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Tanulási útmutató
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Tananyag hossza: 37 dia

Tartalom:

3-12. oldal Nemzetközi szervezetek története, fogalma, csoportosítása

13-24. oldal NATO

25-29. oldal Európa Tanács

30-33. oldal OECD

34-39. oldal EBESZ

Áttekintésre szánt javasolt minimum időtartam: fél óra

Tanulásra szánt javasolt minimum időtartam: 1,5 óra

A tananyagot fogalomtár és önellenőrző kérdések egészítik ki. 

Fogalomtár elsajátítására szánt javasolt minimum időtartam: 1 óra



Nemzetközi szervezetek története, fogalma, 

csoportosítása
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Történeti rész

• Nemzetközi szervezetek története az ókorig nyúlik vissza

– Görög városállamok: szövetségek két típusa figyelhető meg: 
kereskedelmi és katonai célú együttműködések

• A városállamok nem tekinthetők mai értelemben vett 
államnak, a tartalom megfelelő de a forma nem

– Római Birodalom: kiterjedt kapcsolatai voltak más 
államokkal, tartományokkal, politikai, katonai, védelmi 
célokból

• Nem stabil, hanem ad hoc jellegű együttműködés volt

• Modern értelemben vett együttműködés alapja: önálló, 
független, szuverén államok léte

– 1648. Vesztfáliai Békeszerződés

– Hatalmi egyensúly politikája miatt katonai szövetségek jöttek 
létre 4



Történeti rész

• Napóleoni háborúk Európája

– 1814-15 Bécsi Kongresszus

– Államok megegyeztek a Szent Szövetség létrehozásáról 

(osztrák, orosz, porosz felek együttműködése)

– Metternich-rendszer

– Állandósult együttműködési forma

– Keresztény erkölcs, morál értékeinek megerősítése

– Abszolút monarchiák megőrzése, ha bármely állam ellen 

támadást intéznek, a felek együttesen lépnek fel (forradalmak 

elsöprése)

– 1850-es években már gyengült az együttműködés sikeressége

• 1853-56. Krími Háború időszaka, Párizsi Kongresszus

• Új világrend alapjai: Bismarck-i rendszer
5



Történeti rész

• I. világháborút megelőzően létrejött katonai szövetségek

• I. világháborút követően: Nemzetek Szövetsége 1919. (1920.) –

1940. (1946.)

• II. világháborút követően: ENSZ (Egyesült Nemzetek 

Szervezete) létrehozása

• Mai értelemben vett nemzetközi szervezetk elődjei a XIX. 

század második felétől kezdődően jöttek létre

• 1863. Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága

• Általános Postaegyesület (ma: UPU) 1874., Nemzetközi 

Meteorológiai Szervezet 1873. (ma: WMO), Nemzetközi 

Egészségügyi Konferenciák 1851-1938-ig 14 konferencia 1907. 

Nemzetközi Közegészségügyi Hivatal (ma: WHO)
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Nemzetközi szervezetek fogalma
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A nemzetközi szervezetek az államközi együttműködés azon 

formái, amelyek nemzetközi szerződés révén jönnek létre több 

állam között, állandó struktúrával azaz legalább egy, de általában 

több állandó szervvel rendelkeznek és az alapító okiratukból 

következően nemzetközi jogalanyisággal vannak felruházva.

Nemzetközi szervezetek közös ismérvei, kritériumai

• Államközi együttműködés

• Nemzetközi szerződés hozza létre – alapító okirat

• Állandó struktúrával rendelkezik

• Nemzetközi jogalanyisága van



Államközi együttműködés

• Kormányközi együttműködést takarnak (intergovernmental

organization és international governmental organisation

(IGO)) nemzetközi szervezetek

• International non-governmental organization és non-

governmental organization (NGO): nem kormányzati

szervezetek pl. non-profit szektor

• A tárgyalások során az államot a miniszterelnök, az államfő

vagy a külügyminiszter képviseli
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Nemzetközi szerződés hozza létre

• Nemzetközi szervezetet létrehozó nemzetközi szerződés: 

alapokmány, alapító okirat (elnevezése változatos)

• Alapokmányban megnevezésre kerül:

