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A Batthyány Tehetség Program  

 

Előszó, illetve köszöntő helyett a Batthyány Lajos Szakkollégium 

2013 és 2015 közötti szakmai tevékenységét, tagságát, eredményeit 

bemutató kötet élén álljon a Batthyány Lajos Szakkollégium – elmúlt 

három évben részben átalakított – tehetséggondozási rendszerének 

rendszerezett bemutatása, azzal a céllal, hogy betekintést nyújtsunk 

abba a rendíthetetlen és sokszínű munkába, amelyet a tehetséges 

hallgatók felkutatása, segítése és útjuk egyengetése érdekében folyta-

tunk a szakkollégiumban. 

Hagyományosan a szakkollégium tehetséggondozás az egye-

temi (főiskolai) képzéshez kötődik. Ezt a szellemiséget fogalmazza 

meg a Szakkollégiumi Charta is, amely szerint a szakkollégium nagy 

hangsúlyt helyez tagjai emberi és szakmai fejlődésére, az alapképzés 

első éveitől az egyetemi, illetve főiskolai képzés végéig. Ez el is fo-

gadható, hiszen a szakkollégiumi tehetséggondozás legfontosabb és 

legszélesebb „munkafelülete” a graduális képzés, azonban nem sza-

bad megfeledkezni arról sem, hogy a szakkollégiumok célja, hogy a 

szakmai tevékenységen túl, a társadalmi problémákra érzékeny ér-

telmiségi réteg kinevelését is megvalósítsa. Ez a cél pedig rögtön 

lehetővé (szükségessé) teszi, hogy kitekintsünk a graduális képzés 

keretei közül és egy időbeli láncra felfűzve három részre tagoljuk a 

szakkollégiumi tehetséggondozási programunkat. 

 

A pregraduális tehetséggondozás 

A tehetséggondozás pregraduális szakasza, ahogy a neve is mutatja, 

az egyetemi (főiskolai) tanulmányok megkezdése előtt álló tehetsé-

ges hallgatók felkutatását jelenti. A szakkollégiumi és általában is az 

összegyetemi tehetséggondozásnak egy elég elhanyagolt része, hi-

szen olyan hallgatókra kell energiát és pénz áldozni, akik lehet, hogy 
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nem is a mi egyetemünkön fognak tovább tanulni. Ennek ellenére a 

pregraduális tehetséggondozás komolyan vétele jelentős pozitívumo-

kat hordoz magában és okos szervezéssel – a szakkollégiumok rend-

szerén keresztül – költséghatékonyan lehet vele statisztikailag is 

kimutatható eredményeket elérni. 

A fő kérdés, hogy mi lehet a pregraduális tehetséggondozás 

hozadéka? Az, hogy a szakkollégium minél több középiskolás hall-

gatót bevonz az egyetemre. Ezt úgy tudja megtenni, ha szolgáltatá-

sokat és lehetőségeket nyújt a felvételi előtt álló hallgatók számára.  

Erre figyelemmel a Batthyány Lajos Szakkollégium két párhu-

zamos projektet indított 2013 őszén, amelyek azóta minden évben 

megszervezésre kerültek.  

Az egyik program egy emelt szintű történelem érettségi felké-

szítő kurzus volt, amely elsődleges célja az, hogy segítséget nyújtson 

a középiskolások számára az érettségire való felkészülésben. E cél 

mellett – másodlagos célként – azt tűztük ki, hogy minél több hallga-

tót bevonzzunk az egyetemre, megismertessük velük a kart, ezáltal, 

ha közvetetten is, de hatást gyakoroljunk a felvételi döntésükre. A 

program kimondottan sikeres volt. Az első évben huszonhat hallgató 

vett részt a tíz alkalmas kurzuson, akik közül öt hallgató felvételt 

nyert a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar valamelyik – jel-

lemzően jogász – képzésére. Az elmúlt évben pedig már több mint 

80 jelentkező volt a kurzusra. 

A másik projekt egy országos esszépályázat meghirdetése volt 

Mondd el a véleményed! címmel. Az esszépályázat olyan témákban 

sarkallta megszólalásra a középiskolás tanulókat, amelyek a legin-

kább érintik a mindennapjaikat. A pályázatra – szintén az első évben 

– több mind húsz esszé érkezett, több mint tíz városból, így kimon-

dottan sikeresnek ítélhető. Az első pályázatot 2013 óta két további 

pályázati kiírás követett, amelyekre már bőven harminc fölötti esszé 

érkezett határainkon belül és határainkon túlról is. Hogy a pályázat – 
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fizikai értelemben véve is – maradandó élmény legyen az indulók-

nak, az esszéket egy kötetbe rendezve jelentetjük meg minden évben. 

Hasonló projektek szervezése energiát és időt igényel, de kivá-

lóan kiegészítik az egyetemi felvételi kampányt, egyúttal már nagyon 

korán képes becsatornázni a szorgalmas, elhivatott és tehetséges 

középiskolás hallgatókat az egyetemi tehetséggondozás rendszerébe, 

így az aktív szakkollégiumi tagság biztosításához is képes hozzájá-

rulni. 

 

A graduális tehetséggondozás 

Mielőtt rátérnék a tehetséggondozási rendszer középpontjában álló 

területre, a graduális tehetséggondozásra, szükséges néhány szót 

ejteni egy keresztülfekvő területről. Ez a terület az egyetemre frissen 

felvételt nyert hallgatók beillesztése a tehetséggondozás rendszerébe. 

Ennek elsődleges eszköze a jellemzően mentor programnak nevezett 

szakkollégiumi tevékenység. A Szakkollégiumi Mentor Program 

keretében szép eredményeket magukénak tudó felsőbb éves szakkol-

légista hallgatók nyújtanak segítséget a gólyáknak az első év köve-

telményeinek teljesítéséhez, az egyetemi beilleszkedéshez, a kezdeti 

hallgatói ügyek sikeres elintézéséhez. A Program eredményei, és a 

Batthyány Lajos Szakkollégium hallgatóinak munkája magáért be-

szél, hiszen az elmúlt hét évből a mentor programban részt vettek 

közül sokan lettek szakkollégistává, és a mentoráltak minden évben 

ott vannak évfolyamuk első tíz legeredményesebb hallgatója között! 

A Program egykori résztvevői között mára több köztársasági ösztön-

díjasunk, évfolyamelsőnk és számos tanszéki demonstrátorunk, va-

lamint nappali és levelező tagozatra felvételt nyert doktori képzés 

előtt álló hallgatónk, sőt egyetemi tanársegédjeink is vannak. A 

Programnak a Szakkollégium fenntartható minőségi és mennyiségi 

tagsági színvonala miatt is nagy jelentősége van, hiszen a Programot 
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eredményesen teljesítők gyorsabban beterelhetők a Szakkollégium 

rendes tagjai közé és a graduális tehetséggondozás keretébe. 

Rátérve a graduális tehetséggondozás területére, rögtön két 

részre célszerű bontani ezt a tevékenység-csoportot: a) a hagyomá-

nyos és b) az új típusú tehetséggondozási programokra. 

A Szakkollégium hagyományos graduális tehetséggondozási 

eszközei között lehet számon tartani: a) a kurzus-rendszer működteté-

sét, b) a szakmai előadások, valamint c) hallgatói konferenciák, illet-

ve d) tudományos konferenciák szervezését. E programelemek közös 

tulajdonsága, hogy a tantermi oktatáson kívüli többlettudás és több-

letismeretek elsajátítását célozzák. A kurzus-rendszer minden szak-

kollégium tevékenységének alfáját jelenti, hiszen a kiscsoportos fog-

lalkozások alkalmasak a gyakorlati ismeretek átadására és többlettu-

dás megszerzésére. A Szakkollégium e szellemiséghez annyit tett 

hozzá, hogy létrehozta az egyéni szakkurzusok rendszerét, amelyben 

a hallgatókat jogalkalmazó szervekhez (bíróság, ügyészség, ügyvé-

dek, közigazgatási szervek) közvetítjük ki, gyakorlati munka végzé-

sének érdekében. A szakmai előadások egy külön program-

csokornak számítanak és céljuk, hogy aktuális jogalkotási, vagy jog-

alkalmazási kérdéseket járjanak végig egy előadás keretében tapasz-

talt oktatók, vagy gyakorlati szakemberek. A hallgatói konferenciák 

célja, hogy egy héttel a kari TMDK konferenciát megelőzően gya-

korlási lehetőséget biztosítsanak egy szakmai zsűri előtt a pályamun-

kák szerzőinek. Végezetül fontos egy szakkollégium életében, hogy 

nagyobb lélegzetvételű, regionális-, vagy országos szintű konferenci-

ákat, konferenciasorozatokat, versenyeket szervezzen, ezzel is de-

monstrálva elkötelezettségét a szakmai tevékenység támogatása mel-

lett.  
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A Szakkollégium új típusú tehetséggondozási elemei közé so-

rolhatóak: a) a folyóirat működtetése, b) tanulmánykötetek összeállí-

tása, c) a Batthyány Műhelytanulmányok sorozat, d) tananyagfejlesz-

tő tevékenység végzése, e) a horizontális nyitás és a f) 

multidiszciplinaritás erősítése, valamint g) a nyári egyetemek szerve-

zése. 

2010-ben a Szakkollégium útjára indította a Diskurzus című 

szakmai-tudományos folyóiratát, amely évi két nyomtatott és változó 

számú elektronikus lapszámmal jelenik meg. Minden megjelenésre 

szánt tanulmányt, írást előzetesen egy tudományos minősítéssel ren-

delkező szakmai lektornak kell jóváhagynia. A Diskurzus egyes lap-

számai és szétbontva az egyes írások is elektronikus változatban 

elérhetőek a honlapunkon (www.blszk.sze.hu) és egyúttal kereshető-

ek a MATARKA rendszerében is. A Diskurzussal állandó publikáci-

ós, megjelenési felületet tudunk biztosítani a tagjaink számára, amely 

komoly előnyt jelent számukra szakmai, tudományos ösztöndíjak 

elnyeréséhez, vagy akár a doktori iskolákba történő felvételükhöz. A 

lap állandó megjelenési felületet biztosít a tagjainkon kívül azoknak 

a doktorandusz hallgatóknak, oktatóknak, akik korábban a Szakkol-

légium tagjai voltak. A Diskurzus különszámai egyúttal felületül 

szolgálnak a Szakkollégium tudományos tanulmányi pályázatain 

megmérettetett, díjnyertes dolgozatok megjelentetésére is. 

2010-ben indult útjára a Szakkollégium tanulmánykötete, 

amelyben a csoportos és egyéni kutatómunkák eredményeit kétéven-

te közzétesszük. A tanulmánykötetekben már elismert és díjazott, 

illetve még díjazás előtt álló, hosszú kutatások eredményei képződ-

nek le, megmutatva azt, amire ma Magyarországnak és a magyar 

felsőoktatásnak a legnagyobb szüksége van: a minőségközpontú 

szemlélet és a tehetséggondozás fontosságát, támogatásának eredmé-

nyességét. 2014-ben már a harmadik kötet jelent meg, amely legna-

gyobb újdonsága, hogy idegen nyelvű – angol és német – publikáci-
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ókat tartalmaz. A tanulmányköteteink, akárcsak a folyóiratunk, elekt-

ronikusan elérhetők a honlapunkon és szintén állandó publikációs 

felületet biztosítanak a tagjaink akár magyar, akár idegen nyelvű, 

nagyobb terjedelmű munkáik számára. 

2015-ben a publikációs lehetőségek szélesítését célozva, illet-

ve a szakkollégisták több éves aktív tevékenységének elismerésének 

biztosítása érdekében elindítottuk a Batthyány Műhelytanulmányok 

sorozatot, amely keretében végzős szakkollégisták diplomamunkáit 

jelentetjük meg, lektorált, egységes szempontok szerint szerkesztett 

és nyomdai úton is előállított formában. 

Az új típusú programelemek között a Szakkollégium azt a célt 

tűzte ki magának, hogy szerepet vállal a jogi-igazgatási képzéssekkel 

kapcsolatos tananyagfejlesztő tevékenységében is. Ennek eredmé-

nyeként a Szakkollégiumban már évek óta működő Jogtörténeti kuta-

tócsoport keretében, több jogtörténeti forrás- és szöveggyűjtemény 

jelent meg. A kötetek egy, a magyar szakirodalomban kevéssé feltárt 

és elemzett jogterület szabályozási hátterével foglalkoznak, és ezen 

keresztül mutatják be a modern magyar állam egyik jelentős jogi 

dimenzióját, amely békeidőben is több százezer emberre terjedt ki, 

míg a háborúk és különösen az első világháború alatt több millió főre 

gyakorolt hatást. Másrészről a kötetek – a nagyrészt csak levéltárak-

ban és központi könyvtárakban elérhető jogforrások egy helyen köz-

lésével – olyan hiánypótló munkát végeznek el, amely a korabeli 

szabályozás közzé tételével a hazai alkotmány- és jogtörténeti isme-

reteink pontosításához adhat támpontot, de akár a kortárs szabályo-

zás elemzéséhez is fontos forrásokhoz segítheti az érdeklődőket. A 

kötet a tudományos jelentősége mellett felhasználható a jogászkép-

zésben: a Magyar Alkotmánytörténet és a Magyar Jogtörténet tár-

gyak tekintetében, valamint Karunkon a témával foglalkozó több 

fakultatív előadás keretében is. 
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A horizontális nyitás és a multidiszciplinaritás erősítése szoros 

összefüggésben van egymással. Ezen tehetséggondozási elemek lé-

nyege, hogy a tagjaink számára a szorosabb tudományterületünkön 

kívüli, azonban ahhoz kapcsolódó ismeretek átadására alkalmas 

programokat dolgozzunk ki. A Szakkollégium esetén ez a kitekintés 

nagyon hasznos a közgazdaságtan tudományterülete felé, amely ki-

emelten hasznos ismereteket nyújt a jogi szabályozás mögött álló 

(gazdasági) indokokkal kapcsolatban. Erre figyelemmel közgazdasá-

gi tematikájú kurzusokat állítunk össze, szoros kooperációban a 

Kautz Gyula Szakkollégiummal. 

Végezetül a Batthyány Lajos Szakkollégium új típusú tehet-

séggondozási programjai között foglal helyet a Nyári Egyetemek 

szervezése. A Szakkollégium – már tradicionálisnak is tekinthetően –

2013 és 2015 között a kilencedik és tizedik alkalommal rendezte meg 

a Batthyány Summer Schoolt. A Nyári Egyetem elsősorban külföldi 

graduális és doktori tanulmányokat folytató hallgatóknak szól, de 

nyitott a magyar érdeklődők számára is. A szakmai programokat –

amelyek munkanyelve az angol – kulturális programok egészítik ki 

(kirándulás, bográcsozás, kulturális estek). A program remek lehető-

séget biztosít a szakkollégistáknak arra, hogy gyakorolják nyelvtudá-

sukat, ismeretségeket kössenek külföldi hallgatókkal és megismerje-

nek más kultúrákat. 

 

A posztgraduális tehetséggondozás 

A pregraduális tehetséggondozáshoz hasonlóan a posztgraduális 

tehetséggondozásnak is kiegészítő szerepe van a Szakkollégium te-

hetséggondozási rendszerében. Célja elsődlegesen a kutatni és oktat-

ni vágyó hallgatóink becsatornázása a doktori képzésbe, valamint az 

egykori tagok bevonása a képzési rendszerbe. E célokra figyelemmel 

a Szakkollégium informális kapcsolat kialakítására törekszik a Dok-

tori Iskolával, amelynek eredményeként az elmúlt években a nappali 
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ösztöndíjas doktorandusz hallgatók szinte kizárólag volt szakkollé-

gisták közül kerültek ki, amellyel egyúttal a Kar utánpótlásának biz-

tosításában is fontos szerepet tölt be a közösség.  

 

Záró gondolatok  

A Szakkollégium a társadalmi kérdésekre fogékony, szakmailag 

kimagaslóan képzett értelmiségi réteg utánpótlását szolgálja. Ennek 

elérése érdekében komplex tehetséggondozási rendszert működtet, 

amely egyaránt magában foglalja az egyetem előtt álló tehetségek 

felkutatását, az egyetemisták szakmai, tudományos és közösségi 

nevelését, valamint a tehetséges és elhivatott hallgatók bekapcsolását 

a doktori képzés keretében megvalósuló tehetséggondozásba, illetve 

utánpótlás-nevelésbe. E rövid áttekintést Báró Eötvös József szavai-

val zárom, aki szerint: „A vas maga sem állhat ellen az időnek, s 

ilyen az ember. Ha munkára használják, elkopik, ha a földön hever, a 

rozsda emészti meg. Miután már veszni kell, jobb százszor elkopni, 

mint elrozsdásodni.”  

 

dr. Kálmán János 

igazgató 

 



 



 



 

TUDOMÁNYOS OLDALAK 
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SZAKMAI- ÉS TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGUNKRÓL 

ÁLTALÁBAN 
 

A Batthyány Lajos Szakkollégium a Széchenyi István Egyetem Deák 

Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának legtehetségesebb jogász és 

igazgatás szakos hallgatóinak gyűjtőhelye, ennek okán elsődleges 

feladata ezen tehetségek felkutatása és mint tehetséggondozó mű-

hely, szakmai és tudományos fejlődésük, valamint kibontakozásuk 

terepének megteremtése, ezen képességek kiaknázásának segítése, 

ösztönzése. Ez a törekvés ölt testet az egyes szakkurzusokban, a Tu-

dományos és Művészeti Diákköri Konferenciákban, különböző 

szakmai-tudományos pályázatokon való részvétel során, egy-egy 

tudományos publikációban, továbbá az egyes különleges témakörö-

ket boncolgató rendezvényekben. 

A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MOZGALOM 
 

Folytatva a korábbi évek hagyományait a Kar TMDK dolgozatainak 

döntő többsége szakkollégiumi hallgatók kutató tevékenységéhez 

köthető. A szakkollégistáink által elkészített dolgozatok aránya az 

összes dolgozathoz viszonyítva a 2013-2015-ös időszakban tovább 

emelkedett, amit bizonyít az is, hogy volt olyan TMDK forduló, ahol 

ez az arány 90% fölé nőt. A legékesebben ezt mégis az OTDK-ra 

nevezett és ott eredményt elért dolgozatok száma mutatja, hiszen a 

Kar által nevezett 25 dolgozatból 21-et szakkollégisták készítettek, 

míg a díjazottak kettő kivételtől eltekintve mind a szakkollégiumunk 

hallgatói. Ezen eredményes szerepléshez nyilvánvalóan szükség volt, 

arra a tutori rendszerre, amely az évek során a volt szakkollégisták-

ból jött létre, így többek között dr. Erdős Csaba, dr. Farkas Ádám, dr. 

Kálmán János, dr. Keserű Barna Arnold és dr. Smuk Péter áldozatos 

konzulensi munkája emelendő ki. 
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VERSENYZŐINK A 2013/2014. TANÉV ŐSZI TMDK-N 
 

 Buchinger Ágnes: A családon belüli erőszak elleni küz-

delem kriminálpolitikai kérdései 

 Czebe András: Az erőszakos nemi deliktumok szabá-

lyozásának egyes kérdései 

 Gálicz Boglárka: A legártatlanabbak védelmében, 

avagy az abortusz és az újszülött sé-

relmére elkövetett emberölés összeha-

sonlító elemzése büntetőjogi vonatko-

zásban 

 Kelemen Roland: Az elkülönült magyar katonai igaz-

ságszolgáltatás szervezetének közel 

fél évszázada 

 Komp Bálint János: A nemi erkölcs elleni bűncselekmé-

nyek atipikus szabályozása a bírói 

gyakorlat tükrében 

 Pongrácz Dávid: Véleményszabadság vs. közösségek 

méltósága 

 Vulcz Lilla: A Nemzetközi Fejlesztési Együttmű-

ködés kétes jövője 
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VERSENYZŐINK A 2013/2014. TANÉV TAVASZI TMDK-N 
 

 Antal Orsolya: Az amerikai alkotmány fejlődéstörté-

nete és vívmányai 

 Csitei Béla: A felelősségtan identifikációs elmélete 

 Dobos Evelin: Az Alkotmánybíróság intézménye vál-

tozó közjogi környezetben 

 Hancz Patrik: U. S. FCPA – A külföldi korrupciós 

gyakorlatról szóló törvény alapfo-

galmai és joghatósági kérdései 

 Horváth István, 

 Tulok Violetta: Az alapjogok korlátozásának vizsgá-

lata a munkajog keretein belül 

 Kádi Szabina: Törvény által védve – A védelemhez 

való jog magyar szabályozása a bün-

tetőeljárási törvény tükrében 

 Kelemen Roland, 

 Pataki Márta: A kibertámadások nemzetközi jogi 

relevanciája 

 Molnár Dóra: A népszavazás és a népszavazási eljá-

rás az új törvény tükrében – különös 

tekintettel az alkotmányjogi panasz 

jogorvoslati eljárásban betöltött sze-

repére 
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 Váradi-Tornyos  

 Bálint: Hivatal a keleti végeken – A dél-

koreai és a magyar bürokrácia alap-

vonalai 

 

VERSENYZŐINK A 2014/2015. TANÉV ŐSZI TMDK-N 
 

 Csitei Béla: A kitagadási okok tartalma, avagy 

észrevételek az új Ptk. öröklési jogi 

könyvéhez 

 Dobos Evelin: Az Alkotmánybíróság intézményének 

létjogosultsága Magyarországon, 

avagy mit üzennek az alkotmánybíró-

sági modellek? 

