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TISZTELT OLVASÓ! 

„Száz évvel ezelőtt is a lét és a nemlét kérdése előtt ál-

lott a magyar nemzet. Ha nem tudtunk volna művelt eu-

rópai nemzetté válni a reformkor idején, akkor 1848/49-

iki szabadságharcunk után meg tudott volna bennünket 

semmisíteni az osztrák önkényuralom.” 

Klebelsberg Kuno, 1924. 

Az évkönyv, amelyet a kezében tart egy több mint tíz éves tehetséggondozó 

műhely, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi 

Kara mellett működő Batthyány Lajos Szakkollégium 2011-2013 közti 

időszakának hírnöke. 

Szakkollégiumunk a jogi és igazgatási képzésekre járó hallgatók elit-

képző műhelye, melynek célja és vállalt fő feladata, hogy teret nyisson a jó 

és kimagasló tanulmányi eredményű, többletteljesítményekre is nyitott és a 

teremtő munka iránt elhivatott hallgatóknak arra, hogy tehetségüket kibon-

takoztathassák, szellemüket akár szakmai, akár tudományos, akár művelt-

ségi és társadalmi vonatkozásokban szabadabban szárnyaltathassák. 

Minden évkönyv egy stáció a Szakkollégium történetében. Az év-

könyv megjelenése falainkon belül azt is jelenti: újabb két esztendő telt el, s 

számot kell adni mindarról, ami ez időszakban történt, hogy még élénkeb-

ben éljen bennünk mindaz, amire büszkék lehetünk, s hogy tudjuk, mi az, 

ami még fejlesztésre és megerősítésre szorul. 

A 2011-2013-as időszak eseményekben gazdag volt. A 2011/2012. 

tanévben megkezdődött a szakkollégium vezetésének átadása, majd a 

2012/2013. tanév elejével egy új vezetés kezdte meg munkáját úgy oktatói, 

mint hallgatói vonatkozásban, mellyel párhuzamosan a 2013-as naptári 

évvel az Állam- és Jogtudományi Kar dékáni tisztségében is változás tör-

tént. 

A személyi és szervezeti változások mindig kihívást jelentenek, hi-

szen a változás misztikuma és az újult erő és szemlélet reménye mellett 

magukban hordanak egyfajta bizonytalanságot és teljesítési kényszert is. A 

Szakkollégium tekintetében azonban minden ilyen változás szereplője sze-

rencsés helyzetben van, hiszen a Szakkollégium nem egyéni harctér, nem 

egyéni versenyfórum, hanem egy Közösség. Egy baráti, szakmai, tudomá-

nyos közösségben pedig a kihívások és bizonytalanságok a jóakarat és az 



10 

összetartozás erőterében olvadnak fel, méghozzá az egymást váltó hallgatói 

generációk által megtestesített folytonos változás színpadán. 

Megítélésem szerint a megszokott és a némileg kimagaslónak tekint-

hető változásokat is kiállta Közösségünk, s a hagyományok megőrzése 

mellett egy kicsit megváltozott credoval tekint a jövő újabb és újabb kihí-

vásai elé, s így továbbra is képes lesz arra, hogy a szükséges erővel vegyen 

részt a Kar legjobbjainak kiteljesítésében és ez által a művelt nemzet építé-

sének és megtartásának ügyében. 

 

dr. Farkas Ádám 

Igazgató 

 



SZAKMAI- ÉS TUDOMÁNYOS OLDALAK 
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SZAKMAI- ÉS TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGUNKRÓL 

ÁLTALÁBAN 

A Batthyány Lajos Szakkollégium, mint tehetséggondozó műhely, elsődle-

ges feladatának tartja, hogy a tagság számára szakmai és tudományos fejlő-

dése és kibontakozása tekintetében is minél több ösztönzést és segítséget 

nyújtson. 

Ez a törekvés éppúgy megmutatkozik a kurzusok szervezésében, mint a 

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencián, a különböző szakmai-

tudományos pályázatokon való részvétel, és az egyes különleges témakörö-

ket boncolgató rendezvények szervezésében. 

A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MOZGALOM 

A Szakkollégium Közgyűlése a 2011/2012-es tanévben elsöprő többséggel 

úgy határozott, hogy a Szakkollégisták számára kötelezővé teszi tagságuk 

fennállása alatt a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencián dolgo-

zattal történő megmérettetést. Első ránézésre ez a többség kényszerítő ere-

jének hathat, a valóságban azonban ez inkább a status quo szabályokba 

foglalását és örökül hagyását jelenti a következő generációknak, hiszen a 

TDK versenyzői és opponensi részvétel a Szakkollégium vonatkozásában 

töretlen, sőt az elmúlt években egyre erősödő tendenciát mutat. 

A következőkben néhány a TDK-val kapcsolatos információt és adatot 

közlünk a Szakkollégisták munkásságát megörökítendő és a TDK mozga-

lom fontosságát hangsúlyozandó. 

VERSENYZŐINK A 2011/2012. TANÉV ŐSZI TDK-JÁN 

Keserű Barna Arnold: A felszólalás intézménye és gyakorlati tapasztalatai 

a hazai védjegyeljárásban, különös tekintettel egyes külföldi megoldásokra  

 

Pongrácz Alex: Magyary Zoltán, az emberközpontú közigazgatás prófétája 

 

Pongrácz Alex: A Nyugat alkonya 2.0 
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Farkas Ádám: Az Európai Integráció védelmi aspektusa 

 

Kálmán János: Az új európai pénzügyi felügyeleti architektúra 

 

Farkas Ádám, Kálmán János: Háború, védelem, magánosítás 

 

Keserű Barna Arnold: Összetéveszthető? Avagy az USA, az Európai Unió 

és Magyarország joggyakorlata a védjegyek összetéveszthetősége kapcsán 

VERSENYZŐINK A 2011/2012. TANÉV TAVASZI TDK-JÁN 

Csudai Tünde: Az írott sajtó állami kontrolljának vizsgálata 

Fehér Júlia: A GMO-kérdés megítélése a közösségi és a hazai jogi szabá-

lyozás tükrében 

 

Kelemen Roland: Magyar-Angol hűbériség összehasonlítása a XI.-XIII. 

században – Különös tekintettel a földtulajdonra 

 

Kovács Gabriella, Kovács Viktória: Az orvos és a beteg jogai és kötelezett-

ségei 

 

Krizsán János Norbert: Humánerőforrás-fejlesztés a közigazgatásban 

 

Szabó Enikő: Három csapás magyar módra 

Szentgyörgyvári Tamás: Az Őrség és a Batthyányak küzdelme: legendate-

remtés kontra jogtörténet 

 

Trenyisán Máté: A hibás teljesítés szabályozásának problémái a joggyakor-

lat tükrében 

VERSENYZŐINK A 2012/2013. TANÉV ŐSZI TDK-JÁN 

Bán István: A hitelezővédelem egyes kérdéskörei 

 

Csudai Tünde: Eltérő mércék a korlátozásban - Az írott sajtó állami kont-

rollja  
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Fehér Júlia: Szempontok a hatékonyabb hírközlési fogyasztóvédelem megte-

remtéséhez 

Gede Kornélia: Kit véd büntetőjogunk uralkodóként a Horthy-korban? – 

Adalék a királyt sértő bűncselekmények vizsgálatához 

 

Geiszt Kitti Fanni: A gyermeki jogok érvényesítése vagy megkerülése – 

avagy kiskapuk hazánkban és nemzetközi viszonylatban 

 

Gömbös Csilla: Egység az átláthatatlanságban? 

 

Hancz Patrik: Sine Ecclesia et religione – Egyház és vallás nélkül 

 

Hegedűs Laura: „A dolgozatban termékmegjelenítés található!” – avagy a 

product placement szabályozásának egyes kérdései 

 

Horváth Edina: Horizontális versenykorlátozó megállapodások és magatar-

tások tilalma az Európai Unió versenyjogában 

 

Kelemen Roland: Actio popularis megszüntetése, avagy jogelvonás a szu-

veréntől?  

 

Kovács Gabriella, Kovács Viktória: A HIV/AIDS fertőzöttek betegjogai és 

személyiségi jogai a magyar egészségügyi ellátásban és büntetés-

végrehajtási intézetekben, valamint az ebből eredő polgári jogi felelősségi 

kérdések  

 

Németh Eszter: A gyermekprostitúció problémája Magyarországon  

 

Pataki Márta: A családon belüli erőszak alakulása a tatabányai szénbányák 

bezárásának idején a Tatabányai Megyei Bíróság gyakorlatában 

  

Pődör Lea: Köteléki perek a Győri Egyházmegyei Szentszéki Bíróság ítélke-

zési gyakorlatában 1918 és 1945 között 

 

Szili-Kis Ádám: A közbeszerzések ellenőrzésének kihívásai 

 

Szili-Kis Ádám: Közösség a békéért – Avagy az Európai Unió békefenntar-

tó tevékenysége 

 

Takács Tímea: A választási igazgatás alkotmányjogi kérdései  
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Tarsoly Ádám: Újdonságok a jogos védelmi helyzet szabályozásában, va-

lamint a megelőző védelmi berendezések a társadalomra veszélyesség tük-

rében 

 

Tüű-Szabó Norbert András: A személyiség jogi védelme, különös tekintettel 

a közszereplők és jogi személyek személyiségi jogaira 

VERSENYZŐINK A SZEGEDEN MEGRENDEZETT XXXI. OTDK-N 

Kelemen Roland: Actio popularis megszüntetése, avagy jogelvonás a 

szuveréntôl? (III. helyezés) 

 

Csudai Tünde: Eltérô mércék a korlátozásban – Az írott sajtó állami kont-

rollja (Különdíj) 

 

Szabó Enikő:Három csapás magyar módra 

 

Tarsoly Ádám: Újdonságok a jogos védelmi helyzet szabályozásában, va-

lamint a megelőző védelmi berendezések a társadalomra veszélyesség tük-

rében 

 

Hegedűs Laura: „A dolgozat termékmegjelenítést tartalmaz!”– avagy a 

product placement egyes kérdéseinek szabályozása Magyarországon, az 

Európai Unióban és az Egyesült Államokban (III. Helyezés) 

 

Szili-Kis Ádám: Közösség a békéért – Avagy az Európai Unió békefenntar-

tó tevékenysége (II. Helyezés) 

 

Gömbös Csilla: Egység az átláthatatlanságban? (III. Helyezés) 

 

Pongrácz Alex: A Nyugat alkonya 2.0. (Különdíj) 

 

Pödör Lea: Köteléki perek a Győri Egyházmegyei Szentszéki Bíróság ítélke-

zési gyakorlatában 1918 és 1945 között 

 

Fehér Júlia: A GMO-kérdés megítélése az érvek-ellenérvek kereszttüzében – 

Pont került a hazai vita végére (?) (Különdíj) 
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Hancz Patrik: Sine Ecclesia et religione – Az állampolgári jogok érvénye-

sülésének kérdése az 1940-es évek II. felében (1944/45–1950) 

 

Szentgyörgyvári Tamás: Az őrség és a Batthyányak küzdelme: legendate-

remtés kontra jogtörténet (Különdíj) 

 

Krizsán János Norbert: Humánerôforrás-fejlesztés a közigazgatásban 

 

Farkas Ádám, Kálmán János: Háború, védelem, magánosítás (II. Helyezés) 

 

Kálmán János: Az új európai pénzügyi felügyeleti architektúra 

 

Trenyisán Máté: A hibás teljesítés szabályozásának problémái a joggyakor-

lat tükrében 

 

Keserű Barna Arnold: A felszólalás intézménye és gyakorlati tapasztalatai 

a hazai védjegyeljárásban, különös tekintettel egyes külföldi megoldásokra 

(Különdíj) 

 

Kovács Gabriella, Kovács Viktória: A HIV/AIDS fertőzöttek betegjogai és  

személyiségi jogai a magyar egészségügyi ellátásban és büntetés-

végrehajtási intézetekben, valamint az ebből eredő polgári jogi felelősségi 

kérdések (II. Helyezés) 

A BATTHYÁNY HALLGATÓI KONFERENCIÁK 

Szakkollégiumunk vezetése immár évek óta fennálló hagyományként min-

den tanévben meghirdeti a Batthyány Hallgatói Konferenciát, melynek 

célja, hogy a Kar hallgatóinak újabb fórumot teremtsen arra, hogy tudomá-

nyos kutatásaik eredményeit bemutassák, megismertessék a szélesebb kö-

zönséggel, méghozzá díjazás ellenében. 

A Hallgatói Konferencia egyszerre egy különálló lehetőség és a megrende-

zés időpontjára tekintettel egyfajta felkészülés is, hiszen rendszerint néhány 

héttel az intézményi TDK forduló előtt kerül megrendezésre, hogy a zsűri 

és hallgatóság előtt történő szereplés tekintetében segítséget nyújtson a 

vállalkozó szellemű hallgatóknak. 
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A 2011/2012-ES TANÉV HALLGATÓI KONFERENCIÁJÁNAK ELŐADÓI 

Keserű Barna Arnold: Védjegyátruházás és iparjogvédelem (Magánjog) 

Kelemen Roland: A hűbériség kialakulása és jellemzői különös tekintettel 

földtulajdonra (Jogtörténet) 

Gömbös Csilla: Az Európai Unió megerősített nemzetközi szerepvállalása: 

Reformok az Európai Unió közös kül-és biztonságpolitika területén a Lisz-

szaboni Szerződés nyomán (Európai jog) 

Szentgyörgyvári Tamás: Az Őrség egykori speculatorai és küzdelmük a 

Batthyány családdal. (Jogtörténet) 

Badics Judit: Bíróság vagy egyezség? Vizsgálódások a mediáció tárgykör-

ében. (Büntetőjog) 

Kovács Gabriella és Kovács Viktória (társszerzők): Az orvos és beteg jogai 

és kötelezettségei (Magánjog) 

A 2012/2013-AS TANÉV HALLGATÓI KONFERENCIÁJÁNAK ELŐADÓI 

Hancz Patrik: Sine Ecclesia et religione - Egyház és vallás nélkül (Jogtör-

ténet) 

Németh Eszter: A gyermekprostitúció problémája Magyarországon (Bünte-

tőjog) 

Hegedűs Laura: "A dolgozatban termékmegjelenítés található!" - avagy a 

product placement szabályozásának egyes kérdései Magyarországon, az 

Európai Unióban és az Egyesült Államokban (Média- és Hírközlési Jog) 

Csudai Tünde:  Eltérő mércék a korlátozásban: Az írott sajtó állami kont-

rolljának vizsgálata (Alkotmányjog) 

Gede Kornélia: Kit véd büntetőjogunk uralkodóként a Horthy-korban? 