– Nemzetközi szervezet pontos elnevezése

– Tagok felsorolása

– Csatlakozási eljárás, arra vonatkozó szabályok

– Milyen céllal jött létre az együttműködés

– Struktúra, fő szervek és egyéb intézmények

– Költségvetés, állami hozzájárulás mértéke, finanszírozási kérdések

– Székhelye

– Hatáskörök, jogok, kötelezettségek

• Kivételesen klasszikus értelemben vett alapokmányról nem 

beszélhetünk pl. EBESZ
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Állandó struktúrával rendelkezik

• Rendszeresen ülésezik, esetlegesen konferenciák, 
csúcstalálkozók szervezése

• Valamilyen állandó struktúrával rendelkezik

• Tipikusan három szint:

– Plenáris jellegű szerv: valamennyi tagállamnak van 
részvételi joga, elnevezése változatos (pl. Közgyűlés, 
Parlament, Értekezlet)

– Döntéshozatali központ: általában nem minden tagállam 
képviselteti magát, sokszor jellemző az egyhangú 
döntéshozatal követelménye (Tanács, Bizottság, 
Igazgatóság)

– Adminisztratív jellegű szervezet: Titkárság, Hivatal, néhány 
esetben főtitkár vezetésével, aki az egész szervezetet 
képviseli
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Nemzetközi jogalanyisággal van felruházva

• Jogalanyiságának jellemzői:

– Származékos: jogalanyiságokat a létrehozó államoktól nyerik

– Korlátozott: az államok a nemzetközi szervezeteket 

meghatározott hatáskörökkel ruházzák fel, amelyek az 

alapító okiratban kerülnek meghatározásra

– Szubjektív: a nemzetközi szervezetek jogalanyisága az 

államok elismerésétől függ, akik elismerik a nemzetközi 

szervezetet (pl. tagja vagy elismeri)

• Kivétel: ENSZ, amely objektív jogalanyisággal 

rendelkezik, hatásköre, működése nem függ az államok 

elismerésétől
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Nemzetközi szervezetek csoportosítása
• Tagság szerint

– Univerzális: nemzetközi szervezet munkájában minden független állam 
részt vehet

– Partikuláris: az államoknak csak egy csoportja rendelkezik tagsággal és a 
szervezetet ezzel a céllal is hozták létre

– Regionális: a nemzetközi szervezet munkájában az államok egy bizonyos 
földrajzi egységhez kötődő csoportja vesz részt

• Hatáskör szerint

– Általános: a nemzetközi szervezet minden olyan üggyel foglalkozhat, 
amely a nemzetközi együttműködés tárgya lehet (alapító okiratban 
történő felruházás alapján)

– Speciális: a szervezet tevékenysége a nemzetközi együttműködés 
meghatározott, speciális területeire terjed ki

Univerzális általános: ENSZ, Univerzális speciális: ENSZ
szakosított intézményei, pl. IMF, ILO, WHO, Regionális általános:
Arab Liga, Afrikai Unió, Amerikai Államok Szervezete,
Partikuláris speciális: NATO, OECD, EBESZ, Európa Tanács

12



NATO
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NATO

• North Atlantic Treaty Organisation

• Észak-atlanti Szerződés Szervezete

• Létrejövetele: 1949. Washingtoni Szerződés

• Alapító 12 állam: Amerikai Egyesült Államok, Egyesült-

Királyság, Benelux-államok, Franciaország, Dánia, Kanada, 

Norvégia, Olaszország, Portugália, Izland

• Magyarország 1999-ben csatlakozott

• 2018-ban 29 tagállama van

• Létrejövetelekor kifejezetten védelmi szervezet volt, ma 

elmozdulás tapasztalható a biztonságpolitika felé
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Washingtoni Szerződés

• Kollektív önvédelem

– Mire kötelesek a részes államok külső katonai fenyegetés 

észlelése, illetve a tagállamok ellen irányuló erőszak alkalmazása 

esetében

– Szerződés 5. cikke – közös védelmi erőfeszítés elve

– 5. cikkhez biztosítékok és korlátozások kapcsolódnak

• Valamelyik tagállamot fenyegető támadás megelőzésére nem 

alkalmazható (lehetőség van a 4. cikk szerinti tanácskozásra)

• Területi hatály korlátozott (Európa, Észak-Amerika)