 Eőry Dzsenifer: Külföldiek ingatlanszerzése Magyar-

országon 

 Farkas Alexandra: A határon túli magyarság helyzetének 

alkotmányjogi aspektusai – különös 

tekintettel a felvidéki magyarokra 

 Hegedűs Laura: A társszabályozás vizsgálata a ma-

gyarországi és a külföldi médiaigaz-

gatás tükrében 

 Horváth Balázs  

 András: Környezetvédelem és polgári jog, 

avagy polgári jogi eszközök a környe-

zet megóvásáért 
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 Kelemen Roland: Sajtó és sajtószabadság szabályozása 

Magyarországon, 1780-1918, különös 

tekintettel az első világháborús jogal-

kotásra 

 Kelemen Roland, 

 Pataki Márta: Az alsó- és középfokú építésrendészeti 

jog változásai a járások felállításával 

 Király Péter Bálint: Gondolatok a devizahiteles perek 

margójára 

 Kobl Tamás: A vezető tisztségviselők polgári jogi 

felelőssége 

 Kovács Balázs: A szabálysértések miatt alkalmazandó 

jogkövetkezmények kikényszeríthető-

ségének aggályai 

 Kovács-Fáber  

 Krisztina: Az egyenlő bánásmód követelménye 

és a zaklatás kérdése a magyar al-

kotmányos rendszerben 

 Kummer Máté: A jogi személyek büntetőjogi felelős-

sége, különös tekintettel a velük 

szemben alkalmazható szankciókra 

 Léhner Eszter: Tanúbizonyítás a polgári perben 

 Lengyel Csilla: Hitújítás és ellenreformáció hazánk-

ban 
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 Nagy Szintia Mirtill: Rend és fegyelem: A függelmi viszo-

nyok jelentősége a magyar katonai 

büntető anyagi jogban 

 Pongrácz Dávid: A gyűlöletbeszéd elleni harc polgári 

jogi eszközei 

 Pődör Lea: Gondolatok a közfoglalkoztatási jog-

viszony munkajogi összefüggéseiről 

 Sarlós Georgina: „Azonos tisztelettel” – Az esélyegyen-

lőség célterületei és az Egyenlő Bá-

násmód Hatóság gyakorlata a társa-

dalmi hozzáállás szemszögéből 

 Szentgyörgyvári  

 Tamás: Az idegenrendészet önálló jogi szabá-

lyozásának kezdetei és centralizációja 

hazánkban 

 Szombathelyi  

 Krisztina: A felsőoktatási autonómia értelmezé-

se és helyzete Magyarországon 

 Ujvári Petra: „Divatjog a kifutón.” A divatipar 

oltalmazhatóságának lehetőségei a 

szellemi tulajdonjogok tükrében 

 Unger Nikolett: A tisztességes eljáráshoz való jog az 

ügyáthelyezés tükrében 
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 Váradi-Tornyos  

 Bálint: „Quo Vadis Kung Fu-Ce?” Avagy 

kulturális globalizáció a dél-koreai 

konfuciánus alapokban 

 Welmann Barna  

 Bence: Birtokos eset, avagy a birtok az új 

Ptk-ban, és ahogyan eljutottunk oda 

 

VERSENYZŐINK A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEMEN 

MEGRENDEZETT XXXII. OTDK-N 

 

 Csitei Béla: A kitagadási okok tartalma, avagy 

észrevételek az új Ptk. öröklési jogi 

könyvéhez (I. helyezés, különdíj) 

 Dobos Evelin: Az Alkotmánybíróság intézményének 

létjogosultsága Magyarországon, 

avagy mit üzennek az alkotmánybíró-

sági modellek? 

 Gálicz Boglárka: A legártatlanabbak védelmében, 

avagy az abortusz és az újszülött sé-

relmére elkövetett emberölés összeha-

sonlító elemzése büntetőjogi vonatko-

zásban 
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 Hancz Patrik: U.S. Foreign Corrupt Practices Act – 

a külföldi korrupciós gyakorlatról 

szóló törvény hatálya és a magyar 

korrupciós bűncselekmények szabá-

lyozásának kérdései 

 Hegedűs Laura: A társszabályozás vizsgálata a ma-

gyarországi és a külföldi médiaigaz-

gatás tükrében (II. helyezés) 

 Horváth Balázs  

 András: Környezetvédelem és polgári jog, 

avagy polgári jogi eszközök a környe-

zet megóvásért 

 Kádi Szabina: Törvény által védve – a védelemhez 

való jog magyar szabályozása a bün-

tetőeljárási törvény tükrében 

 Kelemen Roland: Az elkülönült magyar katonai igaz-

ságszolgáltatás szervezetének közel 

fél évszázada (különdíj) 

 Kelemen Roland, 

 Pataki Márta: A kibertámadások nemzetközi jogi 

relevanciája 

 Kelemen Roland, 

 Pataki Márta: Az alsó- és középfokú építésrendészeti 

jog változásai a járások felállításával 
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 Király Péter Bálint: Gondolatok a devizahiteles perek 

margójára 

 Kobl Tamás: A vezető tisztségviselők polgári jogi 

felelőssége (II. helyezés, különdíj) 

 Molnár Dóra: A népszavazás és a népszavazási eljá-

rás az új törvény tükrében – különös 

tekintettel az alkotmányjogi panasz 

jogorvoslati eljárásban betöltött sze-

repére (II. helyezés) 

 Nagy Szintia Mirtill: Rend és fegyelem: a függelmi viszonyok 

jelentősége a magyar katonai büntető 

anyagi jogban 

 Pongrácz Dávid: A gyűlöletbeszéd elleni harc a polgári 

jog eszközeivel 

 Pődör Lea: Gondolatok a közfoglalkoztatási jog-

viszony munkajogi összefüggéseiről 

 Szentgyörgyvári  

 Tamás: Az idegenrendészet önálló jogi szabá-

lyozásának kezdetei és centralizációja 

hazánkban (különdíj) 

 Ujvári Petra: „Divatjog a kifutón” – a divatipar 

oltalmazhatóságának lehetőségei a 

szellemi tulajdonjogok tükrében (kü-

löndíj) 
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 Unger Nikolett: A tisztességes eljáráshoz való jog az 

ügyáthelyezés tükrében (különdíj) 

 Váradi-Tornyos Bálint: „Quo vadis Kung Fu-Ce?” – avagy 

kulturális globalizáció a dél-koreai 

konfuciánus alapokban 

 Vulcz Lilla: A Nemzetközi Fejlesztési Együttmű-

ködés kétes jövője 

 

A II. polgári jogi tagozat bírálói emellett akként határoztak, hogy 

Szombathelyi Krisztina opponenciája minősült a legjobbnak a tago-

zati ülésen. 
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DEMONSTRÁTORAINK 

2013/2014. tanévben 

 

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék 

Antal Orsolya 

Dobos Evelin 

Kádi Szabina 

Molnár Dóra 

Pongrácz Dávid 

Bűnügyi Tudományok Tanszék 

Gálicz Boglárka 

Hancz Patrik 

Komp Bálint 

Szabó Enikő 

Jogtörténeti Tanszék 

Csitei Béla 

Kelemen Roland 

Pődör Lea 

Szentgyörgyvári Tamás 

Közigazgatási- és Pénzügyi Jogi Tanszék  

Hegedűs Laura 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék  

Eőry Dzsenifer 

Kobl Tamás 

Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék  

Vulcz Lilla 

 



 

26 

 

Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék  

Trenyisán Máté 

Tulok Violetta 

 

2014/2015. tanévben 

 

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék 

Dobos Evelin 

Pongrácz Dávid 

Bűnügyi Tudományok Tanszék  

Gálicz Boglárka 

Jogelméleti Tanszék  

Lengyel Csilla 

Váradi-Tornyos Bálint 

Jogtörténeti Tanszék 

Csitei Béla 

Juhász Lívia 

Kelemen Roland 

Szentgyörgyvári Tamás 

Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék  

Kobl Tamás 

Pődör Lea 

Közigazgatási- és Pénzügyi Jogi Tanszék  

Hegedűs Laura 

Sarlós Georgina 
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Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék  

Pataki Márta 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék  

Eőry Dzsenifer
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A BATTHYÁNY HALLGATÓI KONFERENCIÁK 
 

Szakkollégiumunk már évek óta fennálló hagyományként minden 

félévben – OTDK félévek kivételével – meghirdeti a Batthyány 

Hallgatói Konferenciát, melynek célja, hogy a Kar hallgatóinak 

újabb fórumot teremtsen arra, hogy tudományos kutatásaik eredmé-

nyeit bemutassák, megismertessék a szélesebb közönséggel, még-

hozzá díjazás ellenében. A Hallgatói Konferencia egyszerre egy kü-

lönálló lehetőség és a megrendezés időpontjára tekintettel egyfajta 

felkészülés is, hiszen rendszerint néhány héttel az intézményi TMDK 

forduló előtt kerül megrendezésre, hogy a zsűri és hallgatóság előtt 

történő szereplés útján segítséget nyújtson a vállalkozó szellemű 

hallgatóknak. 
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2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV HALLGATÓI  

KONFERENCIÁINAK ELŐADÓI 
 

 Buchinger Ágnes: A családon belüli erőszak elleni küz-

delem kriminálpolitikai kérdései 

 Gálicz Boglárka: A legártatlanabbak védelmében, 

avagy az abortusz és az újszülött sé-

relmére elkövetett emberölés összeha-

sonlító elemzése büntetőjogi vonatko-

zásban 

 Hancz Patrik: Adalék az amerikai korrupciós szabá-

lyozás vizsgálatához - A U.S. Foreign 

Corrupt Practices Act és annak gya-

korlata a Magyar Telekom jogeseten 

keresztül 

 Komp Bálint: A kiskorúak sérelmére elkövetett nemi 

erkölcs elleni bűncselekmények hazai 

szabályozása - Különös tekintettel a 

bírói gyakorlat atipikus megjelenési 

formáira 

 Pongrácz Dávid: Véleményszabadság vs. közösségek 

méltósága 

 Szabó Enikő: Bűn(halmazat) és bűnhődés – Adap-

táció „régen” és „ma” 
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 Tüű-Szabó Norbert: Az uzsora és a feltűnő értékarányta-

lanság az új polgári törvénykönyv 

tükrében 

2013/2014. TANÉV TAVASZI FÉLÉV HALLGATÓI  

KONFERENCIA ELŐADÓI 

 

 Csitei Béla: A felelősségtan identifikációs elmélete 

 Horváth István, 

 Tulok Violetta: Az alapjogok korlátozásának vizsgá-

lata a munkajog keretein belül 

 Váradi-Tornyos Bálint: Hivatal a keleti végeken 

 

2014/2015. TANÉV ŐSZI FÉLÉV HALLGATÓI KONFERENCIA 

ELŐADÓI 

 

 Csitei Béla: A kitagadási okok tartalma, avagy 

észrevételek az új Ptk. öröklési jogi 

könyvéhez 

 Dobos Evelin: Az Alkotmánybíróság intézményének 

létjogosultsága Magyarországon, 

avagy mit üzennek az alkotmánybíró-

sági modellek? 

 Hegedűs Laura: A társszabályozás vizsgálata a ma-

gyarországi és a külföldi médiaigaz-

gatásban 
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 Király Péter Bálint: Gondolatok a devizahiteles perek 

margójára 

 Kummer Máté: A jogi személyek büntetőjogi felelős-

sége, különös tekintettel a velük 

szemben alkalmazható szankciókra 
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HALLGATÓI EREDMÉNYEK ÉS ÖSZTÖNDÍJAK 

 

Szakkollégistáink a 2013-2015-ös időszakban is rendkívül sikeresek 

voltak mind a köztársasági ösztöndíjak, mind a különböző szakmai-

tudományos pályázatokon elért eredmények tekintetében. 

 

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJASOK 

 

Köztársasági ösztöndíjasaink 2013/2014. tanévben 

 

Hancz Patrik 

Hegedűs Laura 

Komp Bálint 

Trenyisán Máté 

 

Köztársasági ösztöndíjasaink 2014/2015. tanévben 

 

Gálicz Boglárka 

Hegedűs Laura 

Kobl Tamás 

Vulcz Lilla 
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UNIVERSITAS ÖSZTÖNDÍJASOK 

 

Universitas ösztöndíjasaink 2013/2014. tanévben 

 

Eőry Dzsenifer 

Gálicz Boglárka 

Hancz Patrik 

Hegedűs Laura 

Kobl Tamás 

Marton Melitta 

Molnár Dóra 

Partos Csilla 

Pődör Lea 

Szentgyörgyvári Tamás 

Trenyisán Máté 

 

Universitas ösztöndíjasaink 2014/2015. tanévben 

 

Csitei Béla 

Farkas Alexandra 

Horváth Balázs András 

Király Péter Bálint 

Pődör Lea 

Szentgyörgyvári Tamás 
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SZAKMAI- ÉS TUDOMÁNYOS DÍJAZOTTAINK 

 

 Csitei Béla: II. helyezés a XII. Országos Munkajo-

gi Jogesetmegoldó és Perbeszédver-

seny bíró kategória. 

 Különdíj a II. Országos Büntetőjogi 

Perbeszédversenyen védő kategóriá-

ban. 

 Magyar Országos Közjegyzői Kama-

ra ösztöndíjasa. 

 Hegedűs Laura: II. helyezés a Közigazgatási és Igaz-

ságügyi Minisztérium által meghirde-

tett „Szerinted…?” elnevezésű tudo-

mányos pályázaton. 

 Díjazás a Nemzeti Média és Hírközlé-

si Hatóság Médiatudományi Intézeté-

nek pályázatán. 

 Kelemen Roland: III. helyezés a Magyar Katonai Jogi 

és Hadijogi Társaság által meghirde-

tett Inter arma silent leges elnevezésű 

tudományos pályázaton. 

 Díjazás a Nemzeti Média és Hírközlé-

si Hatóság Médiatudományi Intézeté-

nek pályázatán. 
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 Kelemen Roland, 

 Pataki Márta: III. helyezés a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Rendészetelméleti Kutató-

műhely által meghirdetett országos 

tudományos pályázaton főisko-

lás/egyetemista kategóriában. 

 Különdíj az Országos Bírósági Hiva-

tal által meghirdetett Mailáth György 

Tudományos Pályázaton büntetőjogi, 

joghallgatói kategóriában. 

 Krizsán János: III. helyezés a Közigazgatási és Igaz-

ságügyi Minisztérium által meghirde-

tett „Szerinted…?” elnevezésű tudo-

mányos pályázaton. 

 Pataki Márta: I. helyezés a Közigazgatási és Igaz-

ságügyi Minisztérium által meghirde-

tett „Szerinted…?” elnevezésű tudo-

mányos pályázaton. 

 Pődör Lea: I. helyezés a XII. Országos Munkajogi 

Jogesetmegoldó és Perbeszédverseny 

alperes kategória. 

 Szentgyörgyvári  

 Tamás: Különdíj a Magyar Katonai Jogi és 

Hadijogi Társaság által meghirdetett 

Inter arma silent leges elnevezésű tu-

dományos pályázaton. 
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KIADVÁNYOK 

 

Szakkollégiumunk a 2013-2015 közti időszakban minden elvárást 

túlszárnyalva megsokszorozta tudományos kiadványainak számát. 

Ezen időszak „terméke” a szokásosnak mondható szakkollégiumi 

tudományos folyóirat, a Diskurzus, a hallgatók tanulmányaiból ösz-

szeállt tanulmánykötet, a tananyagfejlesztő tevékenység eredménye-

ként megjelenő kiadványaink (történelem-felkészítő előadássorozat 

anyaga, jogforrásgyűjtemények), több idegen nyelvű kötet, a Mondd 

el a véleményed! pályázat díjazott munkáit tartalmazó esszégyűjte-

mények, valamint az Állam – Válság – Pénzügyek konferenciasoro-

zat kötetei. Mindenképpen kiemelendő a sorból a dr. Kálmán János 

igazgató által megálmodott és életre hívott Batthyány Műhelytanul-

mányok elnevezésű sorozat, amely a végzős, többéves kutatást foly-

tató szakkollégistáknak nyújt lehetőséget szakdolgozataik nyomtatott 

és elektronikus formában történő publikálására. Fontos kiemelni, 

hogy ezen kiadványok megjelentetésére a Szakkollégium széleskörű 

pályázati tevékenysége biztosítja a pénzügyi forrást, így a szakkollé-

giumi publikációs tevékenység minden szempontból önfenntartó. A 

következőkben megjelenésük sorrendjében ezeket mutatjuk be rövi-

den. 
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DISKURZUS, A BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUM  

TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 

 

A Szakkollégium kiadványai közül egyértelműen kiemelkedik a 

Diskurzus, a 2015-ben immár ötödik – egy szakkollégiumi tudomá-

nyos lap tekintetében jubileuminak is tekinthető – évfolyamával 

megjelenő tudományos folyóirat, amely minden számában a Szak-

kollégium jelenlegi és egykori tagjainak kíván lehetőséget biztosítani 

arra, hogy szakmai, tudományos munkásságuk eredményeit, rész-

eredményeit – lektorált – folyóiratban is közre-adhassák. A 2015-ös 

jubileumi évfolyam több tekintetben is a folyóirat modernizálását 

valósította meg. Egyrészt már egy megújult, rendkívül tetszetős kül-

sővel jelent meg, amely dr. Keserű Barna Arnold, a Szakkollégium 

igazgatóhelyettesének munkáját dicséri. Másrészt a tudományos 

folyóiratokkal szembeni általános elvárásoknak is megpróbál eleget 

tenni azzal, hogy az egyes tanulmányok magyar és angol nyelvű 

absztraktjait, valamint a tanulmányok legfontosabb kulcsszavait – 

szintén magyar és angol nyelven – is tartalmazza. Az elmúlt években 

a Diskurzus szerkesztősége is többször változott, amely nyilvánvaló 

következménye a hallgatók általi aktív közreműködésnek. 2014 őszé-

től a főszerkesztői feladatokat dr. Kálmán János, a Szakkollégium 

igazgatója vette át, mellette – 2015 év végéig – szerkesztőként 

Szentgyörgyvári Tamás működött közre. 2013 és 2015 között Csitei 

Béla, Gálicz Boglárka, Hegedűs Laura, Szépvölgyi Enikő és Takó 

Dalma látták el a Diskurzus olvasószerkesztői feladatait. 
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LEGAL STUDIES ON THE CONTEMPORARY HUNGARIAN 

LEGAL SYSTEM 

 

2013 őszén a Szakkollégium nagyot álmodott és elég erősnek érezte 

magát ahhoz, hogy hallgatóinak tudományos munkásságát már ne 

csak Magyarországgal, de a világgal is megossza. 

Klebelsberg Kunó szerint „a külföldön való hatás szempontjá-

ból nem passzív, hanem aktív nyelvismeretre van szükség.” Mélysé-

gesen egyetértve ezzel a gondolattal, a Szakkollégium e kötet elké-

szültével azt is bizonyította, hogy hallgatói és egykori tagjai rendel-

keznek azokkal a készségekkel és képességekkel, amelyek alkalmas-

sá teszik őket arra, hogy ne csak Európában, de az egész világon is 

megállják a helyüket, hiszen szorgalmasak, kitartóak, alázatosak és, 

ami a legfontosabb, tehetségesek. 

Eötvös gondolatait a fejünkben tartva, a Szakkollégium tudo-

mányos tevékenysége során mindig szakmai alázattal fordult az 

egyes tudományos kérdések felé és soha nem titkolt alapelve volt, 

hogy a tagjaitól hallgató korukban is magas szakmai színvonalat 

várjon el. Hiszen ez a tehetséggondozás célja! A tehetség nem ma-

radhat kihasználatlanul, ahogy a vas sem heverhet pamlagon. A te-

hetség akkor bontakozik ki, ha megkapja azokat a célokat, amelyek 

elérése érdekében érdemes tenni, érdemes dolgozni. 

