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ÜNNEPI GONDOLATOK 

A Batthyány Lajos Szakkollégium évkönyvét min-
den tanév zárultával különös örömmel olvasom, a 
(kis) jubileumi kiadványhoz pedig még nagyobb 
érzelmi töltöttséggel viszonyulok. A „Szakkoli” 
ugyanis szinte jelkép: a Széchenyi István Egyetem 
létrejöttének, és példátlanul dinamikus fejlődésének 
szimbóluma. 
Az EGYETEM ugyanis a kiváló oktatók-kutatók és 
kiemelkedő diákok, vagyis a mesterek és tanítványok 
közössége. Ha valamelyik hiányzik, maga az egye-
temi lét válik kérdőjelessé. Éppen ezért 10 évvel 
ezelőtt, 2002-ben az Egyetem vezetése első fontos 
döntéseinek egyike a szakkollégiumi hálózat létreho-
zása volt, vagyis egy olyan MŰHELY kialakítása, 
amely lehetővé teszi a kiemelkedő képességű, szor-
galmú és ambíciójú hallgatók tehetségének kibonta-
kozását. A hálózat egyik sarokköve a Smuk Péter 
(ma egyetemi docens) és lelkes diáktársai által – már 
az ELTE kihelyezett tagozatán – létrehozott és mű-
ködtetett Bibó István Egyetemi Klub volt. Az elvetett 
mag jó talajra talált, és az eltelt tíz esztendő alatt a 
Batthyány Lajos Szakkollégium az ország egyik 
legjobban működő ilyen intézményévé vált. 
Ha csupán a közömbös számokat vesszük figyelem-
be, már akkor is láthatjuk, hogy a befektetett energia 
nem veszett kárba. Az elmúlt tíz év során összesen 
175 diák vett részt a Szakkollégium munkájában, s 
ennek közel 40%-a bentlakó hallgatóként vállalta a 
szakkollégistáktól elvárható tanulmányi, közösségi 
és erkölcsi követelményeket. 
Ha pedig a teljesítményt, a minőséget keressük, még 
elégedettebben tekinthetünk az elmúlt tíz esztendőre. 
A szakkollégisták nem csupán kiváló tanulmányi 
eredményükkel mutattak példát, de a tudományos 
diákköri mozgalomban is kiemelkedőt nyújtottak: a 
Kar sikeres országos tudományos diákköri teljesít-
ményének oroszlánrésze a Szakkollégium lakói ne- 

Dr. Szalay Gyula 
Dékán 
ünnepi köszöntője 
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véhez fűződik! Ma már elmondhatjuk, hogy amellett, 
hogy sikeres pályázatok révén gazdag programjait a 
Szakkollégium lényegében maga finanszírozza, az 
évente megrendezett nyári egyetem révén az ország-
határon kívül is ismertté vált. 
A Szakkollégium működése más szempontból is 
nélkülözhetetlen az Egyetem számára: a Kar oktatói 
utánpótlásának legfontosabb forrása. 2012-ben va-
lamennyi doktoranduszunk, míg oktatóink közül hét 
fiatal munkatársunk a Szakkollégiumban bontakoz-
tathatta ki – diákként – tehetségét. Sőt, Váczi Péter 
adjunktus kolléga – „obsitos szakkolis” – már a tu-
dományos minősítést (PhD.) is megszerezte. 
A Batthyány Lajos Szakkollégium sikerének – úgy 
vélem – egyik titka az, hogy az egyik generációt 
törésmentesen követi a következő, az újonnan belépő 
önkormányzati vezetők ugyanúgy biztosítják a fo-
lyamatosságot, mint a programigazgatók, akik a Kar 
és a Szakkollégium közötti eleven, lüktető kapcsolat 
zálogai: Smuk Péter alapítótól Karácsony Gergely, 
őtőle pedig ebben az évben Farkas Ádám veszi, illet-
ve vette át a stafétabotot. 
A Szakkollégium nélkülözhetetlen a Kar számára. 
Remélem, az eddigi eredményekre a továbbiakban is 
számíthatunk: a „szakkolisok” továbbra is a hallgatói 
kollektíva kovászai lesznek. 
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TISZTELT OLVASÓ! 

Minden ember természeténél fogva törekszik a tu-
dásra. Arisztotelész eme híres gondolatának helyes-
sége aligha igényel hosszas bizonyítást. Noha a tudás 
iránti vágy okkal tekinthető egyetemes emberi tulaj-
donságnak, az új ismeretek megszerzését lehetővé 
tevő objektív körülmények és az elsajátításuk érde-
kében tett egyéni erőfeszítések terén már jelentős 
különbségek tapasztalhatók. Kiválóan szemlélteti ezt 
a felsőoktatás, melyben – az oktatási intézmények 
rangjától függetlenül – mindig is jelen voltak olyan 
hallgatók, akik nem érték be a rendes tanrendi kere-
tek között megszerezhető ismeretekkel, szélesebb és 
mélyebb tudásra vágytak, és hajlandóak voltak áldo-
zatot hozni, többletkötelezettségeket is vállalni ennek 
a célnak az eléréséhez. 
A tehetséggondozás rendszere nem utolsó sorban 
eme fiatal kollégák igényeire válaszul jött létre. A 
Széchenyi István Egyetem Batthyány Lajos Jogász 
Szakkollégiuma ezen a területen tölt be fontos szere-
pet azáltal, hogy a változatos tudományos és közéleti 
programok szervezésével, az élményekben gazdag 
közösségi élet biztosításával és a szigorú szakmai 
követelmények előírásával és betartatásával lehető-
séget nyújt a hallgatói lét magasabb szintre emelésé-
re. A nemrégiben „megjegyzés nélkül akkreditált” 
minősítést elnyerő szakkollégium keretében megva-
lósuló oktatás, nevelés és számonkérés jelentősége 
azonban túlmutat az egyetemi éveken, hiszen közvet-
lenül hozzájárul a választott hivatás sikeresebb mű-
veléséhez, illetve az értelmiségihez méltó, érett és 
felelős gondolkodás megszilárdításához. 
A Batthyány Lajos Jogász Szakkollégium immár egy 
évtizede látja el feladatait. Miként ez a jelen kötetből 
is nyilvánvalóvá válik, az intézmény tevékenységé-
nek eredményei a közösség kis létszáma ellenére is 
magukért beszélnek. A teljesség igénye nélkül itt 
említhetők meg az egyetemi és az országos tudomá- 

Dr. Sulyok Gábor 
Tudományos    
dékánhelyettes 
ünnepi köszöntője 
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 nyos diákköri konferenciákon elért helyezések és 
különdíjak, a perbeszédversenyeken való sikeres 
szereplések, az esszéíró pályázatokon szerzett elis-
merések, a megjelent tudományos közlemények, az 
elnyert különféle ösztöndíjak és a szakkollégisták 
hagyományosan magas tanulmányi átlagai. Feltétle-
nül meg kell emlékezni továbbá a társadalmi és 
szakmai szervezetekben végzett munkáról, a kiterjedt 
hazai és külföldi kapcsolatrendszer kialakításáról, a 
belföldi és nemzetközi rendezvények szervezéséről, 
valamint az oktatói utánpótláshoz való értékes hoz-
zájárulásról is, melynek köszönhetően az intézmény 
számos hallgatója már doktoranduszként vagy okta-
tóként ünnepelheti az alapítás tizedik évfordulóját. 
Mindezen eredmények a hallgatók, az oktatók és az 
egymást követő szakkollégiumi vezetők kitartó mun-
kájáról és közös erőfeszítéséről tanúskodnak. Követ-
kezésképp túlzás nélkül állítható, hogy az intéz-
ményben a legnemesebb formájában valósul meg az 
„universitas magistrorum et scholarium” eszméje. 
Meggyőződésem, hogy a Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Kar vezetése és kollektívája megelé-
gedéssel tekinthet vissza a szakkollégium elmúlt tíz 
esztendejére. Az elvégzett munkát, az elért eredmé-
nyeket és az egyetemi hírnév öregbítését ezúton is 
megköszönve, hasonlóan sikeres szakmai tevékeny-
séget és élményekben gazdag közösségi életet kívá-
nok a jövőben is a Batthyány Lajos Jogász Szakkol-
légium valamennyi tagjának! 
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MI AZ: SZAKKOLLÉGISTÁNAK LENNI? 

Kétféle válasz versenghet. Szakkollégista az, aki 
többet teljesít, mert többre képes, mint egy átlagos 
egyetemista. A szakkollégista több kurzust látogat, 
több dolgozatot ír, több konferencián vesz részt, 
többet szervez, többet tud, stb. A szakkollégistától 
elvárható, hogy cserébe a szakkollégiumi elhelyezé-
sért és más előnyökért, a „haza dicsőségére” hasson, 
alkosson, gyarapítson. 
Mások szerint szakkollégistának lenni: sajátos élet-
mód. Aki szakkollégista, kurzusokon pallérozza 
gondolkodását és vitakészségét, tárgyalásokra jár, 
színházba jár, újságot olvas (olvas!), közéleti és kul-
turális kérdésekben tájékozott, okos, ötlettel és moti-
vációval teli, jó előadó és társasági, közösségi ember. 
A szakkollégium alapításának első tanévében, 
2002/2003-ban a Batthyány Lajos Szakkollégium 2-3 
heti rendszerességgel összehívott közgyűlése ezt a 
kérdést komolyan vette, és órákat vitatkozott rajta. 
Fiatal oktatóként, programigazgatóként vezettem 
ezeket a gyűléseket, és romantikus emlékeim vannak 
arról, hogy mennyire magától értetődő volt az első 
opció mellett állást foglalni az első szakkollégisták-
nak. Én a második mellett kardoskodtam, már csak 
az ördög ügyvédjeként is (meg amúgy is). 
A közgyűlés maga alakította a szervezeti, működési 
és tanulmányi szabályokat. Az alapító évfolyamok 
egyértelmű véleménye volt, hogy szinte kreditekkel 
mérhető teljesítményt kell kicsikarni a szakkollégis-
tákból. Ez az álláspont azért volt kedvező a jövőre 
nézve, mert mélyen beivódott a többletmunka kultú-
rája a jogász szakkollégium hagyományaiba. 
Az évenkénti dolgozatírás, a hetenkénti szakkollégi-
umi kurzusok, a gyakorlati munkák, a konferencia-
szervezés, a nyári egyetem szervezése, a kiadvány-
készítés, a rendszeres TDK-munka (nem beszélve itt 
a kulturális rendezvények soráról, vendégek, film 
klubok, teázások, kirándulások, stb.) természetes 

Dr. Smuk Péter 
Egyetemi docens, a 
Szakkollégium ala-
pítójának ünnepi 
köszöntője 
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 életeleme lett a szakkollégistáknak. És mindezt az 
átlagon felüli egyetemi tanulmányi eredmény mel-
lett. Öröm látni, hogy mikor átadtam a szakkollégi-
um vezetését Karácsony Gergelynek, ezek a hagyo-
mányok élők maradtak. A szakkollégista-kör a ka-
runk elit-alakulata, legionáriusok, szpáhik, szamurá-
jok, akikre számíthatunk, akik kreatívak, motiváltak, 
önszerveződőek. A szakkollégisták pallérozzák vita-
készségüket és otthonosan mozognak konferenciá-
kon, közösségi emberek, demokratikus vitákban 
szocializálódnak. 
Ha ebbe belegondolok, akkor azt kell mondjam, 10 
év alatt nekem is igazam lett: mindezzel a teljesít-
ménnyel, Győrben szakkollégistának lenni – immár 
életmód is! 
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VIAM MEAM PERSECUTUS SUM… 

Hosszas gondolkodás után, a Diskurzus 2011. őszi 
számának köszöntő gondolatait folytatandó, jutottam 
arra az elhatározásra, hogy jelen jubileumi évkönyv 
hallgatói köszöntőjét az emlékezés tételmondatául 
választott névadói idézettel címzem meg. 

Viam meam persecutus sum…, avagy a magam 
útját jártam. Ezt írta búcsúlevelében a névadó gróf. 
Batthyány Lajos, Magyarország első felelős minisz-
terelnöke, Szakkollégiumunk névadója, akinek örök-
sége az elnevezésen túl is kötelezi és áthatja Szak-
kollégiumunk közösségét és munkásságát. 

Valahogy minket, a Szakkollégium közösségét 
és vezetőit is ez a gondolat jellemez, s most, a fenn-
állás 10. évfordulója alkalmából egy pillanatra úgy 
véljük, meg kell állnunk, s vissza kell tekintenünk az 
elmúlt évekre, mindarra, amit elértünk, hogy aztán 
tudjuk és lássuk, merre is kell tovább haladnunk. 

A jubileumot ünneplő generáció legöregebbjei, 
azaz a magam évfolyama, immár negyedik éve tagja 
a Szakkollégiumnak, s nem kevés változás, nem 
kevés újítás megélője, de még inkább előmozdítója 
volt az elődök, majd az utódok segítségével és köz-
reműködésével. Egy olyan szervezet tagjai, majd 
hallgatói vezetői lehettünk, melyben egyértelmű 
minták álltak előttünk a tanulmányi eredmények, a 
közösség és a hallgatói-tudományos tevékenység 
fontossága tekintetében, s mi tudtuk, meg kell felel-
nünk a – tisztelettel mondhatom – nagy elődök által 
megalapozott követelményeknek. Az új idők azon-
ban, hasonlatosak a kivételes helyzetekhez, s ha nem 
is kivételes, de új megoldásokat és válaszokat köve-
telnek, s ebben mi szerettünk volna élen járni, szeret-
tük volna a magunk útját járni, hogy így folytassuk 
az elmúlt évek munkáját és a magunk módján mi is 
építsünk valamit a meglévő várhoz. 

Nehéz feladat volt újat hozni, hiszen a példás 
eredmények, a nagyszabású rendezvények – mint a 

Farkas Ádám 
A Szakkollégium 
Választmányi elnö-
kének, 2011 szep-
tembere óta Ta-
nulmányi-és Koor-
dinációs Megbízott-
jának ünnepi kö-
szöntője 
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 Nyári Egyetem – már adottak voltak a korábbi gene-
rációk munkája nyomán, de próbálkoztunk, s mára 
úgy érzem, próbálkozásaink kisebb-nagyobb nehéz-
ségek és kudarcok árán, de beértek. Az újdonságot és 
új irányt egyebek mellett a Mentorprogram, egy or-
szágos konferencia – a „20 év távlatából” –, a képzé-
si rendszer egyéni kurzusokkal való megújítása és a 
Szakkollégium publikációs tevékenységének elindí-
tása, vagyis a Tanulmánykötet és a megújult Diskur-
zus létrehozása és fenntartása hozta. 

Sok munka van ezekben az újításokban, amiért 
azonban hálánk és köszönetünk illeti mindazokat, 
akik a Szakkollégium előző, példaadó generációit 
alkották, s Egyetemünk oktatóit, akik támogatásuk-
kal serkentettek minket a feladatok teljesítésére. 

S ma itt állunk egy évfordulón és korszakhatá-
ron egyben, mely hiszem, hogy egy újabb ígéretes 
generáció hajnala, akiknek újabb vállalt és örökölt 
kihívásokkal kell szembenéznie a felsőoktatás átala-
kulása okán éppúgy, mint a folyamatosan változó 
világ és a régi, hagyományos szakkollégiumi értékek 
követelményei miatt egyaránt. 

Előre tekintve az ünnepi alkalomból azonban 
hiszem, hogy az immár tíz éves Batthyány Lajos 
Szakkollégium készen áll második tíz esztendejére és 
közössége is készen áll, hogy újabb és újabb példa-
adó generációkat neveljen ki! Hiszem, mert ez az 
intézmény több mint egy Kollégium, ez az intéz-
mény egyszerre manifesztuma közösségnek, szelle-
miségnek és elhivatottságnak, melyben mindig meg-
fért a régi és az új, melyben példás barátságok, sok 
esetben szerelmek születtek, s melyhez vallom, hogy 
minden egykori aktív tag jó érzéssel, hűséggel és 
büszkeséggel kötődik! 

Jelen emlékkötet forgatása előtt tehát ekként kö-
szöntöm a tisztelt Olvasókat, s bízom abban, hogy 
hosszú évek múltán az emlékezet és a jövő igazolja 
majd hitemet, s az itt leírtakat! 