• Csak fegyveres támadás esetén alkalmazható

• Nem csupán fegyveres erő alkalmazására nyílik lehetőség

• Konszenzussal kell dönteni, kvázi „vétójoga” van minden 

államnak

• Nem jelent automatikus segítségnyújtási kötelezettséget

15



5. Cikk

Közös védelmi erőfeszítés elve

„A Felek megegyeznek abban, hogy az egyikük vagy többjük ellen,
Európában vagy Észak-Amerikában intézett fegyveres támadást
valamennyiük ellen irányuló támadásnak tekintenek; és ennélfogva
megegyeznek abban, hogy ha ilyen támadás bekövetkezik, mindegyikük
az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 51. cikke által elismert egyéni
vagy kollektív védelem jogát gyakorolva, támogatni fogja az ekként
megtámadott Felet vagy Feleket azzal, hogy egyénileg és a többi
Felekkel egyetértésben, azonnal megteszi azokat az intézkedéseket -
ideértve a fegyveres erő alkalmazását is -, amelyeket a békének és
biztonságnak az észak-atlanti térségben való helyreállítása és fenntartása
érdekében szükségesnek tart. Minden ilyen fegyveres támadást és az
ennek következtében foganatosított minden intézkedést azonnal a
Biztonsági Tanács tudomására kell hozni. Ezen intézkedések akkor
zárulnak le, ha a Biztonsági Tanács meghozta a nemzetközi béke és
biztonság helyreállítására és fenntartására szükséges rendszabályokat.”

16



Washingtoni Szerződés

• Szerződés hatálya

– Területi: felek európai vagy észak-amerikai területe és Törökország területe;

Felek egyikének joghatósága alá tartozó, az észak-atlanti térségben a

Ráktérítőtől északra fekvő szigetek, az előbbi területeken a Felek bármelyikének

hajói vagy repülőgépei

– Időbeli: jogilag korlátlan ideig, szerződés nem határozza meg

• Tanácskozási kötelezettség

– A Felek tanácskozni fognak egymással valahányszor bármelyikük véleménye

szerint bármelyik Fél területi épségét, politikai függetlenségét vagy biztonságát

veszély fenyegeti.

– Tanácskozást bármely tagállam kezdeményezheti

• Haderő-fejlesztési kötelezettség

– Felek külön-külön és együttesen, folyamatos és hathatós önsegély és kölcsönös

segítség útján, fenntartják és fejlesztik egyéni és kollektív védelmi képességüket

fegyveres támadással szemben

– Általában GDP legalább 2 százaléka (általában nem valósul meg)

17



Washingtoni Szerződés

• Szerződéshez való csatlakozás

– Félig nyílt szervezet

– A Felek egyhangú megegyezéssel a Szerződéshez való 

csatlakozásra hívhatnak meg bármely más európai államot

• amely képes arra, hogy elősegítse a Szerződés elveinek 

(demokrácia, egyéni szabadság, jogállamiság) 

továbbfejlesztését, és hozzájáruljon az észak-atlanti térség 

biztonságához

– Meghívott állam a Szerződés részesévé válhat, ha csatlakozási 

okiratát az Amerikai Egyesült Államok kormányánál letétbe 

helyezi

• A hatálybalépést követő 20 év elteltével fel lehet mondani a 

szerződést, de szándékáról egy évvel korábban értesíteni kell a 

letéteményes fél kormányát

– Franciaország 1966-ban kivált a katonai szervezetből (2009-ben 

tért vissza), de nem mondta fel a Washingtoni Szerződést 18



Struktúrája
• Polgári és katonai struktúra

• Polgári szervek 

– Észak-atlanti Tanács (Brüsszel): különböző szinteken 
ülésezik, elnök a NATO főtitkár 

• Külügyminiszteri szintű ülésezés: évente egy-két 
alkalommal

• NATO-hoz akkreditált állandó képviselők, a tagállamok 
nagyköveti rangú képviselői

• Állam- és kormányfők: kétévente tartott csúcstalálkozók

• Döntéseit konszenzussal hozza meg, teljes egyetértésre 
kell jutni – hallgatás nem számít ellenzésnek

• Elfogadhatnak: nyilatkozatok, állásfoglalások, 
irányelvek, stratégiai koncepciók, sajtóközlemények