E kötet esetében ez a cél a Szakkollégium tudományos ered-

ményeinek idegen nyelven való bemutatása volt, amellyel a Szakkol-

légium demonstrálta, hogy gondolkodásmódjában magyar, de ez a 

magyarság ezer szállal kötődik egy nagyobb közösséghez, az Euró-

pai Unióhoz is. Ahogy a latin közmondás tartja quot capita, tot 

sententiae, erre figyelemmel e kötet tudományos eredményei szán-

dékosan nem rendezhetőek egy gondolati ív alá, a közös pont a 

Szakkollégiumhoz való kötődés. Ez azonban lehetőséget biztosít arra 

is, hogy bárki könnyen megtalálja az érdeklődésének leginkább meg-

felelő témát a kötet munkái között. 
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JOGFORRÁSGYŰJTEMÉNYEK – VÁLOGATÁS A MODERN  

MAGYAR HONVÉD-KATONAI BÜNTETŐ JOGHISTÓRIA  

FORRÁSAIBÓL 

 

Ezen jogforrás-válogatások Szakkollégiumunk és a Katonai Jogi és 

Hadijogi Társaság közös gyermekei, melyeknek célja egy a magyar 

szakirodalomban kevésbé feltárt jogterület szabályozási hátterének 

összegyűjtése, rendszerezése és bemutatása, ezáltal felvázolva a mo-

dern magyar állam egyik jelentős jogi dimenzióját, mely békeidőben 

is több százezer emberre terjedt ki, míg háború idején több millió 

ember sorsát befolyásolta. A kötetek bevezető tanulmányokat tartal-

maznak, amelyek segítséget, iránymutatást nyújtanak az olvasók 

számára a vizsgált korszak könnyebb átlátásához, megértéséhez. Az 

első két kötet dr. Farkas Ádám főhadnagy és volt szakkollégista, a 

Szakkollégium volt igazgatója több éves áldozatos munkájának 

eredménye; ezen kutatómunkához csatlakozott dr. Kelemen Roland 

egyetemi tanársegéd, szintén volt szakkollégiumi hallgató, így a 

harmadik kötetet már közösen állították össze. 
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A MONDD EL A VÉLEMÉNYED! CÍMŰ ESSZÉKÖTETEK 

 
A Batthyány Lajos Szakkollégium 2013-ban első ízben hirdette meg 

a Mondd el a véleményed! című, középiskolásoknak szánt esszépá-

lyázatát. A pozitív hallgatói fogadtatásnak köszönhetően az esszépá-

lyázat minden évben – már „hagyománynak” is tekinthetően ősszel – 

meghirdetésre kerül és az elmúlt években folyamatosan növekvő 

népszerűségnek örvend. Mind a többszöri eredményes kiírás, mind 

pedig a beérkezett nagyszámú és színvonalas pályamű bizonyítja, 

hogy a Szakkollégiumnak sikerült megszólítania azokat a középisko-

lás hallgatókat, akik bátran képesek megfogalmazni véleményüket, 

napjaink aktuális problémáival kapcsolatban. Ezen pályázatok leg-

jobb pályamunkáit foglalja magába azon két kötet, amelyeket előbb 

Gömbös Csilla volt szakkollégista, senior tag, majd pedig Gálicz 

Boglárka választmányi elnök szerkesztett. 
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GLOBAL AND LOCAL ISSUES FROM THE ASPECTS OF LAW AND 

ECONOMY 

 

A Szakkollégium 2014. július 13-19. között kilencedik alkalommal 

rendezte meg a Batthyány Nyári Egyetemet/Batthyány Summer 

School-t. A nyári egyetem plenáris előadásainak, valamint a résztve-

vők előadásainak angol nyelvű, szerkesztett változatát dolgozta össze 

egy magas színvonalú konferenciakötetbe Gömbös Csilla, dr. Kál-

mán János és dr. Keserű Barna Arnold. 
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OPTIMI NOSTRI – DÍJNYERTES TUDOMÁNYOS 

DIÁKKÖRI DOLGOZATOK 

 

A 2015 áprilisában megrendezésre került XXXII. OTDK helyezett és 

különdíjat szerzett hallgatóinak egységes szerkezetbe rendezett dol-

gozatait tartalmazza az Optimi Nostri című kötet. A kötet szerkesztői 

munkáit Csitei Béla, Gálicz Boglárka, dr. Kálmán János és dr. Kese-

rű Barna Arnold látták el. 
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BATTHYÁNY MŰHELYTANULMÁNYOK 

 
A Szakkollégium a 2014/2015-ös tanévben új sorozatot indított Bat-

thyány Műhelytanulmányok címmel. A sorozat célja, hogy évente 

legalább egy végzős hallgatónk diplomamunkáját teljes terjedelem-

ben, valamint – anyagi forrásainktól függően – további egy szakkol-

légista, vagy volt szakkollégista kutatásait nyomdai úton is előállítva 

megjelentesse. A 2014/2015. tanévben a sorozat keretében két kötet 

jelent meg: Farkas Ádám – Kelemen Roland: „A polgári Magyaror-

szág katonai büntetőjogának és igazságszolgáltatásának történeti 

vázlata 1867-1944” című, valamint Szentgyörgyvári Tamás: „A ha-

zai idegenrendészeti jog vizsgálata a 20. század első évtizedeiben, 

különös tekintettel a hatósági szervezet bemutatására” című munká-

ja. 
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ÁLLAM – VÁLSÁG – PÉNZÜGYEK CÍMŰ  

KONFERENCIASOROZAT KÖTETEI 

 

2015 februárjában a Batthyány Lajos Szakkollégium útjára indította 

az „Állam – Válság – Pénzügyek” című – három „állomásos” – kon-

ferenciasorozatát, amelynek a célja az volt, hogy áttekintse a gazda-

sági válság hatásait – a jogtudomány és a közgazdaságtan szempont-

jából – az állam és a gazdaság viszonyában. A februárban és szept-

emberben megrendezett konferenciákon számos országosan elismert, 

neves előadó vett részt. Az ezeken a szimpóziumokon elhangzott 

előadásokat szerkesztette két kötetbe dr. Kálmán János igazgató. A 

kötetek „A pénzügyi piac szabályozásának és felügyeletének aktuális 

kérdései”, valamint „A fiskális politika XXI. században” címmel 

jelentek meg. 



 

51 

 

 



 

52 

 

EGYÉB PUBLIKÁCIÓK 

A Szakkollégium célja, hogy szakkollégistáink tudományos és köz-

életi munkásságát ne csak saját köteteink, kiadványaink tartalmaz-

zák, de külső kiadványokban is megjelenjenek. A korábbi tanévek-

ben megkezdett folyamat a 2014/2015. tanévben ért eddigi csúcsára, 

ugyanis számos – rangos – folyóiratban jelentek meg szakkollégistá-

ink munkái: 

 Hancz Patrik: Évek óta eredménytelenek a magyar korrupció-

ellenes intézkedések, in Ars Boni, 2015 június. 

 Hancz Patrik: Interjú Lenkovics Barnabással első rész: Ab-

szurd rendszerváltás, in Ars Boni, 2015 június. 

 Hancz Patrik: Interjú Lenkovics Barnabással második rész: 

Lenkovics: „Az adósok méltóságát a bankoknak is tolerálniuk 

kell!”, in Ars Boni, 2015 június. 

 Kelemen Roland: Sajtószabadság vagy hadiérdek - Az első 

világháború dilemmája, in Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 

2014/2. szám, 67-108. o. 

 Kelemen Roland – Pataki Márta: Kiberterrorizmus. A terro-

rizmus új arca, in Magyar Rendészet, 2014/5. szám. 

 Kelemen Roland – Pataki Márta: A kibertámadások nemzet-

közi jogi értékelése, in Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 

2015/1. szám. 

 Király Péter Bálint: A devizahitelesek megmentése – Nem így 

kellett volna!, in Ars Boni, 2015 augusztus. 
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 Szentgyörgyvári Tamás: Az útlevélügy és a határőrizet a jogi 

szabályozás tükrében, különös tekintettel a nagy háború idő-

szakára, in Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 2014/2. szám.  

 Ujvári Petra: „Divatjog a kifutón” – a divatipar oltalmazható-

ságának lehetőségei a szellemitulajdon-jogok tükrében, in 

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2015/2. szám. 

EMELT SZINTŰ TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI TANSEGÉDLET 

 

Szakkollégiumunk 2014 februárjában indította útjára a Szakkollégi-

um Emelt Szintű Történelem Érettségi Felkészítő Kurzusát, hogy 

megteremthesse a kapcsolatot a végzős középiskolások és a Szakkol-

légium között. Az órákat egyetemi oktatók és a történelem iránt ér-

deklődő szakkollégista hallgatók tartják. Az előadásokon bemutatott 

diasorokat elektronikus kötetbe dr. Keserű Barna Arnold igazgatóhe-

lyettes szerkesztette egybe, ezzel kínálva érettségi tansegédletet a 

középiskolások számára. Bízunk benne, hogy haszonnal forgatják e 

kiadványt, és ezzel is hozzájárulhatunk az eredményes történelem 

érettségihez, amely a belépőt jelentheti akár az egyetemi jogászkép-

zésbe is. 
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ELŐADÁSOK, KONFERENCIÁK 

 

Mint azt korábban kiemeltük, a Szakkollégium alapvető feladata a 

tehetséggondozás, amely nem merülhet ki a hallgatók öntevékeny 

munkájának támogatásában, hanem szükséges a további, szakmai 

fejlődés biztosítása is. Ennek érdekében szervezzük meg a szakkol-

légiumi előadásokat, konferenciasorozatokat, amelyek nem csak 

szakkollégistáinknak kínálnak fel lehetőséget, hanem a Kar vala-

mennyi hallgatója számára is elérhető programok. Ennek fényében 

számos rendezvényt bonyolítottunk le a 2013-2015-os időszakban. 

 

BÜNTETŐJOGI ELŐADÁSSOROZAT 

 

Mindenképpen kiemelendő a tudományos, szakmai előadások sorá-

ból a dr. Vajda Edit bírónő által már több tanévben megszervezett – 

így már hagyományosnak mondható – rendkívül magas színvonalú 

büntetőjogi előadássorozat, amely minden évben megújult témákkal 

biztosít többlet ismeretet mind a szakkollégisták, mind pedig a Kar 

többi hallgatója számára. 

 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG  

ELŐADÁSAI 

 

2014. február 12-én előadást tartott dr. Ligeti Miklós, a Transparency 

International Magyarország jogi igazgatója „A TI és ami mögötte van 

– A korrupció Magyarországon” címmel. Az előadás lebonyolítására 

a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar dísztermében került sor, 

ahol az előadó átfogóan bemutatta a korrupció mérhetővé tételének 

módszereit és az azokhoz kapcsolódó indexeket, valamint számos 
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jogszabályi kiskapura kitért, amelyek korrupciós kockázatot hordoz-

nak magukban. Az előadáson nem-csak a Szakkollégium hallgatói, 

hanem a kar többi hallgatója közül is nagyon sokan részt vettek. 

A második előadásra – információszabadság témakörben – 

2015. november 4-én került sor, amelynek előadói dr. Ligeti Miklós, 

a Transparency International Magyarország jogi igazgatója és dr. 

Koncsik Anita, a K-Monitor jogásza voltak. 
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RENDSZERVÁLTÁS EGY ALKOTMÁNYBÍRÓ SZEMÉVEL 

 

2014. március 6-án került megrendezésre „A rendszerváltás egy 

alkotmánybíró szemével” elnevezésű program, amelynek keretében 

Dr. Kukorelli István karunk oktatója, volt alkotmánybíró a Nemzeti 

Kerekasztal tárgyalásokról tartott előadást. Az előadás során a Tanár 

Úr kitért az események kiindulópontjaira, a társadalmi támogatottság 

kérdésére, a tárgyalások céljaira és azon tárgykörökre, amelyek ese-

tében hiányérzete volt, mert álláspontja szerint ezek rendezésével 

számos későbbi probléma orvosolható lett volna. 

 

MAKROÖKONÓMIAI ÉS MAKROPÉNZÜGYI ALAPOK 

 

A Szakkollégium a tudományágak közötti kapcsolatok, pozitív hatá-

sok kiaknázása érdekében a 2014/2015. tanévben több területen is 

megkísérelte a jogtudomány és a közgazdaságtan vegyítését. Ennek 

egyik állomása a „Makroökonómiai és makropénzügyi alapok” című 

kurzus megszervezése volt. A kurzus elsődleges célja a jogi szabá-

lyozás mögött álló gazdasági törvényszerűségek feltérképezése, a 

makrogazdaság, valamint a pénzügyi rendszer összefüggéseinek 

megismertetése volt. 
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ÁLLAM – VÁLSÁG – PÉNZÜGYEK I. 

A PÉNZÜGYI PIAC SZABÁLYOZÁSÁNAK ÉS FELÜGYELETÉNEK 

AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 

 

2015. február 27-én útjára indult a Szakkollégium „Állam – Válság – 

Pénzügyek” című konferenciasorozata, amely első „állomását” nagy 

érdeklődés övezte. 

A konferenciasorozat célja az volt, hogy áttekintse a gazdasági 

válság hatásait – a jogtudomány és a közgazdaságtan szempontjából 

– az állam és a gazdaság viszonyában. A gazdasági válság ugyanis 

megmutatta, hogy újra kell gondolni az állam és a gazdaság viszo-

nyát, a régi, bevett megoldások nehezen tarthatóak fenn, új – társa-

dalmi, gazdasági – konszenzusra van szükség. Mivel a neoliberális 

gazdaságpolitika adta megoldások nem oldják fel maradéktalanul a 

gazdasági visszaesés negatív hatásait (államadósság, munkanélküli-

ség stb.), ezért a nem konvencionális megoldások felé (is) kell for-

dulni. A konferenciasorozat első állomása – erre figyelemmel – az 

állampénzügyek új megközelítésű rendszerelméletével és a pénzügyi 

piacok szabályozásának és felügyeletének változásaival foglalkozott. 

Az alábbi előadások hangzottak el: 

Prof. Dr. Lentner Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

tanszékvezető egyetemi tanára áttekintette a XXI. század eleji nem-

zetközi térben az államtudományok-állampénzügyek területén meg-

figyelhető intézményi gondolkodás erősödését, az állami gazdaság-

befolyásolás-, ellenőrzés és szabályozás erősödését. Professzor Úr a 

nemzetközi intézményi gondolkodás felerősödése és a magyar ál-

lampénzügyi történetiség alapján, tudományos szempontból vizsgálta 

a magyar állampénzügyekben végbement unortodoxiák indokoltsá-

gát. 

Dr. Pogátsa Zoltán, a Nyugat-magyarországi Egyetem egye-

temi docense az európai gazdasági kormányzás előtt álló kihívásokat 
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vizsgálta. Előadásában rámutatott, hogy a fiskális politika közösségi-

esítése talán egy jövőbeli adósságkrízis megelőzésére alkalmas lehet, 

ám ez is erősen kérdéses annak beépített neoliberális, fiskális kon-

zervativizmusa miatt. A fiskális politika közösségiesítése szintén 

érintetlenül hagyja a monetáris unió gyermekbetegségeit: a 

szuboptimális valutaövezeti jellegből adódó inadekvát nominális 

kamatszintet, illetve a lefelé tartó bérverseny lehetőségét. 

Dr. Glavanits Judit, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc 

Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi adjunktusa előadásában 

rámutatott, hogy a gazdasági válság és annak továbbgyűrűző, globá-

lis hatásai arra késztették a jogalkotót, hogy újragondolja a pénzügyi 

piacok szerepét a világban, és ezen belül újragondolja a saját szere-

pét a pénzügyi piacok szabályozása kapcsán. Felhívta arra a figyel-

met, hogy nemzetközi szinten megfigyelhető változásoknak vagyunk 

tanúi, amelyek egyértelmű iránya a pénzügyi piacok „megregulázá-

sa”, a felügyeleti tevékenység fokozása és egységesítése, sőt, globá-

lis szintre emelése. Bemutatta, hogy hol tart 2014-ben a pénzügyi 

piacok rekodifikációjának folyamata, és ebben a folyamatban miként 

jelenik meg az egységesülő felügyeleti rendszer. 

Dr. Tatay Tibor, a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula 

Gazdaságtudományi Karának egyetemi docense előadásában végig-

tekintette a központi banki funkciók kialakulásának évszázadokra 

visszavezethető történetét. Rámutatott, hogy a központi bankok a 

XX. század elejére váltak a pénzügyi rendszer centrumában álló in-

tézménnyé, míg a közgazdasági elmélet az általuk irányított monetá-

ris szférára vonatkozó ismérveket a század folyamán alakította ki. 

Előadásában kitért arra, hogy a liberális közgazdaságtan dogmája-

ként a század végére az árstabilitás biztosítása vált a központi bankok 

kizárólagos céljává. Eszköztárukat, egyéb feladataikat kizárólagosan 

ennek rendelték feltétel nélkül alá. A 2008-as válság azonban rámu-

tatott arra, hogy a pénzügyi rendszer központjaként a központi ban-
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koknak szélesebb célrendszert kell kialakítaniuk. Szükséges, hogy 

tevékenységük társadalmi felelősségvállaláson alapuljon. 

 

 

 

ÁLLAM – VÁLSÁG – PÉNZÜGYEK II.  

A FISKÁLIS POLITIKA A XXI. SZÁZADBAN 

 

A konferenciasorozat második „állomása” – 2015. szeptember 25-én 

– a fiskális politika szerepével foglalkozott a XXI. században. 

Prof. Dr. Lenkovics Barnabás, a Széchenyi István Egyetem 

tanszékvezető egyetemi tanára és az Alkotmánybíróság elnöke hang-

súlyozta, hogy sorsfordító korszakban élünk, ahol külön emberi kihí-

vásokkal és külön jogi kihívásokkal kell szembenézni, és mindezeket 

szükséges visszacsatolni a gazdasági, pénzügyi alapokhoz, hiszen a 

válság kiváltó okai is ott gyöke-reznek. Professzor Úr az előadásában 

rámutatott, hogy napjainkban rendkívül divatossá vált az unortodoxia 

kifejezés, amivel azokat az alternatív közgazdasági elméleteket jelö-



 

60 

 

lik, amelyek a megoldásokat új eszközökkel keresik, ahelyett, hogy a 

válságokat előidéző eszközökhöz ragaszkodnának. Az előadás azokat 

a jelentősebb – nem csak gazdasági, hanem jogi – kiútkeresési kísér-

leteket vázolta fel, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy magunk 

mögött hagyjuk a gazdasági, társadalmi és környezeti kríziseket, és a 

fenntartható fejlődés útjára léphessünk. 

Dr. Pardavi László, a Széchenyi István Egyetem egyetemi do-

cense előadásában rámutatott arra, hogy a fiskális politika céljai és 

eszközei más politikák, így főként a társadalompolitika, gazdaságpo-

litika, szociálpolitika által meghatározottak. A költségvetési politika 

a pénzügyi politika egyik ágaként látja el allokációs, redisztribúciós 

és stabilizációs funkcióit. Céljai és feladatai megvalósításához köz-

vetlen és közvetett eszközöket alkalmaz, melyekhez a pénzügyi jog 

egyes részterületeit is hozzárendeli. Docens Úr kiemelte, hogy eze-

ken belül az adójog érdemel kiemelt figyelmet, mely a progresszív 

adók és adókedvezmények, adómértékek meghatározása révén járul 

hozzá a fiskális politika érvényesüléséhez. 

Prof. Dr. Kovács Árpád, a Szegedi Tudományegyetem egye-

temi tanára, a Költségvetési Tanács elnöke felhívta a figyelmet arra, 

hogy az emberi társadalom működésének időtlen, mozgósító erejű 

alapgondolata a „közjóra” törekvés. A szó életünk egyik fontos hívó-

szavává vált. Térben és időben változó tartalmához kapcsolódóan 

módosul érvényesülése a pénzügyek vitelében, elsősorban a költség-

vetési politika elvi, érték és érdekhordozó céljaiban és gyakorlati, 

finanszírozási megoldásaiban. Az előadás néhány elvi, fogalmi meg-

gondolás után a magyar költségvetési gazdaság pozícióit is ebből a 

megközelítésből vizsgálta. Választ keresett arra, hogy egyáltalán 

miként értelmezhető a fogalom, van-e kapcsolata a társadalmi műkö-

dés fenntarthatóságával. Professzor Úr az előadásban bizonyítani 

szándékozott azt a következtetést, hogy bár a költségvetésben is visz-

szatükröződő, társadalmi közjó megvalósítására irányuló törekvések 
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térben és időben, országonként, szövetségi rendszerenként változhat-

nak, érvényesülésük alapfeltétele, hogy dinamikus egyensúly való-

suljon meg a pénzügyi stabilitás és a társadalmi-gazdasági fejlődés 

között.  

Prof. Dr. Benczes István, a Budapesti Corvinus Egyetem egye-

temi tanára az Európai Unió „fiskális politikáját” vizsgálva rámuta-

tott arra, hogy az 1990-es évektől indulóan a fiskális fegyelem meg-

teremtésében jellemzően vagy a fiskális eljárások (a költségvetés 

tervezése, elfogadása és kivitelezése) reformját valósították meg, 

vagy számszerű formában meg-határozott korlátok közé szorították a 

költségvetési politikát. Miközben az akadémiai irodalom inkább az 

első utat pártfogolta, az EU intézményei a második, azaz a szabály-

alapú megoldásokat preferálták. Professzor Úr hangsúlyozta, hogy az 

európai szuverén adósságválság hatására ismét fellángoltak a viták a 

szabályok versus intézményi reformok frontján. Míg azonban majd 

negyedszázaddal ezelőtt az Európai Unióban az intézményi refor-

moknak igazán esélyük sem volt a numerikus szabályokkal szemben, 

mostanra gyökeresen megváltozott a helyzet. Az előadás fő állítása 

volt, hogy immáron nem tűnik lehetetlennek e két fegyelemerősítő 

megoldás együttes alkalmazása sem. A szabályok és az intézményi 

reformok várhatóan együtt formálják majd a jövő Európai Uniójának 

gazdasági kormányzását. 
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BATTHYÁNY SUMMER SCHOOL-OK 

A Szakkollégium 9. és 10. alkalommal rendezte meg a Batthyány 

Summer Schoolt 2013 és 2015 között. A Nyári Egyetemünk elsősor-

ban külföldi graduális és doktori tanulmányokat folytató hallgatók-

nak szól, de nyitott a magyar érdeklődők számára is. 2014-ben a 

Nyári Egyetem a „Global and local issues –9 From the point of view 

of law, economy and other social sciences” címet, míg 2015-ben a 

„Globalizing Word, Globalizing Challenges” címet viselte. A Nyári 

Egyetem egyes napjai plenáris szekcióra, valamint workshopra tago-

zódtak. A plenáris szekción neves tudósok és gyakorlati szakembe-

rek tartottak átfogóbb jellegű előadásokat, míg a workshopokban a 

résztvevőknek volt lehetősége az aznapi plenáris szekció témájához 

illeszkedő előadások megtartására. A szakmai programokat számos 

kulturális, közösségi program színesítette, amelyek között szerepelt 

pannonhalmi kirándulás, borkóstoló, sárkányhajózás, látogatás a 

Mobilisben, wellness, valamint számos kultúrest is. 
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TOVÁBBI ESEMÉNYEINK PLAKÁTJAI 
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SZAKKOLLÉGIUM ÁLTAL MEGHIRDETETT PÁ-

LYÁZATOK 

 

Szakkollégiumunknak szintén alapvető feladata a tehetséges fiatalok 

felkutatása, ösztönzése, ugyanis ezzel már kellő időben biztosítani 

tudja tagjainak utánpótlását és a tehetséges fiatalok integrálását a Kar 

illetve az Egyetem hallgatóinak sorába. Ezen feladatunkat egyfelől a 

középiskolások számára meghirdetett Mondd el véleményed! elneve-

zésű esszépályázattal, valamint a végzős középiskolásokat segítő 

történelem érettségi felkészítővel látjuk el. E tevékenység sikerét 

bizonyítja, hogy 2016-ban immár harmadik alkalommal hirdetjük 

meg mindkét programunkat. A fentiek mellett már több alkalommal 

meghirdetésre került egyetemisták számára is a Batthyány Tudomá-

nyos Esszépályázat. A siker mércéjének tartjuk ezen pályázatok ese-

tében, hogy az ország valamennyi tudományegyetemét képviselték 

hallgatói dolgozatok, valamint ezen dolgozatok rendkívül magas 

színvonala szintén mutatja esszépályázatunk elismert voltát. 