 

1 

 

SZAKKOLLÉGISTÁINK 
  



 

2 

2009/2010-es tanév 

Dr. Karácsony Gergely – Programigazgató 

Dr. Vándor Csaba – senior 

 

Aradi Csilla 

Dávid Dóra 

Dezséri Dóra 

Dobó-Kocsis Veronika 

Dobos István 

Erdős Csaba 

Farkas Ádám 

Fehér Júlia 

Katona Krisztina 

Kálmán János 

Kemenesi Attila 

Keserű Barna Arnold 

Kuller Gábor 

Lángi Izabella 

Lipovics Réka 

Lőrinczi László 

Magyar Áron 

Nagy Rita 

Nogel Mónika 

Pákozdi Alexandra 

Palatinus Diána 

Pataki Anita 

Pölöskei Ildikó 

Rácz Diána 

Roncz Diána 

Szabó Dániel 

Szigeti Judit 

Szili-Kis Ádám 

Takács Liliána 

Török-Darai Richárd 

Újhelyi Bence 

Zsirai Bernadett



 

3 
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Szabó Sarolta 

Szentgyörgyvári Tamás 

Szili-Kis Ádám 

Takács Liliána 
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Zsirai Bernadett 
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A Szakkollégium tisztségviselői 2009/2011 
 

Választmány

2009/2010. I. félév 

Nagy Rita (elnök) 
Aradi Csilla 

Farkas Ádám 
Kálmán János 

 
2009/2010. II. félév 

Farkas Ádám (elnök) 
Aradi Csilla 

Kálmán János 
Keserű Barna Arnold

2010/2011. I. félév 

Farkas Ádám (elnök) 
Aradi Csilla 

Kálmán János 
Keserű Barna Arnold 

 
2010/2011. II. félév 

Farkas Ádám (elnök) 
Aradi Csilla 

Kálmán János 
Keserű Barna Arnold

 
Felvételi Bizottság

2009/2010. I. félév 

Keserű Barna Arnold 
Lángi Izabella (póttag) 

Szili-Kis Ádám 
Zsirai Bernadett (elnök) 

 
 
 

2009/2010. II. félév 

Katona Krisztina 
Lángi Izabella (póttag) 

Pákozdi Alexandra 
Szili-Kis Ádám 

Zsirai Bernadett (elnök) 

2010/2011. I. félév 

Katona Krisztina 
Komp Bálint 

Pákozdi Alexandra (elnök) 
Szili-Kis Ádám 

Trenyisán Máté (póttag) 
 
 

2010/2011. II. félév 

Katona Krisztina 
Komp Bálint 

Pákozdi Alexandra (elnök) 
Szili-Kis Ádám 

Trenyisán Máté (póttag) 
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ARADI CSILLA 
 

Születés helye, ideje: Komárom, 1988. július 6. 

Állandó lakhely: 2800 Tatabánya, Attila u. 18. 

Tagság státusza: Belsős tag 

Asztaltársaság(ok): Társadalomtudományi Asz-
taltársaság (2008-2010), Bűnügyi Tudományok 
Asztaltársasága (2010-2011) 

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, 
− Durgó Attila: mediátor (egyéni – Győr-Moson-Sopron Megyei Kor-

mányhivatal Igazságügyi Szolgálata, egy félév), 
− Dr. Takács Róbert: városi ügyészségi kurzus (egyéni – Győri Városi 

Ügyészség, egy félév). 

Nyelvtudás 
Gimnáziumi éveim alatt angol és német nyelvből középfokú „C” típusú 
nyelvvizsgát szereztem, azonban mindig az angol nyelv állt közelebb a 
szívemhez. Sajnos mára mindkét nyelv tekintetében megfakult a tudásom, 
de terveim között szerepel ennek felfrissítése és szakmai megközelítésű 
bővítése. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 

Egyetemi éveim alatt mindvégig „hű maradtam” a bűnügyi tudományok-
hoz, melyek mellett már másodéven, a fiatalkorúak erőszakos bűnözésének 
okairól írott TDK dolgozatommal elköteleztem magam. Azóta – egy újabb 
dolgozat és egyéni szakkurzus formájában – igyekeztem az egyetemi kere-
teken túlmutató, gyakorlati ismeretekre szert tenni a mediációra vonatkozó-
an. Az ügyészségen töltött fél év és nyári gyakorlat pedig reményeim sze-
rint már előfutára volt későbbi életpályámnak, melyet e szervezet köteléké-
ben képzelek el. 
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Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
Immár harmadik éve vagyok a Bűnügyi Tudományok Tanszék demonstrá-
tora. A Magyar Jogászegylet teljes jogú tagként, valamint a Politológus 
Hallgatók Országos Egyesülete – Győri Alapszervezetének. alapító tagja-
ként tevékenykedem. 
Miután 2008 májusában szakkollégista lettem, szeptemberben megkezdtem 
tevékenységemet a Szakkollégium Választmányában. Utóbb a Választmány 
közösségi életért és rendezvényszervezésért felelős tagjaként a Szakkollé-
gium tagjai közötti sokoldalú kapcsolatok kibontakozását igyekszem előse-
gíteni, illetve fontos feladatom a rendezvényeink szervezésében való rész-
vétel. Ezen túlmenően a szakkollégiumi Mentorprogram mentoraként az 
újonnan egyetemistává lett elsősök beilleszkedését segítem. Az asztaltársa-
sági munka pedig – amellett, hogy fontos tapasztalatokat nyújt a csapat-
munka terén – további lehetőség a szakmai ismeretek bővítésére. 

Néhány szó magadról 
A családomban – ha minden jól alakul – én leszek az első jogász, így nehéz 
évek elé nézek, mivel mindenfajta „hátszél” nélkül kell majd helytállnom a 
szakmában. Sokáig nem tudtam, milyen pályát válasszak, de úgy érzem, 
mostanra megszilárdult bennem az elhatározás: ügyész szeretnék lenni. E 
munkakörben kibontakoztathatom igazságérzetemet, míg pl. egy ügyvéd-
nek mondhatni „kötelező” elfogultnak lennie. 
(Kevés) szabadidőmben szívesen olvasok, rajzolok, imádom a jó filmeket 
(legújabb kedvencem: Napsütötte Toszkána) és a rajzfilmeket is. Igyek-
szem minél több időt tölteni a szeretteimmel és a két kutyánkkal, és minél 
több emlékezetes pillanatot gyűjteni. 
Ami a jó- és rossztulajdonságaimat illeti: a maximalizmusom mindkét ka-
tegóriába besorolható, mivel pontosságra és jó teljesítményre ösztönöz, 
ugyanakkor – éppen emiatt – sokszor nem tudom „alább adni” a kevésbé 
lényeges feladatokkal kapcsolatban sem. Kitartó és szorgalmas vagyok, és 
sokan mondják, hogy mindig mosolygok – ez annak a tükröződése, hogy 
próbálom minden helyzetben megtalálni azt, aminek örülni lehet. A rossz 
tulajdonságaim közül meg kell említenem, hogy sokat idegeskedem feles-
legesen, és néha túlzásba viszem a rendszeretetet. 
Ha egy idézettel kellene kifejezni, milyen az én lelkivilágom és életszemlé-
letem, akkor ezt választanám: 
„Olykor elég egy napsugár. Egy kedves szó. Egy köszönés. Egy simogatás. 
Egy mosoly. Ilyen kevés dolog elég ahhoz, hogy boldoggá tegyük azokat, 
akik körülöttünk élnek. Akkor miért nem tesszük ezt?” (Bruno Ferrero) 
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BÁN ISTVÁN 
 

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

Állandó lakhely: Győr, Répce u. 28. 

Tagság státusza: Külsős tag 

Asztaltársaság(ok): Büntetőjogi Asztaltársaság 
(2010-2011) 

Tagság kezdete: 2010. szeptember 

 

Szakkurzusok 
− Dr. Karácsony Gergely: Szakkollégiumi Alapozó kurzus. 

Nyelvtudás 

Angol nyelvből középfokú "C" típusú nyelvvizsgát szereztem középiskolai 
éveim alatt. Emellett spanyolt és németet tanultam, de ezekből sajnos még 
nincs vizsgám, amit a közeljövőben szeretnék pótolni. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Érdeklődésemet leginkább a polgári jog ragadta meg. Ezen belül is külö-
nösképpen az öröklési jog az, ami vonz. Emellett természetesen más jogte-
rületek egyes témái is gyakran felkeltik a figyelmem. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
A Szakkollégiumnak 2010 őszétől vagyok tagja. 

Néhány szó magadról 
Szabadidőm nagy részét azokkal az emberekkel töltöm, akik nélkül nem 
tudnám elképzelni az életem. Ezek természetesen a barátaim és a családom. 
Emellett nagyon fontos számomra a sport. Az egyik győri edzőterem oszlo-
pos tagja vagyok, ahol kisegítőként igyekszem bevezetni az újoncokat a 
testépítés világának rejtelmeibe. Az itt töltött idő nagyon hasznos, ugyanis - 
amellett, hogy edzem - rengeteg emberrel és ezáltal rengeteg világnézettel 
megismerkedhetem. 
Kedvelt időtöltésem továbbá az olvasás és ismereteim gyarapítása a végle-
tekig. Ezalatt nem csak a szakmai ismereteimet értem, hanem az élet min-
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den területéről szerzetteket is. Mindig is nagyon vonzott az emberi szerve-
zet működése és gyakran kutakodom ilyen témákban. 
A diploma megszerzése után szeretnék ügyvédként tevékenykedni, mely-
nek során igyekszem majd a legjobbak közé emelkedni. 
Végezetül egy idézet, amit filozófiámként fogadok el: 
 
"Abban higgyetek, amit életre akartok kelteni. Istenben, ha Istent akarjátok 
életre hívni. Sátánban, ha a Sátánt akarjátok életre hívni. Önmagatokban, 
ha önmagatokat akarjátok életre hívni. Az Örök Életben, ha örökké akartok 
élni. A Halálban, ha a nemlétre vágytok. Amiben hisztek, az számotokra - 
van. Amiben nem hisztek, az számotokra - nincs." 

(Popper Péter) 
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CSUDAI TÜNDE MÁRTA 
 

Születés helye, ideje: Győr, 1992. március 2. 

Állandó lakhely:  Győrzámoly, Béke utca 20. 

Tagság státusza:  Külsős tag 

Asztaltársaság(ok): még nem voltam tagja asz-
taltársaságnak 

Tagság kezdete: 2011. március 
 

Nyelvtudás 
Angol nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezem, és a 
nyelvet folyékonyan beszélem. Családi segítséggel egy hónapot angol 
nyelvterületen tölthettem, ahol szintén fejleszthettem nyelvtudásom. Néme-
tül értek, és alapfokon beszélek, célom, hogy ebből a nyelvből is szerezhes-
sek egy nyelvvizsgát. Később, ha időm engedi, valószínűleg megpróbálko-
zom egy harmadikkal is. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Mivel tanulmányaim még csak az első két szemeszterre szorítkoznak, nincs 
akkora rálátásom a szakterületre, mint a felsőbb éveseknek. Így távolból 
azonban tetszik a nemzetközi jog, mivel egy olyan jogág, amely, mint „kö-
zös nyelv” segítségével különböző nemzetek juthatnak közös nevezőre. 
Érdekes témának tartom az Európai Unió jogának, és a szuverén államok 
alkotmányának összehangolását, valamint izgalmasnak tűnik a büntetőjog 
és a családjog is.  

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
Az egyetemen egy éve vagyok a hallgatói önkormányzat megbízott tagja. 
Részt vettem mindkét félévben a Jogtörténeti Tudományos Diákkonferen-
cián, ahol második félévben különdíjat kaptam. Valamint a 2011-es OTDK-
n két opponenciával szerepeltem a szociális jog tagozatban. A Szakkollégi-
umban pedig próbálok helyt állni a sok példaértékű tanuló mellett.  

Néhány szó magadról 
Szerető családban nőttem fel, katolikus neveltetésben részesültem. Két 
idősebb testvéremmel nagyon jól megértjük, támogatjuk egymást. Szabad-
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időmet a szeretteimmel, barátaimmal töltöm, véleményem szerint ez a leg-
jobb időtöltés. Jogi pályára is valószínűleg ezért jöttem, segíteni szeretnék 
az embereknek. Érdekel az irodalom, az írás, valamint a zene. Szeretem 
megfigyelni a jelenségeket, és abból következtetéseket levonni, önállóan 
gondolkodni. Ennek ellenére mindig, minden körülmények között megbíz-
ható csapatjátékosnak tartom magam. 
Véleményem szerint egy közösség akkor működik jól, ha a tagok egymást 
segítik, és próbálják többre ösztönözni, nem csak karrierben, hanem az élet 
minden területén, így figyelve egymásra. Eddigi tapasztalataim alapján a 
szakkollégium nagyon jó úton halad ez irányban. A „nagyok” szépen segí-
tik a „kisebbeket”, így fenntartva a szakkollégium „körforgását”. Mindenki 
tiszteli, és becsüli a másik belefektetett energiáját, munkáját. Egy nagyon 
jó, összetartó közösségre találtam itt, akikkel úgy gondolom, sikerült életre 
szóló barátságot kötni, nem csak „munkatársaknak” lenni. 
Egyetemi éveim alatt szeretnék kijutni külföldre, ez ugyanis az ember látó-
körét jelentős mértékben bővítheti, és remek élményekkel gazdagítja.  
Egyelőre keresem azt a szakterületet, amelyben diplomám megszerzése 
után a legjobban kamatoztathatnám képességeimet.  
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DEZSÉRI DÓRA 
 

Születés helye, ideje: Szolnok, 1989.11.09. 

Állandó lakhely: Szolnok, Tabán 43. 

Tagság státusza: Külsős tag 

Asztaltársaság(ok): Büntetőjogi Asztaltársaság  

(2010-2011.) 

Tagság kezdete:  2010. március 

 

Szakkurzusok 
− Dr. Karácsony Gergely: Szakkollégiumi Alapozó kurzus, 
− Dr. Nagy Rita: Közigazgatási jogi szakkurzus. 

Nyelvtudás 
Angol nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgát szereztem gimnáziumi 
éveim legelején. A német nyelvet társalgási szinten ismerem, a későbbiek 
folyamán ebből is szeretnék legalább egy középfokú nyelvvizsgát. Ezen 
kívül érdekel az olasz és a spanyol nyelv is. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Jelenleg a büntetőjog és a kriminológia az a terület, ami a legjobban vonz. 
Évfolyamdolgozatom a bűnmegelőzésről szólt - különös tekintettel a szitu-
ációs bűnmegelőzésre. Számomra nagyon érdekes ez a téma, szeretnék a 
későbbiekben is valami ehhez közel állóval foglalkozni.  
Környezetvédőként érdekel a környezetjog is, bár behatóbban még ezzel 
nem foglalkoztunk az egyetemen.  
Ezen felül jövő évtől nyerhetek betekintést a nemzetközi, európai uniós jog 
világába, úgy érzem, ez a terület is érdekelni fog.  

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
2010 márciusában sikeresen felvételiztem a Szakkollégiumba, ahol is az 
alapozó kurzus elvégzését követően 2010 szeptemberétől a Büntetőjogi 
Asztaltársaság tagjaként tevékenykedem.  
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2010 szeptemberében vehettem át a Széchenyi István Egyetem Jó tanuló – 
Jó sportolója díját kiemelkedő sport- és tanulmányi eredményeimnek kö-
szönhetően. 
Szakkollégiumi teendőim mellett aktívan sportolok, tagja vagyok az egye-
temi evezős csapatnak, és rendszeres induló vagyok az Egyetemi Országos 
bajnokságon, valamint más hazai versenyeken. 2009 augusztusában részt 
vettem az Egyetemi Evezős Világbajnokságon, ahol csapatommal a 9. he-
lyet szereztük meg. 

Néhány szó magadról 
Kevés szabadidőm javarészt sportolással töltöm, 2002 óta vagyok tagja a 
szolnoki Tisza Evezős Egyletnek. Országos és nemzetközi verseny-, illetve 
kiváló tanulmányi eredményeimnek köszönhetően gimnáziumi éveim alatt 
megkaptam a Magyar Köztársaság Jó tanuló – Jó sportolója díjat, és több-
ször vehettem át a Jász-Nagykun-Szolnok megye, valamint Szolnok város 
Jó tanuló – Jó sportolója címet. 2010-ben az egyetemen is részesültem a 
hasonló elnevezésű díjazásban. 
A sportolás mellett rendszeres színházlátogató vagyok, szívesen olvasok – 
jogi témájú könyveket és regényeket egyaránt. 
Terveim között szerepel, hogy a jogászi diploma megszerzése után jelenle-
gi lakóhelyemen, Szolnokon helyezkedem el, valamint felvételizni szeret-
nék a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi-igazgatási szakára, hogy ott bűnügyi 
nyomozói szakirányon diplomát szerezzek. Az elmúlt évben évfolyamdol-
gozatom témája keltette fel az érdeklődésem e terület iránt, különösképp a 
bűnmegelőzés érdekel, a későbbiek folyamán ezzel szeretnék foglalkozni.  
A fentieken túl szeretném bővíteni környezetjoggal kapcsolatos ismereteim 
is. 
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DR. DOBOS ISTVÁN 
 

Születés helye, ideje: Esztergom, 1985. augusztus 
6. 

Állandó lakhely: Esztergom, Károlyi Mihály 
u. 20. 

Tagság státusza: Korábban külsős, jelenleg 
senior 

Asztaltársaság(ok): Cégjogi Asztaltársaság 

Tagság kezdete: 2006. szeptember 

Szakkurzusok 
− Dr. Smuk Péter: Szakkollégiumi Alapozó kurzus, 
− Dr. Vajda Edit: Bírósági szakszeminárium, 
− Dr. Vándor Csaba: Borkultúra, 
− Dr. Vándor Csaba: Versenyjogi szakkurzus. 