(Jogtörténet) 

Gömbös Csilla: Egység az átláthatatlanságban? A külügyi főképviselő és az 

Európai Külügyi Szolgálat (Európai Jog) 
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Pődör Lea: Köteléki perek a Győri Egyházmegyei Szentszéki Bíróság ítélke-

zési gyakorlatában 1918 és 1945 között (Jogtörténet) 

Kelemen Roland: Actio popularis - a közjog és a közérdek a római jogban 

(Jogtörténet) 

ELŐADÁSOK, SZIMPÓZIUMOK, KONFERENCIÁK 

A tehetséggondozás és a szakmai fejlődés egyik fontos sarokpontjának 

tartjuk, hogy a tagság és a kar hallgatósága számára olyan rendezvényeket, 

előadásokat is szervezzünk, melyek tartalmukban túlmutatnak az egyetemi 

tanulmányokon és lehetőség szerint aktuális kérdéseket vizsgálnak, még-

hozzá a téma vonatkozásában elismert szakértők, vagy gyakorló szakembe-

rek segítségével. 

E tekintetben számos rendezvényt bonyolítottunk le a 2011-2013-as idő-

szakban, melyek közül a következőket emelnénk ki: 

SENTENTIAE IURISCONSULTORUM 

A konzervatív névre keresztelt rendezvénysorozat célja volt, hogy az egyes 

kérdésekben meghatározó kutatónak vagy szakembernek számító oktatóink 

segítségével mutasson rá az aktualitások olyan vetületeire, amelyeket a 

hétköznapokban nem, vagy nem kiemelt figyelemmel kísér a szakmai köz-

vélemény és így a hallgatóság sem. 

A rendezvénysorozat keretében előbb Dr. Szente Zoltán DSc. egyetemi 

tanár „Alkotmánybírósági gikszerek – ellentmondások és következetlensé-

gek az Alkotmánybíróság gyakorlatában" címmel, majd Dr. Lapsánszky 

András Ph.D. egyetemi docens, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 

jogi igazgatója, „Az új magyar médiaszabályozás áttekintése” címmel tar-

tott előadást a Kar épületében. 
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ÁLLAM, VÁLSÁG, PÉNZÜGYEK - SZIMPÓZIUM 

A rendezvények között – régi hagyományt felelevenítve – kiemelt jelentő-

séggel bírt az új vezetés számára egy aktuális témát multidiszciplináris 

megközelítésben boncolgató szimpózium megrendezése. 

A rendezvény témáját a gazdasági világválság adta, különös tekintettel 

annak okaira, illetve a válságra adott állami és Európai Uniós válaszok 

kérdésére, mely témákat Dr. Tatay Tibor Ph.D. egyetemi docens, Dr. Ben-

de-Szabó Gábor CSc. egyetemi docens és dr. Kálmán János igazgató-

helyettes prezentálta a hallgatóságnak. 
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK ELŐADÁSA 

Szakkollégiumunk a 2012/2013. évben sikerrel szervezte meg Dr. Szalay 

Gyula akkori dékán támogatásával és közbenjárásával azt a kiemelt elő-

adást, melyet Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal Elnöke tar-

tott karunkon, bemutatva a bírósági szervezet és bírósági igazgatás változá-

sait, valamit ismertetve a bírói pályával kapcsolatos legfontosabb tudniva-

lókat a jövőre nézve. 
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ORSZÁGOS KONFERENCIA A KÖZJOGI RENDSZER ÁTALAKULÁSÁ-

NAK VIZSGÁLATÁRA 

A Batthyány Lajos Szakkollégium 2013. április 5-én, pénteken rendezte 

meg a minden szempontból sikeresnek mondható Konferenciát, mely a 

„Magyar közjogi rendszer átalakításának vizsgálata” nevet viselte. Min-

den szempontból, hiszen igen sok fiatal hallgatót lehetett látni a Konferen-

cián, akik mindannyian kíváncsian várták a méltán neves oktatók és szakér-

tők előadásait. A Konferencia előkészületeit nagy figyelem övezte, mely-

nek bizonyítéka a regisztrációs asztalnál megjelent, valamint a közel 100 

férőhelyes előadótermet teljesen megtöltő hallgatóság és érdeklődő közön-

ség. 

A Konferencia Dr. Smuk Péter dékán-helyettes megnyitójával kezdődött, 

aki a levezető elnök tisztségét is betöltötte. Megnyitójában kiemelte, hogy a 

Batthyány Lajos Szakkollégium nélkül nem jöhetett volna létre ez a Konfe-

rencia. A Szakkollégium munkásságát és erősödő jelenlétét mi sem bizo-

nyítja jobban, hogy elismert előadók, alkotmánybírák és köztisztviselők 

tisztelték meg jelenlétükkel a Konferenciát. Sajnálatos, hirtelen megbetege-

dés miatt Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit dékánasszony nem tudott eljönni. 

A Dékán-helyettes Úr a köszöntő gondolatokhoz kapcsolta a március 25. és 

27. között, Szegeden megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konfe-

rencia helyezettjeinek, versenyzőinek, opponenseinek munkáját elismerő 

dékáni dicséretek és elismerések átadását. Az OTDK-n a Széchenyi István 

Egyetemet, Állam- és Jogtudományi Szekcióban 25 dolgozattal, 26 hallgató 

képviselte eredményesen, ezen felül pedig 25 opponenst állított ki a jogi 

kar, hogy véleményezze a többi jogi kar versenyzőit. Kiemelendő a Szak-

kollégium eredményes szakmai és tudományos nevelése, munkája, hiszen 

úgy a versenyzők, mint az opponensek tekintetében elmondható, hogy azok 

több mint háromnegyede a szakkollégium egykori, vagy jelenlegi tagja 

volt, ahogy az is, hogy az OTDK kontingens felkészítése kari szinten a 

Szakkollégium égisze alatt valósult meg. Az elmúlt évek legeredményesebb 

OTDK-ja áll az Egyetem és a Szakkollégium mögött, hiszen 16 helyezettel 

és díjazottal érkeztek vissza Győrbe, öregbítve mindkét intézmény hírnevét. 

A Konferencia folytatásaként dr. Kálmán János, a Batthyány Lajos Szak-

kollégium igazgató-helyettesének köszöntője következett, aki megköszönte 

a Kar infrastrukturális támogatását és sikeres, eredményes, valamint hasz-

nos vitákat, előadásokat kívánt a jelenlévőknek. 
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Az első előadást Dr. Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Ható-

ság Médiatanácsának tagja tartotta „Az új magyar médiaszabályozás és 

médiafelügyeleti struktúra” címmel. Előadásában egy átfogóbb összefogla-

lót kívánt adni az NMHH szervezeti felépítéséről, a szervezetet ért leg-

újabb, csupán néhány napos szabályozásról, illetve azok nemzetközi meg-

ítéléséről. Koltay Urat Dr. Lenkovics Barnabás alkotmánybíró „Az Alap-

törvény érték- és emberképe” című előadása követte. Professzor Úr a régi 

alkotmányban megjelenő értékeket és emberképet mutatta be, érintve és 

átvezetve a mostani szabályozásra. Kiemelte az 1966-os Gazdasági, Szociá-

lis és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmány fontosságát, illetve 

kitért arra, hogy miért kellett elválasztani az ugyancsak 1966-os Polgári és 

Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányától.  Ezt követően az elő-

adókhoz kérdéseket lehetett feltenni. Koltay Úrhoz intézett kérdésében az 

egyik hallgató egy régebbi interjújában tett kijelentéséről érdeklődött, mi-

szerint egyes szabályozásokat egyszerűsíteni fognak az átláthatóság és 

eredményesség érdekében. Válaszában elmondta, hogy történtek kezdemé-

nyezések, de a munkálatok még folyamatban vannak. Az első szekciót kö-

vetően került sor a jó hangulatú állófogadásra a Deák Ferenc Állam- és 

Jogtudományi Kar aulájában, ahol folytatódtak a résztvevők közti eszme-

cserék, beszélgetések. 

Az ebédszünetet követően Dr. Révész T. Mihály „Parlamenti jog és közjo-

gi struktúra a 20. század elejének Magyarországán” című előadását, a tőle 

megszokott humorral, ámde érdekes témával és előadásmóddal tartotta 

meg. Előadásában a korszak jelentősebb intézkedéseit követhettük nyomon, 

melyek meghatározták a parlamenti jog és közjogi struktúra alakulását. 

Mindegy ezt a folyamatot követve, Dr. Kukorelli István „A parlamenti jog 

változásai az elmúlt években” címmel folytatta a Konferenciát, így az el-

múlt évek szabályozásáról is képet kaphatott a hallgatóság. A parlamenti 

jog megismerése után Dr. Szente Zoltán „Gondolatok az Alaptörvény Át-

meneti Rendelkezéseiről és az arról hozott AB határozatról” című előadá-

sában egy érdekfeszítő témát hallhattak a résztvevők egy kissé – Szente 

Professzor Úr szóhasználatával élve – „letargikus” stílusban. Az előadásá-

ban több ellentmondásra hívta fel a figyelmet, melyek az Alaptörvényben 

megjelentek a módosítások következtében, illetve kitért ezek nemzetközi 

megítélésére is. Talán az egyik legérdekesebb és legnehezebben megvála-

szolandó kérdést intézték az előadókhoz azzal kapcsolatban, hogy már nem 

lehet hivatkozni az Alkotmánybírósági határozatokra és hogy korlátozódott 

az Alkotmánybíróság jog- és hatásköre: Van-e arra lehetősége az Alkot-

mánybíróságnak – egy hasonlattal élve -, hogy a zsákutcából kitolasson 
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vagy megforduljon? Szente és Kukorelli Professzor Urak is arra a követ-

keztetésre jutottak egy hosszabb eszmecsere után, hogy ezt majd a gyakor-

lat fogja eldönteni, erre egyelőre még nem lehet választ adni. 

A kávészünetet követően két közigazgatási jogi, a közelmúltban történt 

szabályozásról, tehát rendkívül aktuális témáról hallhattunk előadást. Az 

elsőt Dr. Gyurita Erzsébet Rita a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhi-

vatal főigazgatója tartotta „Régi-új intézmény a magyar közigazgatásban, 

avagy a járási rendszer újra alakítása és nyitott kérdései” címmel. Követ-

kezőként Dr. Mudráné Dr. Láng Erzsébet, kúriai bíró állt ki a pulpitushoz. 

Az eredeti előadástéma („A magyar igazságszolgáltatás szervezeti változá-

sai, különös tekintettel a közigazgatási bíráskodásra”) mellett kitért a Kú-

rián folyó bizottsági munkákra is, melynek anyagát, eredményét a Kúria 

honlapján tettek közzé „A közigazgatási bíráskodás eljárási kérdései” cím-

mel, mely bizottságnak Ő az elnöke, így vállalva jelentős részt a munkála-

tokból. Továbbá a Bírónő az önkormányzatok bírósági jogvédelméről is 

beszélt. Utolsó előadóként következett Dr. Takács Róbert, Győr-Moson 

Sopron Megye főügyész-helyettese, aki „Az ügyészi szervezet átalakulása 

és kihívásai az elmúlt években” című előadását ismertette a hallgatósággal. 

Elsősorban egy összefoglalót kívánt adni az ügyészség szervezeti felépíté-

séről. Ezen túl beszélt a Korrupció Elleni Ügyek Osztályáról, a Központi 

Nyomozó Főügyészségről, a Katonai Főügyészség integrálásáról, illetve 

tárgyalta a Korrupcióellenes megállapodás tartalmát. 

Mintegy keretet adva a Konferenciának, Dr. Smuk Péter zárta le az előadá-

sokat. Záró köszöntőjében elismerte és megköszönte a Batthyány Lajos 

Szakkollégium eredményes szervezését és munkáját, hiszen számos neves 

személy emelte jelenlétével a Konferencia színvonalát. 
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HALLGATÓI EREDMÉNYEK ÉS ÖSZTÖNDÍJAK 

Szakkollégistáink a 2011-2013-as időszakban tovább meneteltek a sikerek 

útján, amit éppúgy bizonyít a köztársasági ösztöndíjasok száma, mint a 

különböző szakmai tudományos pályázatokon elért eredmények. Ezekből 

adunk alább némi ízelítőt. 

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJASAINK A 2011/2012. TANÉVBEN 

Aradi Csilla 

Farkas Ádám 

Kálmán János 

Keserű Barna Arnold 

Szili-Kis Ádám 

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJASAINK A 2012/2013. TANÉVBEN 

Gede Kornélia 

Horváth István 

Szili-Kis Ádám 

Trenyisán Máté 

SZAKMAI-, TUDOMÁNYOS DÍJAZOTTAINK 

Farkas Ádám 

A Katonai Főügyészség különdíja a Kozma Sándor pályázaton 

Kálmán János 

II. helyezés a Magyarország az Európai Unióban, az Európai Unió a vi-

lágban pályázaton. 

Keserű Barna Arnold 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának diplomamunka pályázatának 

díjazottja 

Szili-Kis Ádám 

III. helyezés a Közbeszerzési Hatóság szakdolgozat, évfolyamdolgozat, 

tanulmány írási pályázatán. 

 

 



28 

Csudai Tünde 

Díjazás a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatudományi Intézeté-

nek pályázatán. 

Fehér Júlia 

Díjazás a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatudományi Intézeté-

nek pályázatán. 

Hegedűs Laura 

Díjazás a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatudományi Intézeté-

nek pályázatán. 

 

A felsoroltak mellett Szakkollégistáink úgy a 2011/2012-es, mint a 

2012/2013-as tanévben az Universitas Alapítvány tanulmányi ösztöndíjasa-

inak, a Kar demonstrátorainak többségét adták, valamint sikeres résztvevői 

voltak az ez időszakban megrendezett munkajogi, polgári jogi, illetve bün-

tetőjogi perbeszédversenyeknek is, mely versenyek tekintetében kiemelen-

dő: 

Pongrácz Alex 

Trenyisán Máté 

Komp Bálint 

és Tulok Violetta 

munkássága és helyezései. 
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KIADVÁNYOK 

Szakkollégiumunk a 2011-2013. közti időszakban is kiemelt figyelmet 

fordított az immár hagyományossá váló publikációs tevékenységre, a kü-

lönböző ez időszakban kialakított, vagy fenntartani kívánt kiadványok fo-

lyamatos megjelentetésére. 

Ez időszak alatt már mondhatjuk, hogy teljesen megszilárdult a Szakkollé-

gium tudományos folyóirata, a Diskurzus; megjelent a Szakkollégium 

2009-2011-es időszakra vonatkozó Évkönyve és 2013. tavaszán megjelent 

a Szakkollégium második tanulmánykötete is. 

DISKURZUS, A BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUM TUDOMÁ-

NYOS FOLYÓIRATA 

A 2013-ban harmadik évfolyamával induló tudományos folyóirat minden 

számában a Szakkollégium egykori és jelenlegi tagjainak kívánt lehetőséget 

biztosítani arra, hogy szakmai- tudományos munkásságuk eredményeit, 

részeredményeit írásban is közre adhassák. Nagy örömünkre szolgált, hogy 

kiadványunk 2012. évi különszáma az egyik eleme lehetett a Kállay István 

Tanár Úr 70. születésnapját megünnepelni kívánó folyamatnak egy a Pro-

fesszor Úr egykori hallgatóinak írásaiból álló jogtörténeti lapszámmal. 