 

MONDD EL A VÉLEMÉNYED! PÁLYÁZATOK EDDIGI DÍJAZOTTAI 

 

2013/2014-es pályázat 

 

 I. helyezett, Szoták Bálint: Torrentezés vs. szellemi tulajdon 

védelme: büntetni vagy legalizálni? (Forrás Waldorf Általános 

Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, Győr) 

 II. helyezett, Németh Dóra: Legális marihuána, vagy abszolút 

tilalom? (Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szak-

középiskola és Szakiskola, Győr) 
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 III. helyezett, Ulrich Veronika: Magamért vagy magunkért, 

avagy a közösségi munka, mint az érettségi előfeltétele (Páduai 

Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művé-

szeti Iskola, Piliscsaba) 

 Különdíj, Dányi Tímea: Stadion, vagy kórház? (Krúdy Gyula 

Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforgalmi 

és Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Győr) 

 Különdíj, Trenyisán Flóra Réka: A fiatalok jövőképe: itthon 

maradni vagy elmenni? (Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási 

Nyelvű Középiskola, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szak-

képző Iskola, Győr) 

 

A Mondd el a véleményed! című fotópályázat összevonásra került az 

esszépályázattal, itt két különdíj kiosztására került sor: 

 

 Különdíj, Budai Borbála (Ciszterci Szent István Gimnázium, 

Székesfehérvár) 

 Különdíj, Besze Viktor (Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, 

Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégi-

um, Eger) 

 

2014/2015-ös pályázat 

 

 I. helyezett, Sebestyén Anna: Terrorizmus, egy globális méretű 

fenyegetettség megközelítési lehetőségei (Kazinczy Ferenc 

Gimnázium és Kollégium, Győr) 

 II. helyezett, Szoták Bálint: Szurkolói kártya, avagy hogyan 

jutunk be a stadionokba? (Forrás Waldorf Általános Iskola, 

Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, Győr) 
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 III. helyezett, Matos Dennis: Népek önrendelkezési joga, önál-

lóság, autonómia vagy beolvadás (Boronkay György Gimnázi-

um és Szakközépiskola, Vác) 

 Különdíj, Jász Mihály: A terrorizmus aktuális kérdései, vissza-

szorításának lehetőségei (Budapesti Ward Mária Általános Isko-

la és Gimnázium, Budapest) 

 Különdíj, Somogyi László Tibor: Kötelező olvasmányok a köz-

oktatásban, a műveltség alapja vagy csak felesleges teher? (II. 

Rákóczi Ferenc Katolikus SZKI és Gimnázium, Kiskunhalas) 

 

BATTHYÁNY TUDOMÁNYOS ESSZÉPÁLYÁZAT EDDIG  

DÍJAZOTTAI 

 

2014-es pályázat 

 

 I. helyezett, Horváth Viktória: A hajléktalanság: megoldás-e a 

szankcionálás? 

 II. helyezett, Dornfeld László: Fájlmegosztás: a szellemi tulaj-

donjog legújabb kihívása 

 III. helyezett, Szántó Krisztina: A támogatott döntéshozatal be-

vezetése a magyar jogrendszerbe 

 

2015-ös pályázat 

 

Az esszépályázat végeredménye: 

 

 I. helyezett, Bujaki László: Közös menekültügyi együttműködés 

és kvótarendszer bevezetésének kihívásai az Európai Unióban 

 II. helyezett, Dornfeld László: A kiberbűnözés elleni küzdelem 

kihívásai 
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 III. helyezett, Juhász Lívia: Halálbüntetés, tényleges életfogytig 

tartó szabadságvesztés és alternatív büntetések 

 Különdíj, Besenyei Fruzsina Tünde: A nemzetközi kulturális 

örökség- és műkincsvédelem terrorizmus általi fenyegetettsége 

az Iszlám Állam példáján keresztül 

 Különdíj, Kis Kelemen Bence: A halálbüntetésről 
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2013/2014-es tanév 

dr. Kálmán János – Igazgató 

dr. Keserű Barna Arnold – Igazgatóhelyettes 

Gömbös Csilla – Senior, PhD hallgató 

 

Antal Orsolya Mónika 

Czebe András 

Csitei Béla 

Dobos Evelin 

Eőry Dzsenifer 

Farkas Alexandra 

Fegyveres Zsófia 

Gálicz Boglárka 

Geiszt Kitti Fanni 

Hancz Patrik 

Hegedűs Laura 

Horváth Balázs András 

Horváth Edina 

Horváth István 

Ihász Alexandra 

Juhász Lívia 

Kádi Szabina 

Kelemen Roland 

 

Király Péter Bálint 

Kobl Tamás 

Komp Bálint 

Kovács Balázs 

Kovács-Fáber Krisztina 

Krizsán János 

Kummer Máté 

Lengyel Csilla 

Léhner Eszter 

Lipták Laura Martina 

Marton Melitta 

Makk Norbert 

Molnár Dóra 

Nagy Szintia Mirtill 

Partos Csilla 

Pataki Márta 

Pongrácz Dávid 

Pődör Lea 
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Pupos Enikő 

Rácz Diána 

Sarlós Georgina 

Szabó Enikő 

Szentgyörgyvári Tamás 

Szijártó Tamara 

Trenyisán Máté 

Tulok Violetta 

Tüű Szabó Norbert 

Ujvári Petra 

Unger Nikolett 

Váradi-Tornyos Bálint 

Vörös Gréta 

Vulcz Lilla 

Wellmann Barna
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2014/2015-ös tanév 

dr. Kálmán János – Igazgató 

dr. Keserű Barna Arnold – Igazgatóhelyettes 

dr. Czebe András – Senior, PhD hallgató 

Gömbös Csilla – Senior, PhD hallgató 

dr. Trenyisán Máté – Senior, PhD hallgató 

 

Barták Áron 

Belcsák Péter 

Berebora Bence 

Brindzik Beáta 

Csitei Béla 

Dobos Evelin 

Eőry Dzsenifer 

Farkas Alexandra 

Fátrai Lilla Róza 

Fegyveres Zsófia 

Gálicz Boglárka 

Hancz Patrik 

Hegedűs Laura 

Horváth Balázs András 

Horváth Bertold 

Horváth István 

 

Ihász Alexandra 

Juhász Lívia 

Kádi Szabina 

Kelemen Roland 

Király Péter Bálint 

Kobl Tamás 

Kovács Balázs 

Kovács-Fáber Krisztina 

Kummer Máté 

Lengyel Csilla 

Léhner Eszter 

Lipták Laura Martina 

Marton Melitta 

Makk Norbert 

Molnár Dóra 

Nagy Szintia Mirtill 
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Németh Diána Ildikó 

Partos Csilla 

Pataki Márta 

Pintér Fruzsina 

Pongrácz Dávid 

Pődör Lea 

Raska Barbara 

Rácz Diána 

Saly Péter 

Sarlós Georgina 

Stipkovits Tamás István 

Szentgyörgyvári Tamás 

Szépvölgyi Enikő 

Szijártó Tamara 

Szombathelyi Krisztina 

Takó Dalma 

Tóth Anna 

Tulok Violetta 

Ujvári Petra 

Unger Nikolett 

Varga Adrián 

Váradi-Tornyos Bálint 

Vörös Gréta 

Wellmann Barna
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A Szakkollégium Választmánya 2013/2015 

 

2013/2014. I. félév 

Szentgyörgyvári Tamás 

(elnök) 

Hegedűs Laura 

Kelemen Roland 

Kobl Tamás 

2013/2014. II. félév 

Szentgyörgyvári Tamás 

(elnök) 

Hegedűs Laura 

Kelemen Roland 

Kobl Tamás

2014/2015 I. félév 

Kelemen Roland (elnök) 

Hegedűs Laura 

Szentgyörgyvári Tamás 

2014/2015 II. félév 

Gálicz Boglárka (elnök) 

Csitei Béla 

Hegedűs Laura
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BARTÁK ÁRON 

Születés helye, ideje: Szombathely, 

1995.09.22. 

Állandó lakhely: 9700 Szombathely 

Tagság státusza: Belsős tag 

Tagság kezdete: 2014. szeptember 

Szakkurzusok: 

 Mikro- és makroökonómiai pénzügyi alapismeretek szakkur-

zus. 

Nyelvtudás: 

Angol felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezem. Olasz, német nyelven 

társalgási szinten beszélek. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Főként a polgári jog iránt érdeklődöm, de mivel egyetemi éveim előtt 

is szívesen foglalkoztam a történelemmel, így a jogtörténet (főként 

az egyetemes jogtörténet) is közel áll a szívemhez. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

2014 szeptemberében, a mentor program keretei közt költöztem be a 

szakkollégiumba, majd februárban a felvételi eljárás során hivatalo-

san is belsős tagként kapcsolódtam be a kollégium életébe. 

Az egyetemen 2014-ben részt vettem a You Májt Win jogtörténeti 

versenyen, ahol 1. helyezést értem el. 
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Néhány szó magadról: 

Másodéves jogász szakos hallgató vagyok. Szabadidőmben szívesen 

olvasok történelmi folyóiratokat, és könyveket. Szívesen sportolok, 

korábban hosszú évekig judoztam és több másik küzdősportot is 

kipróbáltam. Szeretek sok időt tölteni a barátaimmal, gyakran nézek 

sorozatokat és sajnos hajlamos vagyok egész napokat számítógépes 

játékokkal tölteni, de ez általában nem megy a tanulás rovására. 
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BRINDZIK BEÁTA 

Születés helye, ideje: Budapest, 

1995.01.31. 

Állandó lakhely: 2760 Nagykáta 

Tagság státusza: Belsős tag 

Tagság kezdete: 2015. február 

Szakkurzusok: 

 Mikro- és makroökonómiai pénzügyi alapismeretek szakkur-

zus. 

Nyelvtudás: 

Német nyelvből gimnáziumi éveim alatt szereztem államilag elismert 

középfokú ,,C” típusú nyelvvizsgát. Középiskolában francia nyelvet 

is tanultam, későbbiekben szeretnék belőle nyelvvizsgát is szerezni, 

továbbá német nyelvtudásom tovább csiszolni, fejleszteni. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Másodévesen ismereteim még nem fognak át olyan nagy jogi terüle-

tet. Azonban már óvodás korom óta bírónő szeretnék lenni, a bünte-

tőjog felé való orientáltság pedig  most alakult ki bennem. Továbbá 

várom, hogy megismerkedjek az eljárásjog rejtelmeivel, nehézségei-

vel és szépségeivel. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Ahogy felvételt nyertem az Egyetemre bele is vetettem magam az 

egyetemi életbe. Már szeptemberben jelentkeztem a Diák Önkor-
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mányzatba, ahol a mai napig aktívan tevékenykedek, mint bizottsági 

tag. 2015. februárjában jött a felvételi lehetőség a Szakkollégiumba, 

ahova habozás nélkül jelentkeztem. A sikeres felvétel eredményeként 

be is költöztem a kollégiumba, és azóta is belsős tag vagyok. 2015.-

ben továbbá jelentkeztem a Jogtörténeti Tanszék demonstrátorának, 

és egy évre szóló megbízást nyertem. Imádom a kihívásokat és a 

jobbnál jobb lehetőségeket. Terveim között szerepel, hogy indulok a 

2016.évi TDK-n. 

Néhány szó magadról: 

Rendkívül maximalistának, céltudatosnak tartom magam, aki eltánto-

ríthatatlanul kitart a céljai mellett. Öntudatos és akaratos vagyok, 

hiszen amit a fejembe veszek, azért foggal-körömmel küzdök. Hogy 

mit szeretek csinálni? Amihez éppen kedvem van, szeretem a válto-

zatosságot. Alapvetően vidám, jó kedvű vagyok. Igyekszem mindig a 

legmagasabb szinteken teljesíteni. Mottóm: ,,Addig dolgozz, hogy ne 

kelljen többé bemutatkoznod...” 
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CSITEI BÉLA 

Születés helye, ideje: Sopron, 1993.12.16. 

Állandó lakhely: 9371 Vitnyéd 

Tagság státusza: Belsős tag 

Tagság kezdete: 2013. február 

Szakkurzusok: 

 Dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani 

és világpolitikai rend kérdései szakkurzus; 

 Dr. Torják Norbert: Közigazgatási jogi szakkurzus; 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alka-

lommal); 

 Mikro- és makroökonómiai pénzügyi alapismeretek szakkur-

zus. 

Nyelvtudás: 

Középfokú (B2) német nyelvvizsgával (ÖSD) rendelkezem. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Legfőképpen magánjogi érdeklődésűnek tartom magam, így elsősor-

ban a polgári jog, azon belül is a kötelmi és az öröklési jog fontosabb 

kérdései azok, melyekkel szabadidőmben is szívesen foglalkozom. 

Mindemellett a jövőben akár munkajogi területen is dolgoznék. 
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Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

2013-ban és 2014-ben a Jogtörténeti Tanszék demonstrátora voltam, 

2015-től pedig a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék de-

monstrátoraként tevékenykedem. 

A 2014-es tavaszi helyi Tudományos Diákköri Konferencián „A 

felelősségtan identifikációs elmélete” című dolgozatommal II. helye-

zést, míg az őszi helyi Tudományos Diákköri Konferencián „A kita-

gadási okok tartalma, avagy észrevételek az új Ptk. öröklési jogi 

könyvéhez” című dolgozatommal I. helyezést értem el. Ez utóbbi 

dolgozatommal a 2015 áprilisában megrendezett XXXII. Országos 

Tudományos Diákköri Konferencián I. helyezésben és különdíjban 

részesültem. Az XII. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó- és Per-

beszéd Versenyen bírói szerepkörben II. helyezést és különdíjat, míg 

a II. Országos Büntetőjogi Perbeszédversenyen védőként különdíjat 

értem el. 

2015-től a kollégium Választmányának Tudományos Tevékenységért 

felelős tagjaként veszek részt a kollégium működésének szervezésé-

ben. 

Néhány szó magadról: 

Pihenésképpen szívesen zenélek (elsősorban gitározok), a szabad-

időmet azonban lehetőség szerint a családom és a barátaim társasá-

gában töltöm. 
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DR. CZEBE ANDRÁS 

Születés helye, ideje: Győr, 1990.08.03. 

Állandó lakhely: 9028 Győr 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2012. szeptember 

Szakkurzusok: 

 Dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani 

és világpolitikai rend kérdései szakkurzus; 

 Dr. Kálmán János: A pénzügyi piacok feletti felügyelet hazai 

és nemzetközi vonatkozásai szakkurzus; 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alka-

lommal). 

Nyelvtudás: 

Angol és német nyelvből középfokú, C típusú nyelvvizsgával ren-

delkezem. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Bűnügyi tudományok. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi 

Kar Bűnügyi Tudományok Tanszékének doktoranduszaként a Bat-

thyány Lajos Szakkollégium tudományos diákköri tevékenységét 

segítem. 
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Néhány szó magadról: 

Jogi diplomám megszerzését követően tanulmányaimat a Széchenyi 

István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában, továbbá 

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 

Deák Ferenc Intézetében folytatom. 
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DOBOS EVELIN 

Születés helye, ideje: Sátoraljaújhely, 

 1993.04.11. 

Állandó lakhely: 3900 Szerencs 

Tagság státusza: Belsős tag 

Tagság kezdete: 2013. október 

Szakkurzusok: 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alka-

lommal); 

 Mikro- és makroökonómiai pénzügyi alapismeretek szakkur-

zus. 

Nyelvtudás: 

Angol nyelvből nemzetközileg elismert, komplex, C típusú felsőfokú 

nyelvvizsgával rendelkezem. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

A 2013-as tanév őszi félévében nyertem el az Alkotmányjogi és Poli-

tikatudományi Tanszék demonstrátori helyét. Demonstrátori megbí-

zásom azóta is – megszakítás nélkül – tart. 

Az alkotmányjog iránti jelentős szakmai érdeklődésem megmutatko-

zik továbbá abban, hogy a 2014/2015-ös tanév őszi félévében, vala-

mint az azt megelőző nyár egy részében az Alkotmányjogi és Politi-

katudományi Tanszék tanszékvezető – helyettesének, Dr. Váczi Pé-

ternek a felkérésére és irányítása mellett önálló kutatási tevékenysé-

get végeztem az alkotmánybíráskodás modelljeivel kapcsolatban. 
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Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Az alkotmányjog területén végzett alapos és mélyreható kutatási 

tevékenységem alapján 2014 tavaszi félévében és 2015 őszi félévé-

ben versenyzőként szerepeltem az Egyetem által szervezett Tudomá-

nyos és Művészeti Diákköri Konferencián. Mind a két alkalommal az 

alkotmányjogi szekcióban versenyeztem: 2014 tavaszán második 

helyezést értem el „Az Alkotmánybíróság intézménye változó közjogi 

környezetben” című pályaművemmel; 2015 őszi félévében pedig első 

helyezett lettem „Az Alkotmánybíróság intézményének létjogosultsá-

ga Magyarországon, avagy mit üzennek az alkotmánybírósági mo-

dellek?” című dolgozatommal, ezáltal indulási jogot szerezve a 

XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. 

Ez utóbbiakkal összefüggésben, 2014-ben jelent meg első szakmai 

tanulmányom „Az alkotmánybíráskodás szervezeti modelljeinek ösz-

szehasonlító elemzése” címmel, amely a Batthyány Lajos Szakkollé-

gium Diskurzus című Tudományos Folyóiratában került publikálás-

ra. 

Mindemellett az Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék által 

szervezett „Jogod van hozzá! Emberi jogok képekben” elnevezésű 

projekt keretében felkészítő előadást tartottam a tisztességes eljárás-

hoz való jogról, a győri Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Kö-

zépiskolában, valamint tevékenyen közreműködtem a záró konferen-

cia megszervezésében és lebonyolításában. A projekt célja az volt, 

hogy a középiskolások jogtudatát erősítsük, kreativitásukat fejlesz-

szük és általánosságban az emberi jogokat megismertessük. 

2013 őszétől vagyok a Batthyány Lajos Szakkollégium kiemelkedő-

en aktív tagja. Ebből következően rendszeresen részt veszek a Szak-

kollégium által kínált szakmai programokban. A Szakkollégium által 

rendezett VIII. Hallgatói Konferencia szakmai keretei között - al-

kotmányjogi témakörben – előadó voltam. Előadásom címe: „Az 
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Alkotmánybíróság intézményének létjogosultsága Magyarországon, 

avagy mit üzennek az alkotmánybírósági modellek?”. 

2011 őszétől a Hallgatói Önkormányzat választójoggal rendelkező, 

állandó tagja vagyok. 

Néhány szó magadról: 

Egyetemi tanulmányaim kezdetétől fogva rendkívül fontosnak tartom 

azt, hogy minden olyan lehetőséget megragadjak, amely személyes 

képességeim és tudásom fejlesztéséhez nagymértékben hozzájárul, 

illetve szakmai előmenetelemet értékes és a jövőre tekintettel is 

hasznos tapasztalatokkal segíti, azt számomra a lehető legkedvezőbb 

irányba tereli. 

Céltudatos és egyenes embernek tartom magam, aki a végletekig 

törekszik a precizitásra, a gondosan szervezett munkára, mindemel-

lett nyitott vagyok az új kihívások és megmérettetések iránt. Helyén 

van az igazságérzetem és a mások iránt való felelősségtudatom. 
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EŐRY DZSENIFER 

Születés helye, ideje: Győr, 1992.09.08. 

Állandó lakhely: 9028 Győr 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2012. szeptember 

 

Szakkurzusok: 

 Dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani 

és világpolitikai rend kérdései szakkurzus; 

 Dr. Torják Norbert: Közigazgatási jogi szakkurzus; 

 Dr. Keserű Barna Arnold: Polgári jogi jogesetmegoldó szak-

kurzus; 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus; 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Enge-

délyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztálya; egyéni szakkurzus. 

Nyelvtudás: 

Német és angol nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgát szerez-

tem gimnáziumi éveim alatt. Terveim között szerepel egy harmadik 

nyelv (olasz vagy francia) elsajátítása is. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Érdeklődésem középpontjában jelenleg a fogyasztóvédelmi jog áll, 

amely többek között a polgári jogot és a közigazgatási jogot egyesíti 

magában. A jövőben szívesen tevékenykednék e területen, hiszen a 
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Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélye-

zési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályán 

mind az egyéni szakkurzus keretében, mind a nyári szakmai gyakor-

lat során egy remek „csapat” részesévé válhattam, még ha csak rövid 

időre is. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

A szakkollégiumnak 2012 szeptembere óta külsős tagja vagyok, 

azonban már ezt megelőzően megismerkedhettem a szakkollégium 

tevékenységével, mint mentorált. 2013 valamint 2015 tavaszán op-

ponensként részt vettem az OTDK-n, illetve a 2014-es intézményi 

TKD-n magam is megmérettettem. 2013-tól kezdődően két tanéven 

keresztül a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék demonstrátora 

voltam. 

Néhány szó magadról: 

Szabadidőmet legszívesebben családom és barátaim körében töltöm, 

akik a legfontosabbak számomra, és egyben a legfőbb támaszomat 

jelentik. Szeretek rajzolni, olvasni, zongorázni, kirándulni, valamint 

moziba, színházba, kiállításokra és hangversenyekre járni. Segítő-

kész és maximalista embernek tartom magam. 

Végezetül egyik kedvenc regényemből idézek: 

„Semmiféle tevékenységünk nem lehet állandó, ha egyéni érdekünk-

ben nincs meg a gyökere.” 

(Lev Tolsztoj: Anna Karenina) 
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FARKAS ALEXANDRA 

Születés helye, ideje: Dunaszerdahely, 

 1993.07.08. 

Állandó lakhely: 929 01 Csilizpatas 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2013. február 

Szakkurzusok: 

 Dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani 

és világpolitikai rend kérdései szakkurzus; 

 Dr. Torják Norbert: Tulajdonjogi szakkurzus; 

 Dr. Győri Csaba: Angol nyelvi szakkurzus; 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus; 

 Mikro- és makroökonómiai pénzügyi alapismeretek szakkur-

zus. 