• Lehetőség van nemzetközi szerződések elfogadására is

19



Észak-atlanti Tanács

20



– Nukleáris Tervező Csoport

• NATO nukleáris politikájával, stratégiájával, képességeivel 

kapcsolatos döntések meghozatala

• Franciaország kivételével minden tagállam részt vesz az 

üléseken

• Évente egyszer a védelmi miniszterek szintjén ülésezik

– Védelmi Tervező Bizottság

• A közös védelmi tervezés folyamatába bekapcsolódó 

államok vesznek részt a Bizottságban

– NATO főtitkár

• Hivatali apparátust vezeti

• 2009-2014 Anders Fogh Rasmussen, 

• 2014- Jens Stoltenberg

• Irányítja a munkabizottságok működését

21



• Katonai szervek

– Katonai Bizottság

• Tagállamok vezérkari főnökei vesznek részt és a NATO-
hoz delegált képviselők

• Döntéshozatali jogköre nincsen

• Az Észak-atlanti Tanács döntéseihez nyújt szakmai, 
katonai tanácsokat

– Hadműveleti Parancsnokság (Mons, Belgium)

• NATO valamennyi hadműveletének irányítása

• Alacsonyabb szintű parancsnokságok számát jelentősen 
csökkentették a hidegháború vége óta

• NATO katonai műveleteinek tervezésért és 
végrehajtásáért felel

– NATO átalakításáért felelős Parancsnokság (Norfolk, 
Virginia, USA)

• Egyik strukturális, stratégiai központ

• Fejlesztés, felügyelet 22



NATO korszakok
• 1949-1980-as évek végéig (1991)

– Katonai-védelmi időszak

– Elrettentés, védelem, tagállamok erejének egyesítése a Szovjetunióval 
szemben

– Nemzetközi béke, biztonság fenntartása

• 1990-2001. szeptember 11.

– Partnerség, bővítés, új célkitűzések (pl. környezetvédelem, tudományos 
kutatás)

– Katonai-védelmi szervezetből biztonságpolitikai lett, délszláv-háború

• 2001. szeptember 11-től 2010-ig

– Terrorizmus elleni harc

– Válságkezelés

• 2010-től

– Új típusú bűncselekmények elleni küzdelem pl. cyber-bűncselekmények

– Nyitás a Balkán felé

– Európa biztonsága a fő cél
23



• NATO az utóbbi két évtizedben igyekszik kapcsolatot 

kialakítani a szövetséghez nem tartozó államokkal

• 1994. Partnerség a békéért program

• Mediterrán párbeszéd

• Isztanbuli együttműködés

24



Európa Tanács
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Létrejövetele

• Célja a politikai, kulturális és emberi jogi együttműködés 
fejlesztése

• A politikai alapokon nyugvó együttműködés foglalkoztatta az 
államokat a II. világháború után

• Winston Churchill 1946. szeptember: zürichi beszéd, Európai 
Egyesült Államok megalapítása 

• 1949. május 5-én Londonban írták alá az Európa Tanács alapító 
okiratát – Európa Tanács Statútuma

• 2018-ban 47 tagállama van

• Az alapító tagállamok a Benelux államok, Nagy-Britannia, 
Franciaország, Dánia, Norvégia, Svédország, Írország és 
Olaszország voltak. 

• Magyarország az Európa Tanács 24. tagállamaként 1990. 
november 6-án csatlakozott a szervezethez
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Tagsági követelmények
• A szervezet által meghatározott fő értékek a parlamenti demokrácia, a jog

uralma, a jogállamiság, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságjogok

tiszteletben tartása

• Az európai állam követelménye: az Európai Tanácshoz olyan államok

csatlakozhatnak, amelyek területe egészben, vagy részben Európában

helyezkedik el. Azonban a hagyományos és kulturális kapcsolatok és az

Európa Tanács értékeinek való megfelelés igazolhatják a szervezethez való

csatlakozást.

• Demokratikus jogállamiság követelménye: az állam tiszteletben tartja és

alkotmányos rendszerében megvalósítja a demokratikus jogállamiság

jellemzőit: így a szabad választásokat, szabad sajtót, hatalmi ágak

elválasztását.

• Emberi jogok és alapvető szabadságok, kisebbségek jogainak tiszteletben

tartása.