2013. tavaszával a szerkesztőségben jelentős változások következtek be, 

hiszen az alapító szerkesztők más megbízatásaikra és az eltelt két évre te-

kintettel leköszöntek tisztségükről. 2013. tavaszával a Szakkollégium Igaz-

gatója Szentgyörgyvári Tamás bízta meg a Diskurzus főszerkesztői, míg 

Hegedűs Laurát, Vulcz Lillát és Kobl Tamást pedig a szerkesztői feladatok 

ellátásával. 

QOUT CAPITA, TOT SENTENTIAE II. – A TANULMÁNYKÖTET 

Dr. Kálmán János Igazgató-helyettes főszerkesztésében, Hegedűs Laura, 

Kobl Tamás és Szentgyörgyvári Tamás segítségével 2013. tavaszán megje-

lent a Szakkollégium tanulmánykötet-sorozatának második kötete, mely 

tizenegy hallgatói és két senior tanulmánynak adott helyet. 
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A tanulmánykötet megjelenése és tartalma egyaránt kiválóan tükrözi mind-

azt, ami a Szakkollégiumi munka visszatükröződéseként is felfogható. 

Konzervatív, mégis haladó szemléletű, értékközpontú és tartalmilag sokré-

tű, konstruktív gondolkodás az, ami a Szakkollégiumi önkormányzás és 

autonóm működés eredményeként létrejött opusból meglátható. 

 

 

 

 



SZAKKOLLÉGISTÁINK 
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TAGSÁG A 2011/2012-ES TANÉVBEN 

 
dr. Karácsony Gergely – Programigazgató 

dr. Dobos István – senior 

 

 

Aradi Csilla 

Bán István 

Csudai Tünde 

Dudás Kinga 

Farkas Ádám 

Fehér Júlia 

Gede Kornélia 

Geiszt Kitti Fanni 

Gömbös Csilla 

Horváth Dániel 

Horváth István 

Juhász Anita 

Katona Krisztina 

Kálmán János 

Kelemen Roland 

Keserű Barna Arnold 

Kis Gabriella 

Komp Bálint 

Kovács Gabriella 

Kovács Viktória 

Krizsán János 

Kuller Gábor 

Lőrinczi László 

Madarász Gergő 

Magyar Áron 

Mátyus Alexandra 

Németh Eszter 

Pákozdi Alexandra 

Pataki Anita 

Pintér Orsolya 

Pongrácz Alex 

Rácz Diána 

Roncz Diána 

Szabó Enikő 

Szabó Mónika 

Szentgyörgyvári Tamás 

Szili-Kis Ádám 

Trenyisán Máté 

Tulok Violetta 

Tüű Szabó Norbert 

 



34 

TAGSÁG A 2012/2013-AS TANÉVBEN 

 

dr. Farkas Ádám – Igazgató 

dr. Kálmán János – Igazgató-helyettes 

dr. Keserű Barna Arnold – senior 

dr. Dobos István – senior 

dr. Torják Norbert – senior 

 

 

Antal Orsolya Mónika 

Bán István 

Czebe András 

Csudai Tünde 

Eőry Dzsenifer 

Fehér Júlia 

Fülöp Dorina 

Gálicz Boglárka 

Gede Kornélia 

Geiszt Kitti Fanni 

Gömbös Csilla 

Hancz Patrik 

Hegedűs Laura 

Horváth Dániel 

Horváth Edina 

Horváth István 

Ihász Alexandra 

Juhász Anita 

Kádi Szabina 

Kelemen Roland 

Kobl Tamás 

Komp Bálint 

Kovács Gabriella 

Kovács Viktória 

Krizsán János 

Lengyel Csilla 

Marton Melitta 

Mátyus Alexandra 

Németh Eszter 

Pataki Márta 

Pintér Orsolya 

Pongrácz Dávid 

Pődör Lea 

Pupos Enikő 

Rácz Diána 

Szabó Enikő 

Szántó Klaudia 

Szentgyörgyvári Tamás 

Szili-Kis Ádám 

Takács Tímea 

Tarsoly Ádám 

Trenyisán Máté 

Tulok Violetta 

Tüű Szabó Norbert 

Vulcz Lilla 
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A SZAKKOLLÉGIUM HALLGATÓI VEZETŐI 2011-2013 

 

Választmány 
 

2011/2012. I. félév 

Szili-Kis Ádám (elnök) 

Trenyisán Máté 

Horváth István 

Szabó Enikő 

 

 

2011/2012. II. félév 

Szili-Kis Ádám (elnök) 

Trenyisán Máté 

Horváth István 

Szabó Enikő 

2012/2013. I. félév 

Trenyisán Máté (elnök) 

Szentgyörgyvári Tamás 

Kelemen Roland 

Hancz Patrik 

Szabó Enikő 

 

2012/2013. II. félév 

Trenyisán Máté (elnök) 

Szentgyörgyvári Tamás 

Kelemen Roland 

Hancz Patrik 

Szabó Enikő 

 

Tanulmányi és koordinációs megbízott 
 

2011/2012. I. félév 

Farkas Ádám 

 

2011/2012. II. félév 

Farkas Ádám 
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TAGJAINK 

BÁN ISTVÁN 

Születés helye, ideje: Győr, 1990. 03. 07. 

Állandó lakhely: 9024 Győr, Répce u. 28. 

Tagság státusza: külsős tag 

Tagság kezdete: 2010. október 

 

 

 

Szakkurzusok:  

- dr. Karácsony Gergely: Szakkollégiumi Alapozó kurzus 

Nyelvtudás: 

Angol nyelvből középfokú "C" típusú nyelvvizsgát szereztem középiskolai 

éveim alatt, amit a közeljövőben szeretnék egy német nyelvvizsgával is 

kiegészíteni. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Szakmai érdeklődésem középpontjában a magánjog áll. Ezen belül is az 

egyes jogterületek szabályainak gyakorlatban való realizálódása, az eljárá-

sok mechanikája vonz, amiket egyéni szakkurzus keretében egy ügyvédi 

irodában igyekszem elsajátítani. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

A Szakkollégiumnak 2010 őszétől vagyok tagja. 

Néhány szó magadról: 

Szabadidőmben sokat sportolok, a családommal és a barátaimmal vagyok. 

Szeretek olvasni, filmezni és világot látni. 

A diploma megszerzése után ügyvédként szeretnék tevékenykedni. 
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CZEBE ANDRÁS 

Születés helye, ideje: Győr, 1990.08.03. 

Állandó lakhely: 9028 Győr, Summás u. 12. 

Tagság státusza: Külsős tag   

Tagság kezdete: 2012. szeptember  

 

Szakkurzusok: 

- dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani és 

világpolitikai rend kérdései 

- dr. Kálmán János: A pénzügyi piacok feletti felügyelet hazai és 

nemzetközi vonatkozásai  

Nyelvtudás: 

Angol és német nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgát szereztem 

középiskolás éveim alatt. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Bűnügyi tudományok, polgári jog, kereskedelmi jog. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi karának 

immáron negyedik éve vagyok aktív, nappali tagozatos hallgatója. Az itt 

töltött évek folyamán számos kihívással találtam szemben magamat, ame-

lyeket kellő idő ráfordításával, családom és barátaim segítségével sikeresen 

teljesítettem. Emellett a Batthyány Lajos Szakkollégium tagjaival szoros 

kapcsolatot ápoltam, munkájukat segítettem, majd 2012 szeptemberében 

aktív taggá váltam. Szakmai tevékenységem mellett grafikus tudásommal 

segítem mind a jogi kar, mind pedig a Szakkollégium vizuális megjelené-

sét. 

Néhány szó magadról: 

Tanulmányaimat az Arany János Általános Iskolában (mai nevén: 

Marcalvárosi Közoktatási Központ) kezdtem meg, majd 8 év után a győri 

Kazinczy Ferenc Gimnázium öt éves, nyelvi előkészítős évfolyamában 
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folytattam. Ez utóbbit életem legszebb éveinek tekintem mind a közösség, 

mind pedig a képzés terén. Általános és középiskolám hírnevét számos 

tanulmányi, sport és művészeti tevékenységgel gazdagítottam, mindezek 

mellett a győri Liszt Ferenc Zeneiskola képzésében hét évig zongorázni 

tanultam. Középiskolámtól kitűnő bizonyítvánnyal búcsúztam és a pozitív 

jövő érdekében a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtu-

dományi karának irányába fordultam, ahol jelenleg is folytatom tanulmá-

nyi, sport és művészeti tevékenységemet. 

 

„Ha egy embernek utcaseprő a munkája, akkor úgy seperjen utakat, ahogy 

Michelangelo festett, ahogy Beethoven komponált, vagy ahogy Shakespeare 

írt verseket. Olyan jól seperje az utakat, hogy a mennynek és a földnek 

minden lakója megálljon egy percre s azt mondja, ím, itt élt egy nagyszerű 

utcaseprő, aki jól végezte a munkáját.” 

(Martin Luther King) 
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CSUDAI TÜNDE 
Születés helye, ideje: Győr, 1992. március 2. 

Állandó lakhely: Győrzámoly, Béke u. 20. 

Tagság státusza: külsős tag  

Tagság kezdete: 2011. tavasz 

 

 

 

Szakkurzusok: 

- dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani és 

világpolitikai rend kérdései 

- Dr. Smuk Péter, Dr. Erdős Csaba: Alkotmányjogi kurzus, 2011. 

ősz, 2012. tavasz 

- Egyéni szakkurzus: Győri Városi Ügyészség, 2012. ősz 

Nyelvtudás: 

Angol nyelvből „B2” típusú komplex nyelvvizsgával rendelkezem. A jövő-

ben szeretném alapfokú német nyelvtudásomat gyarapítani, célom a folyé-

kony beszéd, és egy szintén „B2” típusú komplex nyelvvizsga teljesítése. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Leginkább a médiajog iránt érdeklődöm, de hasonlóan közel áll a szívem-

hez az alkotmányjog valamint a polgárjog.  

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Jelenleg az Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék demonstrátorai-

nak táborát erősítem, a Szakkollégium Mentorprogramjában pedig mint 

mentorált és mint mentor is részt vettem. Eddig két dolgozattal indultam a 

házi TDK versenyeken. Utóbbi dolgozatommal a XXXI. Országos Tudo-

mányos Diákköri Konferencián is képviselem egyetemünket, valamint sike-

rült az NMHH Médiatudományi Intézetének pályázatát is elnyernem, me-

lyet médiajogi témájú TDK dolgozatok támogatásának céljából írtak ki. A 

Szakkollégiumnak köszönhetően nívós nemzetközi, országos és helyi kon-

ferenciák megszervezésében segíthettem.  
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Néhány szó magadról:  

„A tudat, hogy hamarosan halott leszek a legfontosabb eszköz, amellyel 

csak találkoztam, amely segít meghozni az élet nagy döntéseit. Mert csak-

nem minden - minden külső várakozás, minden büszkeség, minden meg-

szégyenüléstől és bukástól való félelem - tehát mindezek a dolgok szerte-

foszlanak a halál színe előtt csak azt hagyva meg, ami igazán fontos. Annak 

tudata, hogy meg fogsz halni, az egyik általam ismert legjobb módja annak, 

hogy kikerüljük azt a csapdát, hogy azt gondoljuk: van vesztenivalónk. 

Mert már meztelen vagy. És nincs rá ok, hogy ne a szívedet kövesd.”  

Steve Jobs 
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EŐRY DZSENIFER 
Születés helye, ideje: Győr, 1992. szeptember 8. 

Állandó lakhely: Győr, Pannónia u. 17. 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2012. szeptember 

Szakkurzusok: 

- dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. szá-

zad eleji államtani és világpolitikai rend kér-

dései 

Nyelvtudás: 

Gimnáziumi éveim alatt C típusú középfokú angol, illetve német nyelv-

vizsgát szereztem. Tudásomat a jövőben mindenképp szeretném legalább 

az egyik nyelvből magasabb szintre fejleszteni. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Eddig leginkább a büntetőjog keltette fel érdeklődésemet, ami persze vál-

tozhat, hiszen másodévesként sok minden áll még előttem, nyitott vagyok a 

jog más területeire is. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

2011 őszén a mentorprogramon keresztül ismerkedtem meg a szakkollégi-

ummal. 2012 szeptembere óta külsős tag vagyok. Egyetemi és szakkollégi-

umi tevékenységeim között egyelőre csak a márciusban megrendezésre 

kerülő XXXI. szegedi OTDK-t tudom megemlíteni, amelyen opponensként 

veszek majd részt. 

Néhány szó magamról: 

Alapvetően vidám, segítőkész embernek tartom magam. Szabadidőmet 

legszívesebben a párommal, a családommal, vagy a barátaimmal töltöm. 

Szeretek kirándulni, sportolni, olvasni, mozizni, de a művészetekre is fogé-

kony vagyok: hét évig zeneiskolás voltam, zongorázni tanultam, emellett 

imádok színházba járni és rajzolni is.  

Középiskolás éveim alatt döntöttem a jogi pálya mellett, de hogy a jogon 

belül milyen területen fogok tevékenykedni, az még a jövő zenéje. 
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FEHÉR JÚLIA 

Születés helye, ideje: Győr, 1990. február 22. 

Állandó lakhely: Écs, Kossuth u. 28. 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2009. szeptember 

 

 

 

Szakkurzusok: 

- dr. Karácsony Gergely: Szakkollégiumi Alapozó kurzus, 

- Dr. Vajda Edit: Megyei bírósági Szakkurzus (két félév), 

- Dr. Nagy Rita: Közigazgatási jogi szakkurzus 

Nyelvtudás: 

Német és angol nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelke-

zem. Jelenleg a német felsőfokú nyelvvizsga megszerzésére készülök.  

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Elsősorban a közigazgatási jog, azon belül is az ágazati igazgatás egyes 

területei érdekelnek. Részletesen foglalkoztam a felsőoktatás autonómiájá-

nak problematikus kérdéseivel, valamint a hírközlési fogyasztói jogok ér-

vényesülésével, a hírközlési igazgatás fogyasztóvédelmi aspektusaival, az e 

körben tapasztalt hiányosságokkal.  

Másodsorban a GMO-problémával, a génkezelt növények, élelmiszerek 

megítélésével, az ezzel kapcsolatos európai és hazai szabályozással foglal-

koztam/foglalkozom szívesen, többek között Szakdolgozatom keretében is. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

A Szakkollégium Felvételi Bizottságának elnökeként tevékenykedtem a 

2011/2012-es tanévben.  

Néhány szó magadról: 

„Ha rendíthetetlen akaraterőd van, a lehetetlenség kapuja nem lehet aka-

dály.” (Sri Chinmoy) 
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GÁLICZ BOGLÁRKA 

 

Születés helye, ideje: Székesfehérvár, 1991.11. 13. 

Állandó lakhely: Seregélyes, Bocskay u. 66  

Tagság státusza: Belsős tag   

Tagság kezdete: 2012. február  

 

Szakkurzusok: 

- dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani és 

világpolitikai rend kérdései 

- dr. Keserű Barna Arnold: Szellemi tulajdonjogi szakkurzus 

Nyelvtudás: 

Angol és német nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizs-

gával rendelkezem, melyeket még a középiskolás éveim alatt szereztem. 