Nyelvtudás 
Angolul és németül felsőfokon beszélek. A német jogi szaknyelvet írásban 
és szóban is elsajátítottam, az angol jogi szaknyelv szóban még további 
fejlesztésre szorul. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Alapvetően a társasági és kereskedelmi jog, illetve e jogterületek pénzügyi 
jogi és illetékjogi vonatkozásai érdekelnek.  

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
Az érdeklődésem már az egyetem alatt elsősorban a társasági és kereske-
delmi jogra irányult. Ennek megfelelően demonstrátorként tevékenykedtem 
a Kereskedelmi, Agrár –és Munkajogi Tanszéken. A tudományos munkát 
már az egyetem alatt elkezdtem, az egyetemi Tudományos Diákköri Konfe-
rencia Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Szekciójában, illetve a 2009-ben az 
ELTE-n szervezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pénzügyi 
Jogi Szekciójában első helyezést értem el. 
2006 szeptembertől 2008 júniusig Németországban és Ausztriában folytat-
tam párhuzamosan jogi tanulmányokat, elsősorban magánjogi és az Európai 
Unió jogával kapcsolatos tárgyakat hallgattam a külföldi jogi karokon. 
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Jelenleg a Kereskedelmi, Agrár –és Munkajogi Tanszék „Universitas” ösz-
töndíjas PhD hallgatója vagyok. Várhatóan 2012 februárjában posztgraduá-
lis diplomát szerzek az ELTE Jogi Továbbképző Intézet által szervezett 
„European Business Lawyer” szakjogászkurzuson. 
A kutatási területemmel kapcsolatos publikációim jelentek meg az Optimi 
Nostri, Jog, Állam, Politika és az I. Pécsi PhD Konferencia tanulmányköte-
tében. 

Néhány szó magadról 
Esztergomi születésű vagyok, 2004-ben a Dobó Katalin Gimnázium német 
nyelvi tagozatos osztályában érettségiztem. Ez év szeptemberében kezdtem 
meg jogi tanulmányaimat Győrben, az akkor még Jog- és Gazdaságtudo-
mányi Karon (JGK). A diploma megszerzésétől kezdve a Kereskedelmi, 
Agrár- és Munkajogi tanszék PhD hallgatójaként tevékenykedem. Távolab-
bi céljaim között szerepel egy több hónapos, a kutatómunkát elősegítő kül-
földi ösztöndíj német, vagy lehetőség szerint angol nyelvterületen. 
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DUDÁS KINGA 
 

Születés helye, ideje: Kisvárda, 1990. január 14. 

Állandó lakhely: Felpéc, Széchenyi István út 
26. 

Tagság státusza: Külsős tag 

Asztaltársaság(ok): Büntetőjogi Asztaltársaság 
(2010-2011) 

Tagság kezdete: 2010. szeptember 

Nyelvtudás 
Középiskolai tanulmányaimat nyelvi előkészítős osztályban folytattam, 
angol nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgát 2006-ban, német nyelv-
ből pedig 2009-ben szereztem. Az eddig megszerzett nyelvismereteimet 
magánórákkal próbálom gyarapítani és frissíteni. Terveim között szerepel 
egy harmadik nyelv elsajátítása is. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Alapvetően a polgár- és büntetőjog ragadott magával eddigi tanulmányaim 
során, szakmai-tudományos érdeklődésem nagy részét ez a két átfogó terü-
let fedi le. Ezenkívül figyelmet fordítok az agrárjog bizonyos területeire, 
többek között a szövetkezetekkel kapcsolatos témákra, valamint az élelmi-
szerjogra. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
Az egyetemen immár harmadik éve, 2009 óta vagyok a Hallgatói Önkor-
mányzat aktív tagja, és a továbbiakban is szeretnék ebben a szervezetben 
tevékenyen részt venni. A szakkollégiumba 2010-ben nyertem felvételt, 
ekkor csatlakoztam a Büntetőjogi Asztaltársasághoz is. 

Néhány szó magadról 
Ha pár szóban kéne jellemeznem magam, ezt mondanám: ambiciózus, segí-
tőkész, alapvetően vidám, közösségi ember. Mindig is az volt a legfonto-
sabb számomra, hogy a magam elé kitűzött céljaimat elérjem, és tudatosan 
építsem fel a jövőmet. Gyermekkorom óta jogászi pályára szeretnék lépni, 
és elszántan törekszem arra, hogy ez megvalósuljon. A diploma megszerzé-
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se után vállalati jogászként szeretnék elhelyezkedni, terveim között szere-
pel továbbá a PhD fokozat és egy harmadik nyelvvizsga megszerzése is. 
Az egyetem mellett, ha akad egy kis szabadidőm, azt természetesen a csa-
ládommal és a barátaimmal töltöm, szeretek sokat olvasni, moziba, szín-
házba járni, utazgatni, nyaranta pedig búvárkodni. 2009 óta hallgatói képvi-
selő vagyok, felelősségteljes és megbízható ember lévén maximálisan pró-
bálom kivenni a részem az Önkormányzat által rám háruló feladatokból. 
Örömmel dolgozom a közösségért, szeretek segíteni az embereknek, közös-
ségi rendezvényeket szervezni. Rengeteg lehetőséget és kihívást látok eb-
ben, valamint a Szakkollégiumban, és az ott zajló szakmai-tudományos 
tevékenységben egyaránt. 
Céltudatosságom alátámasztásaként gondolataimat a következő idézettel 
zárnám: 
 
„Az élet egyetlen célja az, hogy azok legyünk, akik vagyunk, és azzá le-
gyünk, akik lehetünk.” 

(Robert Louis Stevenson) 
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FARKAS ÁDÁM 
 

Születés helye, ideje: Keszthely, 1988. július 30. 

Állandó lakhely: Győr, Szigethy Attila út 84. 

Tagság státusza: Külsős tag 

Asztaltársaság(ok): Társadalomtudományi Asz-
taltársaság (2008-2010). Multidiszciplináris Állam-
tani Asztaltársaság (2010-2011) 

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. Grecsó Imre alezredes: Katonai ügyészségi kurzus (egyéni – 

Győri Katonai Ügyészség, két félév), 
− Tóth István r. alezredes: Rendőrségi kurzus (egyéni – GYMS MRFK 

Ellenőrzési Szolgálat, két félév). 

Nyelvtudás 
Angol és német nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgát szereztem 
még középiskolás éveim alatt, azonban ez a nyelvismeret mára már felfris-
sítésre és gyarapításra szorul. Emellett a későbbiekben szeretnék még egy 
idegen nyelvvel legalább hasonló szinten megismerkedni. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Alapvetően a magyar katonai büntetőjog és annak története; a honvédelmi 
és rendvédelmi szervezet jogi, államelméleti kérdései; az állam helye és 
szerepe a XXI. század világában; valamint a világrend geopolitikai, bizton-
ságpolitikai és államtani karakterű kérdései érdekelnek, de igyekszem nyi-
tott maradni mindenre, különös tekintettel a közjogi karakterű kérdésekre. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
Az egyetemen immár negyedik éve vagyok a Jogelméleti Tanszék de-
monstrátora, illetve egy éve hasonló feladatokat látok el a Jogtörténeti Tan-
széken abban a reményben, hogy a diplomaszerzést követően itt, mint dok-
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torandusz folytathatom tanulmányaimat. Mint Szakkollégista előbb 2009. 
őszétől a Választmány Tudományos Tevékenységért felelős tagjaként, majd 
2010. februárjától Választmányi Elnökként igyekeztem segíteni a Szakkol-
légium fejlődését. Mindezek mellett, mint a szakkollégiumi mentorprogram 
koordinátora és mentora, illetve előbb a társadalomtudományi, majd a mul-
tidiszciplináris államtani asztaltársaság titkáraként is próbáltam hasznossá 
tenni magam. 

Néhány szó magadról 
Katonacsaládból érkező, első generációs joghallgató vagyok, aki szabadide-
jében, amikor nem a családjával, barátaival illetve és/vagy menyasszonyá-
val van, akkor szeret sokat olvasni, tájékozódni a világ dolgairól. 
Meggyőződésem, hogy az embereket érdemeik és képviselt értékeik alapján 
lehet megítélni, és hogy az igazán erős és működőképes közösségek is csak 
érdemek és értékek talaján képződhetnek, s talán pont ezért köteleztem el 
magam ilyen mértékben közvetlen barátaim és a Szakkollégium mellett. 
A jogászi diploma megszerzése után szívesen lépnék oktatói pályára 
és/vagy jogászként örömmel állnék a haza szolgálatába a honvédelmi, vagy 
rendvédelmi szektorban, aminek okán a PhD fokozat megszerzése mellett, 
vagy azt követően később még szeretnék egy ezen területekkel összefüggő 
oklevelet is szerezni. 
A Szakkollégium az évek alatt egészen a szívemhez nőtt az egész közössé-
gével és remélem, hogy a Szakkollégium és a Szakkollégisták iránti elköte-
lezettségemet kellő mértékben ki tudtam mutatni úgy szakkollégistaként, 
mint vezető tisztségviselőként. Hiszek ebben az intézményben és nagyon 
sok lehetőséget, értéket és kihívást találtam benne, amitől úgy érzem csak 
több lettem. Úgy gondolom megtiszteltetés a Szakkollégium tagjának lenni 
és megtiszteltetés volt érte és a közösségért dolgozni. 
A világ számára elhalványulni látszó felelősségről, élettörvényről és az 
önkritikáról pedig egy idézet szintjén csak annyit: 
 
"Az ember együtt kell éljen elkövetett hibáival egy életen át. Ez a büntetése, 
amiért nem ismeri fel idejében az emberi élet legfontosabb törvényét. Hogy 
felelősek vagyunk minden kimondott szavunkért és minden ki nem mondott 
szavunkért is, felelősek vagyunk ezeken a kimondott vagy elhallgatott sza-
vainkon keresztül úgy a magunk, mint a körülöttünk lévők jövendőjéért." 

(Wass Albert) 
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FÁSKERTY ÉVA KATALIN 
 

Születés helye, ideje: Győr, 1989. december 1. 

Állandó lakhely: Győr 

Tagság státusza: Külsős tag 

Asztaltársaság(ok): Közigazgatási és Alkot-
mányjogi Asztaltársaság (2010-2011), Jogtörténeti 
Asztaltársaság (2010- 2011). 

Tagság kezdete: 2010. március 

Szakkurzusok 
− Dr. Fehér Krisztina – Győri Városi Bíróság – egyéni szakkurzus. 

Nyelvtudás 
Angol nyelvből felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgával, német nyelvből kö-
zépfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezem, melyeket a gimnáziumi 
tanulmányaim során szereztem. A jövőben francia tudásomat szeretném 
tovább gyarapítani, illetve az angol és német nyelveket szinten tartani.  

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Szakmai érdeklődésem kétfelé ágazik, kezdetben a jogtörténet iránt érdek-
lődtem fokozottan, majd a közigazgatási jog irányába fordult a figyelmem. 
Mindkét jogterületen kutatási munkát végzek, részt vettem tudományos 
diákköri konferenciákon, továbbá tanszéki demonstrátori feladatokat látok 
el a fenti tanszékeken. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
2008-ban a Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri 
Konferenciáján a Jogtörténeti Szekcióban „A Balassagyarmati Fegyház és 
Börtön építésének jogtörténete” című pályamunkámmal második helyezést 
értem el, majd dolgozatommal részt vettem a XXIX. Országos Tudomá-
nyos Diákköri Konferencia Kriminalisztika és büntetés-végrehajtási szek-
ciójában.  
2010. novemberében a Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művé-
szeti Diákköri Konferenciáján a Jogtörténeti Szekcióban „Cukorgyárból 
börtön – börtönből levéltár” címet viselő dolgozatommal és a Közigazgatá-
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si Szekcióban a „Kórházfinanszírozási pillanatkép” című pályaművel egy-
aránt második helyezést értem el. 
A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és 
Jogtudományi Szekciójában „Kórházfinanszírozási pillanatkép – Állami 
finanszírozás és az önkormányzatok tulajdonosi jogainak gyakorlása egy 
megyei jogú város kórháza kapcsán.” című pályamunkámmal különdíjat 
nyertem. 
A fentieken túlmenően 2010. szeptemberétől kezdődően a Jogtörténeti Tan-
szék, valamint a Közigazgatási Tudományok Tanszék demonstrátora va-
gyok, illetve a szakkollégium Jogtörténeti Asztaltársaságának titkáraként 
tevékenykedem.  

Néhány szó magadról 
Az egyetemi tanulmányaim és a kutatómunka mellett 2009 óta a Petz Ala-
dár Megyei Oktató Kórház Gyermekosztályán önkéntes segítőként tevé-
kenykedem. 
A jogi diploma megszerzését követően szívesen bővíteném tudásomat dok-
tori iskola keretében, távolabbi terveim között szerepel a PhD fokozat meg-
szerzése. 
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FEHÉR JÚLIA 
 

Születés helye, ideje: Győr, 1990. február 22. 
Állandó lakhely: Écs, Kossuth u. 28. 

Tagság státusza: Külsős tag 

Asztaltársaság(ok): Nemzetközi jogi Asztaltársa-
ság (2009-2010). Büntetőjogi Asztaltársaság 
(2010-2011) 

Tagság kezdete: 2009. szeptember 

Szakkurzusok 
− Dr. Karácsony Gergely: Szakkollégiumi Alapozó kurzus, 
− Dr. Vajda Edit: Bírósági szakszeminárium (két félév), 
− Dr. Nagy Rita: Közigazgatási jogi szakkurzus. 

Nyelvtudás 
Német és angol nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelke-
zem. Közeli terveim között szerepel a felsőfokú német nyelvvizsga meg-
szerzése, valamint az orosz nyelvvel való ismerkedés, legalább alap szin-
ten.  

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 

Egyelőre meglehetősen széles az érdeklődési köröm, jóval könnyebb is 
lenne arra a kérdésre választ adnom, mely területek nem állnak hozzám 
közel. Az aktualitások minden esetre különösképp vonzanak, ennek kö-
szönhető, hogy az első évfolyamdolgozatom keretében a felsőoktatás auto-
nómiájának mindenkori problematikájával foglalkoztam. Jelenleg a geneti-
kailag módosított növények, élelmiszerek, GMO-k kérdéskörét, jogi meg-
ítélését és az ezzel kapcsolatos állásfoglalásokat tanulmányozom, ezt a 
témakört választva második dolgozatom tárgyául. Mindemellett elsősorban 
a büntetőjog az, amellyel szívesen foglalkozom. 

Néhány szó magadról 
Önmegvalósítás (teljesítmény iránti szükséglet, képességek kibontakozásá-
nak igénye), Elismerés (társadalmi megbecsülés iránti szükség), Valahová 
tartozás (valakihez, valakikhez), Biztonság és alapvető Létszükségletek az 
öt legfontosabb igény, amelynek kielégítésére, elérésére az ember élete 
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során törekszik, akár pontosan megfogalmazva a célt, akár tudat alatt, belső 
késztetésként. (Tudományos körökben Maslow-piramisnak, Maslow-féle 
szükséglet hierarchia elvének nevezik az iménti felsorolást.) Egyénenként 
más és más útvonalat, útvonalakat kell bejárni ahhoz, hogy ezek a szükség-
letek kielégítésre kerüljenek, szükség van motivációra, ösztönzésre, bátorí-
tásra és támogatásra, hogy haladni, fejlődni tudjunk. Egy erős, összetartó 
Szakkollégium a legfontosabb patrónusa lehet az elhivatott és tenni akaró 
fiataloknak mind az önmegvalósítás, mind a társak általi megbecsülés, a 
valakikhez való tartozás és a biztonság területén. Életre szóló értékeket, 
kapcsolatokat, barátságokat teremt, éppen ezért élni kell a lehetőséggel, 
meg kell becsülni és tenni a fennmaradásáért! 

Mikor épp nem a piramisomat építgetem (vagy miközben?) az időm nagy 
részét a családommal és a barátaimmal töltöm, olvasok, színházba járunk, 
nagyokat túrázunk a Bakonyban, felfedezzük a környezetünket és a min-
dennapok apró örömeit, csodáit. Érdemes figyelni rájuk, kifejezetten jóté-
kony hatással bírnak.  
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GEDE KORNÉLIA 
 

Születés helye, ideje: Győr, 1991.11.19. 

Állandó lakhely: Győr, Győri út 68. 

Tagság státusza: Külsős tag 

Asztaltársaság(ok): még nem voltam tagja asztal-
társaságnak. 

Tagság kezdete: 2011. március 

 

Nyelvtudás 

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

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 

Magyar jogtörténet, alkotmánytörténet. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 

Friss tagja vagyok a szakkollégiumnak, így előttem áll minden lehetőség 
tenni valamit érte. Váratlan nagy öröm volt, hogy a XXX. Jubileumi 
OTDK-n „Legjobb opponens”-díjat kaptam kriminológia szekcióban.  