• Az állam csatlakozik az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, az

Egyezmény ratifikálásával, az egyéni panaszjog lehetőségének biztosításával.

A csatlakozó államnak el kell ismernie az Emberi Jogok Európai Bíróságának

joghatóságát. 27



Szerződésalkotás
• Az Európa Tanács nem rendelkezik önálló jogalkotási 

hatáskörrel

• Fő célja a közös normaalkotás elősegítése

• Több mint 200 egyezményt tárgyaltak és fogadtak el a 
tagállamok

• Az egyezmények témaköre változatos: emberi jogok védelme,
szociális, gazdasági, egészségügyi, kulturális, oktatási,
környezetvédelmi, önkormányzatiság témakörök

• 1950. Róma Emberi Jogok Európai Egyezménye (az emberi
jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában,
1950. november 4-én kelt Egyezmény)

• 1985. Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló
egyezmény

• 1993. A regionális vagy a kisebbségi nyelvek európai kartája

28



Európa Tanács intézményei

• Európa Tanács székhelye Strasbourg (Franciaország), hivatalos

nyelve az angol és a francia

• Miniszteri Bizottság a szervezet legfontosabb döntéshozó és

végrehajtó szerve;

• Parlamenti Közgyűlés az Európa Tanács tanácskozó testülete;

elfogadhat ajánlásokat, határozatokat, véleményeket és

utasításokat

• Titkárság a szervezet irányítását, adminisztratív igazgatását

látja el

• Az Európa Tanács speciális feladatokat ellátó szervei közé

sorolhatók az Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok

Kongresszusa és az Emberi Jogok Európai Bírósága

• Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság: Velencei Bizottság
29



OECD
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OECD
• OECD: Organisation for Economic Co-operation and

Development, Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

Szervezet (1961)

• Elődje: OEEC: Organisation for European Economic

Cooperation, Európai Gazdasági és Együttműködési Szervezet

(1948)

• Marshall-segély elosztására hozták létre, amelyet az Amerikai

Egyesült Államok és Kanada ajánlott fel a II. világháború utáni

újjáépítésre

• Pénzügyi és kereskedelmi korlátok enyhítésére törekedett, az

európai gazdasági integrációt segítő programok kidolgozása

• Magyarország 1996-ban csatlakozott a szervezethez

• Központja Párizs

• Legfejlettebb gazdasággal rendelkező államokat tömöríti pl.

Japán, Ausztrália, USA, Kanada 31



OECD

• Elméleti-gazdasági szervezet, amely statisztikákkal,

kutatásokkal, összehasonlításokkal segíti a gazdasági,

kereskedelem fejlődését

• Számos programja irányul a fejlődő államok felé

• A szervezet célja a jólét és növekedés, a foglalkoztatottság

javítása, a pénzügyi stabilitás elérése és a kereskedelmi piacok

liberalizációja

• Új programjai

– Adózás (kettős adóztatás elkerülése, adókikerülés és

adóparadicsomok felszámolása – egyezményalkotás, transzferárak

kérdése)

– Korrupció elleni harc

– Fizetések liberalizációja
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OECD szervezete

• Tanács

– Tagállamok gazdasági és pénzügyminiszterei

– Nagyköveti szinten, a tagállamok OECD képviseletét vezető nagyköveti rangú

állandó képviselői (Állandó képviselők tanácsa, főtitkár elnököl)

– Egy évre választanak elnököt (miniszteri szinten)

– Üléseken más nemzetközi szervezetek pl. IMF és az Európai Bizottság képviselői

is részt vesznek

• Titkárság

– Döntések előkészítése, bizottságok munkájának segítése, szakpolitikai elemzések

– Tanács 5 évre választja meg a főtitkárt, aki a Titkárságot irányítja

• Bizottságok

– Tagállamok kormányzati képviselői, szakértői

– Munkacsoportokkal együtt számuk eléri a 200-at

• OECD döntéseket és ajánlásokat hoz
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EBESZ

• OSCE: Organisation for Security and Co-operation in Europe

• EBESZ: Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, elődje
EBEÉ, Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet

• Kérdés: hogyan lehet létrehozni egy olyan fórumot, ahol a felek
részlehajlás nélkül, semleges területen tudnak biztonsági kérdésekről
tárgyalni?