Valamint 2 évig francia nyelvet is tanultam. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Másod évesként egyelőre nem túl sok jogterülettel találkoztam, de eddig a 

büntetőjog és az alkotmányjog nyerte el leginkább tetszésemet. Az elkövet-

kezőkben pedig kíváncsian várom az eljárásjogot is.  

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

A szakkollégiumba felvételt nyertem 2012 februárjában. Részt vettem a 

TDK helyi fordulóján opponensként, jelenleg pedig az OTDK-ra készülök, 

Jog és állambölcselet tagozatban szintén opponensként. 

Néhány szó magadról: 

Maximalista vagyok, ugyanakkor elég kishitű is. Ez elég érdekes kombiná-

ció, de a családom, a vőlegényem és a barátaim mindig átsegítenek a hul-

lámvölgyeken és együtt örülnek velem a sikerek alkalmával. Ők az én tá-

mogatóseregem, amely – valljuk be - elengedhetetlen a mi szakterületün-

kön. Valószínű, hogy ezért is vagyok ennyire családcentrikus. Számomra 

ők az elsők. Szabadidőmet is velük töltöm, de főként a párommal menekü-

lünk a szabadba, hol egy maraton /persze én csak biciklis kísérőként/, hol 

pedig egy túra erejéig. 
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GEDE KORNÉLIA 

 

Születés helye, ideje: Győr, 1991.11.19. 

Állandó lakhely: Győr, Győri út 68. 

Tagság státusza: külsős tag 

Tagság kezdete:2011. május 

 

 

 

Nyelvtudás 

„C” típusú, középfokú angol és német nyelvvizsgával rendelkezem.  

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 

Magyar jogtörténet, alkotmányjog, polgári jog. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 

A szakkollégium tagjaként nagyon sok értékes szakmai- és élettapasztalatra 

tehettem szert. Váratlan nagy öröm volt, hogy a XXX. Jubileumi OTDK-n 

’Legjobb opponens’-díjat kaptam kriminológia szekcióban. Másodévesként 

különböző alkotmányjogi versenyeken próbálhattam ki magam, majd har-

madévesként elnyertem a köztársasági ösztöndíjat. 2012-ben egy jogtörté-

neti témájú dolgozattal indultam a helyi TDK-n, mindezek mellett pedig 

évek óta rendszeresen veszek részt opponensként a helyi és országos TDK-

kon. A Szakkollégium 7. Nyári Egyetemének megszervezésében is részt 

vettem 2012 nyarán. 

Néhány szó magadról 

Az egyetem elvégzését követően az első generációs jogászok táborát gya-

rapíthatom majd reményeim szerint. Mindenképpen valamelyik klasszikus 

jogászi hivatást szeretném választani, bár eddig minden évben sikerült más-

más hivatásrendről álmodnom. Mindenesetre jelenleg egy győri ügyvédi 

irodában önkénteskedem heti rendszerességgel. 

Az egyetemi tanulmányaim alatt fontosnak tartom azt, hogy a kínálkozó 

lehetőségeket megragadva emlékezetes éveket éljek át. Ezáltal történhetett, 

hogy Németh Esztivel, egy polgári jogi vizsgára történő készülésünk során 

megfogadtuk, hogy ha minimum négyes érdemjeggyel zárjuk a vizsgát, 
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akkor beiratkozunk egy játékvezetői tanfolyamra. Így alakult, hogy egy 

évig játékvezetőként működtem. Ugyanezen elhatározás miatt szeretném 

megtapasztalni a külföldön tanulás élményét, egy másik nyelv megismeré-

sét az egyetem alatt, hiszen most van kiváló lehetősége az embernek életta-

pasztalatot és nyelvtudást gyűjteni. 

A két kedvenc, és jelenleg a legjobban rám illő idézetekkel szeretném zárni 

e bemutatkozást. 

 

„Aki mások nyomában jár, sohasem kerülhet elébük.” (Michelangelo) 

 

"Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben, Ember lenni mindig, minden kö-

rülményben." (Arany János) 

 

http://www.netorian.hu/szerzo/360
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GEISZT FANNI 
Születés helye, ideje:Tatabánya, 1988.04.24.  

Állandó lakhely: 2851, Környe, Rákóczi Ferenc 

utca 9/c  

Tagság státusza: belsős tag   

Tagság kezdete: 2010  

Szakkurzusok:  

- Alapozó szakkurzus- dr. Karácsony Gergely 

- Büntető eljárásjogi szk.- dr. Kovács- Gaál Ildikó 

- Büntető eljárásjogi szk.- Dr. Vajda Edit 

- Büntető eljárásjogi szk.- Dr. Vajda Edit 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Az egyetemi éveim alatt a büntetőjog került hozzám a legközelebb. Mind a 

tanórákon, mind pedig a szabadidőmben látogatott tárgyalások és különbö-

ző programok során sikerült meggyőződnöm arról, hogy ez az a terület, 

amivel a legszívesebben foglalkoznék. Az egyetem elvégzése után, szeret-

nék valamelyik Győr közeli ügyészségen dolgozni. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Az egyetemen évek óta oszlopos tagja vagyok a Hallgatói önkormányzat-

nak, ezzel is segítem a társaim munkáját és könnyebb boldogulását. A 

2012-es bűnmegelőzési program - szervező csapatába tartoztam, továbbá a 

szakkollégiumban mint bentlakó hallgató dolgozom aktívan együtt a társa-

immal.( Bármilyen rendezvényről legyen is szó).  

Néhány szó magadról: 

Negyedéves joghallgató vagyok, így azt mondhatnám, már közel a vége , 

de egyre inkább azt érzem, most nyílik meg a világ. Alapvetően elmondha-

tom, hogy közvetlen, barátságos és kitartó személyiségnek tartom magam, 

de olykor szükségem van egy kis noszogatásra (amit a szakkollégiumban 

teljes mértékben megkaptam). Azt hiszem, összességében azt tudom mon-

dani, az elmúlt négy év, alapvetően meghatározta az életemet. Van egy 

célom, amit mindenáron el szeretnék érni , rengeteg barát vesz körül és 

az oktatókkal kialakult kapcsolatok is azt gondolom, egy életre szólnak. 

Egy idézettel szeretném zárni a soraimat: „Légy boldog azzal, amid van, 

miközben afelé törekszel, amire vágysz!” (Jim Rohn) 
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GÖMBÖS CSILLA 

Születés helye, ideje: Szombathely, 1989. szeptember 

14. 

Állandó lakhely: Szombathely, Nagyszombat tér 9.  

Tagság státusza: Belsős tag  

Tagság kezdete: 2011. szeptember 

 

 

Szakkurzusok: 

- dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani és 

világpolitikai rend kérdései 

- dr. Kálmán János: Pénzügyi piacok feletti felügyelet hazai és nem-

zetközi vonatkozásai  

Nyelvtudás: 

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

zem. Majd - miután az ERASMUS Hallgatói ösztöndíjnak köszönhetően fél 

évet tanulhattam a Friedrich Alexander Egyetemen Németországban, 

Nürnbergben - német nyelvű „nemzetközi kapcsolatok” középfokú „C” 

típusú szaknyelvi vizsgát szereztem. Az eddig megszerzett nyelvtudásomat 

mindkét nyelvből mind a mai napig igyekszem szinten tartani, és fejleszte-

ni. A jövőben pedig a jelenlegi alapszintű francia nyelvismeretemet kívá-

nom magasabb szintre emelni. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Európai és nemzetközi igazgatás mesterszakos hallgatóként már egy szak-

dolgozattal büszkélkedhetem, melynek során az Európai Unió intézményi 

struktúráját érintő reformokat vizsgáltam a Lisszaboni Szerződés tükrében. 

Majd az európai és nemzetközi igazgatási mesterképzés keretében tovább 

szűkítettem ezt a kört, s érdeklődésem középpontjába az EU kül- és bizton-

ságpolitikájának reformjai kerültek, különös figyelmet fordítva az EU 

„kvázi külügyminiszterére” és a köré kiépülő külügyi apparátusra, az „Eu-

rópai Külügyi Szolgálatra”. Így eddigi publikációim, TDK dolgozatom, és 

a jelenleg készülő szakdolgozatom is mind e témára fókuszál. 
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Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Szakkollégiumi tagságom kezdete óta a nemzetközi igazgatás és az európai 

és nemzetközi igazgatás szakos hallgatókért felelős referensként tevékeny-

kedem, hisz fontosnak tartom, hogy ezen hallgatók is részesei lehessenek a 

Szakkollégium nyújtotta tudományos és kulturális tevékenységeknek. To-

vábbá az eddig sikeresen futó szakkollégiumi mentor program keretén belül 

mentorként szívesen nyújtok segítséget fiatalabb és/vagy tanácstalan hall-

gatótársaimnak tanulmányaik és kutatómunkájuk során egyaránt. A jogi kar 

Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszékén 2012 ősze óta tevékenykedem 

demonstrátorként, melynek során „híd” szerepet kívánok betölteni a hallga-

tóság és az oktatók között. 2012/2013-as tanév őszi félévében aktívan vet-

tem részt az Egyetem által szervezett TDMK tevékenységet népszerűsítő 

kampány előkészítésében, lebonyolításában, illetve a 2012-es őszi helyi 

TMDK fordulón dolgozattal indultam, mellyel a 2013-as OTDK-n való 

részvételre is jogosultságot szereztem. A jövőre nézve pedig eltökélt szán-

dékom, hogy igazgatás szakos hallgatóként az Állam- és Jogtudományi 

Doktori Iskolába felvételt nyerjek, és Egyetemünk hírnevét a jövőben is 

lelkes és sikeres kutatási tevékenységeimmel öregbítsem. 

Néhány szó magadról: 

Mivel egy szerető család ölelésében nőhettem fel, úgy gondolom, ez jelen-

tősen meghatározta a nagybetűs élethez való hozzáállásomat. Megtanultam, 

hogy mik azok a valóban fontos értékek, melyek nélkülözhetetlenek ahhoz, 

hogy az ember reggelente tükörbe tudjon nézni, és mégis megállja helyét 

ebben a világban. Az esztelen csörtetéssel és mások „félre lökésével” elért 

sikerek és elismerések kevésbé olyan felemelőek, mint a kitartó, lelkiisme-

retes munkával járó, gyümölcsöző eredmények. Ez pedig készségesen tá-

mogató, segítségünkre rohanó, mellettünk kitartó és bennünk töretlenül 

hívő barátok és társ nélkül szinte lehetetlen, elképzelhetetlen. 
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HANCZ PATRIK 
Születés helye, ideje: Győr, 1992.01.22. 

Állandó lakhely: 9026 Győr, Dózsa György rkp. 

87. 

Tagság státusza: Külsős tag 

Tagság kezdete: 2012. március 

 

 

 

Szakkurzusok: 

- dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani és 

világpolitikai rend kérdései 

- dr. Kálmán János: A pénzügyi piacok feletti felügyelet hazai és 

nemzetközi vonatkozásai 

- dr. Keserű Barna Arnold: Szellemi tulajdonjogi proszeminárium 

Nyelvtudás: 

Angol nyelvből “C” típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkezem. A köz-

eljövőben e tudást szeretném bővíteni és célom a felsőfokú nyelvvizsga 

megszerzése. Angol mellett a francia nyelv, amellyel folyamatosan foglal-

kozom. Ebből középfokú tudásom van, azonban a nyelvvizsga még várat 

magára. Jövőbeni terveim között szerepel a fent említett szintek és egy 

biztos tudás megszerzése, elmélyítése és bővítése. A későbbiekben pedig az 

orosz nyelvvel szeretnék megismerkedni. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Alapvetően a büntetőjog és a polgári jog, ami komolyabban érdekel. Emel-

lett azonban szívesen foglalkozom jogtörténettel is, amit mi sem bizonyít 

jobban, mint hogy e témakörben írtam első TMDK dolgozatomat is, mely-

lyel továbbá kijutottam az OTDK-ra is, ahol büszkén képviselem a Szak-

kollégiumot, illetve az Egyetemet. Ezenkívül az alkotmányjog tanulására is 

szívesen fordítok időt, különösen az alapvető jogok a kedvenc témaköröm. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

2011 szeptemberében jelentkeztem a Deák Ferenc Kar Hallgatói Önkor-

mányzatába, mint megbízott képviselő, azóta pedig mint választott képvise-

lő kívánom segíteni az évfolyamom közösségépítését, valamint a HÖK 

munkáját. 2012 márciusában felvételt nyertem a Szakkollégiumba, külsős 
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tag státuszban. 2012 szeptemberében jelentkeztem a Jogtörténeti Tanszékre 

demonstrátornak és megkaptam az egy évre szóló megbízást. Még ez év 

szeptemberében ért az a megtiszteltetés, hogy a Választmány Külkapcso-

latokért és Kommunikációért Felelős tagja lettem, amivel a Szakkollégium 

tevékenységét igyekszem segíteni. Egyetemi munkásságomat 2013 február-

jáig ez a három tevékenység jelentette. Februárban tiszteltek meg az Egye-

tem bencés öregdiákjai azzal a bizalommal, hogy újjáalakulásunkkor meg-

választottak a Széchenyi István Egyetem Bencés Tagozat elnökének, mely 

tisztség segítségével az elsődleges cél számomra a bencés szellemiség által 

a bencés öregdiákok közösségének összetartása a gimnázium után is. 

Néhány szó magadról: 

Egyetemen kívül versenytáncolok, táncpartnerem a húgom, Bianka. 2013 

februárjában, a sok hónapos munka meghozta eredményét: Nyugat-

Magyarország legjobb versenytáncosai lettünk, megnyertük a területi baj-

nokságot „A” osztályban. Precízen osztom be az időmet, mindent igyek-

szem a maximumon teljesíteni. Szeretek kapcsolatot építeni és emberekkel 

megismerkedni. Olyan emberek társaságát kedvelem, akiktől egy jó beszél-

getés után kapok egy-egy hasznos gondolatot, amit fel tudok használni az 

életben. A győri bencés gimnáziumban végeztem 2011-ben. A bencés szel-

lemiség és nevelés alapvetően határozza meg a magatartásomat, életemet, 

terveimet. Sok mindent csinálok egyszerre, de úgy gondolom az egyetemi 

évek alatti karrierépítés és munkásság fogja meghozni majd a jogász képzés 

után számomra a gyümölcsöt. Ezzel kapcsolatban van egy latin mondás, 

ami meghatározza a gondolkodásomat: „Quae iuvenis severis, ea senex 

metes.” (Amit fiatalon ültetsz el, azt öreg korodban aratod le.) 
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HEGEDŰS LAURA 
Születés helye, ideje: Pápa, 1992. szeptember 7. 

Állandó lakhely: 8500 Pápa, Liliom utca 2/2. 