Néhány szó magadról 
Szeretem a kihívásokat, azokat a dolgokat, amikért meg kell küzdeni. Fon-
tosnak tartom a harmóniát a munka és a magánélet között. Hiszem, hogy ép 
testben ép lélek. 
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GEISZT FANNI 
 

Születés helye, ideje: Környe, 1988. április 24. 

Állandó lakhely: Környe, Rákóczi Ferenc út 
9/c 

Tagság státusza:  Belsős tag 

Asztaltársaság(ok): Büntetőjogi Asztaltársaság 
(2010-2011) 

Tagság kezdete: 2010. szeptember 

Szakkurzusok 
− Dr. Karácsony Gergely: Szakkollégiumi Alapozó kurzus. 

Nyelvtudás 
Már az általános iskolában angol nyelvet kezdtem el tanulni, amit folytat-
tam a középiskolában is. Az érettségi után 3 évet Németországban töltöt-
tem, ezek alatt az évek alatt gyarapítottam angol nyelvismeretemet. Nyelv-
vizsgával még nem rendelkezem, de az elkövetkező időszak tervei között 
szerepel az angol illetve egy második nyelv elsajátítása is. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Másodéves jogászhallgató vagyok, így a jog igazán mély rétegeibe még 
nem látok bele. Egyelőre elmondhatom, hogy a büntetőjog az a tárgy, ami a 
legközelebb áll a szívemhez, és amit a legszívesebben kutatok. Az idei 
TDK dolgozatomat is büntetőjogi témában fogom elkészíteni. 

Néhány szó magadról 
Kis faluban nőttem fel, nagycsaládban, nagy szeretetben. A középiskolát 
Győrben végeztem ám nem gimnáziumban, hanem táncművészeti középis-
kolában. Az érettségi után sikeresen felvételt nyertem Budapestre a Buda-
pest Balett nevű társulatba, amely csapattal 3 évig jártam a világot. Ezek 
után sikeresen felvételt nyertem Győrbe a jogi karra. Sokat vagyok a csalá-
dommal és barátaimmal, ám ha van egy kis szabadidőm sportolok és olva-
sok. Nagyon szeretem a detektívregényeket, illetve a jogi vonatkozású 
könyveket. Élvezem, ha ész érvekkel megvédhetek valakit, másokkal 
szemben és hiszem, hogy minden emberben lakozik egy kis jóság, még 
akkor is, ha ez kívülről az első pillanatban nem is látszik. 
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HEROLD JÚLIA 
 

Születés helye, ideje: Győr, 1988. augusztus 14.  

Állandó lakhely: Fertőszentmiklós, Újtelep 
u. 44. 

Tagság státusza: Külsős tag 

Asztaltársaság(ok): Jogtörténeti Asztaltársaság 
(2011) 

Tagság kezdete: 2010. szeptember 

Szakkurzusok 
− Dr. Karácsony Gergely: Szakkollégiumi Alapozó kurzus 

Nyelvtudás 
Angol nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgát szereztem még közép-
iskola 10. osztályában. Német nyelvet jelenleg tanulom a nyelvvizsga meg-
szerzése érdekében. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Elsők között említeném a jogtörténet területét, ezen belül a polgári jog fo-
gott meg. A másik terület a munkajog, főleg a fiatalkorú munkavállalókra 
vonatkozó szabályok betartása érdekel a jelenlegi munkaerőpiacon. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
Az első TMDK, amelyen indultam 2010. tavaszi félévében volt, jogtörténe-
ti szekcióban, ahol Különdíjas lettem. Ezzel a dolgozattal sikerült tovább-
jutnom a XXX. Jubileumi OTDK Állam és Jogtudományi Szekciójára, 
amelyet 2011. április 18.-20. napján tartottak. 
2010. őszi félévében TMDK Munkajogi tagozatban indultam. 

Néhány szó magadról 
Első éves joghallgatóként sikerült gyakornokként elhelyezkednem egy sop-
roni ügyvédi irodában. Azóta eltelt összes nyaramat ott töltöttem és jelenleg 
is ott dolgozom. Tanulás szempontjából sokat segített és segít is.  
2 alkalommal jelentkeztem önkéntes gyakorlatra a fertődi illetve a kapuvári 
Rendőrkapitányságra, 1-1 hétre. Ez alatt az idő alatt sikerült betekintést 
nyernem a büntető eljárásjog gyakorlati oldalába. Tapasztalatszerzésnek 
kiváló volt. 
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Az Egyetem mellett télen rendszeresen síelek, nyáron pedig a Fertő Tavi 
Vitorlázó Egyesület tagjaként tevékenykedek. Tagságom alatt Vitorlás 
versenybírói képesítést szereztem, és jelenleg tanfolyamra járok, mellyel 
megszerezhetem az országos szolgálati motorcsónak vezetői engedélyt. 
  



 

28 

HORVÁTH DÁNIEL 
 

Születés helye, ideje: Szombathely, 1990. augusz-
tus 10. 

Állandó lakhely: Vasszécseny, Széchenyi Ist-
ván utca 45. 

Tagság státusza: Külsős tag 

Asztaltársaság(ok): még nem voltam tagja asz-
taltársaságnak. 

Tagság kezdete: 2011. március 

Nyelvtudás 
A gimnáziumi évek alatt C típusú középfokú angol nyelvvizsgát szereztem. 
Sajnos az utóbbi időben kevesebbet használom, de ha lehetőségem lesz rá, 
a jövőben szeretném a tudásomat magasabb szintre emelni. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Elsősorban a büntetőjog az, ami érdekel. Azon belül a jogos védelem, a 
megelőző védelmi helyzet, de még képlékeny állapotban van az érdeklődési 
köröm. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
Sajnos csak nem rég kerültem be a szakkollégiumba ezért ilyen tevékeny-
ségekről még nem tudok beszámolni. 

Néhány szó magadról 
Vas megyéből származom, édesanyám általános iskolában tanít, édesapám 
pedig katona volt. A diploma megszerzése után szeretnék az ügyészi pálya 
felé orientálódni, bár az sem kizárt, hogy ez az elképzelésem még változik. 
Mivel néhány hónapja nyertem felvételt a szakkollégiumba, egyelőre még 
nem tudok itteni tevékenységről beszámolni, de remélem, hogy ez hamaro-
san változni fog. Szabadidőmben szeretek pókerezni, filmeket nézni, és 
sokat beszélni. Azt hiszem az utóbbi ehhez a szakmához elengedhetetlen, 
szóval remélem hasznomra válik és kamatoztatni is tudom, ezt a tulajdon-
ságomat. 
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HORVÁTH ISTVÁN 
 

Születés helye, ideje: Szombathely, 1989. július 
17. 

Állandó lakhely: Újkér, Ady Endre utca 16. 

Tagság státusza: Belsős tag 

Asztaltársaság(ok): még nem voltam tagja asz-
taltársaságnak. 

Tagság kezdete: 2011. március 

Szakkurzusok 
− Még nem vettem részt szakkurzuson. 

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 
A 2010/11-es év folyamán kezdtem a jogi egyetemet, így még nem tudom 
pontosan meghatározni a szakmai érdeklődési körömet. Egyenlőre a ma-
gánjog felé vonzódok, de ez a továbbiakban még biztosan finomodik, illet-
ve változhat is. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
Az egyetemet a 2010-es évben kezdtem, és a szakkollégisták által szerve-
zett mentorprogram keretében kerültem kapcsolatban a szakkollégiummal 
aminek, 2011-óta vagyok belsős tagja. Az egyetemi tevékenységem még a 
jövőhöz tartozik, de a szeretnék majd tevékenyen részt venni a jogi kar 
életében. 

Néhány szó magadról 
Széles érdeklődési körrel rendelkező embernek tartom magam, amik néha 
szöges ellentétben állnak egymással. Próbálkoztam műszaki pályával, de 
eddig úgy érzem a jogban találom meg önmagam igazán. 
Szabadidőmet a párommal, családommal, barátaimmal illetve olvasással 
töltöm. 
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Nagyon örülök neki, hogy a mentorprogramon keresztül már első évem 
elejétől fogva némiképp bekapcsolódhattam a szakkollégium társaságába, 
és hogy a tavaszi félévtől teljes jogú tag lehetek. Mindenképpen törekedni 
fogok arra, hogy a szakkollégista státusznak megfeleljek és a hírnevét to-
vább öregbíthessem. 
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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 tag 

Asztaltársaság: Büntetőjogi asztaltársaság 
(2010-) 

Tagság kezdete: 2010. szeptember 

Nyelvtudás 
Angol nyelvből „C” típusú írásbeli nyelvvizsgát szereztem még középisko-
lás éveim alatt, valamint négy éven át tanultam francia nyelvet, amit az 
egyetemen az angol nyelv mellett szeretnék tovább tanulni. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 

A büntetőjog szinte minden területe érdekel, szeretek „mélyre ásni” más 
országok (főleg a keleti országok) büntetőjogának rendszerében, összevetni 
azokat a hazai joggal, rávilágítani az érdekes hasonlóságokra, különbségek-
re vagy éppen számomra új és érdekes dolgokat felfedezni.  

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
Az egyetemen 2010. szeptembere óta segítem a Hallgatói Önkormányzat 
munkáját, mint hallgatói képviselő. 2010. augusztusa óta a HOÖK országos 
mentorprogram mentoraként tevékenykedtem. 
Szakkollégiumi tevékenységemet tekintve, a Büntetőjogi asztaltársaságunk 
titkárjaként igyekeztem minden feladatot maximálisan teljesíteni, de a ké-
sőbbiekben szeretnék más tisztséget is betölteni. 

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, társaság-
ba járni, új embereket megismerni. 
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Minden nap figyelemmel kísérem a világ eseményeit, 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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KATONA KRISZTINA 
 

Születés helye, ideje: Székesfehérvár, 1989. május 
4. 

Állandó lakhely: Székesfehérvár, Varjú utca 
44. 

Tagság státusza: Belsős tag 

Asztaltársaság(ok): Eu soros elnöksége (2009-
2010), Eu jogi esettanulmányok (2010-2011) 

Tagság kezdete: 2009. szeptember 

Szakkurzusok 
− Dr. Karácsony Gergely: Szakkollégiumi Alapozó kurzus, 
− Dr. Nagy Rita: Közigazgatási jogi szakkurzus, 
− Kovács Tamás: Területfejlesztési szakkurzus. 

Nyelvtudás 
Német nyelvből írásbeli, Oeconom típusú közgazdasági szaknyelvi vizsgá-
val rendelkezem. Továbbá beszélek még francia nyelven is. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Érdeklődök mind az Európai Uniós, mind a tágabb értelemben vett nemzet-
közi jog iránt. Az EU-s támogatási rendszert illetően-kis túlzással- elmond-
hatom, hogy megfelelő tudásmennyiséggel rendelkezem, és szakmailag is 
elhivatottnak érzem magam az iránt, hogy ezen ismereteimet- a meglévőe-
ken túl- bővítsem. Közbeszerzési jog iránt is szimpátiát mutatok. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
2009 szeptemberétől tagja vagyok a Szakkollégium Felvételi Bizottságnak. 

Néhány szó magadról 
Nyitott személyiségnek tartom magam, mind a tudományok, mind a hét-
köznapi, kulturális és szabadidős tevékenységeket illetően. 
Szeretek számomra idegen kultúrával, emberekkel, szokásokkal megismer-
kedni.  
Lehet, hogy kicsit naiv vagyok, de hiszek az igazságban: előbb, vagy utóbb 
mindenki megkapja azt, amit érdemel. 
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Hiszem azt, hogy mindenki saját sikereinek kovácsa, és hiszem azt is, hogy 
mindenki tehet valamennyire a saját „sikertelenségéről”.  
Tudom, hogy sok munkával és kitartással a Szakkollégium még messzebb-
re juthat és elfoglalhatja azt a méltó helyet- a társadalom által történő elis-
merése folytán-, amelyre létrehozták. 
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KÁLMÁN JÁNOS 
 

Születés helye, ideje: Csorna, 1988. június 10. 

Állandó lakhely: Szilsárkány, Fő utca 25. 

Tagság státusza: Belsős tag 

Asztaltársaság(ok): Társadalomtudományi Asz-
taltársaság (2008-2010). Multidiszciplináris Állam-
tani Asztaltársaság (2010-2011) 

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. Pardavi László – Dr. Szegedi András: Okiratszerkesztés, 
− Samu László r. alezredes: Rendőrségi kurzus (egyéni – GYMS 

MRFK Gazdaságvédelmi osztály, egy félév). 

Nyelvtudás 
Angol nyelvből rendelkezem felsőfokú C típusú nyelvvizsgával, amit még 
középiskolai tanulmányaim alatt szereztem. A jövőre nézve szeretnék el-
kezdeni németül tanulni és az angol szakmai nyelvvizsgát is szeretném 
letenni. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Érdeklődésem alapvetően a közigazgatási jogra (amelyet nem sokan mond-
hatnak el magukról) és azon belül is a pénzügyi jogra irányul. Szakdolgoza-
tom tervezett témája is innen ered: az új európai pénzügyi felügyelet létre-
jöttének okai és a felügyeleti rendszer sajátos felépítménye. Ezen kívül 
azonban több terület is közel áll hozzám, így a társasági-, kereskedelmi- és 
versenyjog, valamint a nemzetközi jog. A nemzetközi és a közigazgatási 
jog összekapcsolódásaként pedig foglalkozom a katonai tevékenység ki-
szervezésének problematikájával is. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
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Az egyetemi felvételemet követően csatlakoztam a Hallgatói Önkormány-
zathoz és már négy éve annak oszlopos tagjának mondhatom magamat. 
Ezen belül már két és féléve a jogász szak szakfelelősi tisztségét is betöl-
töm. A Szakkollégiumba 2008 májusában nyertem felvételt és szeptember-
ben költöztem be. Először a Felvételi Bizottság tagja voltam, majd 2009 
szeptemberétől a szakkollégium Választmányának pályázatokért felelős 
választmányi tagja vagyok. Harmadévesként lettem az, akkor még Köz-
igazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék demonstrátora és folytattam ezt a te-
vékenységemet a Közigazgatási Tudományok Tanszékének keretein belül 
is. Állandó résztvevője vagyok már elsős koromtól kezdve az egyetem Tu-
dományos és Művészeti Diákköri Konferenciáinak. 

Néhány szó magadról 
„Minden, aminek kezdete van, vége is van.” 
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KESERŰ BARNA ARNOLD 
 

Születés helye, ideje: Marosvásárhely, 1989. 
04.28. 

Állandó lakhely: Székesfehérvár, Toronysor 
8. 
Tagság státusza: Belsős tag 
Asztaltársaság:  Társadalomtudományi Asz-
taltársaság (2008-2010), Multidiszciplináris Állam-
tani Asztaltársaság (2010-2011) 
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. 

Nyelvtudás 
Angol és német nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgát szereztem a 
gimnáziumi évek során. Angolból a közeljövőben tervezem a felsőfokú 
nyelvvizsga letételét, hosszú távú céljaim között pedig a spanyol és az olasz 
nyelv elsajátítása szerepel. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Alapvetően a magánjog és annak egyes területei állnak hozzám a legköze-
lebb, de egyes közjogi-jogtörténeti kérdések is foglalkoztatnak. A magán-
jogon belül az iparjogvédelemmel – azon belül is a védjegyjoggal – foglal-
kozom, kutatási területem is ehhez kapcsolódik. Így évfolyamdolgozataim 
és TDK dolgozataim az alábbi témákban születtek: védjegybitorlás a Leg-
felsőbb Bíróság gyakorlatában, a felszólalási rendszer értékelése a hazai 
védjegyeljárásban, a védjegyátruházás a szellemi tulajdon elméleteinek 
tükrében, amellyel a XXX. OTDK-n második helyezést is szerezetem. 
Szakdolgozatom témája is ez utóbbi lesz. 
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Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
Az elmúlt 2 évben a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék demonstrá-
toraként tevékenykedtem, és az elkövetkezendő – utolsó – évemben is ezt 
tervezem. Az elmúlt 3 évben tagja voltam a hallgatói képviselői választások 
lebonyolítására és megszervezésére létrehozott Választási Bizottságnak. A 
Szakkollégiumban korábban a Felvételi Bizottság tagjaként, 2010. februárja 
óta pedig a tudományos tevékenységért felelős választmányi tagként segí-
tem a Szakkollégiumot. Emellett a Szakkollégium könyvtáráért is felelek. 
2009 óta harmadik alkalommal kaptam meg a köztársasági ösztöndíjat. 
Már-már majdnem hobbim a TDK-zás, versenyzőként és opponensként 
összesen 9 alkalommal vettem részt, és ez a szám még nőhet  

Néhány szó magadról 
A jog mellett az érdeklődési területem igen széles és változatos, a termé-
szettudományok szinte teljes körét felöleli, így nem sokon múlt, hogy most 
ne vegyészmérnökként éljem az életem. De elképzelhetőnek tartom, hogy a 
jövőben a természettudományok területén is diplomát szerezzek, s e két 
diplomával a kezemben a későbbiekben szabadalmi ügyvivőként tevékeny-
kedjek. Talán ezzel a szakmával kerülhetnék legközelebb az érdeklődé-
si/kutatási területemhez. 
Az egyetem befejezését követően – amennyiben a lehetőségek engedik – 
szeretnék külföldön, elsősorban angol nyelvterületen, posztgraduális vagy 
doktori képzésben is részt venni. 
Szabadidőmben szeretek sportolni. Fontosnak tartom, hogy az ember ne 
csak szellemileg, hanem fizikailag és képezze magát, hiszen mindkettő 
szükséges a kiegyensúlyozott élethez. Ahogy Platón fogalmazott: „a legna-
gyobb hiba, amit az orvosok elkövetnek, hogy a testet anélkül próbálják 
meggyógyítani, hogy az elmét is gyógyítani próbálnák. Pedig az elme és a 
test egy, és nem szabadna külön kezelni.” 
Szeretek a Szakkollégiumban lakni, 4 év után nehéz lesz majd kiköltözni 
innen. Sok jó emberrel megismerkedtem, az idősebbek már elmentek, de 
fiatalabbak jöttek, és hamarosan én is távozom. Mindenesetre jó érzés eb-
ben a körforgásban részt venni. 
„Az igazság odaát van” – X akták  
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KOMP BÁLINT 
 

Születés helye, ideje: Szombathely, 1990. decem-
ber 4.  