Nyelvtudás: 

Szlovák nyelvből rendelkezem középfokú „C” típusú nyelvvizsgával, 

valamint a gimnáziumban angol nyelvből emelt szintű érettségi vizs-

gát tettem. A meglévő nyelvismereteimet folyamatosan igyekszem 

szinten tartani és bővíteni. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Tanulmányaim során szerencsére több jogterület is felkeltette a fi-

gyelmemet. Az alkotmányjogot és a bűnügyi tudományokat egyaránt 

érdekfeszítőnek találtam, melyekkel mélyebbre menően is foglalkoz-

tam, újabban pedig a nemzetközi jog felé kacsintgatok. 
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Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Már az egyetemen töltött első hónapokban kapcsolatba kerültem a 

Szakkollégiummal azáltal, hogy jelentkeztem az akkor is népszerű 

mentor programba, majd felvételt nyertem a tagok közé. Tagsági 

viszonyom máig töretlenül fennáll, ez idő alatt megmérettettem ma-

gam a helyi TMDK-n, ahol alkotmányjogi tárgyú, elsősorban kisebb-

ségi jogokat taglaló kutatásommal sikerült a zsűri különdíját elnyer-

nem. Opponensként 2015 tavaszán pedig az OTDK-n vettem részt. 

Mindemellett a Hallgatói Önkormányzat képviselőjeként is aktí-

van tevékenykedek. 

Néhány szó magadról: 

Tanulmányaim során mindig is igyekeztem a lehető legjobb teljesít-

ményt nyújtani, ezáltal megalapozni a jövőbeli boldogulásomat, ami 

természetesen lemondásokkal jár. Ezért próbálom a fennmaradó cse-

kély szabadidőm a számomra legfontosabb dolgokra fordítani. Fon-

tos, hogy jó kapcsolatot ápoljak a családommal, barátaimmal, igyek-

szem is velük a lehető legtöbb időt tölteni. Mindemellett természet-

bolond vagyok, amint tehetem, szabadulok a négy fal közül. 
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FÁTRAI LILLA RÓZA 

Születés helye, ideje: Győr, 1993.11.11. 

Állandó lakhely: 9011 Győr 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2014. szeptember 

Szakkurzusok: 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus; 

 Mikro- és makroökonómiai pénzügyi alapismeretek szakkur-

zus. 

Nyelvtudás: 

Angol és német középfokú komplex nyelvvizsgával rendelkezem. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Egyetemi tanulmányaim során leginkább a büntetőjog keltette fel az 

érdeklődésemet és a későbbiekben is ezirányba szeretnék orientálód-

ni. Emellett az idei évben felvett nemzetközi jog is érdekes jogterü-

letnek mutatkozik. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

A szakkollégium tagjaként számos konferencián vettem részt, ame-

lyek bővítették szakirányú látókörömet. A Mentor Program keretén 

belül igyekszem minél több és hasznos segítséget nyújtani az első-

éves joghallgatók számára. 2015 tavaszán az OTDK-n opponensként 

alkottam véleményt egy munkajogi témájú tudományos dolgozatról.  
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Ősszel pedig a Széchenyi István Egyetem által rendezett TDK-n 

opponáltam a szaktársaim kiváló munkáját. 

Néhány szó magadról: 

Szabadidőmet a számomra legfontosabbakkal, a családommal és a 

barátaimmal töltöm. Kiskorom óta nagy szerepet tölt be az életemben 

a mozgás. Öt évig versenytáncoltam, jelenleg aerobicozom és szíve-

sen síelek. Az aktív tevékenységek mellett természetesen jut időm az 

olvasásra is. Szeretek új tájakat felfedezni, idegen kultúrákkal ismer-

kedni. A kedvenc kikapcsolódásaim közé tartozik a színház, a mozi 

és a koncert. 
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FEGYVERES ZSÓFIA 

Születés helye, ideje: Győr, 1994.05.26. 

Állandó lakhely: 2870 Kisbér 

Tagság státusza: Belsős tag 

Tagság kezdete: 2014. február 

Szakkurzusok: 

 Dr. Kovács Eszter: Közjegyzői ügyvitel szakkurzus; 

 Mikro- és makroökonómiai pénzügyi alapismeretek szakkur-

zus. 

Nyelvtudás: 

Német nyelvből 2013-ban középfokú, komplex nyelvvizsgát tettem, 

majd 2015-ben angol nyelvből szintén középfokon nyelvvizsgáztam. 

2016-ban középfokon német közgazdasági szaknyelvvizsgát tettem. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Tudományos érdeklődési köröm a nemzetközi jog és európai jog felé 

irányul, különös tekintettel az Európát érintő migrációs és integrációs 

folyamatok alakulására. Évfolyamdolgozatomat „ A jelen kihívása: a 

bevándorlás problematikája Nyugat-Európában” címmel írtam, 

melyben részletesen tárgyaltam a bevándorlás gazdasági, politikai és 

társadalmi kockázatait, illetve megvizsgáltam Németország migráci-

ós és integrációs politikáját. A téma aktualitása miatt szakdolgoza-

tomban központi szerepet szánok az Európát érintő migrációs áram-

latoknak, valamint az Uniós jogszabályok lehetséges reformjainak. E 

sokoldalú témakör egy szelete képezi TDK dolgozatom tárgyát, 
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melyben részletes vizsgálom az Európai Unióba érkező migránsok 

sikeres integrálásának lehetőségeit. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

2014 február óta vagyok a szakkollégium tagja. Tagságom ideje alatt 

lehetőségem nyílt számos egyetemi rendezvényen és konferencián 

részt venni. Ezek közül említeném elsősorban az „Állam, válság, 

pénzügyek” konferenciákat, ahol neves előadókat hallgathattunk meg 

a témával kapcsolatban. A 2014/2015, illetve a 2015/2016-os tan-

években mentori tevékenységet vállaltam és igyekeztem az általam 

megszerzett tapasztalatokat az elsőéves hallgatóknak átadni. 2015. 

tavaszán részt vettem az Országos Tudományos Diákköri Konferen-

cián, opponensi minőségben. 

Néhány szó magadról: 

Harmadéves, nemzetközi igazgatás szakos hallgató vagyok, szak-

irányként a nemzetközi vállalatok igazgatását választottam. Tanul-

mányaim során lehetőségem nyílt a különböző jogi tárgyak mellett a 

közgazdasági, szervezési és vezetési ismeretekbe bepillantást nyerni, 

valamint a tárgyalási és kommunikációs készségeket elsajátítani. 

Felsőfokú tanulmányaimat az alapképzés elvégzése után mesterkép-

zés keretében kívánom folytatni emberi erőforrás tanácsadó szakon. 
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GÁLICZ BOGLÁRKA 

Születés helye, ideje: Székesfehérvár, 

 1991.11.13. 

Állandó lakhely: 8111 Seregélyes 

Tagság státusza: Belsős tag 

Tagság kezdete: 2012. február 

Szakkurzusok: 

 Dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani 

és világpolitikai rend kérdései szakkurzus; 

 Dr. Keserű Barna Arnold: Szellemi tulajdonjogi szakkurzus; 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alka-

lommal). 

Nyelvtudás: 

Angol és német nyelvből államilag elismert középfokú C típusú 

nyelvvizsgával rendelkezem, melyeket még a középiskolás éveim 

alatt szereztem. Valamint 2 évig francia nyelvet is tanultam. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Végzős joghallgatóként az egyetemi tantervnek megfelelően már 

minden jogterületbe betekintést nyerhettem, de leginkább a Bűnügyi 

Tudományok Tanszék tárgyait szeretem, különösen a büntető eljárás-

jog és a kriminalisztika érdekel. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Az egyetemi évek alatt többször vettem részt TDK-n opponensként, 

valamint a „Legártatlanabbak védelmében” című dolgozatommal 
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versenyzőként, amellyel kvalifikációt szereztem a XXXII. OTDK-ra. 

2013 és 2015 között a Bűnügyi Tudományok Tanszék demonstráto-

raként tevékenykedtem. 2014 tavaszától a büntető eljárásjogi szak-

kurzus főszervezője lettem, 2015 tavaszától pedig a választmány 

elnöke, valamint a pénzügyekért és gazdasági tevékenységekért fele-

lős tagja vagyok. 

Néhány szó magadról: 

Az elmúlt 4,5 évben anyukám sokszor mondta nekem, hogy „Teher 

alatt nő a pálma”. Nem szerettem, amikor újra és újra ezt hangoztat-

ta, úgy éreztem nem tud azonosulni a problémáimmal. Pedig milyen 

igaza volt. Ezzel a rövidke mondattal tudnám magamat jellemezni. 

Évről évre egyre többet vállaltam, készültem, aminek úgy érzem, 

hogy meglett és remélhetőleg meglesz a gyümölcse. A családom 

nélkül nem lennék az aki, ezt meghálálva mindig is igyekeztem időm 

nagy részét velük tölteni. Szabad időmben szeretek hosszú távokat 

biciklizni, kirándulni, filmeket nézni, valamint új őrületként felnőtt 

színezőmbe alkotni. 
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HANCZ PATRIK 

Születés helye, ideje: Győr, 1992.01.22. 

Állandó lakhely: 9026 Győr 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2012. március 

Szakkurzusok: 

 Dr. Farkas Ádám: A pénzügyi piacok feletti felügyelet hazai 

és nemzetközi vonatkozásai szakkurzus; 

 Dr. Keserű Barna Arnold: Szellemi tulajdonjogi szakkurzus; 

 Ágoston Csilla: Autogén tréning szakkurzus; 

 Dr. Torják Norbert: Közigazgatási jogi szakkurzus; 

 Dr. Győri Csaba: Angol nyelvi szakkurzus; 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alka-

lommal). 

Nyelvtudás: 

Angol B2 komplex nyelvvizsgával rendelkezem. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Első gyakorlatomat az Országgyűlés Hivatalában töltöttem. Azt kö-

vetően kétszer is dolgoztam a Transparency Internationalnek 

kampánymonitoring munkakörben a választások idején. 2014. máju-

sától júliusáig teljesítettem a kötelező szakmai gyakorlatomat a Né-

meth Ügyvédi Irodában, Győrött. 2014. augusztusában cserediákként 

felvételt nyertem a Central European University International Busi-
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ness Law LL. M. mesterképzésére, ahol két tárgyat sikeresen teljesí-

tettem az első modulból. 2015-ben újabb gyakornoki pozíciót pályáz-

tam meg az Ars boni jogi folyóiratban. Az itt töltött két hónapom 

eredményeként két interjút és egy cikket készítettem. Utolsó gyakor-

noki helyem a Gazdasági Versenyhivatal Fogyasztóvédelmi Irodája 

volt, ahol két hónapot töltöttem. Nagyszerű kapcsolatokra és barátok-

ra tettem szert e gyakorlatok alatt, egyiket sem bántam meg. Úgy 

gondolom, ezek fontos részét képezték annak, hogy tudjam, merre 

szeretnék továbbmenni és fejlődni. Már másodéves hallgatóként, 

2012-ben TDK dolgozatot írtam, melynek eredményes elbírálását 

követően, a szegedi OTDK-n is képviselhettem a győri Jogi Kart 

2013-ban. Másod- és harmadévesként demonstrátor voltam először a 

Jogtörténeti Tanszéken, azt követően a Bűnügyi Tudományok Tan-

széken. 2014-ben ismételten TDK dolgozatot írtam, és az első helyet 

követően, 2015-ben újból megmérettettem magam a budapesti 

OTDK-n. Tanulmányaim alatt négy tanulmányt publikáltam: kettőt a 

Diskurzus nevű folyóiratba, egyet a Bencés Diákszövetség tanul-

mánykötetébe, egyet pedig a Batthyány Lajos Szakkollégium 

idegennyelvű tanulmánykötetébe. 2015. decemberében a sok éves 

kutatása összegzéseként pedig megjelent az első könyvem egy német 

könyvkiadó gondozásában. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

2011. szeptemberétől kezdve vagyok a Hallgatói Önkormányzat 

hallgatói képviselője. Egy rövid időre – 2013. novembere és 2014. 

áprilisa között – jogász szakfelelős voltam. 2012. márciusában lettem 

a Szakkollégium tagja. 2013. februárjától töltöttem be a Bencés Di-

ákszövetség Győri Egyetemi Tagozatának elnöki posztját. 2013. 

augusztusától kezdve voltam a Bencés Diákok Győri Egyesület Tisz-

teletbeli Elnökségi Tagja. Egy évig voltam a Szakkollégium Vá-

lasztmányának tagja, ezt követően ugyancsak egy évig Közgyűlési 
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Küldött voltam. 2013-ban és 2015-ben is részt vettem a Mint-a Par-

lament nevű törvényhozási szimulációs versenyen, vezérszónokként. 

2013. októberében részt vettem a 8. EU Negotiation Moot Tárgyalási 

Szimulációs Versenyen. 2013-ban a Jogod van hozzá!, 2016-ban a 

SZErinted Törvényhozási Verseny győri gimnazistáknak egyik szer-

vezője voltam. 2014. márciusától kezdve töltöttem be az ELSA 

GYŐR Egyesület elnöki pozícióját. Ugyanebben a hónapban a mun-

kajogi perbeszédverseny házi bajnokságán értem el 3. helyet, április-

ban pedig a büntetőjogi perbeszédverseny házi bajnokságán értem el 

2. helyet. 2015. májusában, két fordulót követően, bekerültem az 

Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny döntőjébe, ahol 

végül az 5. helyet szereztem meg. A szervezők felkérésére 2015. 

novemberében motivációs előadást tartottam a TALENTn győri ál-

lomásán. 2015. októberében az a megtiszteltetés ért, hogy négy 

ELSA Egyesület delegáltjai egyhangúan ELSA Magyarország elnö-

kének választottak meg. 

Néhány szó magadról: 

Tanulmányaim alatt két végzettséget szereztem még: egy sportedző 

OKJ-t, illetve egy kulturális rendezvényszervező OKJ-t. 2014. au-

gusztusa óta egyéni vállalkozóként is dolgoztam az egyetem mellett. 

A jog mellett az életem másik része a versenytánc. S osztályos tán-

cosként 2016. januárjában Kűr Magyar Bajnok lettem, melynek kö-

szönhetően Kínában képviselhetem Magyarországot a világbajnok-

ságon 2016. szeptemberében. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy 

az ember több lábon álljon, és attól még, hogy bekerül egy nehéz 

szakra, ne adja fel azt, amit mindennél jobban szeretett csinálni a 

sikeres felvételét megelőzően. Számomra az egyik irányadó mondás: 

„Amit fiatalon vetsz el, idős korodban aratod le.” 
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HEGEDÜS LAURA 

Születés helye, ideje: Pápa, 1992.09.07. 

Állandó lakhely: 8500 Pápa 

Tagság státusza: Belsős tag 

Tagság kezdete: 2012. március 

Szakkurzusok: 

 Dr. Farkas Ádám: A pénzügyi piacok feletti felügyelet hazai 

és nemzetközi vonatkozásai szakkurzus; 

 Kálmán Csilla: Angol nyelvi szakkurzus; 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alka-

lommal); 

Nyelvtudás: 

Angol C típusú felsőfokú és német C típusú középfokú nyelvvizsgá-

val rendelkezem, melyeket még a középiskolai tanulmányaim során 

szereztem. Szeretem a nyelveket, fontosnak tartom más kultúrák 

megismerését. A jövőben szeretnék még legalább egy nyelvet meg-

tanulni, és angolból szakmai nyelvvizsgát is letenni. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

A tanulmányaim alatt a médiajog került a legközelebb az érdeklődé-

semhez, az első TDK-mat a termékmegjelenítésről, a másodikat pe-

dig a társszabályozás intézményéről írtam. Mindkét dolgozattal a 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság pályázatának díjazottja let-

tem, az első dolgozattal OTDK III. helyezést, a másodikkal pedig 
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OTDK II. helyezést nyertem el. A témákban több publikációm is 

megjelent. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

A szakkollégiumban 2013 óta erősítem a választmányt a közösségi 

programokért felelős tag pozíciójában. 2012 óta a Közigazgatási és 

Pénzügyi Jogi Tanszék demonstrátoraként tevékenykedtem negyed-

éves koromig, ezért is választottam a médiajogot a kutatási terüle-

temnek. 2014-ben és 2015-ben is részt vettem a Batthyány Summer 

School szervezésében és lebonyolításában, ahol a színes programok 

mellett külföldi diákokat is volt szerencsém megismerni. Az egyete-

mi tevékenység mellett fontosnak tartom a gyakorlatszerzést is, így 

először egy győri ügyvédi irodában dolgoztam Albertné dr. Boda 

Zsuzsanna mellett, majd szakmai gyakorlaton vettem részt a Magyar 

Honvédség Pápai Bázisrepterének Jogi és Igazgatási Részlegén, il-

letve Győrben a NAV Nyugat-dunántúli Regionális Bűnügyi Főigaz-

gatóságán is. 

Néhány szó magadról: 

Szabadidőmet legszívesebben családommal és a barátaimmal töltöm. 

Szeretek utazni, más országokat és kultúrákat megismerni, hiszen 

ezzel amellett, hogy tágul a világról alkotott kép, az egyik jó oldala, 

hogy az ember megtanulja, hogy mit értékeljen, amikor hazatér. 

Emellett szeretek olvasni, sütni, nevetni és „kockulni” is. 
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HORVÁTH BALÁZS ANDRÁS 

Születés helye, ideje: Győr, 1992.06.04. 

Állandó lakhely: 9022 Győr 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2013. szeptember 

Szakkurzusok: 

 Dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani 

és világpolitikai rend kérdései szakkurzus; 

 Dr. Torják Norbert: Közigazgatási jogi szakkurzus; 

 Dr. Kovács Eszter: Közjegyzői ügyvitel szakkurzus; 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus; 

 Mikro- és makroökonómiai pénzügyi alapismeretek szakkur-

zus. 

Nyelvtudás: 

Angol nyelvből felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsgával rendelke-

zem. A német nyelvet középszinten beszélem. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Az egyetemi stúdiumok közül a polgári jog és a büntetőjog, illetve 

ezek válfajai állnak hozzám a legközelebb. Az 5 éves képzés alatt 

kötelezően megírandó évfolyamdolgozatokat is polgári jogi témákból 

írtam. A környezetvédelem és a polgári jog, avagy polgári jogi eszkö-

zök a környezet megóvásáért c. munkámmal a helyi TDK-n is meg-

mérettettem magam, amelynek eredményeképp az Országos Tudo-
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mányos Diákköri Konferencián is képviselhettem az Egyetemet, 

illetve a Kart. 

A polgári jog mellett a büntetőjog érdekel a leginkább. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

A Szakkollégium által már több ízben megrendezésre kerülő 

Bathyány Summer School nyári szabad egyetem szervezésében évek 

óta aktív szerepet vállalok. Ennek keretében angol nyelven tartok 

előadást a külföldi hallgatóknak, bemutatom a város nevezetességeit, 

valamint egyéb szakmai és kulturális programok szervezéséből is 

kiveszem a részem. Emellett aktív részt vállalok a Szakkollégium 

életében, akár programok szervezésében való segédkezéssel, akár 

nyílt napokon a Szakkollégium képviseletével. 

Néhány szó magadról: 

Horváth Balázs András vagyok, negyedéves joghallgató. A Révai 

Miklós Gimnáziumban szereztem meg az érettségimet, majd ezt 

követően jelentkeztem a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc 

Állam- és Jogtudományi Kar jogász képzésére. Az elméleti tudás 

elsajátítása mellett már több ízben is kipróbálhattam magam a gya-

korlatban, ennek keretében egy ügyvédi iroda munkájába, illetve a 

közigazgatás működésébe is bepillantást nyerhettem. 

A tanulás mellett szabadidőm nagy részét a sport tölti ki. Legköze-

lebb a szívemhez a futball áll, emellett időm nagy részét konditerem-

ben töltöm. A sportok közül még az úszást űzöm gyakran. 

Tanulmányaim befejeztével olyan területen szeretnék elhelyezkedni, 

ahol a jogi képzés alatt elsajátítottak mellett az idegen nyelvi ismere-

temet is kamatoztatni tudom. 
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JUHÁSZ LÍVIA 

Születés helye, ideje: Tatabánya, 1992.09.21. 

Állandó lakhely: 2852 Kecskéd 

Tagság státusza: Belsős tag 

Tagság kezdete: 2014. február 

Szakkurzusok: 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alka-

lommal). 

Nyelvtudás: 

2011-ben B2 típusú komplex nyelvvizsgát tettem német nyelvből. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Az érdeklődésem teljes egészében a büntetőjogra irányul, ezen belül 

is különösen az élet és testi épség elleni bűncselekmények, illetőleg 

azok elkövetői foglalkoztatnak. Tudományos kutatásaim során arra 

próbálok választ találni, hogy a büntetés-végrehajtás hogyan kezel-

hetné leghatékonyabb az ilyen jellegű bűncselekményeket, ill. azok 

elkövetőit. Ennek jegyében született 2015. nyarán a szakkollégium 

Batthyány-esszépályázatára a ’Halálbüntetés, tényleges életfogytig 

tartó szabadságvesztés és alternatív büntetések’ című tanulmányom, 

mellyel 3. helyezést értem el. Ezt a 2015/16. tanév őszi TMDK-n ’A 

kevesebb néha több – az alternatív büntetések és a bűnmegelőzés 

kiemelt szerepe a büntető-igazságszolgáltatás rendszerében’ című 

tanulmányom követte, mellyel a szekciómban a 2. helyet szereztem 
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meg és előreláthatólag 2017. tavaszán a XXXIII. OTDK-n képvisel-

hetem egyetemünket. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Első évemben a római jog gyakorolta rám a legnagyobb hatást, részt 

vettem a Jogtörténeti Tanszék által szervezett versenyeken, így YOU 

MÁJT WIN tanulmányi versenyen 1., míg a Latin műveltségi vetél-

kedőn 3. helyet értem el. Ezt követően a második évemet a Jogtörté-

neti Tanszék demonstrátoraként töltöttem, ezzel segítve a tanszék 

munkáját. A jelenlegi, harmadik évemet a tanulmányaim megírására 

szenteltem, a későbbiekben pedig tovább szeretném bővíteni tudá-

somat a büntetőjog fentebb említett területein. 