Tagság státusza: Belsős tag 

Tagság kezdete: 2012. március 

 

 

 

Szakkurzusok: 

- dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani és 

világpolitikai rend kérdései 

- Kálmán Csilla: Angol nyelvi kurzus 

Nyelvtudás: 

Angol C típusú felsőfokú és német C típusú középfokú nyelvvizsgával 

rendelkezem, melyeket még a középiskolai tanulmányaim során szereztem. 

Szeretem a nyelveket, fontosnak tartom más kultúrák megismerését. A 

jövőben szeretnék még legalább egy nyelvet megtanulni, és angolból szak-

mai nyelvvizsgát is letenni. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Másodévesként még nem rendelkezem átfogó ismeretekkel, így nehéz 

meghatározni az érdeklődési körömet. Jelenleg a médiajog áll közel a szí-

vemhez, valamint a büntetőjog is érdekel. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Ettől az évtől a Közigazgatási Tudományok Tanszék demonstrátora va-

gyok, illetve a szakkollégium aktív tagja. Ebben az évben a médiajog terü-

letére eső témában, termékmegjelenítés szabályozásáról írtam tudományos 

dolgozatot, mellyel az intézményi TDK-n első helyezést értem el, és kvali-

fikáltam magam a 2013 tavaszán megrendezésre kerülő OTDK-ra. A dol-

gozatommal a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által kiírt pályázat 

díjazottja is lettem. 
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Néhány szó magadról: 

Családomban első jogász leszek, így ez a terület számomra még ismeretlen, 

azonban kíváncsian várom, hogy mit tudok kihozni magamból ezen a téren. 

A szakkollégiumba a mentorprogram után nyertem felvételt, és örülök, 

hogy egy ilyen csapat tagja lehetek, mely engem is ösztönöz a fejlődésre. 

Szabadidőmet szeretteimmel, családommal, barátaimmal töltöm legszíve-

sebben. Szeretek utazni, más országokat megismerni, továbbá úszni és röp-

labdázni és pókerezni is. Alapvetően életvidám, segítőkész és kissé maxi-

malista embernek tartom magam. Utóbbi tulajdonságom nem minden eset-

ben jó, rendkívül kritikus is tudok lenni magammal szemben. Mottóm: 

„Az lehet sikeres, aki tesz is valamit, mialatt a sikerre vár.” (Edison) 
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HORVÁTH EDINA 

Születés helye, ideje: Szombathely, 1988. 10. 06.  

Állandó lakhely: Gencsapáti, Deák F. utca 8.  

Tagság státusza: Belsős tag   

Tagság kezdete: 2012 

  

  

  

 

Szakkurzusok: 

- dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani és 

világpolitikai rend kérdései 

- dr. Kálmán János: A pénzügyi piacok feletti felügyelet hazai és 

nemzetközi vonatkozásai  

Nyelvtudás: 

Német nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezem, melyet 

középiskolai tanulmányaim során szereztem meg. Angol nyelvből 

„Oeconom” típusú középfokú közgazdasági szaknyelvi vizsgával rendelke-

zem. Terveim között szerepel az angol nyelvből szerzett ismereteim gyara-

pítása, tovább a spanyol nyelv elsajátítása is.  

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Leginkább a versenyjog, ezen belül is különösen a kartelljog érdekel. TDK 

dolgozatomat is e témában írtam „Horizontális versenykorlátozó megálla-

podások és magatartások tilalma az Európai Unió versenyjogában” címmel, 

mellyen harmadik helyezést értem el.  

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Számos konferencián részt vettem. 

Néhány szó magadról: 

Nyitott szemléletű embernek tartom magam. Szeretek új emberekkel meg-

ismerkedni, más szokásokat, hagyományokat, más kultúrákat megismerni.  
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HORVÁTH ISTVÁN 

Születés helye, ideje:  Szombathely,  

1989. július 17. 

Állandó lakhely: Újkér, Ady Endre utca 16. 

Tagság státusza: belsős tag 

Tagság kezdete: 2011. április 

 

Szakkurzusok: 

- Dr. Smuk Péter – Erdős Csaba: Alaptörvény közjogi vonatkozásai 

- dr. Erdős Csaba: Parlamenti jog 

- Dr. Kőhidi Ákos: Az internet szerzői jogi vonatkozásai 

Nyelvtudás: 

Német és angol nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgát szereztem 

középiskolás éveim alatt, de a németet azóta nem használom. A későbbiek-

ben az angolt mindenképpen szeretném felsőfokra fejleszteni, de nem zár-

kózom el további nyelv megismerésétől. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Szakmai érdeklődési köröm az internetes adatvédelem, az alkotmányjog, a 

munkajog között oszlik meg, melyben legnagyobb súllyal az első szerepel. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Az egyetemen az Alkotmányjogi és Politikatudományi tanszék demonstrá-

toraként részt vállalok a tanszéki feladatok ellátásában. 

Mint szakkollégista a 2011/2012-es tanévben a Választmány Pályázatokért 

Felelős tagja voltam, 2012/2013-as tanévben referensi feladatokat láttam el. 

Néhány szó magadról: 

Széles érdeklődési körrel rendelkező embernek tartom magam, amik néha 

szöges ellentétben állnak egymással. 

Szabadidőmet a párommal, családommal, barátaimmal szabadtéri csapatjá-

tékokon, snowboardon, illetve olvasással töltöm. 
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IHÁSZ ALEXANDRA 

Születés helye, ideje: Győr, 1990. 05. 11. 

Állandó lakhely: Győr 

Tagság státusza: külsős tag 

Tagság kezdete: 2012. október 

 

 

Szakkurzusok:  

- dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani és 

világpolitikai rend kérdései 

- Dr. Vajda Edit: büntetőeljárás szakkurzus 

Nyelvtudás:  

angol - középfok 

német - középfok 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör:  

Jelenleg érdeklődési köröm középpontjában a polgári jog, azon belül is a 

családi-, dologi- és kötelmi jog áll. Elképzelhetőnek tartom, hogy az egye-

tem elvégzése után ezen jogterülettel foglalkozom majd mint ügyvéd. 

Emellett a büntető-jogtudomány is foglalkoztat, bár csak elméleti síkon, a 

gyakorlati oldala egyelőre nem. Természetesen harmadéves jogász szakos 

hallgatóként még minden jogterülettel szemben nyitott vagyok, és Patyi 

András szavait követve én sem kívánok szakbarbár lenni. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

2012/2013-as tanév II. félévétől kezdve a European Law Student 

Association Győr egyesületének aktív tagja vagyok, valamint szintén ebben 

a félévben az Erasmus Group of Győr szervezet tevékenységében is részt 

veszek. A Szakkollégiumnak már második féléve tagja vagyok, Országos 

Tudományos Diákköri Konferencián pedig most veszek részt először, mint 

opponens. 

Néhány szó magadról:  

Győri, keresztény értékeket valló családban nőttem fel, ezért óvodába, álta-

lános iskolába és gimnáziumba is a helyi evangélikus oktatási központba 
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jártam. A történelem, a művészettörténet és a művészeti tárgyak érdekeltek 

elsősorban és a humán tárgyak miatti elköteleződésemnek köszönhető, 

hogy jogász szakra jelentkeztem. 

 A hazai jogi szabályozás mellett fő célkitűzésem megismerni egyrészt az 

európai jogot, másrészt a külföldi jogi oktatás tendenciáit, milyenségét, 

hiszen úgy gondolom, hogy a diploma megszerzése után, a gyakorlatban 

kiemelkedő fontosságú, hogy a magyar helyzeten túlmenően az európai 

gyakorlatról is rendelkezzem tapasztalattal, ezért is jelentkeztem idén az 

Erasmus-programba. A tanulás mellett számos más egyetemen kívüli elfog-

laltságok is fontosak számomra. Nagyon szeretek a barátaimmal lenni, 

utazni, idegen kultúrákat megismerni, ezért évente egy-két külföldi utazásra 

mindig igyekszem sort keríteni. Emellett nagyon érdekel még a művészet, 

azon belül is a festészet. Szabadidőmben mindig igyekszem valamit spor-

tolni, kedvenceim közé tartozik az aerobic, a síelés, a fallabda és a jégkor-

csolya. 
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JUHÁSZ ANITA MÁRTA 

Születés helye, ideje: Budapest, 1990. május 28. 

Állandó lakhely: 2060, Bicske, Török Bálint utca 11. 

Tagság státusza: belsős  

Tagság kezdete: 2010. szeptember 

 

 

 

Nyelvtudás: 

Angol nyelvből nyelvvizsgát szereztem még középiskolás éveim alatt, va-

lamint négy éven át tanultam francia nyelvet.  

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

A büntetőjog szinte minden területe érdekel, ezen belül is Magyarország 

börtönrendszere, az elítéltek jogi helyzete, valamint a büntető eljárásjog az 

egyik kedvenc tantárgyam, hiszen a diploma után szeretnék ügyészként 

elhelyezkedni. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Az egyetemen 2010-2011-ben segítettem a Hallgatói Önkormányzat mun-

káját, mint hallgatói képviselő. 2010-ben a HOÖK országos mentorprog-

ram mentoraként tevékenykedtem. 2011 novemberében megválasztottak a 

jogász szak szakfelelősének, és az óta is betöltöm ezt a tisztséget. Szakkol-

légiumi tevékenységemet tekintve, 2011/2012-es tanévben a Büntetőjogi 

asztaltársaságunk titkárjaként igyekeztem minden feladatot maximálisan 

teljesíteni. Szintén ebben a tanévben voltam a kollégium Mentor Program-

jának mentora. Ezen kívül a szakkollégium Filmklubjának voltam a szerve-

zője. 

Néhány szó magadról: 

A legtöbb időt igyekszem a családommal, a párommal és a barátaimmal 

tölteni, mert ők számomra a legfontosabbak. Szabadidőmben szeretek úsz-

ni, futni, tornázni és igyekszem sokat utazni és kirándulni. Ezen kívül, ami-

kor csak tehetem, kedvenc írónőm izgalmas regényeit olvasom. Abszolút 

társasági embernek tartom magam, szeretek szórakozni, társaságba járni, új 
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embereket megismerni. Minden nap figyelemmel kísérem a világ esemé-

nyeit, szeretek tisztában lenni a dolgokkal, hogy mi történik a világunkban. 

Érdekel más országok jogrendszere, kultúrája, szívesen olvasok ezekben a 

témakörökben.  

 

Végezetül egyik kedvenc idézetemet osztom meg veletek: 

„Senki sem magától lett olyan, ami. Mind ezernyi más emberből vagyunk. 

Bárki, aki valaha is kedvességet tett nekünk vagy bátorítóan szólt hozzánk 

része lett a mi karakterünknek, gondolatainknak, és sikereinknek is.” 

(George Matthew Adams) 
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KÁDI SZABINA 
 

Születés helye, ideje: Szombathely, 1990. jan. 15. 

Állandó lakhely: 9653 Répcelak, Kőris u. 31.  

Tagság státusza: külsős tag   

Tagság kezdete: 2012. szeptember  

 

 

 

Szakkurzusok: 

- dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani és 

világpolitikai rend kérdései 

Nyelvtudás: 

Angolból rendelkezem középfokú C típusú nyelvvizsgával, melyet jogi 

asszisztensi tanulmányaim során szereztem meg. Terveim között szerepel 

egy újabb nyelvvizsga letétele (német vagy francia nyelvből), ugyanis fran-

ciát már a gimnáziumi éveim alatt is tanultam négy évig. Szívesen belekós-

tolnék még a spanyol és az olasz nyelvbe is, ha majd időm és energiám 

engedi.  

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Másodévesként elmondhatom, hogy még számos jogterületet nem ismerek; 

még eléggé a tanulmányaim elején járok. Elsőként az alkotmányjog keltette 

fel az érdeklődésem az első év végén – ami azóta is töretlen –, másodév 

elején pedig elkezdődtek büntetőjogi tanulmányaim, amit mondhatni a leg-

jobban vártam. Jelenleg e két jogterület iránt kiemelkedő az érdeklődésem, 

de kíváncsian várom a büntető eljárásjogot is. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Mivel még új tag vagyok a szakkollégiumban, ezért egyelőre nem túl sok 

mindent tudok még itt felsorakoztatni. Idén részt veszek a Szegeden meg-

rendezésre kerülő XXXI. OTDK Büntető (anyagi) jog tagozatában, mint 

opponens. Ettől inspirálva terveim között szerepel egy saját TDK dolgozat 

megírása is az elkövetkezendő félévek során. 
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Néhány szó magadról: 

Imádom a családom, a barátaim és a párom. Legtöbb időmet velük töltöm, 

ha tehetem, mivel számomra ők a legfontosabbak. Támogatnak, mellettem 

állnak, buzdítanak, nélkülük kicsit elvesznék. Emellett szívesen olvasok, 

szeretek moziba járni, jó időben biciklizni, kirándulni és nagyokat cseve-

részni a barátaimmal. 
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KELEMEN ROLAND 

Születés helye, ideje: Győr, 1985.12.15. 

Állandó lakhely: Ikrény 

Tagság státusza: belsős 

Tagság kezdete: 2011. ősz 

 

 

 

Szakkurzusok:  

- dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani és 

világpolitikai rend kérdései 

- Dr. Kőhidi Ákos: Az internet szerzői jogi vonatkozásai 

Nyelvtudás: Angol nyelvből középfokú szóbeli nyelvvizsgával rendelke-

zem, következő időszakban tervezem az írásbeli vizsga letételét. Ezt köve-

tően szeretném feleleveníteni a középiskolában már tanult német nyelvi 

ismereteimet is. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör:  

Érdeklődésem szerteágazó, foglalkoztat az angol földtulajdonjog fejlődése, 

valamint az alkotmányjog területén az alapjogi bíráskodás. Az alapjogi 

bíráskodás terén az Alkotmánybíróság működésével foglalkoztam már 

TDK dolgozat keretében is, későbbiekben pedig a Magyar Királyi Köz-

igazgatási Bíróság alapjogi bíráskodásával szeretnék megismerkedni. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység:  

2011 őszétől vagyok a szakkollégium tagja, 2012 őszétől pedig a Választ-

mány tagja. Emellett mentorként részt veszek a Szakkollégium mentor 

programjában. 2011 őszétől a Jogtörténeti Tanszék demonstrátora vagyok. 

A helyi TMDK-n 2012 tavaszán az angol és a magyar földtulajdonjogot 

összehasonlító dolgozatommal vettem részt, majd ugyanezen év őszén  az 

Actio popularis megszüntetése, avagy jogelvonás a szuveréntől? című 

munkámmal vettem részt, mindkét dolgozattal kivívtam az OTDK részvé-

telt, utóbbival pedig a szekció első helyét is. 
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Néhány szó magadról:  

Szabadidőmben szeretek párommal lenni, olvasni, focizni, focimeccsre 

járni, filmet nézni. Kedvenc olvasmányaim a történelmi regények, törté-

nelmi és politikai témájú könyvek. Kedvenc focicsapatom, az ETO mérkő-

zéseit rendszeresen látogatom, és ha a jó Isten is úgy akarja, ebben az évben 

talán bajnokok is leszünk  . Magamat határozott, céltudatos és makacs em-

bernek tartom, aki ha tud, segít másokon. Fontosnak tartom római katolikus 

nevelésem is, amely biztos alapot jelent egész életemben. 

