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KONFERENCIA FELHÍVÁS 

„CALL FOR PAPERS” 

 
A GAZDASÁGI JOGALKOTÁS EGYES AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 

 

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán működő, a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemmel együttműködésben kialakított Államtudományi Kutatóműhely tisztettel invitálja 

Önt – „A gazdasági jogalkotás egyes aktuális kérdései” c. tudományos konferenciájára. Az esemény a   

KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” c. projekt 

2017/5/SZE-ÁJK „Az állam gazdasági szerepvállalásának hatásvizsgálata egyes ágazatokan” nevű 

alprogramja keretében kerül megrendezésre, amely a Karon 2017-2018 között zajlik. A konferencia célja a 

gazdasági élet  kereteit megszabó jogalkotási folyamatok és jogszabályok hatásvizsgálata, 

érvényesülésük aktuális kérdéseinek megvitatása.  

 

A rendezvény időpontja: 2017. OKTÓBER 18.  

 

A konferencia helyszíne: GYŐR, SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 

 

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS CÉLKITŰZÉSEI 

 

A Szervezőbizottság örömmel fogadja nem csak a jogi, hanem a közgazdasági, igazgatási, szociológiai, 

politológiai tárgyú előadásokat is, ezzel is kifejezve a téma interdiszciplinaritását.  

Az alábbi témák elsősorban gondolatébresztőként szolgálnak a Tisztelt Kollégák számra, a 

Szervezőbizottság befogad minden olyan témajavaslatot, amely az állam gazdasági 

jogalkotásának témakörével foglalkozik.  
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1. Az információ, a technológia és a jog kölcsönhatása 

 

Az autonóm módon cselekvő informatikai rendszerek – leegyszerűsítve: mesterséges intelligenciák – 

tagadhatatlanul az emberek mindennapjainak részévé váltak, fejlődésük és terjedésük egyre nagyobb 

léptekkel, megállíthatatlanul halad. Autonóm szoftverek válogatják a szemünk elé kerülő híreket a 

világhálón, és szelektálnak a minket érdeklő események között a közösségi oldalakon, javaslatot tesznek 

a webáruházban esetleg minket érdeklő termékekre, nyomon követik egészségi állapotunkat az 

okoseszközeink segítségével, megállapítják, ha gyorshajtást követtünk el, és postázzák is a bírságot, a 

közeli jövőben pedig akár teljesen átveszik a volánt az önvezető járművek tulajdonosaitól. Mindeközben 

pedig elképzelhetetlen mennyiségű adatot gyűjtenek és dolgoznak fel az emberekről és a környezetükről. 

A jogi szabályozás azonban csak igen távolról követi a technika fejlődését, így az autonóm rendszerek 

működését, a velük szemben támasztott kritériumokat, a személyes adatoknak, az ilyen rendszerekkel 

kapcsolatba kerülő emberek egészségének és életének védelmét iparági sztenderdek, gyártói és fejlesztői 

döntések, valamint a múlt század technológiai színvonalát alig meghaladó jogi környezet szabályozza. A 

témakör releváns kérdése: milyen szerepet tud vállalni az állam ezen technológiák szabályozása 

körében? 

 

2. A munkajogviszonyok változó jellege és az állam szerepe 

 

A munkajogi jogalkotás és a munkajogi jogpolitika több oldalról is folyamatos nyomás alatt áll, működik: a 

szabályozásnak eleget kell tennie nem csak a kormányzati, politikai elvárásoknak, hanem a munkáltatói, 

munkavállalói érdekeket is szem előtt kell tartania. Az utóbbi évtizedek szabályozási „retorikájában” 

megjelent az az ismérv – összhangban az EU foglalkoztatási politikájával és munkaügyi 

kommunikációjával –, hogy a munkajogi szabályoknak a munkaerőpiaci érdekeket is ki kell szolgálnia, 

előremutatónak, rugalmasnak kell lennie, amely képes a gyorsan változó gazdasági igényekre adekvát 

válaszokat adni. Ugyanakkor a gyakran változó jogi környezet bizonytalanságot eredményez a piacokon. 

A kutatási témakörön belül válaszokat keresünk a globalizált munkaerő-piac akutális kéréseire is, különös 

tekintettel a robotika fejlődésének a munkajogviszonyokra gyakorolt hatására. 

 

3. A globalizált kereskedelem jogi és társadalmi környezete 

 

Az Európai Unió új generációs kereskedelmi megállapodásai által szabályozott 

komplex tárgykörök az Unió és a tagállamok jogalkotását is új kihívások 

elé állítják. Az Unió “Mindenki számára előnyös kereskedelem” c. 

stratégiája értelmében nem csak az új gazdasági realitásokkal 

kell megbirkózniuk, hanem lényegesen nagyobb szerepet kell 

biztosítaniuk a kereskedelem társadalmi hatásaival 

összefüggő kihívásoknak. E témakörön belül különös 
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jelentőséggel bír a fenntartható fejlődés előmozdítására irányuló kereskedelmi menetrend, valamint a 

szociálpolitikai és emberi jogi összefüggések vizsgálata. 