Néhány szó magadról: 

Tatabányán érettségiztem az Árpád Gimnáziumban 2011. májusában, 

majd ez év szeptemberében kezdtem tanulmányaimat a Széchenyi 

István Egyetemen, először jogi asszisztensként. 2013. júniusában 

elvégeztem a képzést és szeptemberben már folytattam is a tanulmá-

nyaimat immáron jogászként, jelenleg III. éves vagyok. Iskola mel-

lett többek között egy ügyvédnél dolgozom, így van lehetőségem 

belelátni a jog gyakorlati alkalmazásába is, amelyet remekül haszno-

síthatok elméleti tanulmányaim során. Kevés szabadidőmben szere-

tek a barátokkal kikapcsolódni, olvasni, filmet nézni. 
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KÁDI SZABINA 

Születés helye, ideje: Szombathely,  

1990.01.15. 

Állandó lakhely: 9653 Répcelak 

Tagság státusza: Belsős tag 

Tagság kezdete: 2012. szeptember 

Szakkurzusok: 

 Dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani 

és világpolitikai rend kérdései szakkurzus; 

 Dr. Kovács Eszter: Közjegyzői ügyvitel szakkurzus; 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alka-

lommal). 

Nyelvtudás: 

Angol nyelvből rendelkezem középfokú (B2) nyelvvizsgával, melyet 

még jogi asszisztensi tanulmányaik során szereztem meg. Jövőbeli 

terveim között szerepel a német középfokú nyelvvizsga megszerzése 

is. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Egyetemi tanulmányaim során elsőként leginkább az alkotmányjog 

keltette fel az érdeklődésem, majd büntetőjogi tanulmányaim kezde-

tét követően erőteljesen ez irányba fordultam. Jelenleg ezen jogterü-

let eljárásjogi aspektusai vonzanak legfőképp, mondhatni a büntető 

eljárásjog a „nagy szerelem”, persze „kéz a kézben” az alkotmány-

joggal: szakdolgozatomban a védelemhez való jog büntetőeljárásbeli 
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– azon belül is kifejezetten a nyomozati szakban való – érvényesülé-

sét vizsgáltam. 

2014 márciusában részt vettem, és sikeresen elvégeztem az Egyenlő 

Bánásmód Hatóság által szervezett, „Az egyenlő bánásmód érvénye-

sítése és a társadalmi érzékenység fejlesztése” című képzést. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

2012 szeptembere óta vagyok a Batthyány Lajos Szakkollégium – 

akkor még külsős – tagja, 2013 szeptemberében nyílt lehetőségem a 

beköltözésre. A 2013/14-es tanévben az Alkotmányjogi és Politika-

tudományi Tanszék demonstrátoraként részt vettem – az akkor még 

szárnyait próbálgató, azóta pedig számos sikeres „szériát” megért – 

„Jogod van hozzá!” középiskolai vetélkedő megszervezésében és 

lebonyolításában. 2013 márciusában részt vettem a Szegeden meg-

rendezett XXXI. OTDK Büntető (anyagi) jog tagozatában, mint op-

ponens. 2014-ben mentorként segítettem az elsős hallgatók beillesz-

kedését a Szakkollégium által szervezett Mentorprogram keretében. 

2014 áprilisában a helyi Tudományos Diákköri Konferencián dolgo-

zatommal különdíjat értem el, mellyel indulási jogot szereztem – és 

részt is vettem – a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konfe-

rencián. 

Néhány szó magadról: 

„Korán ki kell tűznünk a céljainkat, majd minden energiánkat és 

tehetségünket bevetni, hogy elérjük őket.” Walt Disney gondolatai 

tükrében elmondhatom, talán – így egyetemi éveim zárómomentuma 

felé közeledve – jó úton jártam… 

Már egészen kicsi koromban eldöntöttem, hogy jogász szeretnék 

lenni, s céltudatosan készültem az egyetemre. Jóllehet tisztában va-

gyok azzal, hogy elszántságom a családom támogatása, buzdítása 
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nélkül vajmi keveset ért volna, és ezért sohasem tudok majd elég 

hálás lenni nekik. 

Ahogy az életnek sem az egyetem és a kollégium révén szerzett bará-

taimért; nélkülük kicsit elvesztem volna… Az ő támogatásuk a leg-

nehezebb pillanatokon is átsegített. 

Így szabadidőm nagy részét velük töltöm, belőlük merítve erőt, kitar-

tást és legfőképp sok-sok boldogságot az újabb és újabb napokhoz. 

Ha pedig kikapcsolódni vágyom, legtöbbször az olvasásba vagy a 

rajzolásba „menekülök”, vagy lekuporodom egy jó film, vagy egy 

lebilincselő sorozat mellé. 
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DR. KELEMEN ROLAND 

Születés helye, ideje: Győr, 1985.12.15. 

Állandó lakhely: 9141 Ikrény 

Tagság státusza: Belsős tag 

Tagság kezdete: 2011. szeptember 

Szakkurzusok: 

 Dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani 

és világpolitikai rend kérdései szakkurzus; 

 Dr. Torják Norbert: Tulajdonjogi szakkurzus; 

 Dr. Kőhidi Ákos: Az internet szerzői jogi vonatkozásai szak-

kurzus; 

 Dr. Kovács Eszter: Közjegyzői ügyvitel szakkurzus; 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alka-

lommal). 

Nyelvtudás: 

Angol középfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezem. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Kivételes hatalom szabályozásának történeti és jelenkori kérdései; 

kibertámadások nemzetközi jogi megítélése; katonai igazságszolgál-

tatás története. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Három éven keresztül voltam a választmány tagja (kulturális majd 

pedig pénzügyekért felelős választmányi tag); négy éven keresztül 
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voltam a Jogtörténeti Tanszék demonstrátora; több szakmai és tudo-

mányos pályázaton sikerült eredményt elérnem, így például az 

NMHH, OBH, Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, NKE Rendészet-

tudományi Műhely pályázatán értem el helyezést. Ez mellett két 

OTDK-n vettem részt, ahol egy harmadik hellyel és egy különdíjjal 

jutalmazták dolgozataim. 

Néhány szó magadról: 

2015 tavaszán fejeztem be jogi tanulmányaimat, ugyanezen év őszé-

től, mint tanársegéd dolgozom a Kar Jogtörténeti Tanszékén. Sok 

szép emlék köt a Szakkollégiumhoz és sok korábbi és jelenlegi tag-

hoz, akikkel a kapcsolatot reményeim szerint sikerül fenntartani az 

egyetem után is. Szabadidőben próbálok minél több időt tölteni a 

családommal és a barátokkal, ez mellett szeretek olvasni, filmet néz-

ni, meccsre járni. 
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KIRÁLY PÉTER BÁLINT 

Születés helye, ideje: Győr, 1993.07.03. 

Állandó lakhely: 9024 Győr 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2013. február 

Szakkurzusok: 

 Dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani 

és világpolitikai rend kérdései szakkurzus; 

 Dr. Torják Norbert: Tulajdonjogi szakkurzus; 

 Dr. Kovács Eszter: Közjegyzői ügyvitel szakkurzus; 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus; 

 Mikro- és makroökonómiai pénzügyi alapismeretek szakkur-

zus. 

Nyelvtudás: 

Angolból felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezem. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Nehezen tudnám összefoglalni, hogy mi is érdekel, mert szinte min-

den eddigi tantárgyban találtam olyan témát, ami felkeltette a fi-

gyelmem. Leginkább a polgári jog és az alkotmányjog fogott meg. 

OTDK dolgozatomat a devizahiteles perekről írtam és a polgári jogi 

szekcióban indultam vele, de abban is voltak olyan részek, amelyek 

inkább alkotmányjogiasnak tekinthetők. 
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Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

2014. novemberében a Helyi TDK Polgári jogi Szekció 3. helyezést 

értem el. 2015. januárja óta vagyok a Szakkollégium Felvételi Bi-

zottságának közgyűlési delegáltja. 2015/16-os tanévben pedig a pol-

gári jogi tanszéken lettem demonstrátor. 

Néhány szó magadról: 

Szabadidőmben szeretek sorozatokat és filmeket nézni (néha talán túl 

sokat is), futni, dartsozni és persze a szakkollégiumban pingpongoz-

ni. Emellett ha a tankönyvek rabságából lehetőségem van kiszaba-

dulni, akkor szeretek a barátaimmal találkozni. 

A jogi diploma megszerzése után szeretnék Phd hallgatóként az 

egyetemen maradni és a későbbiekben oktatni a jövő jogászait, mert 

mindig is vonzott a tanítás és egyébként is szeretek másoknak segíte-

ni és elmagyarázni, amit esetleg nem értenek. 
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KOBL TAMÁS 

Születés helye, ideje: Mosonmagyaróvár, 

 1992.12.08. 

Állandó lakhely: 9245 Mosonszolnok 

Tagság státusza: Belsős tag 

Tagság kezdete: 2012. szeptember 

Szakkurzusok: 

 Kálmán Csilla: Angol nyelvi szakkurzus; 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alka-

lommal); 

 Dr. Bíró Barna ügyvéd; egyéni szakkurzus; 

 Dr. Posta Attila ügyvéd; egyéni szakkurzus; 

 Dr. Szegedi András ügyvéd; egyéni szakkurzus. 

Nyelvtudás: 

Angol és német nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgával ren-

delkezem. Egyetemi tanulmányaim befejezését követően szívesen 

megismerkednék az angol jogi szaknyelvvel is. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Elsősorban a magánjogi jogterületek állnak hozzám közelebb, azon 

belül különösen a társasági jog, a kereskedelmi jog, az értékpapírjog 

valamint a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga keltették fel az 

érdeklődésem tanulmányaim során. A magánjogi jogterületeken túl 

érdekesnek tartom a pénzügyi jog heterogén világát is. 
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Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Másodévesen lettem szakkollégista, eleinte külsős tagként, majd egy 

évvel később beköltöztem a szakkollégiumba, ahol 2013 és 2015 

között tisztségviselői pozíciót is betöltöttem. Első ízben a pályázato-

kért és adminisztrációért felelős választmányi tag feladatait láttam el, 

ezt követően pedig referensként közreműködtem a Mentor Program 

lebonyolításában. Ezen kívül a Diskurzus c. folyóirat és a szakkollé-

giumi tanulmánykötetek olvasószerkesztője voltam. 

Az egyetemen 2014-ben részt vettem az őszi TMDK-n, ahol 2. he-

lyezést értem el, s dolgozatommal 2. helyezést és Magyar Ügyvédi 

Kamara különdíját nyertem el a XXXII. OTDK-n. Mindemellett 

három évig voltam demonstrátor különböző tanszékek megbízásából, 

valamint sikeresen bejutottam az I. Dr. Nagy László Magánjogi Ér-

velési Versenyre. 

Néhány szó magadról: 

Szeretem magam folyamatosan új kihívások elé állítani és megpró-

bálni átlépni a saját korlátjaimat. Ez nem csak az egyetemi tevékeny-

ség kapcsán jellemző rám, de az élet bármely területén. Így szívesen 

űzök olyan sportokat, amelyben a cél saját magam legyőzése. Ter-

mészetesen szabadidőmben helyet foglalnak egyszerűbb hétköznapi 

dolgok is, például sorozatnézés, kikapcsolódás a barátaimmal, stb. 
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DR. KOMP BÁLINT 

Születés helye, ideje: Szombathely,  

1990.12.04. 

Állandó lakhely: 9700 Szombathely 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2010. április 

Szakkurzusok: 

 Dr. Kőhidi Ákos: Az internet szerzői jogi vonatkozásai szak-

kurzus; 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alka-

lommal). 

Nyelvtudás: 

Német nyelvből középfokú, C típusú nyelvvizsgával rendelkezem, 

melyet még középiskolás éveim alatt szereztem. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Az egyetemi tanulmányaim során a közjog, azon belül is a büntető-

jog, illetve a büntetőeljárási jog volt azon jogterület, amelyek legin-

kább felkeltették az érdeklődésemet. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Egyetemi tanulmányaim alatt másodévesként a Jogtörténeti Tanszék, 

harmad-, negyed- és ötödévesként pedig a Bűnügyi Tudományok 

Tanszék demonstrátoraként tevékenykedtem. Tanulmányaim során 

két alkalommal megmérettettem magam az Egyetemi Tudományos 
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és Művészeti Diákköri Konferencián, ahol másodévesként – a Jog-

történeti szekcióban - II. helyezést értem el. Harmadévesként részt 

vettem az Országos Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszédmondó 

Versenyen, ahol egyénileg - legjobb alperesként - I. helyezést, a Szé-

chenyi István Egyetem csapatának tagjaként pedig II. helyezést ér-

tem el. 

A Szakkollégiumban a Felvételi Bizottság tagjaként több éven át 

tevékenykedtem. A Szakkollégium keretein belül lehetőségeim nyílt 

publikációra is. Az egyetemi tanulmányaim utolsó évében részt vet-

tem a Szakkollégium által szervezett VII. Hallgatói konferencián, 

ahol pályamunkámmal I. helyezést értem el. 

Néhány szó magadról: 

Már általános iskolás koromban eldöntöttem, hogy jogi pályán sze-

retnék felnőttként elhelyezkedni, azon belül az ügyészi hivatás volt a 

legvonzóbb számomra. Szüleim nem rendelkeznek egyetemi végzett-

séggel, így mindvégig fontos volt számomra a megfelelő helytállás, 

továbbá az, hogy a tanulmányaimat a – tőlem telhető – legjobb 

eredménnyel végezzem el. A Széchenyi István Egyetemet a sok pozi-

tív visszajelzés, valamint lakóhelyemhez való közelsége miatt vá-

lasztottam. 

Szabadidőmben szeretek a barátaimmal lenni, filmeket nézni, spor-

tolni, valamint olvasni, tájékozódni a világ dolgaiban. Korábbi hob-

bim volt a labdarúgás, amelyre sajnos az utóbbi időben kevés időm 

jut. 
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KOVÁCS BALÁZS 

Születés helye, ideje: Csorna, 1991.12.31. 

Állandó lakhely: 9300 Csorna 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2013. október 

Szakkurzusok: 

 Dr. Kovács Eszter: Közjegyzői ügyvitel szakkurzus; 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alka-

lommal). 

Nyelvtudás: 

A Krúdy Gyula Két tanítási nyelvű Idegenforgalmi Szakközépisko-

lában eltöltött első évemnek köszönhetően sikerült megszereznem 

egy középfokú német nyelvvizsgát, amelyet érettségizésem évében 

felsőfokú német nyelvvizsga „váltott”. Azonban a középiskolában 

eltöltött többi évem során sem tétlenkedtem, melynek eredménye-

képpen egy angol középfokú nyelvvizsgával is büszkélkedhetek. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Az egyetemi tanulmányaim során érdeklődésem középpontjába ke-

rült a büntetőjog, a közigazgatási jog, kiemelve e jogterület részét 

képező szabálysértési jogot, valamint a szakdolgozatom témáját ké-

pező idegenrendészeti szabályozás is. 
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Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi 

Karának ötödéves hallgatója vagyok és immáron harmadik éve va-

gyok tagja e remek csapatnak. 

Szakmai elkötelezettségemet a TDK-n való opponensként, illetve 

versenyzőként való részvételem ugyancsak erősített, mely egyben 

kiváló alkalmat is kínált számomra szakmai kapcsolatok létesítésére, 

valamint egyes szakmai nézeteim ütköztetésére is. 

A 2013-ban megrendezett OTDK- n opponensként való részvételem 

meghozta kedvem egy saját dolgozat megírásához, így a 2014/15-ös 

tanév őszi szemeszterében A szabálysértések miatt alkalmazandó 

jogkövetkezmények kikényszeríthetőségének aggályai című TDK 

dolgozatom nevezésre került a kari TDK- n, aminek a prezentálása, 

megvédése egy újabb izgalmas momentumként könyvelhető el egye-

temi pályafutásom során. 

A 2014/15-ös tanév tavaszi szemeszterében az OTDK- n ismét op-

ponensként vettem részt, már- már rutinszerű kiállással és vitakész-

séggel rendelkezve, amihez a Szakkollégium által szervezett számos 

rendezvény, konferencia ugyancsak hozzájárult. 

Kijelenthetem, hogy a Szakkollégium nemcsak szakmai segítséget 

nyújt a hallgatók számára, hanem egy családias, otthonos környezetet 

is, ahol, ha valaki segítségre, illetve támogatásra szorul, megkapja 

azt. 

Néhány szó magadról: 

A jog iránti érdeklődésem kezdete középiskolai tanulmányaim idejé-

re datálható, melytől kezdődően elkötelezetten törekedtem arra, hogy 

céljaimat megvalósítsam. Már ekkor igyekeztem az egyetemi helyem 
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bebiztosítására, melyet misem bizonyít jobban, mint két nyelvvizsga 

megszerzése. 

Célkitűzéseim egyike, hogy gyakorló jogászként saját ügyvédi irodát 

nyithassak és ily módon segítségére legyek mindazoknak, akiket 

jogsérelem ért. 
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KUMMER MÁTÉ 

Születés helye, ideje: Székesfehérvár, 

 1992.01.18. 

Állandó lakhely: 8000  

Székesfehérvár 

Tagság státusza: Belsős tag 

Tagság kezdete: 2013. március 

Szakkurzusok: 

 Dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani 

és világpolitikai rend kérdései szakkurzus; 

 Dr. Keserű Barna Arnold: Szellemi tulajdonjogi szakkurzus; 

 Dr. Keserű Barna Arnold: Polgári jogi jogesetmegoldó szak-

kurzus; 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alka-

lommal). 

Nyelvtudás: 

Angol és német középfokú ,,C” típusú nyelvvizsgával rendelkezem, 

valamint az évek során autodidakta módon sikerült elsajátítanom a 

cirill betűk ismeretét. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Elsősorban a büntetőjog, és érdekes módon annak is inkább a dog-

matikai kérdései foglalkoztatnak. A szakmai gyakorlatom során 

azonban a legtöbbet társasági joggal és kötelmi joggal volt szeren-

csém foglalkozni, amelyekhez azóta is komoly érdeklődéssel közelí-
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tek és a diploma megszerzését követően is szeretnék ezeken a jogte-

rületeken dolgozni. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

2013. március óta vagyok tagja a Szakkollégiumnak. Kezdetben 

külsős tag voltam, de 2013 szeptembere óta már belsős vagyok. 2014 

őszén részt vettem a Batthány Lajos Szakkollégium VIII. Hallgatói 

Konferenciáján, ahol a jogi személyek büntetőjogi felelősségének 

problematikáiról tartottam előadást. Ugyanebben a szemeszterben, 

szintén ezzel témával vettem részt a helyi TMDK versenyen, majd a 

következő félévben opponensi tevékenységet végeztem az OTDK 

kriminológiai szekciójában. 

Néhány szó magadról: 

Átlagos képességűnek tartom magam, ezért nagyon sok energiát és 

kitartást igényel, hogy tudjam tartani a lépést a jobbakkal. Amit talán 

kiemelhetek, hogy a pofonokra az esetek többségében jól tudtam 

reagálni, igyekszem mindig előre nézni és az akadályokat nem prob-

lémának, hanem feladatnak tekinteni. Emellett nagy kedvelője va-

gyok a labdarúgásnak, amit tizenöt évig űztem is, valamint szintén 

nagyon szívesen járok otthon jégkorongmérkőzésekre és az amerikai 

futball (NFL) közvetítések is kiváló kikapcsolódást nyújtanak szá-

momra. 
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DR. LENGYEL CSILLA 

Születés helye, ideje: Győr, 1989.09.14. 

Állandó lakhely: 9023 Győr 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2012. szeptember 

Szakkurzusok: 

 Dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani 

és világpolitikai rend kérdései szakkurzus; 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alka-

lommal). 

Nyelvtudás: 

A középiskola alatt német felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgát szerez-

tem, ez a tudomásom azonban frissítésre szorul. Korábban korrepetá-

lással, állásinterjúra történő felkészítéssel tartottam szinten, jelenleg 

a munkámból kifolyólag szinte napi szinten használom a nyelvet. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Érdeklődésem középpontjában mindig is a büntetőjog, illetve a bün-

tető eljárási jog állt, szakdolgozatomat is ennek megfelelően az igaz-

ságügyi orvosszakértői bizonyítás problémáiról, aggályairól írtam. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Az egyetemen demonstrátor voltam a Jogelméleti tanszéken, emellett 

az ELSA tagja, illetve egy évig titkára is voltam. 
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A kötelező szakmai gyakorlatot a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Rendőr-főkapitányságon, a Bűnügyi Osztály Életvédelmi Alosztá-

lyán töltöttem, közel fél éven át volt lehetőségem bekapcsolódni a 

nyomozók munkájába és tanulni tőlük. Emellett 2014 és 2015 között 

önkéntesként részt vettem a TÁMOP 5.6.3., „A fogvatartottak több-

szakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív 

utógondozás modellje” kiemelt programban. Ennek során a Győr-

Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben hetente több 

alkalommal foglalkoztam fogvatartottakkal: a büntetőeljárásukkal 

kapcsolatos kérdéseik megválaszolása mellett csoportfoglalkozásokat 

tartottam, illetve reszocializációs programot állítottam össze számuk-

ra az ott dolgozó szociális munkások segítségével. 

Néhány szó magadról: 

A diploma átvételét követően relatíve hamar sikerült elhelyezked-

nem: 2015 októbere óta a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal-

ban, a Menekültügyi Osztályon dolgozom. Munkám során olyan 

külföldi állampolgárokkal foglalkozom, akik menekültkénti vagy 

oltalmazottkénti elismerés iránti kérelmet terjesztenek elő; e kérel-

meket megvizsgáljuk s érdemben döntünk róluk. 

Szabadidőmet főként sportolással töltöm, 2014 óta az egyetemi sár-

kányhajó csapatot erősítem. 
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LIPTÁK LAURA MARTINA 

Születés helye, ideje: Győr, 1993.08.25. 