Valamennyiőtök lelkében van valami isteni, nevezetesen az élet döntéseihez 

szükséges ész, emlékezet és józan akarat. - I. (Nagy) Alfréd 

„Ez a kor mintha már csak élni akarna, szerep és küldetés nélkül. Én azt 

hiszem, így nem lehet élni.” -  Márai Sándor 
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DR. KESERŰ BARNA ARNOLD 
 

Születés helye, ideje: Marosvásárhely, 1989. ápr. 

Állandó lakhely: 8000 Székesfehérvár 

Tagság státusza: Belső, 2012. szeptember óta 

   senior tag vagyok. 

Tagság kezdete: 2008. május 

 

Szakkurzusok: 

- Dr. Smuk Péter: Szakkollégiumi Alapozó kurzus, 

- Dr. Bóka Zsolt: Magyary-kör, 

- Dr. Patyi András: Közigazgatási jogi szakkurzus, 

- Kovács Tamás: Területfejlesztési szakkurzus, 

- Dr. Szilvágyi Attila: ügyvédi szakkurzus (egyéni – 2 félév), 

- Dr. Pardavi László – Dr. Szegedi András: Okiratszerkesztés. 

- Szellemi tulajdonjogi szakkurzus (ezt már seniorként én tartottam) 

Nyelvtudás: 

Angol és német nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgát szereztem a 

gimnáziumi évek során. Mindkettőből cél a felsőfokú, emellett a spanyolt 

és az olaszt szeretném a későbbiekben elsajátítani. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

2012 szeptembere óta a Széchenyi István Egyetem Állam-és Jogtudományi 

Doktori Iskolájában PhD képzésben veszek részt, ahol a szellemi tulajdon 

és a fenntartható fejlődés kapcsolata a kutatási területem. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

5 alkalommal voltam helyezett az egyetemi TMDK-n, 4-szer voltam oppo-

nens, az OTDK-n kétszer vettem részt (e kötet megjelenésekor már három-

szor), 2011-ben II. helyezést értem el. 3 évig demonstrátorként tevékeny-

kedtem. A szakkollégiumban többek között másfél évig a tudományos te-

vékenységért felelős választmányi tag voltam. 

Néhány szó magadról: 

A szigorú terjedelmi korlátok miatt ezt inkább mellőzöm. 
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KOBL TAMÁS 
 

Születés helye, ideje: Mosonmagyaróvár, 1992. dec-

ember 8.  

Állandó lakhely: Mosonszolnok, Jókai u. 2/a  

Tagság státusza: Külsős tag   

Tagság kezdete: 2012. szeptember  

 

 

Szakkurzusok:  

Még nem vettem részt szakkurzuson. 

Nyelvtudás:  

Német nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgát tettem gimnáziumi 

éveim alatt. Angol nyelvből középfokú szóbeli nyelvvizsgával rendelke-

zem. Tervezem az írásbeli nyelvvizsga megszerzését, illetve a jogi szak-

nyelv elsajátítását. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Elsősorban a polgári jog iránt érdeklődöm, azon belül a kötelmi jog területe 

áll hozzám a legközelebb. A jövőben kutatást szeretnék folytatni e téma 

keretein belül. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

A tanulmányaim mellett igyekszem kivenni a részem az egyetem kínálta 

lehetőségekből. 2012 szeptemberében lettem a Szakkollégium tagja, vala-

mint a Jogtörténeti Tanszék demonstrátora. Részt vettem a XXXI. Országos 

Tudományos Diákköri Konferencián, valamint a „Mint-a-Parlament” nevű 

szimulációs vetélkedőn az Országgyűlésben. Emellett a Diskurzus c. folyó-

irat szerkesztője vagyok. 

Néhány szó magadról: 

A diploma megszerzése után ügyvédi irodában szeretnék dolgozni, vala-

mint szeretném a PhD. fokozatot megszerezni, így részt vehetnék az egye-

tem oktatói munkájában is. 



65 

Magammal szemben nagyon maximalista vagyok, igyekszem mindig a 

legjobbat kihozni magamból. E tulajdonságom nagyban hozzájárult az elért 

eredményeimhez. 

Az egyetemi tanulmányaim mellett rendszeresen sportolok, ami remek 

kikapcsolódást nyújt, ezért igyekszek erre időt keríteni a vizsgaidőszakban 

is. Szabadidőben szívesen vagyok a barátaimmal, a családommal. 
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KOMP BÁLINT 

Születés helye, ideje: Szombathely, 1990.12. 04. 

Állandó lakhely: Szombathely, Bem József utca 6.  

Tagság státusza: külsős 

Tagság kezdete: 2010. április  

 

 

 

Szakkurzusok: 

- dr. Karácsony Gergely: Alapozó szakkurzus 

- Dr. Vajda Edit: Büntető- és büntető eljárásjogi szakkurzus 

- Dr. Kőhidi Ákos: Szerzői jogok 

Nyelvtudás:  

Német nyelvből középfokú, C típusú nyelvvizsgával rendelkezem, melyet 

még középiskolás éveim alatt szereztem. Sajnos az elmúlt évek alatt nem 

volt alkalmam használni a nyelvet, ezért a tudásom egy kis csiszolásra szo-

rul. Tervezem egy angol középfokú nyelvvizsga megszerzését is. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Eddigi egyetemi éveim alapján a büntető jog az, amely leginkább felkeltette 

az érdeklődésemet.  

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Eddigi tanulmányaim során másodévesként a Jogtörténeti Tanszék, har-

madévesként és jelenleg pedig a Bűnügyi Tudományok Tanszék demonst-

rátoraként tevékenykedem. Megmérettettem magam az Egyetemi Tudo-

mányos és Művészeti Diákkörön is, ahol II. helyezést értem el. A tavalyi 

szemeszterben részt vettem az Országos Munkajogi Jogesetmegoldó és 

Perbeszédmondó Versenyen, ahol egyénileg, legjobb alperesként I. helye-

zést, a Széchenyi István Egyetem csapatának tagjaként pedig II. helyezést 

értem el. A szakkollégiumnak 2010 áprilisa óta vagyok tagja, 2011 őszé-

től kezdve a szakkollégium Felvételi Bizottságának tagjaként tevékenyke-

dem.  
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Néhány szó magadról: 

Már általános iskolás koromban eldöntöttem, hogy jogi pályán szeretnék 

felnőttként elhelyezkedni. A Széchenyi István Egyetemet a sok pozitív 

visszajelzés, valamint lakóhelyemhez való közelsége miatt választottam. 

A jogászi diploma megszerzését követően ügyészként, vagy bíróként sze-

retnék elhelyezkedni. Szívesen lépnék oktatói pályára, hogy a megszerzett 

tudást, tapasztalatot a későbbiekben másoknak is tovább tudjam adni. 

Szabadidőmben szeretek a barátaimmal lenni, olvasni, tájékozódni a világ 

dolgaiban. Korábbi hobbim volt a labdarúgás, amelyre sajnos az utóbbi 

időben kevés időm jut. 
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KOVÁCS GABRIELLA 

 

Születés helye, ideje:   Veszprém, 1989. 08. 02. 

Állandó lakhely: 8200 Veszprém, Baláca utca 15. 

Tagság státusza: belsős tag 

Asztaltársaság: Nemzetközi jogi asztaltársaság 

Tagság kezdete: 2010/ 2011- es tanév őszi sze-

mesztere óta 

Szakkurzusok 

- dr. Karácsony Gergely: Szakkollégiumi Alapozó kurzus 

- Dr. Csörgits Lajos: Közbeszerzésekről szóló kurzus  

- Angol jogi szakmai nyelvvizsgára felkészítő Szakkurzus 

- Dr. Kőhidi Ákos: Polgári jogi szakkurzus, Internetjog 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 

Tudományos érdeklődési köröm szerteágazó. Látóköröm bővítésében meg-

határozó szerepet töltött be Grazi tanulmányutam, melynek során behatóan 

megismerkedtem a Nemzetközi jog egyes ágaival.  

A magyar jogrendszerrel kapcsolatos érdeklődésem főként a Polgári jogra 

terjed ki. Az orvosi jog területén végzek kutatómunkát. Kutatásom során az 

a HIV/ AIDS fertőzöttek betegjogainak és személyhez fűződő jogainak az 

érvényesülését vizsgálom a magyar egészségügyi ellátás vonatkozásában, 

illetve vizsgálom a témával kapcsolatban felmerülő polgári jogi felelősségi 

kérdéseket. Kutatásom során kitekintést teszek több Európai, valamint ten-

geren túli állam jogára is. Polgári jogi érdeklődésem mellett a jogelmélet 

érdekel. Kezdetleges kutatást folytatok a totális államok berendezkedéséről.  

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 

Egyetemi tanulmányaim alatt három hónapos szakmai gyakorlatot teljesí-

tettem Bécsben, ügyvédi irodában. Az egyetemi kötelező szakmai gyakor-

latot a Győri Törvényszéken Dr. Jungi Eszter bírónő irányítása alatt teljesí-

tettem. Tanulmányaim során szakmai gyakorlatot teljesítettem Győr Me-
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gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Önkormányzati és Szervezési 

Osztályán, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 

Közigazgatási és Szabálysértési Osztályán. A 2011/2012-as tanévtől kezd-

ve demonstrátorként tevékenykedem a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi 

Tanszéken. Ugyanebben a tanévben demonstrátori megbízatást kaptam a 

Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszékre. Munkám során aktívan részt 

vettem a tanszék tudományos, szakmai rendezvényein, melynek keretében 

több alkalommal látogatást tettem az ENSZ bécsi székházába, valamint 

diákköri megbeszéléseken vettem részt. 

A Batthyány Lajos Jogász Szakkollégiumnak 2010 őszétől vagyok tagja, 

aminek Nemzetközi jogi asztaltársaságához csatlakoztam. Az asztaltársaság 

munkájában aktívan részt veszek, Magyarország 2011- es soros elnökségé-

ről végeztem kutatómunkát, melynek keretében bemutattam Magyarország 

felkészülését a 2011- es EU elnökségre, illetve részleteztem a magyar EU 

elnökség prioritásáit, majd összegeztem az addig elért eredményeket. Egye-

temi éveim kezdetétől aktívan részt veszek a győri jogi kar által szervezett 

konferenciákon, rendezvényeken. Több alkalommal előadóként vettem 

részt a jogi kar által szervezett TMDK- n, valamint a Szakkollégium által 

szervezett Hallgatói Konferencián, ahol alkalmam nyílt tudományos mun-

káimnak a bemutatására. A 2012/ 2013- as tanév tavaszi szemeszterében II. 

helyezést értem el ikertestvéremmel társszerzői munkánkkal a Szegedi 

Tudományegyetem által szervezett OTDK- n Polgári Jogi szekcióban. Dol-

gozatunkban a HIV fertőzöttek betegjogainak és személyhez fűződő joga-

iknak érvényesülésével foglalkoztunk egyrészről a magyar egészségügyi 

ellátásban, valamint a büntetésvégrehajtási intézetekben. Tovább vizsgáltuk 

az ebből eredő polgári jogi felelősségi kérdéseket. 
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KOVÁCS VIKTÓRIA    

 

Születési hely, idő: Veszprém, 1989. 08. 02.  

Állandó lakhely: 8200 Veszprém, Baláca utca 15.  

Tagság státusza: belsős tag 

Tagság kezdete: 2010. őszi szemeszter 

 

Szakkurzusok: 

- Dr. Karácsony Gergely: Szakkollégiumi Alapozó kurzus 

- Dr. Csörgits Lajos: Közbeszerzésekről szóló kurzus  

- Dr. Kőhidi Ákos: Internetjog  

Nyelvtudás: 

Angol nyelvből államilag elismert középfokú – társalgási szintű - „C” típu-

sú nyelvvizsgával rendelkezem, amit külföldi tanulmányaim és külföldi 

szakmai gyakorlatom ideje alatt tudományos fokú nyelvismeretre fejlesztet-

tem. Német nyelvből társalgási szinten beszélek.   

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 

Érdeklődésem középpontjában az orvosi jog áll, szakdolgozatom témája a 

HIV/AIDS fogvatartottak betegjogai és személyiségi jogai a büntetés-

végrehajtás rendszerében, valamint az ebből eredő nem vagyoni kártérítési 

kérdések. 

Kutatómunkám kiterjed más államok gyakorlatára is a téma tekintetében. A 

három hónapos Bécsben, ügyvédi irodában töltött szakmai gyakorlatom 

során behatóan tanulmányoztam az osztrák jogrendszert. Ottani tapasztala-

taimat, és a bécsi egyetemen végzett kutatómunkám termékét felhasználva 

született szakdolgozatom és OTDK munkám jog-összehasonlító része. 
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Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 

A 2012/2013-as tanévben a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi tanszék de-

monstrátora voltam. Indultam a kari TMDK-n, dolgozatom címe: A 

HIV/AIDS fertőzöttek betegjogai és személyiségi jogai a magyar egészség-

ügyi ellátásban és a büntetés-végrehajtás rendszerében, valamint az ebből 

eredő polgári jogi felelősségi kérdések. A dolgozatot ikertestvéremmel 

társzerzőként írtuk. A szekcióban III. helyezést értünk el, dolgozatunkat a 

zsűri tovább javasolta a szegedi OTDK-ra. Témavezetőn Dr. Jobbágyi Gá-

bor professzor úr volt. Az OTDK-n II. helyezést értünk el a dolgozattal a 

polgári jogi szekcióban. 

A 2011/2012-es tanévben elnyert Erasmus ösztöndíjjal három hónapos 

szakmai gyakorlatot töltöttem Bécsben osztrák ügyvédi irodában. 

A kötelező hat hetes szakmai gyakorlatomat a Győri Törvényszéken bünte-

tő ügyszakban töltöttem.  

A Batthyány Lajos Jogász Szakkollégiumnak 2010 őszétől vagyok tagja. A 

2010/2011-es tanév tavaszi szemeszterére Erasmus ösztöndíjat nyertem. 

Külföldi tanulmányaimat Ausztriában, Grazban, a Karl Frenzens 

Universität jogi karán töltöttem, ahol nemzetközi jogi tárgyakat hallgattam. 
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KRIZSÁN JÁNOS 

Születés helye, ideje:Nagyvárad, 1988. április 26. 

Állandó lakhely: Konyár 

Tagság státusza: Belsős tag 

Tagság kezdete: 2010. szeptember 

 

Szakkurzusok:  

- Dr. Nagy Rita: Közigazgatási jog 

- dr. Karácsony Gergely: Alapozó kurzus  

- dr. Kálmán János: A pénzügyi piacok feletti felügyelet hazai és 

nemzetközi vonatkozásai 

Nyelvtudás: 

Angol nyelvből gazdasági (OECONOM) felsőfokú, C típusú szaknyelv-

vizsgával rendelkezem, francia nyelvből pedig szintén C típusú, általános 

középfokú nyelvvizsgával. Mindkét nyelv esetében törekszem a szinten 

tartásra, az első esetben több, utóbbiban sajnos kevesebb sikerrel.  