 

4. A gazdasági jogviták békés rendezése – az alternatív vitarendezés előretörése és jogi 

környezete 

Hazánkban az eljárásjogok komplex reformja zajlik: megújuló polgári és büntető eljárási rendelkezések 

állnak a jobb kormányzás szolgálatában. Ezzel párhuzamosan látható, hogy a klasszikus bírói úton kívüli, 

alternatív vitarendezési módok is a figyelem közzépontjába kerültek: a perelterelés, a kötelező mediáció 

bevezetése hazánkban, illetve az uniós alternatív vitarendezési irányelvek is abba az irányba mutatnak, 

hogy ezen jelenséggel tudományosan is foglalkozni kell. Hol lehet hatékony az alternatív út, és melyek az 

alkalmazásának korlátai? A jogi szabályozás mikéntje elősegítheti-e a békés vitarendezés elterjedését?  

 

5. A közbeszerzési szabályok változásának iránya: gazdasági és szociális érzékenyítés az 

állam szemszögéből 

 

A közbeszerzési szabályok jelentős hatással vannak a teljes gazdasági életre: uniós statisztikai adatok 

alapján az EU országai átlagosan a GDP 17-18 %-át költik el közbeszerzési eljárások eredményeként. A 

Közbeszerzési Hatóság adatai alapján a  magyar GDP 5-8%-át teszik ki a közbeszerzési szerződések. A 

téma aktualitását az adja, hogy 2014-ben három új közbeszerzési irányelvet fogadott el az EU, amelynek 

átültetése a nemzeti jogokba már megtörént, így már vannak tapasztalatok arról, hogy az új szabályok a 

nyilatkozati elv, az ESPD alkalmazása körében, vagy éppen a fenntarthatósági szempontok 

érvényesülésének új elvárásai elvezethetnek-e minket egy igazságosabb, átláthatóbb és fenntarthatóbb 

közbeszerzési jog felé.  

 

RÉSZVÉTELI IRÁNYELVEK 

 

A Szervezőbizottság örömmel fogadja mind a senior, mind a junior státuszú kollégák – ide értve a PhD 

hallgatókat és a gyakorlati szakembereket is – jelentkezését. A témajavaslatokat anonim 

véleményezésnek vetjük alá az elfogadást megelőzően. A DOC vagy PDF formában előterjesztett 

absztrakt nem haladhatja meg a 300 szó terjedelmet, és azt a gjudit@sze.hu email címre továbbítva 

kérjük elküldeni Dr. Glavanits Judit tanszékvezető egyetemi docens asszony részére, a tárgyban 

megjelölve a konferencia címét: „A gazdasági jogalkotás egyes aktuális kérdései”. 

Az absztraktok beérkezésének határideje: 2017. szeptember 20. Az 

absztrakton kívül, külön file-ban kérjük elküldeni a jelentkező szakmai 

önéletrajzát is. A jelentkezéshez használható a jelen felhívás 

mellékleteként csatolt sablon, vagy bármely, azonos 

adattartalmat hordozó írás. A beérkezett absztraktok 

értékelését követően a kiválasztott előadókat 2017. 

mailto:gjudit@sze.hu
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szeptember 25. napjáig értesítjük jelentkezésük elfogadásáról. Az előadás vázlatát (ppt) 2017. október 

15-ig kell elküldeni a Szervezőbizottság részére. Regisztrációs vagy más részvétellel összefüggő díj 

nincs. Az írásművek végleges változatát konferenciakötetben kívánjuk megjelentetni 2017 decemberében. 

 

HATÁRIDŐK 

 

 2017. szeptember 20.  – Jelentkezési határidő (absztrakt és CV) 

 2017. szeptember 25.  – A kiválasztott előadók értesítése 

 2017. október 15.  – Az előadás beküldési határideje 

 2017. október 18.  – Konferencia 

 2017. november 13.  – Megjelenésre szánt publikáció beküldési határideje 

 

 

KAPCSOLAT ÉS INFORMÁCIÓ 

 

Kérjük, hogy a konferenciával  kapcsolatban a gjudit@sze.hu email címet (Dr. Glavanits Judit, 

tanszékvezető egyetemi docens) használják kizárólagos kommunikációs eszközként. A Szervezőbizottság 

mindent megtesz annak érdekében, hogy a kérdésekre a lehető leghamarabb válaszoljon.   

Kérjük, hogy a jelentkezéskor vegye figyelembe, hogy a részvétel díjfizetéshez nem kötött, ugyanakkor 

minden résztvevőnek az utazással és szállással kapcsolatban felmerülő költségét magának kell viselnie. 

 

 

Győr, 2017. augusztus 1.  

 

 

 

      Prof. Dr. Kukorelli István, sk. 

                                                           az Államtudományi Kutatóműhely kutatásvezetője 

mailto:gjudit@sze.hu