Állandó lakhely: 9173 Győrladamér 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2013. szeptember 

Szakkurzusok: 

 Dr. Torják Norbert: Közigazgatási jogi szakkurzus; 

 Dr. Kovács Eszter: Közjegyzői ügyvitel szakkurzus; 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus; 

 Mikro- és makroökonómiai pénzügyi alapismeretek szakkur-

zus. 

Nyelvtudás: 

Angol nyelvből középfokú szóbeli és német nyelvből középfokú 

komplex nyelvvizsgával rendelkezem. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

A bűnügyi tudományok keltették fel leginkább az érdeklődésemet. 

Ezen a területen vettem részt versenyeken és írtam évfolyamdolgoza-

tokat. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

A XXXII. OTDK Büntetőjogi II. tagozatában opponensként vettem 

részt. 
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Versenyzőként képviseltem karunkat az ELTE ÁJK szervezésében 

megrendezésre kerülő Országos Büntetőjogi Perbeszédversenyen. 

Néhány szó magadról: 

„A csoda az, ha hiszel magadban; ha ezt meg tudod tenni, bármilyen 

célt elérhetsz.” 

(Johann Wolfgang von Goethe) 
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MARTON MELITTA 

Születés helye, ideje: Tapolca, 

1992.01.13. 

Állandó lakhely: 8500 Pápa 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2012. március 

Szakkurzusok: 

 Dr. Keserű Barna Arnold: Szellemi tulajdonjogi szakkurzus; 

 Dr. Torják Norbert: Közigazgatási jogi szakkurzus; 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alka-

lommal); 

 Mikro- és makroökonómiai pénzügyi alapismeretek szakkur-

zus. 

Nyelvtudás: 

Angol nyelvből még középiskolai tanulmányaim során szereztem 

középfokú (B2) típusú komplex nyelvvizsgát, emellett öt évig tanul-

tam németül is. Egyetemi éveim alatt sajnos kevés lehetőségem volt 

e nyelvek használatára, így tudásom mindkét nyelv esetén fejlesztést 

igényel. Ennek a jövőben igyekszem eleget tenni. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Elsősorban a büntető tudományok területe vonz. Érdeklődésemet 

tükrözi diplomamunkám témája, valamint az is, hogy szakkollégiumi 

tagságom alatt többször is a büntetőeljárási szakkurzust választottam. 

Ezen felül szakmai gyakorlatomat is a Győri Törvényszéken töltöt-
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tem. Egyetemi tanulmányaim keretein belül még a közigazgatási jog 

illetve a társasági jog érdekelt. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

2012 óta vagyok szakkollégiumi tag. Ez idő alatt több éven át vettem 

részt a Mentorprogramban, mint mentor, valamint segítettem a Nyári 

Egyetem lebonyolításában. 2014-ben a helyi TDK-n, 2015 tavaszán 

pedig az OTDK-n vettem részt, mint opponens. 2015 őszén a tanú-

védelem tárgyában írt dolgozatommal indultam az egyetemi TDK-n, 

amellyel a szekcióban első helyezést értem el, továbbá munkám to-

vábbjutásra javasolták az országos fordulóra. E dolgozatból később a 

Szakkollégium Diskurzus című folyóiratában is megjelent egy ta-

nulmányom. 
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DR. MOLNÁR DÓRA 

Születés helye, ideje: Mosonmagyaróvár, 

 1991.08.07. 

Állandó lakhely:  9200 Mosonmagyaróvár 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2013. május 

Szakkurzusok: 

 Dr. Kovács Eszter: Közjegyzői ügyvitel szakkurzus; 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alka-

lommal). 

Nyelvtudás: 

Német nyelvből középfokú „B2” komplex típusú nyelvvizsgával 

rendelkezem. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Érdeklődési köröm szerteágazó. Az egyetemi éveim alatt az alkot-

mányjog területe állt hozzám a legközelebb, így demonstrátorként 

tevékenykedtem az Alkotmányjogi- és Politikatudományi Tanszéken. 

Emellett azonban a többi jogterület is érdekelt, különösen a polgári 

jog. Jelenleg ügyvédjelöltként dolgozom, ami lehetővé teszi szá-

momra, hogy ne csupán egyetlen jogterülettel foglalkozzam, ezáltal 

széleskörű gyakorlati tudásra tehetek szert. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

2013-2014-ig az Alkotmányjogi- és Politikatudományi Tanszéken 

demonstrátorként tevékenykedtem. 
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2015 áprilisában megrendezett XXXII. Országos Tudományos Diák-

köri Konferencián II. helyezést értem el pályamunkámmal az Alkot-

mányjogi tagozatban. 

Néhány szó magadról: 

Önmagammal szemben maximalista vagyok, ennek köszönhetem az 

egyetemi évek alatt elért eredményeimet. Munkám során is törek-

szem arra, hogy a legjobbat hozzam ki magamból. 

A kevés szabadidőmet családommal, barátaimmal, olvasással, kirán-

dulással töltöm a legszívesebben. 
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NAGY SZINTIA MIRTILL 

Születés helye, ideje: Tapolca, 1994.03.17. 

Állandó lakhely: 8300 Tapolca 

Tagság státusza: Belsős tag 

Tagság kezdete: 2013. július 

Szakkurzusok: 

 Dr. Torják Norbert: Közigazgatási jogi szakkurzus; 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alka-

lommal); 

 Mikro- és makroökonómiai pénzügyi alapismeretek szakkur-

zus. 

Nyelvtudás: 

Angol és német középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezem. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Tanulmányaim során a büntetőjog keltette fel legjobban az érdeklő-

désemet, emellett pedig családi szálaknak köszönhetően a hadijog, a 

katonai büntetőjog az, ami leginkább megfogott, így ebből kifolyólag 

mindkét évfolyamdolgozatom e téma köré épült. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Szakkollégiumi tagságom óta a Mentor Program keretein belül segí-

tem az elsőéves joghallgatók beilleszkedését. 2014 és 2015 őszén 

részt vettem az intézményi TDK-n, illetve a 2015 tavaszán az 

OTDK-n is. Első dolgozatom a függelmi viszonyok jelentőségéről 
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szól a magyar katonai büntető anyagi jogban. A második dolgozat-

ban társszerzőként működtem közre, amely a Trónok harca c. filmso-

rozatból ismert Tyrion Lannister perét mutatja be az Árpád-kori bün-

tetőjogi intézményeken keresztül. A dolgozatból egy önálló tudomá-

nyos diákköri előadást is tartottunk, továbbá az egyetemi Nyitott 

Kapuk rendezvényen is előadtuk. Mindegyik TDK dolgozatból cikk 

jelent meg a Diskurzus c. folyóiratban. Az idei tanévtől a Bűnügyi 

Tudományok Tanszék demonstrátora vagyok. 

Néhány szó magadról: 

A tanulás mellett a családom és a barátaim jelentik számomra a ki-

kapcsolódást. Hároméves korom óta táncolok, nyolcadik éve pedig a 

Tapolcai Musical Színpad szólótáncosa vagyok. Szabadidőmben 

szívesen olvasok és kirándulok. 
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PARTOS CSILLA 

Születés helye, ideje: Tapolca, 1989.09.24. 

Állandó lakhely: 8471 Káptalanfa 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2013. március 

Szakkurzusok: 

 Dr. Torják Norbert: Közigazgatási jogi szakkurzus; 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alka-

lommal); 

 Dr. Keserű Barna Arnold: Szellemi tulajdonjogi szakkurzus; 

 Mikro- és makroökonómiai pénzügyi alapismeretek szakkur-

zus. 

Nyelvtudás: 

Angol nyelvből még a középiskola folyamán középfokú nyelvvizsgát 

szereztem. Nyelvismeretem igyekszem a lehetőségekhez mérten 

alkalmazni, de mindenképpen szeretném a jövőben fejleszteni. Emel-

lett szeretném a német nyelvtudásom is fejleszteni. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Érdeklődésem elsősorban a büntető tudományok felé irányul, ezért a 

szakkurzusok választásakor is többször részesítettem előnyben a 

büntetőeljárási kurzust. Természetesen nem zárkózom el egyik jogte-

rülettől sem, de szívesen dolgoznék büntetőjogi területen. 
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Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

2013 márciusa óta vagyok szakkollégiumi tag. A mentorprogramban 

több éven keresztül, mint mentor vettem részt. 2014 őszén a helyi 

TDK-n, majd 2015 tavaszán az OTDK-n, mint opponens vettem 

részt. Ezt követően 2015 októberén már a saját dolgozatommal ne-

veztem az egyetemi TDK-ra, ahol munkám továbbjutásra javasolták 

az országos fordulóra. Kutatási területem a terrorizmus, mely témá-

ban a Szakkollégium Diskurzus című folyóiratában is megjelent egy 

tanulmányom. 

Néhány szó magadról: 

„Kevés dolgot tudok pillanatok alatt megváltoztatni, de egyet bármi-

kor: a hozzáállásomat. Állandóan a kezemben van a lehetőség, hogy 

döntsek. Feladom vagy megcsinálom. Sírok vagy nevetek. Depresszi-

ós leszek vagy megoldást találok. Pánikba esem, vagy a lehetősége-

imre koncentrálok.” 

(Hozleiter Fanny) 
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DR. PATAKI MÁRTA 

Születés helye, ideje: Tatabánya, 

1988.02.20. 

Állandó lakhely: 2852 Kecskéd 

Tagság státusza: Belsős tag 

Tagság kezdete: 2012. szeptember 

Szakkurzusok: 

 Dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani 

és világpolitikai rend kérdései szakkurzus; 

 Dr. Torják Norbert: Tulajdonjogi szakkurzus; 

 Dr. Kovács Eszter: Közjegyzői ügyvitel szakkurzus; 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alka-

lommal). 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

A kibertámadások nemzetközi jogi megítélése; valamint a családon 

belüli erőszak kriminológiai vizsgálata. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Egy-egy éven keresztül voltam a Nemzetközi Köz- és Magjogi Tan-

szék, valamint a Bűnügyi Tudományok Tanszék demonstrátora; több 

szakmai és tudományos pályázaton sikerült eredményt elérnem, így 

az OBH, KIM Magyary-pályázatán, NKE Rendészettudományi Mű-

hely pályázatán értem el helyezést. Ez mellett két OTDK-n vettem 
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részt, előbb opponensként, majd pedig két dolgozattal versenyzőként 

is. 

Néhány szó magadról: 

2015 tavaszán fejeztem be jogi tanulmányaimat, ugyanezen év nya-

rától a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Családtámoga-

tási és Társadalombiztosítási Főosztályán dolgozom. Szabadidőben 

próbálok minél több időt tölteni a családommal, ez mellett szeretek 

olvasni, filmet nézni és a természetben sétálni. 
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PINTÉR FRUZSINA 

Születés helye, ideje: Győr, 

1995.10.07. 

Állandó lakhely: 9094 

 Tápszent-

miklós 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2015. február 

Szakkurzusok: 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus. 

Nyelvtudás: 

Angol nyelvből, középiskolás éveim alatt “B2” típusú komplex 

nyelvvizsgát szereztem. Rövidtávú céljaim között szerepel, hogy a 

német alapszintű nyelvtudásomat tovább gyarapítsam, illetve, hogy 

angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát tegyek. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Elsőéves tanulmányaim során leginkább a büntetőjog, de másodéve-

sen a polgári jog is felkeltette az érdeklődésemet. Kíváncsian várom, 

hogy a jövőben megismerhessem a további jogterülteket is. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

2014 szeptemberében kezdtem tanulmányaimat a Széchenyi István 

Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Karának jogász sza-

kán. Ebben a hónapban nyertem felvételt a Batthyány Lajos Szakkol-
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légium Mentor programjára, majd a második félévtől már én is tagja 

lehettem a Szakkollégiumnak. Egyetemi és szakkollégiumi tevé-

kenységeim között egyelőre még csak a XXXII. OTDK. említhető, 

ahol a jogtörténeti szekcióban opponensként vettem részt. Ebben a 

tanévben már a mentorok táborát erősítettem, ezzel is segítve az el-

sőéves joghallgatók beilleszkedését az egyetemi életbe. 

Néhány szó magadról: 

Maximalista embernek tartom magam, így próbálom megállni a he-

lyem az élet minden területén. Véleményem szerint az embert a sike-

rei viszik előrébb, így én is azon vagyok, hogy minden célt elérjek, 

amit kitűzök magam elé. Szerencsére ehhez a pozitív gondolkodás-

módom is társul, így mindennek a jó oldalát látom. 

Természetesen az eddigi sikereimhez nagyban hozzájárult az is, hogy 

a családom, a párom, és a barátaim mindenben támogatnak és tartják 

bennem a lelki erőt. 

Szabadidőmben nagyon szeretek filmeket nézni, olvasni, de legin-

kább főzni, vagy sütni valami finomat. 
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PONGRÁCZ DÁVID 

Születés helye, ideje: Mór, 1991.05.28. 

Állandó lakhely: 8060 Mór 

Tagság státusza: Belsős tag 

Tagság kezdete: 2012. február 

Szakkurzusok: 

 Kálmán Csilla: Angol nyelvi szakkurzus; 

 Dr. Keserű Barna Arnold: Szellemi tulajdonjogi szakkurzus; 

 Dr. Keserű Barna Arnold: Polgári jogi jogesetmegoldó szak-

kurzus; 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alka-

lommal). 

Nyelvtudás: 

Német nyelvből „Goethe-Zertifikat C1” komplex típusú nyelvvizs-

gával rendelkezem. Angol nyelvből pedig középszintű érettségit 

tettem, de ismereteimet azóta tovább mélyítettem. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Az alkotmányjog, azon belül pedig az emberi jogok érdekelnek a 

legjobban, különösen a véleménynyilvánítás szabadsága. Szakdolgo-

zatomban a gyűlöletbeszéd kérdéskörével foglalkozom mélyreható-

an. 
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Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Két tanéven keresztül voltam mentor a szakkollégiumi mentorprog-

ramban. 

2013 szeptembere óta az Alkotmányjogi és Politikatudományi Tan-

szék demonstrátora vagyok. E minőségben részt vettem a 2013-ban 

és 2014-ben is megrendezett „Jogod van hozzá! Emberi jogok ké-

pekben” elnevezésű középiskolás verseny szervezésében és lebonyo-

lításában. 

2013, 2014 és 2015 őszén is részt vettem az intézményi TMDK-n. 

Valamennyi dolgozatból cikk is jelent meg a Diskurzusban. Első 

dolgozatomban a véleményszabadság és a közösségek méltóságának 

egymással való konkurálását boncolgattam. E dolgozatom egy szele-

te a Szakkollégium idegen nyelvű tanulmánykötetében is megjelent 

német nyelven. Második dolgozatomban a gyűlöletbeszéd új, polgári 

jogi szabályozásával foglalkoztam, s I. helyezést értem el vele a kari 

TMDK-n, valamint a XXXII. OTDK-n is elindítottam. Harmadik 

dolgozatomban pedig (társszerzőként) a Trónok harca c. filmsorozat-

ból ismert Tyrion Lannister perét hasonlítottam össze az Árpád-kori 

perjogunkkal. A dolgozatból egy önálló tudományos diákköri elő-

adást is tartottunk, továbbá az egyetemi Nyitott Kapuk rendezvényen 

is előadtuk. 

Néhány szó magadról: 

Az első jogász leszek a családomban. Ha egyszer elhatározok vala-

mit, nem ismerek akadályt, mert úgy gondolom, hogy alázatos mun-

kával és vasakarattal bármit elérhet az ember. A diploma megszerzé-

se után ügyvédjelölt leszek, s elsősorban polgári jogi ügyekkel sze-

retnék foglalkozni. 
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Szabadidőmet szívesen töltöm a barátaimmal. Rengeteg dolog érde-

kel, de leginkább a filmek, a zene és a sport, különösen az amerikai 

futball világában érzem otthon magam. 

"Nem az a fontos, hogy meglássuk, ami a távol ködébe vész, hanem 

hogy megcselekedjük, ami most előttünk áll!" 

(Thomas Charlyle) 

"Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld." 

(Yoda) 
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PŐDÖR LEA 

Születés helye, ideje: Győr, 1992.06.01. 

Állandó lakhely: 9028 Győr 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2012. szeptember 

Szakkurzusok: 

 Dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani 

és világpolitikai rend kérdései szakkurzus; 

 Dr. Torják Norbert: Közigazgatási jogi szakkurzus; 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alka-

lommal). 

Nyelvtudás: 

A gimnázium évei alatt angol és francia nyelvekből C típusú közép-

fokú nyelvvizsgát tettem, valamint nyolc évig tanultam latint. A jö-

vőben szeretném elsajátítani a német nyelvet is. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Szívemhez legközelebb a munkajog áll, munkajogból készítettem 

OTDK-, évfolyam-és a szakdolgozatot is. Talán a történelem iránti 

fogékonyságom miatt alakult úgy, hogy a jogtörténet és a nemzetközi 

jog is a legkedvesebb tárgyaim között foglal helyet, szívesen olvasok 

ilyen tárgyú szakirodalmat is. 
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Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Két tanéven át a Jogtörténeti Tanszék, további két tanéven át pedig a 

Kereskedelmi-, Agrár-és Munkajogi Tanszék demonstrátora voltam. 

Kétszer értem el első helyezést a helyi TMDK-n (egy jogtörténeti és 

egy munkajogi témájú dolgozattal), így két alkalommal képviselhet-

tem az Egyetemet az OTDK-n. A XII. Országos Munkajogi Jog-

esetmegoldó-és Perbeszédversenyen I. helyezést értem el alperesi 

kategóriában, a győri versenyzőkkel pedig elhoztuk a legjobb egye-

temi csapatnak járó vándorserleget. Szívesen kutatok és mélyedek el 

egy-egy témában; eddig megjelent tanulmányaim jogtörténeti, mun-

kajogi és nemzetközi jogi tárgyúak. 

Néhány szó magadról: 

Kiskorom óta fontos szerepet játszik életemben a zene; nyolc évesen 

kezdtem zongorázni, tizenöt évesen orgonálni. Egy időben komolyan 

gondoltam arra, hogy zenei pályára lépek – végül azonban jogra 

jelentkeztem, a zene pedig megmaradt egy kedves és nélkülözhetet-

len hobbinak. Hiszek abban, hogy a zene kitartásra, szorgalomra és 

kreativitásra nevel. 
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RÁCZ RÉKA 

Születés helye, ideje: Győr, 1994.10.12. 

Állandó lakhely: 9023 Győr 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2015. február 

Szakkurzusok: 

 Mikro- és makroökonómiai pénzügyi alapismeretek szakkur-

zus. 

Nyelvtudás: 

Német nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezem. 

Jelenleg az angol középfokú nyelvvizsga megszerzésére készülök. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Másodéves hallgatóként sok olyan jogterület van, amivel még egyál-

talán nem találkoztam, így érdemben nyilatkozni sem tudok róluk. 

Az eddigi tanulmányaim során legjobban az alkotmányjog fogott 

meg, de a polgári jog iránt is érdeklődöm. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

2015 januárjában nyílt először lehetőségem arra, hogy felvételt nyer-

jek a szakkollégiumba. Visszagondolva csupán egy féléves tapaszta-

lattal, ez viszonylag bátor döntésnek tűnhet, de hamarosan kiderült, 

hogy egyben kiváló döntés volt. Emellett terveim között szerepel, 

hogy indulok a 2016. évi TDK-n. 
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Néhány szó magadról: 

Első generációs jogász leszek, így nagy kihívás ez nem csak nekem, 

de a családom számára is. Szerencsésnek tartom magam mivel az 

egyetem mellett sikerült egy olyan szabadidős tevékenységet talál-

nom, ami a kikapcsolódás mellett komoly segítséget nyújt beszéd-

készség fejlesztése, a nyilvános szereplés, a magabiztos megjelenés 

területén. A Kaméleon Ifjúsági Színjátszó Egyesületnek tíz éve va-

gyok tagja és ez idő alatt nem csupán tapasztalatot és élményeket 

szereztem, hanem egy összetartó baráti társaság tagja is lettem. 

Középiskolás tanulmányaimat a Révai Miklós Gimnáziumban végez-

tem. Rengeteget adott nekem ez az iskola, megismertette velem a 

tanulás örömét, megtanultam, hogy a tanárok értünk vannak és 

együtt igazán nagy dolgokra lehetünk képesek. A gimnázium támo-

gatásával sikerült 2010-ben a Polgár az Európai Demokráciában 

OTV 6 helyezést elérnem, és a verseny keretében betekintést nyer-

nem az Alkotmánybíróság munkájába. A pályaválasztáskor ezek az 

élmények meghatározóak voltak. 

Alapvetően maximalistának tartom magam, de igyekszem megtalálni 

az egészséges egyensúlyt. 

„Bármit tehetsz vagy álmodhatsz, kezdd el hát. A merészben zseni 

lakik, erő és varázs.” 

(Johann Wolfgang von Goethe) 
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SARLÓS GEORGINA 

Születés helye, ideje: Esztergom,  

   1993.02.11. 

Állandó lakhely: 2541 Lábatlan 

Tagság státusza: Belsős tag 

Tagság kezdete: 2014. március 

Szakkurzusok: 

 Dr. Kovács Eszter: Közjegyzői ügyvitel szakkurzus; 

 Dr. Menyhárt Ádám ügyvéd; egyéni szakkurzus. 

Nyelvtudás: 

Angolból rendelkezem középfokú nyelvtudással. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Alapvető érdeklődési köröm az alkotmányjog, azon belül is az alap-

vető jogok. TMDK dolgozatomat is e körben írtam meg „AZONOS 

TISZTELETTEL” Az esélyegyenlőség célterületei és az Egyenlő Bá-

násmód Hatóság gyakorlata a társadalmi hozzáállás szemszögéből 

címmel 2014-ben. Ezen kívül érdekel még a társasági jog, a vállala-

tok joga, mellyel egyetem kívül tevékenységem során foglalkozok. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

2014 szeptemberétől 2015 júniusáig a Közigazgatási és Pénzügyi 

Jogi Tanszék demonstrátora voltam, 2014 szeptemberétől pedig az 

ELSA Győr Egyesület aktív tagja vagyok. 