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Elsősorban a közigazgatási jog, ebben is specifikusan a „rendszerfejlesztés” 

szakterülete érdekel – mind szervezeti, mind személyzeti vonatkozásban. 

Emellett érdeklődéssel fordulok az Európai Unió joga, valamint a nemzet-

közi jog felé is. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

2008 és 2010 között egy egyetemi hallgatói szervezetben, az AIESEC-ben 

tevékenykedtem, ahol a második évben vezetői feladatokat is elláttam 

(pénzügyek és külföldi szakmai gyakorlat). 

A szakkollégium tagja 2010 ősze óta vagyok, a szakkurzusok látogatása 

mellett részt vettem az Európai Jogi Esettanulmányok Asztaltársaság mun-

kájában. A 2012. évi tavaszi TDK-n a Közigazgatási jogi szekcióban II. 

helyezést értem el „Szervezetfejlesztés a közigazgatásban – Humánerőfor-

rás-fejlesztés” című dolgozatommal. 

2012 júliusában végeztem a kar Nemzetközi igazgatás alapszakán, szept-

ember óta pedig mesterszakosként az Európai és nemzetközi igazgatás szak 

hallgatója vagyok. 
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LENGYEL CSILLA 

Születés helye, ideje: Győr, 1989.09.14. 

Állandó lakhely: Győr   

Tagság státusza: külsős tag 

Tagság kezdete: 2012. október 

 

 

 

Szakkurzusok: 

- dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani és 

világpolitikai rend kérdései 

- Büntetőeljárás szakkurzus (jelenleg) 

Nyelvtudás: 

A középiskola alatt német C típusú nyelvvizsgát szereztem, ez a tudásom 

azonban alapos frissítésre szorul. Próbálom szinten tartani úgy, hogy máso-

kat korrepetálok, állásinterjúra készítek fel. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Habár már harmadéves vagyok, még mindig nem tudom, hogy mi áll hoz-

zám a legközelebb. Ennek talán az az oka, hogy tanulás közben minden 

tantárgyban tudok valami szépet találni, ezért az érdeklődési köröm még 

elég tág. Talán a bűnügyi tudományok vonzanak a leginkább. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Mivel a szakkollégiumnak csak a múlt szemeszterben lettem tagja, még 

nincsenek kiemelkedő szakkollégiumi tevékenységeim 

Néhány szó magadról: 

Rendkívül kritikus ember vagyok, mind magammal, mind másokkal szem-

ben is. Számomra mindennek megvan a maga helye, ideje és rendje, és nem 

szeretek ettől eltérni, és azt sem szeretem, ha más zavarja meg a kialakult 

„világrendemet”, valószínűleg ebből adódik a legtöbb konfliktusom. 

Kevés szabadidőmben többnyire dolgozom, fontos számomra a független-

ség, úgy érzem, sikerült megteremtenem és nem szeretnék lemondani róla. 
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MÁTYUS ALEXANDRA 

Születési helye, ideje: Tata, 1988. augusztus 25. 

Állandó lakhely: Tatabánya  

Tagság státusza: belső tag 

Tagság kezdete: 2010. október 

 

 

 

Szakkurzusok: 

- dr. Karácsony Gergely: Szakkollégiumi alapozó kurzus 

- Dr. Kőhidi Ákos: Az internet szerzői jogi vonatkozásai 

- Egyéni szakkurzus: Dr. Madarász Judit, ügyvéd 

Nyelvtudás: 

Angol nyelvből középfokú „C”típusú nyelvvizsgával rendelkezem, emellett 

társalgási szinten beszélem a francia nyelvet. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Mindenekelőtt a bűnügyi tudományok (büntetőjog, kriminológia), azon 

belül is leginkább a fiatalkorúakkal kapcsolatos büntetőjogi szabályozás 

érdekel, továbbá az ügyész szerepe a büntetőeljárásban. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

- szakkollégiumi tag 
- 2008: Dr. Kállay István: visegrádi konferencia (Grosschmid Bé-

ni: Werbőczy és az angol jog) 

- 2010/2011: Büntetőjogi asztaltársasági tag 

 

Néhány szó magadról: 

Végzős joghallgató vagyok, aki az egyetem és tanulás mellett szeret a kép-

zőművészettel és a festészettel foglalkozni. Azért választottam a jogi pá-

lyát, mert felelősségteljes embernek tartom magam, aki olyan hivatást sze-
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retne űzni, amely a társadalom egészének javát szolgálja. Úgy gondolom, 

hogy a jog és azon belül is annak számomra legizgalmasabb területe, a 

büntetőjog erre mindig is tökéletes eszköz volt az olyan emberek számára, 

akik életcéljukként a társadalom megjavításának érdekében akarnak mun-

kálkodni. A praxist régóta űző jogászok talán ezeket a gondolatokat meg-

mosolyogják, én mégis remélem, hogy e szenvedély az idő haladtával nem 

fog alábbhagyni. 
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NÉMETH ESZTER 

Születés helye, ideje: Pápa, 1991. 03. 11. 

Állandó lakhely: Osli, Hanyi utca 30. 

Tagság státusza: belsős tag  

Tagság kezdete: 2011. október 

 

 

 

Szakkurzusok: 

- dr. Erdős Csaba: Parlamenti jog 

- dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani és 

világpolitikai rend kérdései 

Nyelvtudás:  

Angol középfokú, C típusú nyelvvizsgával rendelkezem. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Bűnügyi Tudományok Tanszék – Demonstrátor 2012 október óta, 

TDK 2012 decemberében „A gyermekprostitúció problémája  Ma-

gyarországon”- címmel, OTDK-opponens 2013 márciusában 

Néhány szó magadról: 

A jövőben az Erasmus pályázat keretében szeretnék külföldön eltöl-

teni egy félévet, és németből is szeretnék nyelvvizsgát csinálni, de a 

spanyol nyelv is érdekel. Az egyetemen oktatott tárgyak közül a bün-

tetőjog áll hozzám a legközelebb. A diploma megszerzése után is 

szeretnék büntetőjoggal foglalkozni. 
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PONGRÁCZ DÁVID 

Születés helye, ideje: Mór, 1991. május 28. 

Állandó lakhely: Mór, Táncsics Mihály u. 3. 

Tagság státusza: belsős tag  

Tagság kezdete: 2012. február 

 

 

 

Szakkurzusok: 

- dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani és 

világpolitikai rend kérdései  

- dr. Kálmán János: A pénzügyi piacok feletti felügyelet hazai és 

nemzetközi vonatkozásai 

Nyelvtudás: 

Német nyelvből „Goethe-Zertifikat C1” komplex típusú nyelvvizsgával 

rendelkezem. Angol nyelvből középszintű érettségit tettem. A jövőben 

mindenképp szeretnék középfokú nyelvvizsgát szerezni angolból, ill. meg-

ismerkedni a német jogi szaknyelvvel. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Első éven a római jog érdekelt a legjobban, jelenleg pedig az alkotmány- és 

a büntetőjog iránt érdeklődöm különösképp. Tervezem egy alkotmányjogi 

témájú TDK dolgozat megírását, továbbá szeretnék az Alkotmányjogi és 

Politikatudományi Tanszék demonstrátora lenni. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Egyetemi tanulmányaim kezdetén részt vettem a szakkollégiumi mentor-

programban, ami sokat segített a beilleszkedésben, most másodéven pedig 

már én is, mint mentor veszek részt a programban, így „terelgetve” a gó-

lyákat. Részt vettem az egyetem házi versenyén latin nyelvből, valamint két 

alkalommal opponáltam egy-egy dolgozatot a házi TDK versenyeken. Még 

ebben a tanévben az OTDK-n is részt veszek, mint opponens. 
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Néhány szó magadról: 

Az első jogász leszek a családomban, ami jelentős motivációt ad. Igyek-

szem tevékenyen részt venni a szakkollégiumi életben. Nem hátrálok meg a 

kihívások elől, ha elvállalok valamit, azt mindig lelkiismeretesen végigcsi-

nálom. Másodévesként a diploma megszerzése utáni élet még egy nyitott 

könyv számomra, de a leginkább az ügyvédi pálya vonz. 

Szabadidőmet szívesen töltöm a barátaimmal. Rengeteg dolog érdekel, de 

leginkább a filmek, a zene és a sport világában érzem otthon magam. 

Rövid bemutatkozásom két elgondolkodtató idézettel zárnám, melyek már 

sokszor segítettek az akadályok leküzdésében: 

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

hogy megcselekedjük, ami most előttünk áll!" (Thomas Charlyle) 

„Tegyük meg, amitől félünk, és a félelem szertefoszlik!"(Mark Twain) 
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PŐDÖR LEA 

Születés helye, ideje: 1992. 06. 01. 

Állandó lakhely: 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  

Nyelvtudás:  

A gimnázium évei alatt angol és francia nyelvekből C típusú középfokú 

nyelvvizsgát tettem, valamint nyolc évig tanultam latint. A jövőben szeret-

ném elsajátítani a német vagy az olasz nyelvet is. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör:  

Szívesen tanultam-tanulom az alkotmányjogot, a polgári jogot és a jogtör-

ténetet, nagyon érdekel továbbá a családjog és a kánonjog is, szabadidőm-

ben szívesen olvasok ilyen témájú szakirodalmat. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység:  

2012 őszén I. helyezést értem el a helyi TMDK-n jogtörténeti dolgozatom-

mal (Köteléki perek a Győri Egyházmegyei Szentszéki Bíróság ítélkezési 

gyakorlatában 1918 és 1945 között), mellyel kvalifikációt nyertem a 2013-

as szegedi OTDK-ra. A Jogtörténeti Tanszéken demonstrátor vagyok a 

2012/13-as tanévben. A Tanszék internetes adattárán található egy tanse-

gédlet az Osztrák Polgári Törvénykönyvről, melyet az elsőéves hallgatók 

számára készítettem, továbbá volt lehetőségem publikálni a Szakkollégium 

tanulmánykötetébe is (dolgozatom az ágytól-és asztaltól való elválasztás 

kánonjogi és világi ismérveit tárgyalja).  
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Néhány szó magadról:  

Kicsi korom óta nagyon fontos szerepet játszik életemben a zene, nyolc 

évesen kezdtem zongorát tanulni, tizenöt évesen pedig orgonálni (ez utóbbi 

kapcsán volt szerencsém nemzetközi mesterkurzuson is részt venni). Úgy 

hiszem, nemcsak a sport nevelhet kitartásra és szorgalomra, hanem a zene 

is! A másik kedves hobbim az írás, amire viszont az egyetem mellett sajnos 

egyre kevesebb időm jut. 
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PUPOS ENIKŐ 

Születés helye, ideje: Veszprém, 1992.12.21. 

Állandó lakhely: Balatonfüred 

Tagság státusza: belsős tag   

Tagság kezdete: 2012. ősz 

 

 

 

Szakkurzusok: 

- dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani és 

világpolitikai rend kérdései 

Nyelvtudás: 

Angol 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

2013. tavaszi Országos Tudományos Diákköri Konferencián opponens 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Hallgatói Önkormányzati képviselő 

Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság: DFK külügyi megbízott 

Batthyány Lajos Szakkollégiumi tag 

Néhány szó magadról: 

Halihó :) 

Másodéves joghallgató vagyok, 2011 októbere óta lakom a szakkollégium-

ban. Vidám embernek tartom magam, igyekszem optimista maradni min-

den helyzetben.  

“A siker jobbára azon múlik, hogy akkor is kitartsunk, amikor mások már 

feladták.” (William Feather) 
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RÁCZ DIÁNA 

Születés helye, ideje: Budapest, 1989.09.18 

Állandó lakhely: Budapest  

Tagság státusza: Belsős tag 

Tagság kezdete: 2009. szeptember 

 

Szakkurzusok:  

- dr. Karácsony Gergely: Szakkollégiumi alapozó kurzus 

- dr. Nagy Rita: Közigazgatási szakkurzus 

- Dr. Vajda Edit: Bírósági szakszeminárium-  

- dr. Keserű Barna Arnold: Szellemi alkotások joga szakszeminárium 

Nyelvtudás:  

Angol és latin nyelvből „C” típusú, középfokú nyelvvizsgát szereztem, és 

idén, 2013-ban a német nyelvet is elsajátítottam. Franciául és ógörögül 

alapszintem írok és olvasok. Terveim között szerepel az orosz nyelv elsajá-

títása is. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Elsősorban a nemzetközi magánjog területe iránt érdeklődök, azonban nyi-

tott vagyok minden jogterület iránt. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Az ELTE minden félévében megjelenő tanulmánykötetében, a 2011. nov-

emberi közigazgatási konferencia előadásaiból álló kötetben a „Szemle, 

avagy a közigazgatási hatóság mustrája” c. előadásom elektronikus formá-

ban jelent meg; konzulensem Prof. Dr. Patyi András volt. 2012-ben részt 

vettem a GVH Versenyközpont pályázatán, „A római egyezmény és a ver-

senyfelügyeleti eljárás kapcsolata” c. pályamunkámmal, amelyért dicséret-

ben részesültem. Az egyetemi házi TDK-kon és idén, 2013-ban az OTDK-n 

opponensként vettem részt. Szakmai gyakorlatomat a Győri Törvényszé-

ken, dr. Jungi Eszter bírónő vezetése alatt töltöttem.  

Néhány szó magadról:  

Iuva te ipsus et Deus te iuvabit.  ( latin közmondás) 
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SZABÓ ENIKŐ 

Születés helye, ideje: Veszprém, 1990. június 29. 

Állandó lakhely:  Eplény, Gyöngyvirág u. 1. 

Tagság státusza:  Külsős tag   

Tagság kezdete: 2010. szeptember  

 

 

Szakkurzusok:  

- dr. Karácsony Gergely: Szakkollégiumi Alapozó kurzus 

- Dr. Gaál Ildikó: Büntetőjogi szakkurzus 

- Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus 

- Dr. Vajda Edit: Nyomozástól a végrehajtásig, avagy a bűnüldözés 

kulisszatitkai I. és II. szakkurzus 

Nyelvtudás: 

Középiskolai éveim alatt angol nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizs-

gát tettem, ezenkívül német és latin nyelvet is tanultam. Az angol nyelvtu-

dásomat szeretném szinten tartani, illetve szakmai irányban továbbfejlesz-

teni, 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 rendelkezzen, amely 

ismeret rálátást nyújt a teljes szakmára. Másodévesként a szakkollégiumi 

Jogtörténeti Asztaltársaság „Szerződési felelősség a római jogban” című 

tanulmány társszerzőjeként mélyebben vizsgáltam e területet. Érdeklődé-

sem alapvetően a büntetőjogra irányul, szakdolgozatom tervezett témája is 

innen ered: bűnmegelőzés Magyarországon fókuszpontban a gyermek- és 

fiatalkorúakkal.  