Állandó lakhely: Szombathely, Bem József 
utca 6. 

Tagság státusza: Külsős tag 

Asztaltársaság:  Jogtörténeti Asztaltársaság 
(2010-2011.) 

Tagság kezdete: 2010. március 

Szakkurzusok 

− Dr. Karácsony Gergely: Szakkollégiumi Alapozó kurzus. 

Nyelvtudás 

Német nyelvből rendelkezem középfokú, C típusú nyelvvizsgával, melyet 
még a középiskolás éveim alatt szereztem. Sajnos az eltelt idő alatt ritkán 
alkalmaztam a nyelvet, így az felfrissítésre szorul. Még egyetemi tanulmá-
nyaim befejezése előtt tervezem egy angol középfokú nyelvvizsga meg-
szerzését is. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 

Eddigi tanulmányaim alapján a büntető jog az, amely leginkább felkeltette 
az érdeklődésemet, de nyitott vagyok bármire. Az első évben a római jogot 
is különösen érdekesnek találtam. Úgy vélem, az elmúlt 2 év alapján keve-
set ismertünk meg a jog hatalmas rendszeréből, emiatt érdeklődési terüle-
tem a jövőben még változhat. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 

Az egyetemen egy éve vagyok a Jogtörténeti Tanszék demonstrátora, idén 
tagja voltam az egyetemi hallgatói képviselők, szakfelelősök, intézetveze-
tők és kari elnökök megválasztásán közreműködő Választási Bizottság-
nak. A Szakkollégiumnak 2010 tavasza óta vagyok tagja. Ez elmúlt két 
félévben a szakkollégiumi Felvételi Bizottság tagjaként tevékenykedtem. 
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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.  
Úgy vélem a Szakkollégium kiváló lehetőséget nyújt ahhoz, hogy az 
egyetemen szerzett tudásomat tökéletesítsem, valamint további hasznos 
ismeretekkel gyarapodjak. A Felvételi Bizottság tagjaként hozzájárultam 
ahhoz, hogy további tehetséges hallgatókkal bővüljön a szakkollégiumi 
közösség. A jövőben szeretnék még hasznosabb tagjává válni a szakkollé-
giumi közösségnek. Az egyetem az elméleti tudás megszerzésére biztosít 
lehetőséget, hiányolom viszont a gyakorlati tudást. Ebben nyújt nagy le-
hetőséget a Szakkollégium, amely rendkívül hasznos szakkurzusok révén 
biztosítja a gyakorlati tudás elsajátítását.  
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. 
Végezetül pedig két idézettel zárom bemutatkozásomat: 

„Nem számíthatsz arra, hogy akad egyetlen ember is a világban, aki sza-
vad, cselekedeted pontosan úgy érti majd meg, úgy fogja fel és magyarázza, 
ahogyan te elgondoltad. Mindig csak te tudod, mit akartál igazán: a világ 
mindig annyit ért és lát csak szándékodból, amit az emberi értelem rejté-
lyes, torzító tükre felfog és visszatükröz.” 

(Márai Sándor) 

„A legnagyobb hősiesség, megmaradni munkád mellett, akármit szól is 
ahhoz a világ. S ennél is igazibb hősiesség, megsemmisíteni munkádat, ha 
úgy érzed, nem tudtad tökéletesen megcsinálni azt, amire önmagaddal szer-
ződtél.” 

(Márai Sándor) 
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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 asztaltársa-
ság (2010-2011) 

Tagság kezdete: 2010 szeptember 

 

Szakkurzusok 
− Dr. Karácsony Gergely: Szakkollégiumi Alapozó kurzus, 
− Dr. Csörgits Lajos: Közbeszerzések joga szakkurzus. 

Nyelvtudás 
Angol nyelvből Államilag elismert középfokú „C“ típusú nyelvvizsgával 
rendelkezem, amelyet középiskolás éveim alatt szereztem meg. A 2010/ 
2011- es tanév tavaszi szemeszterében tett külföldi tanulmányutam hozzá-
segített ahhoz, hogy angol nyelvtudásomat magasabb, tudományos szintre 
fejlesszem. Közeli terveim között szerepel a felsőfokú nyelvvizsga letétele 
angol nyelvből. Második tanult idegen nyelvem a német nyelv, amelynek 
fejlesztésében szintén nagy szerepet játszott a külföli tanulmányút. A közel-
jövőben középfokú „C“ típusú nyelvvizsga megszerzését tervezem német 
nyelvből. 

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. Tanulmányaim alatt 
megismerkedtem többek között az Európai regionalizmussal, közigazgatási 
rendszerrel európai szinten, illetve egyes nemzetközi szervezetek működé-
sével, munkájával. Érdeklődésem középpontjában áll a Human Security 
munkássága. Tudományos tevékenységem során a Human Security és az 
egész világot érintő jobb egészség elősegítése, illetve megőrzése probléma-
körre koncentráltam. Terveim között szerepel, hogy a „Better Health for 
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Human Security“ című munkámat a jövőben továbbfejlesztem és igyek-
szem minél mélyebben megismerkedni ezen tudományterülettel. 
A magyar jogrendszerrel kapcsolatos érdeklődésem főként a Polgári jogra 
terjed ki. Az orvosi jog területén végzek kutatómunkát. Kutatásom során az 
orvos polgári jogi felelősségét tanulmányozom. Polgári jogi érdeklődésem 
mellett a jogelmélet érdekel. Kezdetleges kutatást folytatok a totális álla-
mok berendezkedéséről. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
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. 
A 2010/2011- es tanévre Erasmus ösztöndíjat nyertem. Külföldi tanulmá-
nyaimat Ausztriában, Grazban, a Karl Frenzens Universität jogi karán töl-
töttem, ahol nemzetközi jogi tárgyakat hallgattam.  
A 2009/ 2010- es tanévben a Jogelméleti Tanszék demonstrátora voltam. 
Ugyanebben az évben csatlakoztam a Erasmus Group of Győr (EGG) nevű 
szervezethez, ahol mentori tevékenységet látok el és aktívan részt veszek a 
külföldről egyetemünkre érkező hallgatók fogadásában, illetve programjaik 
sikeres lebonyolításában. Alapító tagja vagyok a The European Law 
Students’ Assocation-nak (ELSA). Igyekszem aktívan részt venni a szerve-
zet életében, a programok megszervezésében és lebonyolításában. Az el-
múlt félévben ikertestvéremmel együtt moderátori szerepet láttunk dr. Patyi 
András professzor úrral folytatott beszélgetés alkalmával. 
2010 áprilisában részt vettem a pécsi jogi kar által szervezett alkotmányjogi 
diákköri konferencián, melynek keretében köztestületi ülés szimulálása volt 
a versenyzők feladata. 
A 2009/2010- es tanév tavaszi szemeszterében megrendezett Kari TMDK- 
n opponensi szerepet töltöttem be a Büntetőjogi szekcióban. 
A 2010/ 2011- es tanév őszi szemeszterében részt vettem Karunk Közigaz-
gatási Tudományok Tanszéke által szervezett Brno- i Tudományos Diákkö-
ri Konferencián. 
Egyetemi éveim kezdetétől aktívan részt veszek a győri jogi kar által szer-
vezett konferenciákon, rendezvényen. Szervezőként tevékenykedtem a 
2010-es munkajogi perbeszédversenyen, az űrjogi konferencián, a 
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Symposium Lubulaei Facultatis Laurinesis című jubileumi rendezvényen, 
illetve legutóbb a győri Doktori Iskola által szervezett konferencián.  
2009 októberében részt vettem az Európai Jogász Fórum konferenciáján, 
illetve a 2009- ben a Szakkollégium által szervezett Hallgatói Konferenci-
án, ahol kereskedelmi jogi témában tartottam előadást. 
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KOVÁCS VIKTÓRIA 
 

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

Állandó lakhely:  8200 Veszprém, Baláca utca 
15. 

Tagság státusza:  Belsős tag 

Asztaltársaság:  Nemzetközi jogi asztaltársa-
ság (2010-2011) 

Tagság kezdete:  2010. szeptember 

Szakkurzusok 
− Dr. Karácsony Gergely: Szakkollégiumi Alapozó kurzus, 
− Dr. Csörgits Lajos: Közbeszerzések joga szakkurzus. 

Nyelvtudás: 
Angol nyelvből államilag elismert középfokú – társalgási szintű - „C” típu-
sú nyelvvizsgával rendelkezem, amit külföldi tanulmányaim során tudomá-
nyos fokú nyelvismeretre fejlesztettem. Német nyelvből a következő fél-
évek valamelyikére német nyelvből tervezem a középfokú „C” típusú 
nyelvvizsga letételét. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Érdeklődésem sokrétű a tekintetben, hogy a magyar jogrendszeren kívül 
szeretném minél mélyebben megismerni a nemzetközi jog egyes ágait. 
Érdeklődésem középpontjában az európai regionalizmus áll. Ennek kereté-
ben, egy már előkészített kutatómunka birtokában szeretnék összehasonlí-
tásokat végezni arról, hogy az egyes európai országokban milyen szerepet 
kapnak a helyi önkormányzatok, a régiók és a központi hatalom, illetve 
milyen kapcsolatban vannak egymással az említett szintek. Érdeklődésem 
kiterjed a tagállamok közötti - határokon átnyúló (trans-frontier) - együtt-
működési megállapodásokra, ami megmutatja, hogy milyen területeken, 
hogyan tudnak együttműködni a tagállamok, illetve a megállapodást ho-
gyan töltik ki megfelelő tartalommal.  
Ami a magyar jogrendszerbeli érdeklődésemet illeti, kutatómunkát végzek 
a helyi önkormányzati finanszírozás területén. A közigazgatási jogon kívül, 
és más tételes jogi tárgyon kívül a jogelmélet érdekel, aminek keretében 
kezdeti kutatásokat folytatok a totális államok világáról. 
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Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
A Batthyány Lajos Jogász Szakkollégiumnak 2010 őszétől vagyok tagja, 
aminek Nemzetközi jogi asztaltársaságához csatlakoztam. Ennek keretében 
kutatómunkát végeztem a spanyol-belga-magyar uniós elnökségi trió, Spa-
nyolország elnökségét illető prioritásokról, illetve azok kivitelezéséről. 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 
2010 őszén részt vettem a Közigazgatási Tudományok Tanszék által szer-
vezett Brno-i Tudományos Diákköri Konferencián. 
A 2009/2010-es tanévben a Jogelméleti Tanszék demonstrátora voltam, 
illetve csatlakoztam az Erasmus Group of Győr (EGG) nevű szervezethez, 
ahol mentori tevékenységet látok el, segítem a külföldről egyetemünkre 
érkezett hallgatók mielőbbi beilleszkedését, illetve szerepet vállalok a nekik 
szóló programok sikeres lebonyolításában. Alapító tagja vagyok a The Eu-
ropean Law Students’ Assocation-nak (ELSA). A szervezet programjaiban 
igyekszem aktívan részt venni. Az elmúlt félévben moderátori szerepet 
láttam el dr. Patyi András professzor úrral folytatott beszélgetés alkalmával. 
Kétezer-tíz áprilisában részt vettem a pécsi jogi kar által szervezett diákköri 
konferencián, ahol egy köztestületi ülés szimulálásában alkotmányjogi 
kérdésekről vitatkoztunk. Az elmúlt félévekben minden, a győri jogi kar 
által szervezett konferencián és rendezvényen részt vettem mint szervező. 
Szervezőként léptem fel a 2010-es munkajogi perbeszédversenyen, az űrjo-
gi konferencián, illetve a Symposium Lubulaei Facultatis Laurinesis című 
jubileumi rendezvényen. Kétezer-kilenc októberében részt vettem az Euró-
pai Jogász Fórum konferenciáján, illetve a 2009-es, Szakkollégium által 
szervezett Hallgatói Konferencián tartottam előadást kereskedelmi jogi 
témában. 
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KULLER GÁBOR 
 

Születés helye, ideje: Győr, 1983. július 09. 

Állandó lakhely: Győr, Ikva út 39. 

Tagság státusza: külsős tag 

Asztaltársaság: Multidiszciplináris Államta-
ni Asztaltársaság (2010-2011) 

Tagság kezdete: 2009. szeptember 

 
Szakkurzusok 

− Dr. Patyi András: Közigazgatási jogi szakkurzus 
− Dr Szegedi András: Okiratszerkesztés  
− Móricz Péter r. alezredes: Rendőrségi kurzus (egyéni – GYMS 

MRFK életvédelmi osztály, két félév) 

Nyelvtudás 
Angol nyelvből ebben az évben szeretném megszerezni a középfokú „C” 
típusú nyelvvizsgát, majd ezt követően, egy mélyebb, magasabb szintű 
nyelvtudás megszerzésére szeretnék törekedni. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Főként a büntetőjog, és annak kérdései érdekelnek. E témakörben írtam két 
évfolyamdolgozatomat is, az első a jogos védelem aspektusaival, második 
dolgozatom pedig a kábítószer törvényi szabályozásával foglalkozik. A 
büntetőjogon kívül a nemzetközi közjog is érdeklődési körömbe tartozik, 
de mindezeken túl nyitott vagyok a jog egyéb területeire is. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
Az egyetemen 2010. szeptember óta vagyok a Jogelméleti Tanszék de-
monstrátora. 2009. őszétől tartozom a Szakkollégium tagjainak sorába, és 
ebben az évben, mint mentor, részt vettem a Szakkollégium mentorprog-
ramjában. Mindezek mellett a 2010/2011. év őszi félévében elláttam a 
Szakkollégium Külkapcsolati és Információs Munkacsoportjának vezetői 
teendőit. 

Néhány szó magadról 
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Szabadidőmet általában a családommal, barátaimmal töltöm. Mindezek 
mellett mikor időm engedi, szeretek olvasni, sportolni, kirándulni, fotózni, 
valamint új hobbimnak, a testbeszéd tanulmányozásának teret engedni. 
A jogász diploma megszerzése után szívesen lépnék a klasszikus jogászi 
pályák valamelyikére, vagy örömmel állnék a haza szolgálatába a külügyi 
szektorban. 
Úgy gondolom, hogy a Szakkollégium az évek alatt számos pozitív dolgot 
hozott az életembe, illetve segített pozitív tulajdonságokat építeni a szemé-
lyiségembe. Számos kihívás ért, melyektől úgy gondolom csak előrébb 
jutottam. 

“Célozd meg a Holdat! Még ha elhibázod is, a csillagok közt landolsz.” 
(Les Brown) 
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LÁNGI IZABELLA DIÁNA 
 

Születés helye, ideje:  Székesfehérvár, 1986.03. 
02. 

Állandó lakhely: Budapest 

Tagság státusza:  Belsős tag 

Asztaltársaság(ok):  Nemzetközi jogi Asztaltársa-
ság 
(2008-2009). Az Európai Unió Asztaltársasá-
ga(2009-2011) 
Tagság kezdete: 2008. május 

Szakkurzusok 
− Dr. Smuk Péter: Szakkollégiumi Alapozó kurzus, 
− Dr. Csörgits Lajos: Városházi szakszeminárium, 
− Dr. Patyi András: Közigazgatási jogi szakkurzus, 
− Kovács Tamás: Területfejlesztési szakkurzus. 