2014 márciusában lettem tagja a szakkollégiumnak. Az eltelt idő 

alatt mentori tisztséget töltöttem be, illetve közreműködtem a szak-
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kollégium keretei között megrendezett nyári egyetemek lebonyolítá-

sában. 

Néhány szó magadról: 

Rendkívül ambiciózus, maximalista, segítőkész személynek tartom 

magam, aki elhivatottan kitart céljai elérése mellett. Alapvetően 

megértő személyiség vagyok, ezért szívesen vagyok emberek társa-

ságban, szabadidőmben pedig szeretek olvasni, filmeket nézni. 
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STIPKOVITS TAMÁS ISTVÁN 

Születés helye, ideje: Győr, 1996.03.05. 

Állandó lakhely: 9024 Győr 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2015. február 

Szakkurzusok: 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus. 

Nyelvtudás: 

Komplex B2, valamint szóbeli C1 típusú angol nyelvvizsgával ren-

delkezem. Németül társalgási szinten beszélek. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Jelenleg az alkotmányjog foglalkoztat, de nem zárkózom el semmi-

lyen más jogterülettől sem. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

A szakkollégiumi tagság mellett, jelenleg benn vagyok az ELSA-ban 

és az Alkotmányjog és Politikatudományi Tanszéken tavaly de-

monstrátor lettem. 

Néhány szó magadról: 

Zenélés, társasági élet, egyetem. 
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DR. SZABÓ ENIKŐ 

Születés helye, ideje: Veszprém,  

   1990.06.29. 

Állandó lakhely: 8413 Eplény 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2010. szeptember 

Szakkurzusok: 

 Dr. Gaál Ildikó: Büntetőjogi szakkurzus. 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alka-

lommal). 

Nyelvtudás: 

Gimnáziumi éveim alatt angol nyelvből középfokú „C” típusú nyelv-

vizsgát tettem, ezenkívül német és latin nyelvet is tanultam. Az angol 

nyelvtudásomat szeretném szinten tartani, illetve szakmai irányban 

továbbfejleszteni, német nyelvből célom a középfokú szint elérése. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Véleményem szerint egy jó jogásznak minden jogterülethez értenie 

kell, éppen ezért fontosnak tartom, hogy széles látókörrel rendelkez-

zen, a megszerzett ismeretanyag birtokában pedig rálátása legyen 

választott hivatása egészére. Másodévesként a szakkollégiumi Jog-

történeti Asztaltársaság „Szerződési felelősség a római jogban” című 

tanulmány társszerzőjeként mélyebben vizsgáltam e területet. Érdek-

lődésem az egyetemi évek alatt alapvetően a bűnügyi tudományok 

felé irányult. Szakmai gyakorlatomat 2013. július – szeptember kö-

zött a Győri Törvényszéken töltöttem. Diplomamunkámat „A bűnis-
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métlés és visszaesés egyes kérdései” címmel írtam és védtem meg 

jeles eredménnyel 2014 tavaszán. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Egyetemünkön 2010 és 2013 között az ELSA Győr Egyesület (The 

European Law Students’ Association Győr) tagjaként, előbb válasz-

tott rendezvényszervező majd tudományos tevékenységért felelős 

alelnökeként tevékenykedtem. Szakkollégiumunkba 2010 őszén kap-

tam meghívást, ahol 2011 és 2013 között a Kulturális és Nemzetközi 

Tevékenységért Felelős Választmányi Tag tisztségét töltöttem be. 

2012 őszétől a Felvételi Bizottság tagjaként, majd a Mentor Program 

mentoraként is segítettem a munkát egészen az egyetemi tanulmá-

nyok befejezéséig. 2012 tavaszán „Három csapás magyar módra” 

című büntetőjogi témájú TDK dolgozatommal előbb részvételi jogo-

sultságot szereztem, majd versenyzőként vettem részt a Szegeden 

megrendezésre kerülő XXXI. Országos Tudományos Diákköri Kon-

ferencián büntető anyagi jog I. tagozatban. 2013-ban a Diskurzus 

című folyóiratban „A bűnhalmazatra és a visszaesőkre vonatkozó 

egyes szabályok változásai a 2009. évi LXXX. törvénytől a 2013. évi 

C. törvény hatálybalépéséig” címmel publikáltam. 2014-ben „A bűn-

ismétlés és visszaesés egyes kérdései - Fókuszpontban az erőszakos 

többszörös visszaesők” címmel pályamunkát nyújtottam be a Kozma 

Sándor tudományos pályázatra, joghallgatói tagozatban, büntetőjogi 

területen. 

Néhány szó magamról: 

Kevés szabadidőmet a családommal és a számomra fontos emberek-

kel töltöm. Szeretek olvasni, sütni-főzni, íjjászkodni, fotózni, röplab-

dázni és kirándulni. A Szakkollégium VII. Nyári Egyetemének fő-

szervezőjeként kiváló lehetőségem adódott más országok kultúrájá-

nak megismerésére. Környezetem alaposnak, megbízhatónak és ki-

tartónak ismer. Véleményem szerint a tudásalapú modern társadal-
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munkban nem elég csupán a jó tanulmányi eredmény egy adott szak-

területen, ennél többet kell nyújtanunk, ezért fontosnak tartom a sok-

oldalú ismeret és gyakorlat elsajátítását. A jogi egyetemi tanulmá-

nyok befejezése és a doktori cím megszerzése után, sikeres központi 

versenyvizsga letételét követően, 2015 januárjától a Győri Járásbíró-

ságon bírósági fogalmazóként lelkiismeretesen, a legjobb tudásom 

szerint teljesítem feladataimat. Két idézettel zárom bemutatkozáso-

mat: 

„Csak az talál, aki egész lelkével keres és csak az előtt nyílik meg a 

tudás ajtaja, aki minden erejével döngeti.” 

(S. Maugham) 

„A siker sok mindennel megajándékoz, csak azzal a csodálatos ér-

zéssel nem, amit a szeretet ébreszt bennünk.” 

(S. Goldwyn) 
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SZÉPVÖLGYI ENIKŐ 

Születés helye, ideje: Mosonmagyaróvár, 

 1994.07.22. 

Állandó lakhely: 9226 Dunasziget 

Tagság státusza: Belsős tag 

Tagság kezdete: 2015. február 

Szakkurzusok: 

 Mikro- és makroökonómiai pénzügyi alapismeretek szakkur-

zus. 

Nyelvtudás: 

Német és angol nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgát tettem 

gimnáziumi éveim alatt. Győr-Moson-Sopron megye németországi 

testvérjárásában 2 hetet tölthettem el cserediákként, valamint német 

nyelvi kurzuson vehettem részt. Továbbiakban szeretném folytatni a 

nyelvtanulást. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Másodévesként most ismerkedem a legtöbb tantárggyal, a jogtörténet 

már első évben elnyerte tetszésemet. TDK dolgozatomat is jogtörté-

neti témában írom jelenleg. Közigazgatási joggal, büntetőjoggal és 

alkotmányjoggal szívesen foglalkozom, valószínű e tárgyak tekinte-

tében szeretnék a későbbikekben bővebb ismereteket szerezni. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Szakkollégiumról a mentorprogram keretében szereztem tudomást, 

2015 februárjában külsős tagként nyertem felvételt. Részt vettem a 
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10th Batthyány Summer School egyes programjain, tetszett, hogy 

angol nyelven hallgathatok előadásokat. Remélem a jövőben lehető-

ségem nyílik aktívabban részt venni a Szakkollégium munkájában. 

2015 szeptemberétől a Jogtörténeti Tanszék demonstrátoraként 

igyekszem segíteni a Tanszék és az oktatók munkáját programok 

szervezésével és lebonyolításával. 

Néhány szó magadról: 

Amennyiben sikeresen elvégzem az Egyetemet családomban első 

generációs diplomás leszek, emiatt, valamint maximalista természe-

temből adódóan szeretnék a tőlem telhetően legjobban teljesíteni. 

Úgy érzem, megtaláltam azt a területet, amivel szívesen foglalkoznék 

az életben. Az egyetemen igazi barátokat szereztem, szabadidőmet 

szívesen töltöm velük, barátommal és családommal. Vizsgaidőszak-

ban különösen kikapcsol a biciklizés, szabadban túrázás és a főzés. 

Szeretek utazni, új kultúrákat megismerni. 
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SZIJÁRTÓ TAMARA 

Születés helye, ideje: Tapolca, 1994.10.23. 

Állandó lakhely: 8312 Balatonederics 

Tagság státusza: Belsős tag 

Tagság kezdete: 2014. február 

Szakkurzusok: 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alka-

lommal). 

Nyelvtudás: 

Angol közép- és felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezem, a német 

nyelvvel gimnáziumi tanulmányaim során jó eredményekkel foglal-

koztam. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Jogelmélet és büntetőjog. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Demonstrátori tevékenység a Jogelméleti Tanszéken. 

Néhány szó magadról: 

Jelenleg harmadéves joghallgató vagyok, amely évet a felsőbbévesek 

és tanárok egyaránt gyakran emlegettek vízválasztóként az ötéves 

képzés alatt. Tanúsíthatom, hogy az ötödik félév volt számomra az 

első, amely során ténylegesen és személyesen megtapasztalhattam, 

miben áll a jogászi tevékenység, illetve amely sokkal komolyabb 
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döntések elé állított, mint az eddigi évek. El kellett kezdenünk azon 

gondolkozni, melyik irány számunkra a leginkább testhezálló, ami 

egy ilyen szerteágazó területen (kilépve a klasszikus hármas pályái-

ból) nem egyszerű. A jogelmélet a jogszociológiai tanulmányokkal 

került hozzám közel; ezért döntöttem úgy, hogy évfolyamdolgoza-

tomat jog- és államelméleti témában írom. Úgy vélem, e tudást leg-

inkább a pedagógiával tudnám egyeztetni, így a diploma megszerzé-

se után ez az egyik irány. Büntetőjogi érdeklődésem régre nyúlik 

vissza, már a gimnáziumban is foglalkoztatott, ahol Bibó István etika 

és büntetőjog kapcsolatáról szóló írása keltette fel a figyelmem. Ezt 

követően elsőéves egyetemistaként, a jogtörténeti tanulmányokon 

keresztül ismertem meg C. Beccaria bűnökről és büntetésekről szóló 

művét, melyet elolvasva már vártam, hogy a büntető anyagi joggal is 

megismerkedjek, s várakozásaim nem voltak hiábavalók. Hozzájárult 

ehhez a büntető eljárásjogi szakkurzus is, melynek köszönhetően a 

büntetőjog gyakorlatias szegmensébe nyertem betekintést. A másik 

irány tehát ez, ha nem is olyan konkrét, mint a pedagógia. 
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TAKÓ DALMA 

Születés helye, ideje: Pápa, 1995.03.06. 

Állandó lakhely: 8500 Pápa 

Tagság státusza: Belsős tag 

Tagság kezdete: 2015. február 

Szakkurzusok: 

 Mikro- és makroökonómiai pénzügyi alapismeretek szakkur-

zus. 

Nyelvtudás: 

Angolból „C” típusú, felsőfokú, franciából pedig „C” típusú, közép-

fokú nyelvvizsgát szereztem még gimnáziumi tanulmányaim alatt. 

Nagyon szeretem a nyelveket és szerencsére jól is mennek. Első 

félévem során megtetszett a latin nyelv is, ezért két féléven át latin 

fakultációra is jártam. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Eddigi tanulmányaim során a büntetőjog és az alkotmányjog nyerte 

el leginkább a tetszésemet, de mivel még csak másodéves vagyok, 

sok új tárgy vár még rám, így még nem döntöttem el, pontosan me-

lyik jogterülettel szeretnék majd a későbbiekben foglalkozni. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

2014-ben elsőévesként jelentkeztem a Szakkollégium mentor prog-

ramjába, mely rengeteget segített ahhoz, hogy beletanuljak az „egye-

temi életbe”. Jelenleg a Jogtörténeti Tanszék demonstrátoraként te-
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vékenykedem és igyekszem kivenni a részem a Szakkollégium prog-

ramjainak szervezéséből. Közreműködtem például a 10th Batthyány 

Summer School és az Állam - Válság - Pénzügyek Konferencia szer-

vezésében, továbbá képviseltem az Egyetemet a XXXII. Országos 

Tudományos Diákköri Konferencián opponensként. A jövőben pedig 

szeretnék tagja lenni a Szakkollégium Választmányának. 

Néhány szó magadról: 

Nagyon fontos számomra a család és a tanulás is, de sajnos sokszor 

nehezen hangolom össze a kettőt. Az élet minden területén maxima-

lista vagyok, ezt sokszor érzem átoknak, ugyanis legtöbbször túlzott 

elvárásokat támasztok magammal szemben. 

Egyetemistaként szeretném a lehető legjobban kihasználni az időmet 

és megragadni minden lehetőséget, amivel több lehetek. Ebben a 

Szakkollégiumi tagság nagyon sokat segít, hála a szakmai és közös-

ségi programoknak. Még csak egy éve vagyok a Szakkollégium tagja 

és már most rengeteg tapasztalattal lettem gazdagabb. Nagyon szere-

tek szakkollégista lenni, jó érzés ide tartozni. 
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TÓTH ANNA 

Születés helye, ideje: Győr, 1995.06.24. 

Állandó lakhely: 9030 Győr 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2015. február 

Szakkurzusok: 

 Mikro- és makroökonómiai pénzügyi alapismeretek szakkur-

zus. 

Nyelvtudás: 

Angol nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezem, 

melyet a középiskolai tanulmányaim alatt szereztem. Jelenleg az 

angol felsőfokú és a német középfokú nyelvvizsga megszerzésére 

készülök. A későbbiekben a francia nyelvet is szeretném elsajátítani. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Az eddig megismert jogterületek közül elsősorban az alkotmány- és 

a büntetőjog érdekel. TDK dolgozatomat is jelenleg alkotmányjogból 

írom. Az elkövetkezőkben kíváncsian várom többek közt a gazdasági 

jogot. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

A mentorprogram után, 2015 februárjában nyertem felvételt a Szak-

kollégiumba. Csapatommal részt vettem az egyetem latin műveltségi 

versenyén, melyen első helyezést értünk el. 2015 szeptemberétől az 
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Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék demonstrátora vagyok. 

Jelenleg alkotmányjogi témából írom a TDK dolgozatomat. 

Néhány szó magadról: 

A jogon kívül számos más tudomány is érdekel, többek között a bio-

lógia és az orvostudomány. Egészen kicsi korom óta rajongom a 

régészetért. Szabadidőmet legszívesebben a barátaimmal és a csalá-

dommal töltöm. Szeretek utazni és kirándulni, emellett már hat éve 

táncolok. 
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DR. TRENYISÁN MÁTÉ 

Születés helye, ideje: Ózd, 1990.03.05. 

Állandó lakhely: 9173 Győrladamér 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2010. április 

Szakkurzusok: 

 Dr. Darnói Norbert ügyvéd; egyéni szakkurzus; 

 Dr. Ferencz Jácint ügyvéd; egyéni szakkurzus. 

Nyelvtudás: 

Német nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgát tettem a közép-

iskolai éveim alatt. Nyelvismeretem igyekszem a lehetőségekhez 

mérten alkalmazni és fejleszteni. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Elsősorban munkajoggal foglalkozom, de érdekelnek a kötelmi jogi 

területek is. A PhD kutatási témám a munkáltató kártérítési felelős-

ségére vonatkozó szabályok jogágakon átívelő komplex elemzése. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Az egyetemen a Jogtörténeti, a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi, 

valamint a Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék demonstrá-

tora voltam. Emellett a Hallgatói Önkormányzat képviselőjeként is 

tevékenykedtem. A Szakkollégiumnak 2010 tavaszától vagyok tagja. 

2011-től a Szakkollégium Felvételi Bizottságának, majd a Választ-

mányának a tagja voltam. 2012-2013-ig a Választmány elnökeként 
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tevékenykedtem. Az egyetem befejezése után a Szakkollégium 

senior tagja lettem. 

2014-ben summa cum laude minősítéssel végeztem. A diplomamun-

kámat a munkáltatói kárfelelősség témájában írtam. 

Az egyetemi évek alatt sikeresen szerepeltem Tudományos Diákköri 

Konferenciákon és helyi, illetve országos perbeszédversenyeken. 

Kétszer elnyertem a Köztársasági Ösztöndíjat (2013, 2014), három-

szor elnyertem az Universitas Győr Alapítvány Hallgatói Ösztöndíját 

(2012, 2013, 2014). 2014-ben elnyertem győri önkormányzat Pro 

Auditoribus díját. 

Néhány szó magadról: 

Szabadidőmben szeretek azon személyekkel lenni, akik fontosak 

számomra. Kitartó embernek tartom magam, aki nem szokott megfu-

tamodni az elé kerülő nehézségek elől. Ezt a tulajdonságot nagyon 

fontosnak tartom. Véleményem szerint az ember, kellő kitartás és 

alázat nélkül nem tudja megvalósítani a céljait. Szeretek a szabad-

időmben olvasni és fontosnak tartom, hogy kritikus szemmel szem-

léljem a világot. Szeretem a labdarúgást és a kosárlabdát is. 

A jogi diploma megszerzése után a Széchenyi István Egyetem Deák 

Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának PhD-hallgatója lettem. A 

Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszéken munkajogot oktatok. 

Az egyetemi elfoglaltságaim mellett ügyvédjelöltként is dolgozom. 

Terveim között szerepel szakjogászi képzettség megszerzése is. 

A Szakkollégium tevékenységét fontosnak tartom a tehetséggondo-

zás és a tudás megszerzése és elmélyítése szempontjából. Vélemé-

nyem szerint a magyar jogi oktatás komoly hiányossága a gyakorla-

tiasság teljes mellőzése. Ezen hiányosság orvoslására szolgálhatnak 

bizonyos szakkurzusok. A Szakkollégiumon belül egy remek közös-
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séget ismertem meg, ahol megvan a kellő összhang, ami a hatékony 

működés alapjául szolgálhat. 

Végezetül egy idézettel fejezném be a bemutatkozásomat, melyeket a 

mottómnak is tekintek: 

„Nem csak ahhoz kell bátorság, hogy az ember kiálljon és beszéljen, 

hanem ahhoz is, hogy leüljön és meghallgassa a másikat.” 

(Sir Winston Churchill) 
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UNGER NIKOLETT 

Születés helye, ideje: Győr, 1992.10.29. 

Állandó lakhely: 9024 Győr 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2013. szeptember 

Szakkurzusok: 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alka-

lommal). 

Nyelvtudás: 

Német és angol nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgát tettem 

gimnáziumi éveim alatt. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Főbb érdeklődési területeim a büntetőjog és büntető eljárásjog, va-

lamint az alkotmányjog egyes kérdései. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

A tanulmányaim mellett igyekszem kivenni a részem az egyetem 

kínálta lehetőségekből. 2013 októberében lettem a Szakkollégium 

tagja. 2014-ben az őszi Tudományos és Művészeti Diákköri Konfe-

rencián Alkotmányjog II. Alapjogok szekcióban 3. helyezést értem el 

„A tisztességes eljáráshoz való jog az ügyáthelyezés tükrében” című 

dolgozatommal. Ennek okán kvalifikációt szereztem a 2015-ös 

XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, ahol külön-
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díjban részesültem az Országos Bírósági Hivatal részéről. 2015-ben 

elnyertem az UNIVERSITAS GYŐR Alapítvány ösztöndíját. 

Néhány szó magadról: 

Nélkülözhetetlennek tartom, hogy a tanulás mellett időt szakítsak 

olyan tevékenységekre, amelyek kikapcsolódást és feltöltődést nyúj-

tanak a mindennapokban. Szabadidőm nagy részét a családommal és 

a barátaimmal töltöm. Szeretek kirándulni, új helyeket megismerni. 

Szívesen hódolok a művészeteknek, illetve a sportnak.  A tanulmá-

nyaim mellett nagy figyelmet fordítok az állatvédelemre is. 

Türelmes, kitartó és életvidám embernek tartom magam. Szeretek 

társaságban lenni és fontos számomra az aktív közösségi élet. 
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DR. VÁRADI-TORNYOS BÁLINT 

Születés helye, ideje: Győr, 1991.10.17. 

Állandó lakhely: 9011 Győr 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2014. január 

Szakkurzusok: 

 Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alka-

lommal). 

Nyelvtudás: 

Társalgási szinten beszélek angolul, tudományos kutatásom eszközé-

ül is főként e nyelvet választom, míg a németet az utóbbi időben 

hobbiként csak műfordítások során használom. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

A jog- és államelmélet diszciplínájában találtam meg azt a területet, 

melyet jelenleg kutatni szeretnék, különös tekintettel a rendszerszin-

ten lecsapódó modernizáció aspektusára a globalizáció színpadán. 

Szűk értelemben vett „jogászi” szakmám mellett erősen érdeklődöm 

a társadalomtudomány inter- illetve multidiszciplináris interpretáció-

ja iránt, így jelenleg az etnológiai tudományok és a jogelmélet próba-

jellegű szintézisével kísérletezem. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

A 2014/2015. év két szemeszterében demonstrátorként bepillantást 

nyerhettem a jogelméleti tanszék munkájába. Szakkollégiumi tagsá-
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gom ideje alatt két dolgozattal indultam a kari TDK-n, melynek so-

rán egy második és egy első helyet értem el, így részt vehettem az 

OTDK-n is. 

Néhány szó magadról: 

2015. júliusában vehettem át diplomámat, így már hivatásom gyakor-

lása során kamatoztathatom az egyetem tanultakat. Jelen sorok írásá-

val szeretném megköszönni mindazt a támogatást, figyelmet és segít-

séget, melyet rövidke tagságom ideje alatt a Szakkollégium nyújtott. 

Remélem, az eljövendő évek során egy részét viszonozhatom! 
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