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Az Egyetemen 2010 és 2013 között az ELSA Győr Egyesület (The Europe-

an Law Students’ Association Győr) tagjaként, előbb választott rendez-

vényszervező majd tudományos tevékenységért felelős alelnökeként tevé-

kenykedtem. Szakkollégiumunkba 2010 őszén kaptam meghívást, melynek 
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azóta is tagja vagyok. 2011 szeptemberétől a Szakkollégium Kulturális és 

Nemzetközi Tevékenységért Felelős Választmányi Tag tisztségét töltöm be. 

2012 őszétől a Felvételi Bizottság tagjaként és a Mentor Program mentora-

ként is segítem a Szakkollégiumot. 2012 tavaszán „Három csapás magyar 

módra” című büntetőjogi témájú TDK dolgozatommal részvételi jogosult-

ságot szereztem versenyzőként a Szegeden megrendezésre kerülő XXXI. 

Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.   

Néhány szó magadról: 

Kevés szabadidőmet a családommal és a számomra fontos emberekkel 

töltöm. Szeretek olvasni, sütni-főzni, íjjászkodni, fotózni, röplabdázni és 

kirándulni. A Szakkollégium VII. Nyári Egyetemének főszervezőjeként 

kiváló lehetőségem adódott más országok kultúrájának megismerésére. 

Környezetem alaposnak, megbízhatónak és kitartónak ismer. Véleményem 

szerint a tudásalapú modern társadalmunkban nem elég csupán a jó tanul-

mányi eredmény egy adott szakterületen, ennél többet kell nyújtanunk, 

ezért fontosnak tartom a sokoldalú ismeret és gyakorlat elsajátítását. Két 

idézettel zárom bemutatkozásomat: 

„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 érzéssel 

nem, amit a szeretet ébreszt bennünk.” (S. Goldwyn)  
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SZENTGYÖRGYVÁRI TAMÁS 

Születés helye, ideje: Szombathely, 1991. 10. 0 3. 

Állandó lakhely: Szombathely, Rumi út 193.  

Tagság státusza: belsős tag   

Tagság kezdete: 2011. március  

 

 

 

Szakkurzusok: 

- - dr. Erdős Csaba: Parlamenti jog 

- - dr. Erdős Csaba- Dr. Smuk Péter: Alkotmányjogi kurzus 

- - dr. Torják Norbert: Jogalkalmazás a gyakorlatban 

Nyelvtudás: 

Német nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezem. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Érdeklődésem középpontjában elsősorban a Magyar Alkotmány- és Jogtör-

ténet, valamint a Polgári Jog áll. TDK dolgozatomat is az előbbi témából 

készítettem, mellyel a kari fordulóban első helyezést értem el. A jövőben 

szeretném folytatni jogtörténeti kutatásaimat, valamint terveim között sze-

repel egy magánjogi témájú dolgozat megírása is. 2012 óta tagja vagyok a 

Magyar Történelmi Társulatnak. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Másodéves koromtól a Jogtörténeti tanszék demonstrátoraként igyekszem 

segíteni a tanszék munkáját. A 2012/2013-as tanév kezdetétől szakkollégi-

umunk Választmányának Tudományos Tevékenységért felelős tagja va-

gyok. Ebben a tanévben mentorként segítettem az első évfolyamos hallga-

tók beilleszkedését az egyetemi életbe. 

Néhány szó magadról:  

Szabadidőmet elsősorban a kosárlabda iránti érdeklődésem tölti ki. Egy-

aránt szívesen játszom és nézem is ezt a sportot. Emellett szeretek törté-

nelmi, politikai, sport témájú folyóiratokat olvasni, s sorozatokat nézni. 
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SZILI-KIS ÁDÁM 

Születés helye, ideje: Mosonmagyaróvár, 1989. január 

1. 

Állandó lakhely: Dunaszeg, Csinád u. 2/B. 

Tagság státusza: belsős tag 

Tagság kezdete: 2009. május 

 

 

Szakkurzusok: 

- dr. Karácsony Gergely: Szakkollégiumi Alapozó kurzus, 

- Dr. Csörgits Lajos: Közbeszerzések joga szakkurzus 

- Dr. Nagy Rita: Közigazgatási jogi szakkurzus 

- Kovács Tamás: Területfejlesztési szakkurzus 

- Dr. Vántus Rabán: Nyomozó ügyészség, egyéni szakkurzus 

Nyelvtudás: 

Angol nyelvből középfokú „C” típusú, német nyelvből felsőfokú „C” típu-

sú nyelvvizsgát szereztem még középiskolás éveim alatt. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Elsősorban az alkotmányjog területén kutatok, főként államszervezeti kér-

déseket feszegetek, de esetenként az alapjogok más jogágakkal való kap-

csolatát is szívesen elemzem. A szakkollégiumi munka során a bűnügyi 

tudományok területén tevékenykedem. Utolsó egyetemi évemben közbe-

szerzési jog és az uniós jog volt kutatásaim csapásiránya. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

Az egyetemen immár negyedik éve vagyok az Alkotmányjogi- és Politika-

tudományi Tanszék demonstrátora, szerkesztője voltam rövid ideig a Tan-

szék kezelésében lévő Közjogi Hírlevél című folyóiratnak. A Politológus 

Hallgatók Országos Egyesülete - Győri Alapszervezetének alapítója és 

elnökhelyettese, az ELSA-Győr egyesület alapító tagja, a Magyar Jogász 

Egylet teljes jogú tagja vagyok. Ezenkívül idegen nyelvű kutatásokat vé-

geztem a Bűnügyi Tudományok Tanszék által folytatott OTKA kutatás 

keretében. Mint Szakkollégista, 2009 őszétől a Felvételi Bizottság tagja 
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vagyok, 2011/12-es tanévben Választmányi elnöke. Mindezek mellett mint 

a szakkollégiumi mentorprogram mentora tevékenykedem. 

Az egyetem hírnevét igyekszem öregbíteni sport tevékenységemmel is, 

hiszen a floorball csapat tagjaként három egyetemi és főiskolai országos 

bajnokságon és egy nemzetközi kupán is részt vettem az elmúlt években. 

Néhány szó magadról: 

A családom első jogásza leszek, amely büszkévé teszi egész családomat. 

Bevallom őszintén, ez az egyik oka, hogy a maximumot igyekszem kihozni 

magamból. A legjobbra törekvés azonban nem minden esetben jó tulajdon-

ság, sokszor nem jutok a feladataim végére, hiszen az egyetem mellett aktí-

van sportolok, tanítok (matekot) és még dolgozom is. Mindezt összeegyez-

tetni nem egyszerű feladat, de megéri. Főleg a tanítást nem adnám fel soha, 

mert számomra óriási örömet okoz, ha a tanítvány megérti a matematikai 

összefüggéseket, ráadásul ezzel én is fejlődöm. Továbbá javasolnám min-

denkinek, hogy matekozzon sokat, mert szerintem elengedhetetlen segédtu-

dománya a jognak is. Lehet, hogy kevesebb logikátlan jogásszal és jogsza-

bállyal találkoznánk ennek köszönhetően. 

A diploma megszerzését követően jogtanácsosként szeretnék dolgozni. Úgy 

érzem, ezen a területen megfelelően ki tudnám bontakoztatni a kreativitá-

somat és egyéb a szakmába vágó képességeimet. 

A Szakkollégium számomra egy fontos intézmény, sokat tevékenykedem a 

működése érdekében, de sokat is nyújt. A közösség, amely itt összegyűlt, 

összetartó és barátságos környezetet teremt, ezért nagyon jól érzem magam 

köztük. A Szakkollégiumnak úgy gondolom, tovább kell fejlődnie, és a 

lehetőségekhez képest emelni kell a színvonalát, mely hosszútávra biztosí-

taná az ambiciózus joghallgatók szakmai előrelépését. 

 

„Az élet egyetlen célja, hogy azok legyünk, akik vagyunk, és azzá legyünk, 

akik lehetünk.” 

Robert Louis Stevenson 
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TARSOLY ÁDÁM 

Születési hely, ideje: Szombathely 1992. május 

22. 

Állandó lakhely: Hosszúpereszteg  

Tagság státusza: belsős 

Tagság kezdete: 2012. március 

Szakkurzusok 

- dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani és 

világpolitikai rend kérdései 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 

Érdeklődési köröm elsősorban a büntetőjog felé irányul, azonban ha a ké-

sőbbi évek úgy hozzák, a polgári jog területén is el tudnám képzelni ma-

gam. Kiemelten érdekelnek a jog azon (csekélyebb számú) feladatai, me-

lyekhez műszaki ismeretek is jól jönnek, esetleg szükségesek. A hátra lévő 

egyetemi éveimtől várom azt, hogy a még tágnak tűnő érdeklődésemet 

tovább szűkítse.  

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 

Eddigi egyetemi éveim alatt elsősként részt vettem a Jogtörténeti Tanszék 

által szervezett szentendrei TDK rendezvényen, ahol római jogi előadá-

sommal kategória díjat nyertem. Ezt követően két alkalommal vettem részt 

a kari latin csapatversenyen, első és harmadik helyezést elérve. A kari 

TMDK programmal opponensként kezdtem ismerkedni jogtörténeti szekci-

óban, ezt követő szemeszterben már saját dolgozatommal vettem részt (Új-

donságok a jogos védelmi helyzet szabályozásában, valamint a megelőző 

védelmi berendezések a társadalomra veszélyesség tükrében) első helyet 

szerezve büntetőjogi szekcióban. Ennek köszönhetően idén tavasszal lehe-

tőségem nyílik mindent megtenni a szakkollégium és az egyetem színvona-

las képviseletéért a XXXI. OTDK versenyen. Az idei évre demonstrátori 

megbízást kaptam a Bűnügyi Tudományok Tanszék munkáját segítendően, 

ezt a feladatot szándékomban áll a későbbi években is ellátni, amennyiben 

lehetőségem nyílik rá. További biztos feladatot jelent még a félév során a 
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Mint-a Parlament szimuláció keretén belül alelnöki pozícióban megfelelni, 

valamint a kari büntetőjogi perbeszédversenyen eredményesen szerepelni.  

Néhány szó magamról 

"A humor a méltóság támasza, fölényünket hirdeti mindazzal szemben, amit 

a sors ránk mér." Romain Gary 
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TULOK VIOLETTA ANNA 
 

Születés helye, ideje: Sopron, 1990. július 13. 

Állandó lakhely: Sopron, Paur Iván utca 13. 

Tagság státusza: belsős tag 

Tagság kezdete: 2011. március 

 

 

Szakkurzusok: 

- Dr. Smuk Péter, Dr. Erdős Csaba: Az Alaptörvény közjogi vonat-

kozásai 

- dr. Erdős Csaba: Parlamenti jog 

- Dr. Vajda Edit: Bírósági szakszeminárium 

Nyelvtudás: 

Középfokú, „C” típusú nyelvvizsgám van német nyelvből, azonban ritkán 

használom a nyelvet, és így egy kis felfrissítésre szorul. Angolul jelenleg is 

tanulok, társalgási szinten megértem, és meg tudom értetni magamat, de a 

későbbiekben szeretném ezt a tudást tovább fejleszteni, és egy nyelvvizsgát 

tenni ebből a nyelvből is. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Az érdeklődésemet eddig leginkább a büntetőjog keltette fel. Az első évfo-

lyam dolgozatomat is e témakörben írtam, ami a tényleges életfogytig tartó 

szabadságvesztés büntetéssel foglalkozik.  

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 

2011/12-es évben a szakkollégium Felvételi Bizottságának tagja voltam. Az 

idei évben mentorként részt vettem a szakkollégium mentorprogramjában, 

és így az elsősök beilleszkedését segítettem. 2012 szeptembere óta a Bűn-

ügyi Tudományok Tanszékén látok el demonstrátori feladatot. 

Néhány szó magadról: 

Abban, hogy a jogi pályát választottam, az is szerepet játszott, hogy édes-

anyám ügyvéd, és így már korán bepillantást nyerhettem ebbe a hivatásba. 

A későbbiekben elsősorban a családi vállalkozásban szeretnék segíteni, 
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majd lehetőség szerint tovább is vinném. Ennek ellenére nem zárkózom el 

más alternatívától sem. Szabadidőmet szívesen töltöm a párommal, a csalá-

dommal és a barátaimmal. Szeretek utazni, új dolgokat megismerni, olvas-

ni, moziba és színházba járni. Úgy gondolom, hogy már most is számos 

pozitív dolgot köszönhetek a Szakkollégiumnak, melyek remélem, hogy a 

továbbiakban is gyarapodni fognak. 
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VULCZ LILLA 

Születés helye, ideje: Győr, 1991.09.26. 

Állandó lakhely: Ménfőcsanak, Győzelem u. 38 

Tagság státusza: Külsős 

Tagság kezdete: 2012/2. félév 

 

 

 

Szakkurzusok: 

- dr. Keserű Barna Arnold: Szellemi tulajdon szakkurzus 

- dr. Farkas Ádám: A 20. század végi, 21. század eleji államtani és 

világpolitikai rend kérdései 

- Kálmán Csilla: Angol nyelvi kurzus 

Nyelvtudás: 

Középiskolás tanulmányaim alatt angol nyelvből felsőfokú, C típusú 

nyelvvizsgát szereztem. Jelenleg oroszból készülök az alapfokú nyelvvizs-

gára, valamint az angol szakmai nyelvvizsga letételére. Emellett nyár végé-

re tervezem a középfokú nyelvvizsga megszerzését németből. Távoli terve-

im között szerepel a spanyol nyelv elsajátításának folytatása, melyet koráb-

ban volt szerencsém tanulni.  

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

Érdeklődési köröm rendkívül széles, de leginkább az Európai Unió, diplo-

mácia (ide értve a különböző tárgyalási módozatokat, diplomácia-

történetet) valamint a nemzetközi jog kérdései foglalkoztatnak. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység:  

Kezdeményezésemre és főként az én közreműködésemmel megindult a 

Nemzetközi Igazgatási szak hallgatói számára egy részletesebb tájékoztatá-

si rendszer kiépítése, melynek célja a diákok munkájának segítése, hatéko-

nyabbá és sikeresebbé tétele. 
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Néhány szó magadról: 

Jelenleg másodéves Nemzetközi Igazgatási szakos hallgató vagyok. Ta-

nulmányaim melletti kevés szabadidőmet családommal és barátaimmal, 

olvasással, nyelvtanulással és ismereteim bővítésével szeretem tölteni. 

Rendkívül érdeklődők a művészetek, főként a festészet iránt, ennek okán 

sokat járok kiállításokra és múzeumokba. Sportoló múltamra tekintettel a 

mai napig edzek, valamint az edzői képesítés megszerzése óta már több éve 

oktatom a fiatalokat a tenisz szeretetére, szépségére és „titkaira”.  
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Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszoro-
sítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a 

kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásához van kötve. 
 

Széchenyi István Egyetem 
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 

Batthyány Lajos Szakkollégiuma 
9027 Győr, Budai út 12. 

http://blszk.sze.hu 
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