Nyelvtudás 
- Holland- ezt a nyelvet majdnem ugyanolyan jól beszélem, mint anya-

nyelvemet, a magyart. Specialitásom, hogy a hollandot flamand ak-
centussal beszélem, ami belgiumi tanulmányaimnak köszönhető, 
ahol a holland jogi szaknyelvvel is megismerkedtem.(nyelvvizsga bi-
zonyítványok: BME felsőfok C, CNAVT, valamint KULeuven 
niveau 5) 

- Angol- Korábbi munkám miatt illetve annak köszönhetően, hogy az 
ELSA hálózat kommunikációs nyelve az angol ma már felsőfokon 
tárgyalóképesen beszélem. 

- Francia- jelenleg alapszint 
- Német- jelenleg alapszint 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Eredendően magánjogi szemlélettel rendelkezem, de tanulmányaim során 
megkedveltem a közjogi egyes ágait is. Különösen azonban az uniós jog-
anyag/ jogalkotás nyűgöz le, kelti fel érdeklődésem. 
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Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
A jogi tanulmányaim kezdetén a Hallgatói Önkormányzat kitüntetett bi-
zalmával és hallgatói képviselői közé választott. Ez a bizalom idővel job-
ban elmélyült és képességeimet (nyelvtudás, diplomáciai készség) jobb 
kamatoztatása érdekében a kari HÖK az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bi-
zottságba delegált, mint megbízott képviselő. E tevékenységem idején két 
ODK szervezésében is részt vettem, valamint erősítettem a helyi ESN cso-
portot is. Mindemellett elsőtől fogva újságírói státuszban voltam az egye-
temi hallgatói magazinnál a Kreditnél (amíg persze leterheltségem ezt lehe-
tővé tette). A fent nevezett tevékenységeim ellenére mégis úgy éreztem, 
hogy mindez kevés, hogy ennél többet is tudok nyújtani a hallgatóknak és 
az egyetemnek. Hiányérzetem volt és később megfogalmazódott bennem a 
válasz, az ötlet: létre akartam hozni egy helyi ELSA csoportot. Az ötlet 
másoknak is tetszett- ők csatlakoztak hozzám és ők lettek az ELSA Győr 
alapító tagjai. A történet azonban nem ilyen egyszerű, sok megpróbáltatás 
várt még ránk, de kitartottunk és voltak olyanok is, akik kitartottak mellet-
tünk és végül Szalay Dékán Úr támogatásával és dr. Hajasné dr. Borsa 
Dominika nélkülözhetetlen segítségével 2010-ben az álom valóra vált és 
azóta hívhatjuk magunkat ELSA Győr Egyesületnek. 
A szakkollégiumban a nevemhez fűződik az Európai Unió Asztaltársaság 
alapítása (egészen idáig tikára is voltam). Eddigi munkánk során a soros 
elnökség „intézményét” vettük górcső alá, és előadásokat is ebben a témá-
ban szerveztünk. Remélem, hogy az asztaltársaság a jövőben (utánam) is 
fennmarad és további érdekes uniós témák boncolgatásával fogják a tagok 
gazdagítani a Szakkollégium kutatásait. 

Néhány szó magadról 
Úgy vélem, hogy én egy rendkívül nyitott, haladó gondolkodású lány va-
gyok, aki néha végeláthatatlan magasságba képes szárnyalni, ami mások 
számára néha látótávolságon kívül esik. Ilyenkor van szükségem a baráta-
imra, a szaktársaimra, hogy visszahúzzanak, hogy újból a földre érjek. Elő-
fordul, hogy olyan messze megyek, hogy egészen lezuhanok és ilyenkor 
nagyot koppanok…Ez talán túlzásba esően is lírai volt  A lényeg az, 
hogy úgy érzem, hogy szabadidőmet nem sajnálva az eddigi egyetemi éve-
im alatt rengeteget tettem a hallgatókért, specifikusan a szakmai fejlődésü-
kért (ezért is hoztuk létre az ELSA egyesületet). Elsősorban azért, mert 
hiszek a közösség erejében és fontosnak tarom azt. Főleg a mai individuali-
záló világunkban szükség van arra, hogy figyeljünk egymásra, hogy tanul-
junk egymástól, hogy megértsük egymást, hogy számíthassunk a másikra 
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és, hogy ő is viszont számíthasson ránk. Számomra ezt jelenti egy közösség 
tagjának lenni. A Szakkollégium közössége pedig egy nagyon különleges 
közeg, egy kapocs, ami összeköt néhány igazán remek embert. Boldog 
vagyok, hogy ennek a közösségnek a tagja lehettem. 
Végezetül megosztanék két, életemet vezérlő jelmondatot: 
 
-"A just world in which there is respect for human dignity and cultural 
diversity". (ez az ELSA szemlélet) 
 
-„Optimism is a moral duty”- Sir Karl Raimund Popper 
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LŐRINCZI LÁSZLÓ 
 

Születés helye, ideje: Mosonmagyaróvár, 1989. 
02.16. 

Állandó lakhely:  Lipót, Fő út 54. 

Tagság státusza:  Belsős tag 

Asztaltársaság(ok):  Polgári Jogi Asztaltársaság 
(2009-2010); Büntető Eljárásjogi Asztaltársaság 
(2010-2011) 

Tagság kezdete:  2009. április 

Szakkurzusok 
− Dr. Kőhidi Ákos: Fogyasztóvédelmi Szakkurzus, 
− Dr. Vajda Edit: Bírósági szakszeminárium, 
− Dr. Pardavi László – Dr. Szegedi András: Okiratszerkesztés. 

Nyelvtudás 
Német nyelvből középfokú „C” típusú, angol nyelvből pedig középfokú 
„A” típusú nyelvvizsgát szereztem még középiskolás éveim alatt. Az egye-
temi évek folyamán pedig elkezdtem az angol jogi szaknyelv elsajátítását, 
amelyet természetesen legalább középfokra szeretnék fejleszteni. Néhány 
hónapja pedig harmadik idegen nyelvként elkezdtem az orosz nyelv tanulá-
sát is, de a későbbiekben szeretnék még más nyelvekkel is megismerkedni. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Tanulmányaim alatt több jogág területe is felkeltette az érdeklődésemet. 
Polgári jogon belül a személyiség jogi védelme, illetve az öröklési jog kér-
dései foglalkoztattak leginkább. A büntetőjog terrénumán belül pedig a 
büntetőeljárás keltette fel figyelmemet. Mostanában azonban a nemzetközi 
jog világa érdekel a legjobban. Természetesen ezeken kívül is szeretnék 
minél szélesebb látókörrel rendelkezni, éppen ezért nyitott vagyok minden-
re. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
Az ELSA Győr Egyesület alapító tagja vagyok, valamint 2010. tavaszától 
2011. tavaszáig az egyesület marketing alelnöke, majd pedig a tudományos 
tevékenységért felelős alelnöke voltam. 
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Az idei év tavaszán pedig részt vettem a Pozitív Sokk Közhasznú Egyesület 
alapításában, s júniustól az egyesület Felügyelő Bizottságának tagja va-
gyok. 
A 2009/10-es tanév második félévében a helyi TDK-n indultam polgári jogi 
témában „Sajtó-helyreigazítás és jog a válaszadáshoz” című dolgozatom-
mal. 
A 2010/11-es tanév első félévében a „Vajon a csődeljárás új szabályai 
szolgálják a hitelezők érdekeit?” című dolgozat opponenseként vettem 
részt a helyi TDK-n. 
A 2011. április 18-20. között Pécsen megrendezett XXX. Jubileumi OTDK 
Állam-és Jogtudományi Szekció, Polgári Jog III. Tagozatában "A magyar, 
a horvát és a szerb takeover-szabályozás harmonizáltsága az Európai Unió 
jogával" című pályamunka opponensi értékelését láttam el. 
Szakkollégistaként a 2009/2010-es tanévben mentorként részt vettem a 
mentorprogramban, amelynek keretében két elsős hallgatónak nyújtottam 
segítséget abban, hogy minél könnyebben beilleszkedjenek az egyetem 
világába, így elmondtam az eddigi egyetemi tapasztalataimat, javaslatokat 
adtam vizsgákkal, tanulással, tanárokkal kapcsolatban, segítettem őket a 
TO-s, s más ügyintézések kapcsán. 

Néhány szó magadról 
Joghallgatóként sajnos nem sok szabadidőm akad, vagy legalábbis nem 
annyi, amennyivel én szeretnék rendelkezni. Ennek ellenére, ha mégis jut 
néhány szabad óra, akkor szívesen töltöm el azt olvasással vagy akár spor-
tolással (kerékpározás, úszás, stb.). Joghallgatótól szokatlan módon érdekel 
a technika területe is, ezen belül is az autók, repülőgépek, illetve újabban a 
vitorlások világa. 
Óriási szerencseként élem meg, hogy az egyetem mellett, a gyakorlati élet-
ben is próbára tehetem magam és kamatoztathatom tudásomat, tapasztalata-
imat gyarapíthatom. Ugyanis egy kutatási-fejlesztési, családi vállalkozás-
ban is van lehetőségem dolgozni, amely munka keretében többek között 
pályázatokkal kapcsolatos, menedzseri és természetesen jogi (pl.: szaba-
dalmi eljárás) feladatok ellátásában is részt vehetek. 
Remélem, hogy az itt szerzett sok-sok tapasztalat az egyetemen megszer-
zett tudásomhoz kapcsolódóan hasznos útravalóul szolgál majd pályafutá-
som során. 
Életmottóm: „Ebben a világban semmi sem lehetetlen. Szilárd elhatározás-
sal, azt mondják, eget és földet is meg lehet mozgatni.” 

      (Jamamoto Cunetomo)  
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MAGYAR ÁRON 
 

Születés helye, ideje: Szombathely, 1989. május 8. 

Állandó lakhely: Szombathely, Wesselényi M. 
utca 5/A 

Tagság státusza: Külsős Tag 

Asztaltársaságok: Büntető anyagi jogi asztal-
társaság (2009-2011) 

Tagság Kezdete: 2009. szeptember 

Szakkurzusok 
− Dr. Karácsony Gergely: Szakkollégiumi Alapozó kurzus, 
− Dr. Vajda Edit: Bírósági szakszeminárium. 

Nyelvtudás 
Angol és Eszperantó nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgával ren-
delkezem, amely nyelvvizsgákat még középiskolás éveim alatt szereztem. 
Terveim között szerepel, hogy a közeljövőben angol nyelvből emelt, vagy 
szakmai nyelvvizsgát tegyek. A német nyelvet jelenleg társalgási szinten 
ismerem és, ha lehetőség nyílik rá szeretnék nyelvvizsgát is szerezni belőle. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Alapjában véve minden jogterület meghatározott hányadig érdekel, de fő-
ként a büntető jog területén tudom elképzelni a jövőmet és ez az a jogág, 
ami teljes mértékben kielégíti az érdeklődési körömet. Terveim között sze-
repel, hogy a következő évben jelentkezek a Bűnügyi tudományok tanszék 
demonstrátori pozíciójára. A szakkollégium 2010-ben kiadott tanulmánykö-
tetében „A jogos védelem problematikája a magyar büntetőjogban” című 
tanulmány megírásában vettem részt. Ebben az évben asztaltársasági társa-
immal együtt a Büntető törvénykönyv 2010-ben bevezetett módosításainak 
elemzésével foglalkoztunk. Évfolyamdolgozatom tárgyának szintén a bün-
tető jogot választottam, ahol a szoftverrel valós visszaélés körében elkövet-
hető bűncselekményekkel foglalkoztam. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
Hallgatói képviselőként 2008 óta tevékenykedem karunkon. Első évesként 
megbízott hallgatói képviselő voltam, majd a második szemeszterben hall-
gató társaim bizalmat szavaztak nekem, és immáron negyedik évemet kez-
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dem meg választott hallgatói képviselőként szeptemberben. 2010-ben a 
szakkollégium egyik büntető anyagi jogi asztaltársaságának a titkára vol-
tam. Részt vettem 2009-ben - Dr. Kállay István Tanár Úr indítására - Dr. 
Zétényi Zsolt „A történeti alkotmány – Magyarország ősi alkotmánya” 
című terjedelmes művének név- és tárgymutatója elkészítésében. Közre-
működésemet fémjelzi, hogy nevem feltűntetésre került a könyv elkészíté-
sében résztvevő munkatársak között.  

Néhány szó magamról 
Gimnáziumi éveim alatt az első célom az orvosi egyetemre való bekerülés 
volt, majd később édesanyám, aki szintén jogász javasolta, hogy módosít-
sak terveimen, így jelentkeztem Győrbe a jogi karra. Negyedévesként tu-
dom, hogy jól döntöttem, hiszen egy olyan területre kerültem, amely teljes 
mértékben felkeltette az érdeklődésemet. Szabadidőmet főként családom-
mal, barátnőmmel és barátaimmal töltöm. Ha időm engedi szeretek fantasz-
tikus témájú könyveket olvasni és szeretek az informatika világában elme-
rülni. 
A jogászi diploma megszerzése után szeretnék a büntető jog világába ke-
rülni, egyik célom, hogy a diploma megszerzését követően ügyész legyek 
és a magyar igazságszolgáltatást szolgáljam, és egyben jobbá tegyem.  
A kedvenc és egyben a rám legjobban illő idézet, ami a világnézetemet is 
tükrözi: 
 
„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek látha-
tatlan.” (Antoine de Saint-Exupéry – A kis herceg) 

  

http://www.szerelmes-idezetek.hu/szerzo/Antoine_de_Saint-Exup%E9ry
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MÁTYUS ALEXANDRA 
 

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

Állandó lakhely:  Tatabánya 

Tagság státusza:  Belsős tag 

Asztaltársaságok: Büntetőjogi Asztaltársaság 
(2010/2011) 

Tagság kezdete: 2010. szeptember 

 
Szakkurzusok 

− Dr. Karácsony Gergely: Szakkollégiumi Alapozó kurzus, 
− Dr. Madarász Judit: ügyvédi szakkurzus (egyéni). 

Nyelvtudás: 
Angol nyelvből középfokú „C”típusú nyelvizsgával rendelkezem, emellett 
társalgási szinten beszélem a francia nyelvet. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Mindenekelőtt a bűnügyi tudományok (büntetőjog, kriminológia), azon 
belül leginkább a fiatalkorúakkal kapcsolatos büntetőjogi szabályozás, to-
vábbá az ügyész szerepe a büntetőeljárásban. 
Ezenkívül még a közigazgatási jog felé mutatok érdeklődést. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
2008. tanév eleje: visegrádi konferencia 
(Grosschmid Béni: Werbőczy és az angol jog) 
Büntetőjogi Asztaltársaság keretében írt dolgozat 

Néhány szó magamról: 
Harmadéves joghallgató vagyok, aki az egyetem és a tanulás mellett szereti 
a képzőművészettel, festészettel és egyéb olvasnivalóval tölteni az idejét. 
Azért választottam a jogi pályát, mert felelősségteljes embernek tartom 
magam, aki olyan felelősségteljes hivatást szeretne űzni, amely a társada-
lom egészének javát szolgálja.  
Hiszek abban, hogy a jog és azon belül is annak számomra legizgalmasabb 
területe a büntetőjog, erre mindig is tökéletes eszköz volt az olyan emberek 
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számára, akik életcéljukként a társadalom megjavításának idillisztikus áb-
rándja érdekében akarnak munkálkodni. Mert aki csupán pénzkereseti for-
rásként tekint erre az életpályára, azok valamit nem vettek észre a jogsza-
bályok sorai között, méghozzá az emberi sorsokat. 
A praxist már régóta űző jogászok ezeket a kiforratlan gondolatokat talán 
megmosolyogják, én mégis remélem, hogy e szenvedély az idő haladtával 
nem fog alábbhagyni.  
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DR. PALATINUS DIÁNA 
 

Születés helye, ideje: Budapest, 1986. január 6. 

Állandó lakhely: Békés 

Tagság státusza: Belsős tag 

Asztaltársaság(ok): Büntetőjogi Asztaltársaság 

Tagság kezdete: 2007. szeptember 

 

Szakkurzusok 
− Dr. Smuk Péter: Szakkollégiumi Alapozó kurzus, 
− Dr. Böröcz Szabolcs – Dr. Rákosfalvy Zoltán: Ügyvédi szakkurzus, 
− Dr. Csörgits Lajos: Városházi szakszeminárium, közbeszerzések jo-

ga, 
− Dr. Vajda Edit: Bírósági szakszeminárium (két félév), 
− Dr. Nagy Rita: Közigazgatási jogi szakkurzus. 

Nyelvtudás 
Még a gimnáziumi évek alatt szereztem meg a középfokú szóbeli nyelv-
vizsgámat francia nyelvből, ezt követően 2006-ban angol nyelvből tettem 
középfokú C típusú nyelvvizsgát. Terveim között szerepel nyelvismeretem 
fejlesztése, szakmai nyelvvizsga megszerzése, valamint egy újabb idegen 
nyelv elsajátítása. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Leginkább a büntetőjog és a hozzá kapcsolódó büntetőeljárás jogi kérdések 
érdekelnek. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
A szakkollégiumi tagságom kezdetén a Felvételi Bizottság tagja voltam, 
majd később a Diák Bizottság tagjaként igyekeztem hasznosan tevékeny-
kedni. Az egyetemi évek alatt szívesen vettem részt a Büntetőjogi, illetve a 
Közigazgatási jogi Tudományos Diákkör keretében szervezett előadásokon 
és szakmai programokon. 
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Néhány szó magadról 

2011. június 25-én vettem át a jogi diplomámat, aminek nagyon örültem, de 
ezzel sajnos a szakkollégiumi tagságom véget ért.  
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PATAKI ANITA 
 

Születés helye, ideje: Esztergom, 1989. június 18. 
Állandó lakhely: Lábatlan, Somogyi B. u. 21. 

