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Beszámoló a World Academy of  Science, Engineering and Technology szervezésében 
megvalósult “19th International Conference on Law and Social Sciences” konferenciáról 
 

Előadásom címe: 
Calling Someone a Neo-Nazi Not Considered as a Libel - 

Analysis of Judicial Decisions 
Az előadás kulcsszavai: 

legal reasoning, judicial decisions, argumentation, strategic maneuvering 
  

A World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET) idén 2017. március            
9-10-én tartotta meg “19th International Conference on Law and Social Sciences” című            
konferenciáját, melyen Calling Someone a Neo-Nazi Not Considered as a Libel - Analysis of Judicial               
Decisions címmel tartottam előadást. A konferencián kutatási területem eddigi, valamint aktuális           
eredményeiről referáltam, amely tágabb kontextusban a jogi érvelések vizsgálatára, szűkebb          
értelemben a sajtóperek érveléstechnikai elemzésére irányul. 

A konferencián való szereplésem több szempontból segítette doktori tanulmányaimat. Azon          
túl, hogy részvételem a konferencián lehetővé tette, hogy az eddigi, témával kapcsolatos kutatásokban             
feltett kérdések újabb eredményeit bemutassam (a háromszereplős rekonstrukció és az összehasonlítás           
módszertani kérdéseit illetően), lehetőséget adott továbbá arra is, hogy az angol nyelvű            
konferenciaelőadást gyakoroljam, egy nagyobb, interkulturális tudományos közösség előtt.  

Az előadásra PPT prezentációt készítettem, ügyelve arra, hogy a beosztott szekcióm számára            
érdekes, információgazdag tartalommal szolgáljak. Fontos szempont volt továbbá az időkeret          
betartása, ezért már a konferencia előtt több ízben előadtam a tervezett diasort, így készülve arra, hogy                
a kiírt idő függvényében beszéljek. 

Szekciómban számos, különböző területről érkező kolléga adott elő, ami különösen          
érdekfeszítő volt számomra, hiszen így lehetőségem nyílt arra, hogy saját szakterületemen kívüli            
kutatók munkáját is megismerhessem. Mindemellett maga az előadási helyzet, és a visszajelzésként            
kapott reflexiók is sokat segítettek abban, hogyan építsem fel következő prezentációmat, milyen            
további irányokba folytassam a kutatást. Későbbiekban is felhasználható tanácsként hangzott el, hogy            
az előadás közben megengedhető egy-egy jellemző történet rövid felelevenítése, valamint, hogy           
minden esetben érdemes feltüntetni a téma jogtudományi vonatkozásait, számolva azzal, hogy           
elődásomat jogi körben kutatók is szemrevételezik. 

A részvételen túl az előadás alapján írt tanulmányom nemzetközi folyóiratban való           
megjelenése is jelentős hozadéka a konferenciának, és nagyban hozzájárul doktori tanulmányaim           
sikeres elvégzéséhez. 
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