• A hidegháborús enyhülési folyamatok nagyban hozzájárultak a
helsinki folyamat létrejöveteléhez, amely elvezetett az Európai
Biztonsági és Együttműködési Értekezlet összehívásához.

• Tágabb értelemben helsinki folyamat alatt az EBEÉ összehívását és
az azt követő találkozókat értjük 1975-től 1990-ig.

• Legnagyobb vívmánya, hogy tárgyalóasztalhoz ültette a két blokk
országait

• Az Állandó Tanács 1994 decemberében, Bécsben ült össze először.
Innen datáljuk az EBEÉ átalakulását valódi szervezetté, az Európai
Biztonsági és Együttműködési Szervezetté
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EBESZ

• Első értekezlet összehívása: 1975. július 30 – augusztus 1.

– Helsinki Záróokmány elfogadása

– A Helsinki Záróokmány lefektette a kelet-nyugati együttműködés

alapelveit.

– Az elfogadott alapelveket három területre lehet sorolni, azok

„három kosárként” lettek ismertek a köztudatban. A dokumentum

így három fő kérdéskörre oszlik:

1. az európai biztonsággal kapcsolatos kérdések (biztonságpolitikai

kosár);

2. együttműködés a gazdaság, a tudomány, a technika és a

környezetvédelem területén (gazdaságpolitikai kosár);

3. együttműködés humanitárius és egyéb területeken (emberi jogi

kosár)
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EBESZ

• Helsinki „dekalóg”

1. Szuverén egyenlőség, a szuverenitásban foglalt jogok tiszteletben

tartása.

2. Tartózkodás az erőszaktól vagy az erőszakkal való fenyegetéstől.

3. A határok sérthetetlensége.

4. Az államok területi épsége.

5. A viták békés rendezése.

6. A belügyekbe való be nem avatkozás.

7. Az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása,

beleértve a gondolat, a lelkiismeret, a vallás és a meggyőződés

szabadságát.

8. A népek egyenjogúsága és önrendelkezése.

9. Az államok közötti együttműködés.

10. A nemzetközi jogi kötelezettségek jóhiszemű teljesítése.
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EBESZ
• Csúcstalálkozók

– 1975. Helsinki, 1950. Párizs, 1992. Helsinki, 1994. Budapest, 1996.
Lisszabon, 1999. Isztanbul, 2010. Astana.

– Nincsen szabály arra, milyen gyakran kell megrendezni

• Felülvizsgálati találkozók

– az megelőző summit értékelése és a következő előkészítésének fóruma

– Csúcstalálkozók helyszínén és Bécsben

• Főtitkár, titkárság

– Thomas Greminger (Svájc, 2017-)

• Vezető Tanács

– 1997 óta a Bécsben működő Állandó Tanács keretében tartja találkozóit

• Állandó Tanács

– Bécs

– EBESZ politikai döntéshozó szerve, amely felelős a szervezet
mindennapos irányításának ellátásért, a Miniszteri Tanács ülései között

• Biztonsági és Együttműködési Fórum

– az európai térség katonai stabilitásának és védelmének növelése
érdekében fejti ki tevékenységét
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EBESZ

• Parlamenti Közgyűlés

– 323 tagja van 56 nemzeti parlamentből, üléseit Koppenhágában tartják

• Elnökség, elnök

– elnöki funkciót betöltő tagállam külügyminisztere tölti be

– Trojka

• Nemzeti Kisebbségek Főbiztosa

– 2017-től Lamberto Zannier

– Hága

– Beavatkozik, mikor a nemzeti kisebbségeket is érintő konfliktushelyzet vagy
belső, tagállami politikai feszültség a kisebbségi jogokat sértő helyzetbe tudna
fordulni

• Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodája

– Jogállamiság, emberi jogok

– Varsó

• Média Szabadságának Megbízottja

– Bécs

– Média és szólás szabadsága
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*A tananyagban felhasznált képek online 

megtalálhatók és szabadon hozzáférhetők.

*A tananyag kizárólag oktatási célból készült.

*A tananyag a Szerző saját szellemi terméke, 

forrásként az adott tárgyhoz megjelölt kötelező 

irodalmi források kerültek felhasználásra.
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Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az 

Európai Unió támogatásával. 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014
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