Tagság státusza: Belsős tag 

Asztaltársaság(ok): Társadalomtudományi Asz-
taltársaság (2009-2010). Büntetőjogi Asztaltársaság 
(2010-2011) 

Tagság kezdete: 2009. szeptember 

Szakkurzusok 
− Dr. Karácsony Gergely: Szakkollégiumi Alapozó kurzus, 
− Kovács Tamás: Területfejlesztési szakkurzus, 
− Dr. Vajda Edit: Bírósági szakszeminárium. 

Nyelvtudás 

Gimnáziumi tanulmányaim során angol nyelvből középfokú „C” típusú 
nyelvvizsgát szereztem. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Leginkább a büntető anyagi jog és eljárásjog áll hozzám közel, de termé-
szetesen nyitott vagyok másra is. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
2009 nyarán részt vettem a Nyári Egyetem szervezésében. A szakkollégi-
umban korábban a Társadalomtudományi Asztaltársaság tagja voltam, 2010 
őszén pedig a Büntetőjogi Asztaltársasághoz csatlakoztam. 2010-ben abban 
a megtiszteltetésben részesültem, hogy szakkollégista társaimmal együtt 
szerzőként vehettem részt abban a sikeres csoportmunkában, amelynek 
gyümölcse A Batthyány Lajos Szakkollégium Tanulmánykötetének megje-
lenése lett. A szakkollégium keretében szakmai programok, konferenciák 
szervezésében és lebonyolításában segédkeztem.  

Néhány szó magadról 

A diploma megszerzését követően bíróságon szeretnék dolgozni. Ennek 
érdekében törekszem jó eredményeket elérni és minden tőlem telhetőt meg-
tenni.  



 

60 

A szakkollégiumba évfolyamtársaim javaslatára jelentkeztem, akik azóta 
nemcsak évfolyamtársakat, hanem barátokat is jelentenek számomra. Vé-
leményem szerint a szakkollégium tagjai egy összetartó közösséget alkot-
nak mind a szakmai, mind a társasági élet tekintetében. Jelentős motivációt 
jelent a tanulásban, óriási lehetőség a szakmai fejlődésre és mindezt kiváló, 
színvonalas körülmények között nyújtja. 

Szeretnék ebben a szakmában sikeres és boldog emberként érvényesülni. 
„A boldogság az egész más eset.” – énekelte Tolnay Klári. A színművész-
nőnek a közönség szeretete, a taps jelentette mindezt. Nekem apróságok, 
élmények, a barátaimmal és a családommal töltött szabadidős tevékenysé-
gek, egy színházi előadás, egy jó könyv, új emberek megismerése és persze 
az a pillanat, amikor a szellemi erőfeszítés gyümölcse megszületik. Ezek is 
a szép pillanatok közé tartoznak. Mindenkinek más élmények jelentik ezt, 
annyi azonban közös, hogy minden ember életében nagyon fontosak ezek a 
pillanatok, hiszen erőt adnak, feltöltenek, segítenek orientálódni a cél felé, 
mert az élet tengerén – Michel de Montaigne szavaival élve – „Semmilyen 
szél nem jó annak, kinek nincs célul kiszemelt kikötője.” 
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PÁKOZDI ALEXANDRA 
 

Születés helye, ideje: Győr, 1988. 08. 03. 

Állandó lakhely:  Győr, Babits Mihály utca 34. 

Tagság státusza:  Külsős tag 

Asztaltársaság(ok): Polgári Jogi Asztaltársaság 
(2009-2010); Büntető Eljárásjogi Asztaltársaság 
(2010-2011) 

Tagság kezdete: 2009. április 

 

Szakkurzusok 
− Dr. Csörgits Lajos: Közbeszerzések joga szakkurzus, 
− Dr. Vajda Edit: Bírósági szakszeminárium, 
− Dr. Pardavi László – Dr. Szegedi András: Okiratszerkesztés. 

Nyelvtudás 
Angol és német nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgát szereztem 
még középiskolás éveim alatt. Egyetemi éveim alatt elkezdtem angol 
nyelvből a jogi szaknyelv elsajátítását, melyet a későbbiekben legalább 
középszintre szeretnék fejleszteni. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Alapvetően mindenre nyitott vagyok, de a szívemhez a legközelebb az uni-
ós jog, valamint a nemzetközi jog áll. Büntetőjogon belül legfőképp a fia-
talkorúakkal, illetve az eutanáziával kapcsolatos kérdések foglalkoztatnak. 
Polgári jogon belül pedig a cégek jogi helyzete keltette fel leginkább az 
érdeklődésemet.  

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
Az ELSA Győr Egyesület alapító tagja vagyok, valamint 2010. tavaszától 
2011. tavaszáig én töltöttem be a pénzügyi alelnöki tisztséget. 
A 2009/10-es tanév második félévében a helyi TDK-n indultam büntető 
jogi témában: „Az önrendelkezéshez való jog-avagy célkeresztben a kegyes 
halál dilemmája” című dolgozatommal. 
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A 2010/11-es tanév első félévében ismét indultam a helyi TDK-n cégjogi 
témában: „Vajon a csődeljárás új szabályai szolgálják a hitelezők érdeke-
it?” című dolgozatommal. 
A 2011. április 18-20. között Pécsen megrendezett XXX. Jubileimu OTDK 
Állam-és Jogtudományi Szekció, Pénzügyi Jog II. Tagozatában „A short 
ügylet és szabályozásának perspektívái” című pályamunka opponensi érté-
kelését láttam el. 
Ez év tavaszán részt vettem a Pozitív Sokk Közhasznú Egyesület alapításá-
ban, s júniustól a pénzügyi alelnökként ellátom az egyesület pénzügyi teen-
dőit. 
Mint Szakkollégista részt vettem a mentorprogramban mentorként, amely-
nek keretében 2 „gólyát” „terelgettem”, elmondtam az eddigi egyetemi 
évekkel kapcsolatos tapasztalataimat, javaslatokat adtam vizsgákkal, tanu-
lással, tanárokkal kapcsolatban, segítettem őket a TO-s, s más ügyintézés 
kapcsán.  
Mint a Szakkollégium Felvételi Bizottság tagja, illetve előbb a polgári jogi, 
jelenleg pedig a büntető eljárásjogi asztaltársaság titkáraként is próbálok 
hasznos tagja lenni a szakkollégiumnak. 

Néhány szó magadról 
Tanárcsaládból érkező joghallgató vagyok, aki szabadidejében szeret ol-
vasni, jógázni, gitározni, zongorázni, valamint érdekel a numerológia is. 
Az egyetem mellett innovációs menedzseri végzettséget is szereztem. Sze-
rencsére van lehetőségem a tanultakat a gyakorlatban is alkalmazni, mivel a 
családi vállalkozásunkban a menedzseri tevékenységet folytathatom.  
Véleményem szerint ez nagyon jó lehetőség számomra, mert sok olyan 
dolgot tapasztalhatok a gyakorlatban, amit előtte csak az egyetemi órákon 
hallhattam, pl.: pályázatmenedzselés, európai szabadalmaztatási eljárás, 
házi pénztár vezetés stb. 
Bízom benne, hogy az itt tapasztaltak hasznos belépők lesznek a nagybetűs 
Életbe. 
Mottóm: 
„A labirintus olyan, akár az élet. Bármelyik úton indulsz el, sohasem tud-
hatod, célhoz vezet-e, vagy zsákutcába jutsz...? De aki bölcs és kitartó, no 
és van elég ereje is, az végül rátalál a helyes útra, és még idejében eléri 
azt, amire vágyott.” 
       /Nemere István/ 
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PONGRÁCZ ALEX 
 

Születés helye, ideje: Győr, 1987. március 28.  

Állandó lakhely: Győr, Szigethy Attila út 92. 

Tagság státusza: Külsős tag 

Asztaltársaság(ok): Közigazgatási és Alkot-
mányjogi Asztaltársaság (2010-2011).  

Tagság kezdete: 2010. szeptember 

 

Szakkurzus 
− Dr. Pardavi László – Dr. Szegedi András: Okiratszerkesztés. 

Nyelvtudás 
Német nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgát szereztem a gimnáziu-
mi tanulmányaim során, ám ez a nyelvismeret mára már frissítésre szorul. 
A továbbiakban szeretném gyarapítani az angol nyelvből szerzett ismerete-
imet. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 

Már az egyetemi tanulmányaim kezdetén nyilvánvalóvá vált számomra, 
hogy a közjogi diszciplínák érdekelnek fokozottabban. Első ízben az al-
kotmányjogi stúdium vált szimpatikusabbá, később a közigazgatási jog és a 
nemzetközi jog tudománya nyerte el tetszésemet.  

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
A 2009/2010-es tanévben az érdeklődő hallgatók számára több összejöve-
telt tartottam politológia klub néven. A találkozók alkalmával főként az 
alábbi témákról tartottam ismertetőket: a nemzeti és etnikai kisebbségi jo-
gok országgyűlési biztosa, a NATO mint nemzetközi szervezet felépítése és 
tevékenysége, illetve a női egyenjogúság kérdésköre. A Batthyány Lajos 
Jogász Szakkollégium 2009. évi, II. Hallgatói Konferenciáján tartottam első 
nyilvános előadásomat, „Magyary Zoltán, az emberközpontú közigazgatás 
prófétája” címmel. A Magyary Zoltán Közigazgatási Szakkollégium által a 
2010. március 24-én megtartott Magyary Zoltán emlékkonferencia alkal-
mával kiírt pályázaton első helyezést sikerült elérnem a „Korrupció: az 
ólomsúlyként ránk nehezedő teher” című pályamunkámmal. A 2010. április 
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16-án megrendezett VII. Országos Munkajogi Perbeszédversenyen a har-
madik helyezett győri csapat tagja voltam, alperesi minőségben. A Széche-
nyi István Egyetem 2010. november 24-i Tudományos és Művészeti Diák-
köri Konferenciáján két helyezést is sikerült elérnem: a Közigazgatási 
Szekcióban I. díjat nyertem „Az elektronikus állam: a polgárbarát közigaz-
gatás Eldorádója?” című előadásommal, a Magánjogi Szekcióban pedig II. 
díjat „Az állami beavatkozás és a társaságok a mediterrán diktatúrákban” 
című pályamunkámmal. A Pécsett szervezett 2011. évi, XXX. Jubileumi 
Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi 
Szekciójában az „Elektronikus állam: A polgárbarát közigazgatás Eldorá-
dója?” címmel mérettem meg magamat. A budapesti Corvinus Egyetem, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem által 2011. április 26-án megrendezett II. Intézményközi Nemzet-
közi Jogi Jogesetmegoldó Versenyen III. helyezést sikerült elérnem. Mind-
ezek mellett a 2010. évi őszi tanévtől kezdődően a Közigazgatási Tudomá-
nyok Tanszék demonstrátora voltam, illetve a közigazgatási és alkotmány-
jogi asztaltársaság titkáraként próbálom koordinálni a társaság tudományos 
tevékenységét.  

Néhány szó magadról 
Mindig is humán érdeklődésű voltam, kiemelten érdekel a magyar történe-
lem, közelebbről a két világháború közötti folyamatok elemzése.  
Magaménak érzem Széchenyi István örökérvényű gondolatait, miszerint 
egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik, ezért is tartom 
kiemelten fontosnak a hallgatói kutatói műhelyek létét és a saját szerény 
lehetőségeimmel magam is szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy az egyetem 
berkein belül prosperáló tudományos élet alakulhasson ki. 
A jogi diploma megszerzését követően szívesen tanulnék és kóstolnék bele 
az oktatói életpálya rejtelmeibe, céljaim között szerepel a PhD fokozat 
megszerzése. A 2011-ben alakult Pozitív Sokk Közhasznú Egyesület alapí-
tó tagja vagyok. Az egyesület céljai között szerepel a fogyatékkal élő em-
berek társadalmi integrációjának elősegítése és optimizmusuk növelése.  
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RÁCZ DIÁNA 
 

Születés helye, ideje: Budapest, 1989.09.18 

Állandó lakhely: Budapest,1213.Horgász.u. 2. 

Tagság státusza: Belsős tag 

Asztaltársaság (ok):  Magyarország soros elnök-
sége 2011 Asztaltársaság (2009). Büntetőjogi Asz-
taltársaság (anyagi) 2010. 

Tagság kezdete: 2009. szeptember 

Szakkurzusok 
− Dr. Karácsony Gergely: Szakkollégiumi Alapozó kurzus, Pályázatíró 

szakkurzus, 
− Dr. Nagy Rita: Közigazgatási jogi szakkurzus, 
− Dr. Vajda Edit: Bírósági szakszeminárium. 

Nyelvtudás: 
Angol és latin nyelvből középfokú „c” típusú nyelvvizsgával rendelkezem, 
ógörögül alap szinten olvasok és fordítok, és folyamatban van a francia 
nyelv elsajátítása is. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Elsősorban a büntetőjog és a közigazgatási jog érdekel, de nyitott vagyok 
minden, számomra még ismeretlen jogterületre. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
A szakkollégiumi rendezvények és események szervezésében erőmhöz 
mérten segítek és a közös sütögetések alkalmával (bográcsozás) pogácsával 
segítek az „éhező” szakkollégistáknak. 

Néhány szó magadról 
Vidám és pozitív szemléletű ember vagyok, akit ha kudarc is ér, nem adja 
fel soha, mert mindig van kiút. A szakkollégium az, ahol ugyan ilyen gon-
dolkodású emberekre találtam és ennél jobb közösséget el sem tudok kép-
zelni! Örülök, hogy a tagja lehetek egy ilyen remek csapatnak!  
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RONCZ DIÁNA 
 

Születés helye, ideje: Győr, 1989. május 24. 

Állandó lakhely:  Győrladamér, Kossuth utca 
24. 

Tagság státusza:  Külsős tag 

Asztaltársaságok:  Büntetőjogi Asztaltársaság 
(2009-2010), Büntető Eljárásjogi Asztaltársaság 
(2010-2011) 

Tagság kezdete:  2009. április 

Szakkurzusok 
− Dr. Vajda Edit: Bírósági szakszeminárium (2009-2011). 

Nyelvtudás: 
Németből középfokú „C” nyelvvizsgával rendelkezem, a közeljövőben 
angolból hasonló szintű nyelvtudás megszerzése a cél. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Elsősorban a büntetőjog és a büntető eljárásjog területe iránt érdeklődöm. 
Az anyagi jogi részből az élet elleni, illetve a nemi erkölcs elleni bűncse-
lekmények területe, míg eljárásjogból a nyomozással, vádemeléssel és bi-
zonyítással kapcsolatos kérdések foglalkoztatnak a leginkább. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
2009 és 2010 között a Bűnügyi Tudományok Tanszékének demonstrátora. 
Ugyanebben az időszakban részt vettem a szakkollégium mentori program-
jában. 

Néhány szó magadról: 
Szabadidőmet baráti vagy családi körben töltöm, ha mégsem, akkor vagy 
olvasok, vagy kedvenc kisállataimmal foglalkozom. A jog mellett szívesen 
tájékozódom a pszichológián belül, kikapcsolódásképpen is sokszor kerül 
ilyen témájú könyv vagy folyóirat a kezembe. Úgy gondolom, hogy bár a 
jog alapvetően racionális hozzáállást kíván, fontos, hogy mellette emocio-
nálisan is emberek tudjunk maradni.  
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SZABÓ ENIKŐ 
 

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

Állandó lakhely: Eplény, Gyöngyvirág u. 1. 

Tagság státusza: Külsős tag 

Asztaltársaság(ok): Jogtörténeti Asztaltársaság 
(2010-2011) 

Tagság kezdete: 2010. szeptember 

 

Szakkurzusok 
− Dr. Karácsony Gergely: Szakkollégiumi Alapozó Kurzus. 

Nyelvtudás 
Középiskolai éveim alatt angol nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizs-
gát tettem, ezenkívül német és latin nyelvet is tanultam. Az angol nyelvtu-
dásomat az egyetemi éveim alatt szeretném szinten tartani, illetve szakmai 
irányban továbbfejleszteni. 
Ha jövőbeni munkám végzéséhez további nyelvismeret elsajátítására lesz 
szükségem, nyitottan állok a feladat elé. 

