvény érvényteleníti a korábbit (lex posterior derogat legi 
priori). 
6. A törvény különös szabálya lerontja általános szabályait: ha különös 
szabály van, nem kell az általános szabályt alkalmazni (lex specialis 
derogat legi gene-rali). 
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Domokos Tibor: Szélsőséges iszlám megnyilvánulások Európával 
szemben 

 
Az iszlámon belül a dzsihád kifejezés több értelemmel is bír. A szó 
eredeti jelentése törekvés, erőfeszítés. Az aktuális vallási nézetek alapján 
a kifejezés kettős tartalommal bír: a belső dzsihád a saját benső 
kísértéseink elleni küzdelmet jelenti, valamint önmagunk jellemének 
fejlesztését, másik jelentése pedig az „iszlám földjének” védelmét jelenti. 
Az utóbbi tartalomnak vannak szélsőséges nézetei. Szélsőségesnek lenni 
önmagában nem törvénysértő. Sokaknak vannak szélsőséges nézeteik 
valamilyen dologgal kapcsolatban, de attól még nem törvénysértők. De 
bizonyossággal lehet állítani, hogy a terrorista cselekmények vagy 
szélsőjobboldali szélsőségesekhez köthetőek, vagy olyan csoportokhoz, 
amelyek az iszlám szélsőséges értelmezését követik, úgy, mint az ISIS, 
ISIL, avagy Daesh. 
Európában az elmúlt időben számtalan terrorcselekményt követtek el, 
többségében szélsőjobboldali iszlám közösségekből származó 
személyek, akik a muzulmán hit érvényesülése érdekében küzdenek a 
többi vallással. A tényleges gondot a törvényről alkotott vízió okozza, 
hiszen míg egy muszlim számára a törvény és a hit szoros szimbiózisban 
valósul meg, addig az európai társadalom számára vallás és törvény 
egymástól független entitásként léteznek. Tehát az iszlám hit 
érvényesítésé nem csupán egy vallási küzdelem, hanem az állam 
akaratával való szembeszegülés egyben. 