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. A jog átfogó megismerése után 
lehet egy adott szakterületre fókuszálni, az ismereteket specializálni és 
esetlegesen tudományos kutatómunkát végezni.  
Másodéves joghallgatóként jelenleg a büntetőjog áll legközelebb hozzám, a 
2011. évi pécsi OTDK-n opponensi munkámat is e téren végeztem. Har-
madéves egyetemi tanulmányaim és a szakkollégiumi szakkurzusok segít-
ségével reményeim szerint megtalálom azt a területet, amelyet a szakmai-
tudományos érdeklődési köröm középpontjába állíthatok.  

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
Az Egyetemen 2010 óta az ELSA Győr Egyesület (The European Law 
Students’ Association Győr) tagjaként majd választott rendezvényszervező 
alelnökeként tevékenykedem. A Szakkollégiumunkba 2010 őszén kaptam 
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meghívást, melynek azóta is tagja vagyok. A Jogtörténeti Asztaltársasá-
gunk Szerződési felelősség a római jogban c. tanulmányának társszerzője 
vagyok. A Szakkollégium szakmai előadásain, rendezvényein és közösség-
építő szabadidős programjain rendszeresen és szívesen veszek részt. 

Néhány szó magamról 
A tanulás melletti kevés szabadidőmet elsősorban a családommal és a szá-
momra fontos emberekkel töltöm. Szeretek olvasni, sütni-főzni, 
íjjászkodni, fotózni, röplabdázni és kirándulni. Környezetem alaposnak, 
megbízhatónak és kitartónak ismer. 
Véleményem szerint a tudásalapú modern társadalmunkban nem elég csu-
pán a jó tanulmányi eredmény egy adott szakterületen, ennél többet kell 
nyújtanunk, ezért fontosnak tartom a sokoldalú ismeret és gyakorlat elsajá-
títását, megszerzését. 
 
„Csak az talál, aki egész lelkével keres és csak az előtt nyílik meg a tudás 
ajtaja, aki minden erejével döngeti.” 
                                                                      (S. Maugham) 
 
„Sapienti sat.” 
                             (Plautus) 
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SZABÓ MÓNIKA 
 

Születés helye, ideje: Győr, 1990. június 19. 

Állandó lakhely: Győrzámoly, Széchenyi u. 
10/a 

Tagság státusza: Külsős tag 

Asztaltársaság(ok): Büntetőjogi Asztaltársaság  

Tagság kezdete: 2010. szeptember 

 

Szakkurzusok 
− Dr. Karácsony Gergely: Szakkollégiumi Alapozó kurzus. 

Nyelvtudás 
Angol nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgát szereztem még a gim-
náziumban.  
Céljaim között szerepel egy másik idegen nyelv megtanulása, illetve nyelv-
vizsga megszerzése is, valamint angol nyelvből szeretnék a felsőfokú 
nyelvvizsgát tenni. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Elsősorban a magyar közigazgatási jog és az alkotmányjog érdekel. Leendő 
negyedéves joghallgatóként igyekszem nyitott maradni a világ dolgai iránt. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
2009 tavaszán Kállay István professzor úr szervezésében Visegrádon, 
Grossmied Béni emlékére szervezett konferencián vettem részt. Ez volt az 
első lehetőség arra, hogy nagyobb közönség előtt prezentáljunk.  

Néhány szó magadról 
Szabadidőmben igyekszem minél több időt együtt tölteni a családommal és 
a barátaimmal. Emellett rengeteget olvasok, elsősorban szépirodalmi mű-
veket. Szívesen járok színházba, moziba. Ha időm és energiám engedi, 
sportolok valamit, gyakran járok aerobic órákra. Nagy örömömre szolgált, 
amikor felvételt nyertem a Szakkollégiumba, remek érzés egy ilyen jó csa-
patnak a tagja lenni. A következő félévtől kezdve szeretnék még több szak-
kurzuson részt venni, hiszen most, mint „friss” szakkollégista még nem volt 
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erre lehetőségem. Úgy vélem a különböző szakmai programok, kurzusszerű 
foglalkozások nagyban hozzájárulnak az ember későbbi pályafutásához.  
A jogi diploma megszerzése után szívesen dolgoznék valamely cég jogta-
nácsosaként vagy akár a közigazgatásban is.  
Végül egy számomra kedves idézettel zárnám soraimat: 
 
„ A legnagyobb hősiesség, megmaradni munkád mellett, akármit szól is 
ahhoz a világ. S ennél is igazibb hősiesség, megsemmisíteni munkádat, ha 
úgy érzed, nem tudtad tökéletesen megcsinálni az, amire önmagaddal szer-
ződtél.” 

(Márai Sándor) 
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SZENTGYÖRGYVÁRI TAMÁS 
 

Születés helye, ideje: Szombathely, 1991. október 
3. 

Állandó lakhely:  Szombathely, Rumi út 193. 

Tagság státusza:  Belsős tag 

Asztaltársaság: még nem voltam tagja asz-
taltársaságnak 

Tagság kezdete: 2011. március 

Nyelvtudás 
Német nyelvből középfokú, „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezem, ame-
lyet a gimnáziumi éveim alatt szereztem. Terveim között szerepel a felső-
fokú nyelvvizsga megszerzése német nyelvből, valamint a német jogi szak-
nyelv megismerése. Angol nyelvből középszintű érettségit tettem. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Tanulmányaim során eddig elsősorban a jogtörténeti tárgyakkal ismerked-
tem meg, s ezek közül a római jog érdekelt legjobban. Érdeklődési köröm-
be tartoznak még az alkotmányjog területéről az állampolgársággal, hata-
lommegosztással foglalkozó kérdések. Szeretnék TDK munkát készíteni a 
magyar jogtörténet témakörében. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
Egyetemi tanulmányaim kezdetétől részt vettem a szakkollégiumi mentor-
programban, amelynek köszönhetően sikerült zökkenőmentesen beillesz-
kednem a hallgatók közösségébe, illetve tudományos ismereteim is gyara-
podtak. 2011 márciusában nyertem felvételt a szakkollégiumba. Részt vet-
tem az egyetemi házi versenyeken latin nyelvből és magyar jogtörténetből. 

Néhány szó magadról 

Szakkollégiumi tagságom lehetőséget nyújt arra, hogy tudományos ismere-
teim bővítése mellett egy olyan közösséghez is tartozzak, amelynek érték-
rendje kimagasló. Hangsúlyt fektetek a tananyag minél alaposabb elsajátí-
tására, igyekszem körültekintően utána olvasni a felmerülő kérdéseknek. 
Több könyvtárnak is tagja vagyok. A jogtudomány mellett érdekelnek a 
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belpolitikai történések is. Az ilyen témájú cikkeket mind az interneten, 
mind pedig a különböző folyóiratokban rendszeresen olvasom. 

Szabadidőmben szívesen töltöm időmet barátaimmal, szaktársaimmal. Sze-
retek kirándulni és sportolni, valamint sportközvetítéseket nézni. 
Terveim között szerepel az egyetem sikeres elvégzése, de még nem körvo-
nalazódott bennem pontosan, hogy a jog melyik területén szeretnék dol-
gozni. 
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SZILI-KIS ÁDÁM 
 

Születés helye, ideje: Mosonmagyaróvár, 1989. 
január 1. 

Állandó lakhely: Kisbajcs, Kismező u. 11. 

Tagság státusza: Belsős tag 

Asztaltársaság(ok): Bűnügyi Tudományok Asz-
taltársasága 

Tagság kezdete: 2009. április 

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. A következő év 
során kezdem el feleleveníteni a mélyen rejtőző tudásomat. A későbbiek 
folyamán szeretnék megtanulni még egy nyelvet, jelenleg a francia a leg-
esélyesebb. 

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. Továbbá most szeretném felfedezni 
a szerződések jogát, ezen belül pedig a gyakorlatban alkalmazott szerződé-
sek érdekelnek. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
Az egyetemen immár második 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 
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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 
vagyok, de emellett igyekszem kivenni a részem a Szakkollégium vezeté-
séből és folyamatos fejlesztéséből. Mindezek mellett mint a szakkollégiumi 
mentorprogram mentora, illetve a Bűnügyi Tudományok Asztaltársaságá-
nak titkáraként tevékenykedem. 
Az egyetem hírnevet 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 
működés 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 ambíciózus joghallgatók szakmai előrelépését. 
 
„Az élet egyetlen célja, hogy azok legyünk, akik vagyunk, és azzá legyünk, 
akik lehetünk.” 
Robert Louis Stevenson 
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TÓTH ANDREA 
 

Születés helye, ideje: Székesfehérvár, 1989.09.28 

Állandó lakhelye:  Lepsény, Ifjúság utca 1/A 

Tagság státusza:  Belsős tag 

Asztaltársaság:  Eu jogi esettanulmányok 
(2010-2011) 

Tagság kezdete:  2010. szeptember 

 

Szakkurzusok: 

− Dr. Karácsony Gergely: Szakkollégiumi Alapozó kurzus. 

Nyelvtudás: 
Francia nyelvből általános középfokú írásbeli nyelvvizsgával rendelkezem, 
ezen kívül még angol nyelven beszélek. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Érdeklődési körömet az Európai Unió képezi, azon belül is a bővítéssel 
illetve a döntéshozatallal kapcsolatos kérdések. A csatlakozási tárgyalások 
során Törökország helyzetét kísértem kellő figyelemmel, mivel ezt a témát 
választottam a szakdolgozatom témájának. 

Néhány szó magadról 
Talán a kíváncsiság és az őszinte jelzővel tudnám magam a legjobban jel-
lemezni. Minden érdekel, ami körülöttem történik: szeretek tájékozott és 
naprakész lenni az élet minden területén, de ez 100%-ig sohasem lehetsé-
ges. 
Szabadidőmben szeretek utazni, világot látni, olvasni vagy csak a baráta-
immal és családommal lenni. Számomra mindennél fontosabb a családom. 
Alapelvemként az vallom, hogy az ember saját álmainak és céljainak eléré-
sében csak saját magára számíthat és erről az „útról” senki sem tántoríthatja 
el, ha kellő alázattal rendelkezik. 
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TRENYISÁN MÁTÉ 
 

Születés helye, ideje: Ózd, 1990. március 5. 

Állandó lakhely: Győrladamér, Hunyadi u. 23. 

Tagság státusza: Külsős tag 

Asztaltársaság(ok): Jogtörténeti Asztaltársaság 
(2010-2011) 

Tagság kezdete: 2010. március 

 

Szakkurzusok 
− Dr. Karácsony Gergely: Szakkollégiumi Alapozó kurzus. 

Nyelvtudás 
Német nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgát tettem a középiskolai 
éveim alatt. Nyelvismeretem igyekszem a lehetőségekhez mérten alkal-
mazni és szinten tartani. A jövőben a német tudásom tovább szeretném 
fejleszteni szakmai szintre, ehhez párosulva pedig jogi szaknyelvvizsgát 
szeretnék tenni. Emellett a későbbiekben az angoltudásom is fejleszteni 
kívánom, és célom a középfokú nyelvvizsga megszerzése. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Érdeklődésem döntően a magánjog felé terel. Azon belül a szerződési jog-
hoz fűződő témák állnak előtérben. Emellett azonban fontosnak tartom 
kiemelni, hogy más jogterületektől sem zárkózóm el, és különösen érde-
kesnek találom a polgári jog és más jogágak határterületeit is. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
Az egyetemen 2010 óta a Jogtörténeti tanszék demonstrátoraként tevé-
kenykedem. 2009-től a Hallgatói Önkormányzat előbb megbízott, majd 
választott képviselőjeként tevékenykedem. A Szakkollégiumnak 2010 tava-
szától vagyok tagja. 2011-től a Szakkollégium Felvételi Bizottságának tag-
jaként igyekszem segíteni a munkát. Emellett a szakkollégiumi mentor-
programban, mint mentor tevékenykedem.  

Néhány szó magadról 
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Szabadidőmben szeretek azon személyekkel lenni, akik fontosak számom-
ra. Ezen emberekért szívesen kiállok bármikor. Kitartó embernek tartom 
magam, aki nem szokott megfutamodni az elé kerülő nehézségek elől. Ezt a 
tulajdonságot taksálom a legtöbbre. Véleményem szerint ugyanis az ember, 
kellő kitartás és alázat nélkül nem tudja megvalósítani a céljait. Szeretek 
szabadidőmben olvasni és fontosnak tartom, hogy kritikus szemmel szem-
léljem a világot. Az egyik legkedvesebb hobbim a labdarúgás, melynek 
sajnálatos módon az egyetemi elfoglaltságaim miatt egy ideje kevesebbet 
tudok hódolni.  
Úgy vélem minden embert megillet az alapvető tisztelet érdemeire való 
tekintet nélkül, ám a valódi megbecsülés alapja csak az érdem lehet. Fon-
tosnak tartom, hogy sokféle embert ismerjünk meg és ne csak meghatáro-
zott típusú emberekre koncentráljunk. Ebből a szemléletből fakadóan nem 
tartom magam zárkózott embernek és szívesen ismerek meg új embereket. 
A jogi diploma megszerzése után ügyvédi pályára szeretnék lépni. Terveim 
között szerepel szakjogászi képzettség megszerzése is. 
A Szakkollégium tevékenységét fontosnak érzem a tehetséggondozás és a 
tudás megszerzése és elmélyítése szempontjából. Véleményem szerint a 
magyar jogi oktatás komoly hiányossága a gyakorlatiasság mellőzése. Ezen 
hiányosság orvoslására szolgálhatnak bizonyos szakkurzusok. A Szakkol-
légiumon belül egy remek közösséget ismertem meg, ahol megvan a kellő 
összhang, ami a hatékony működéshez alapjául szolgálhat.  
Végezetül két idézettel fejezném be a bemutatkozásomat, melyeket a mot-
tómnak is tekintek: 
 
„Nem csak ahhoz kell bátorság, hogy az ember kiálljon és beszéljen, hanem 
ahhoz is, hogy leüljön és meghallgassa a másikat.”  

(Sir Winston Churchill)  
 

„Vannak ellenségeid? Jó. Ez azt jelenti, hogy valamikor, valamit felépítet-
tél már az életedben!”  

(Sir Winston Churchill) 
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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 

Asztaltársaság(ok): még nem voltam tagja asz-
taltársaságnak. 

Tagság kezdete: 2011. március 

 

Szakkurzusok 
− Még nem vettem részt szakkurzuson. 

Nyelvtudás 
Középfokú „C” típusú nyelvvizsgám van német nyelvből, azonban ritkán 
használom a nyelvet, és így egy kis felfrissítésre szorul. 
Angolul még középiskolában tanultam, 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 első év után még nincs teljesen kialakult képem arról, hogy a jövőben 
melyik szakterület kerül majd az érdeklődésem középpontjába. Elgondolá-
saim természetesen vannak, de ezek még nagyon könnyen változhatnak. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
Mivel a szakkollégiumnak csak nemrégiben lettem tagja, ezért még nincse-
nek jelentősebb szakkollégiumi tevékenységeim, de ez nem azt jelenti, 
hogy ez a későbbiekben is így maradna. Ellenkezőleg, szeretnék aktívan 
részt venni a szakkollégium életében, szívesen részt vennék akár a mentor-
programban, akár másban is, de ez majd még kialakul. 

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 szeretnék a családi vállalkozásba beszállni, majd lehetőség 
szerint tovább is vinném. 
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Szabadidőmet szívesen töltöm a párommal, a családommal és a barátaim-
mal. Szeretek utazni, új dolgokat megismerni és olvasni. 
Nagyon örülök, hogy részt vehettem a szakkollégium mentorprogramjában, 
és így felvételt is nyerhettem. A későbbiekben szeretnék aktívan tevékeny-
kedni, ahogy egy igazi szakkollégistához illik. 
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TÜŰ-SZABÓ NORBERT 
 

Születés helye, ideje: Győr, 1990. március 31.  

Állandó lakhely: Győr, Bartók Béla u. 46.  

Tagság státusza: Külsős tag 

Asztaltársaság(ok): Közigazgatási és Alkot-
mányjogi Asztaltársaság (2011) 

Tagság kezdete: 2010. március 

 
Nyelvtudás 
Angol és német nyelvből egyaránt középfokú C típusú nyelvvizsgával ren-
delkezem. Nyelvtudásomat szeretném jogi szaknyelvi ismeretekkel bővíte-
ni, és felsőfokú nyelvvizsgát is szerezni. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Elsősorban a polgári jogi vonatkozású kérdések foglalkoztatnak, úgy, mint 
a jogképesség és cselekvőképesség szabályai, a tulajdonjog keletkezése és 
megszűnése, a tulajdonjog tartalma és védelme, valamint a birtok és a bir-
tokvédelem témakörei. Ezenfelül a közjog is nagyon tetszik, melyen belül 
leginkább az államszervet felépítése érdekel. Szabadidőmben szívesen ta-
nulmányozom az új alkotmányt és keresem benne a változtatásokat.  

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
Egyik ismerősömtől hallottam arról, hogy az AIESEC Győr egy összetartó 
és jó csapat, ezért 2011 őszétől szeretnék belépni ebbe. Már az előző tanév-
től szerettem volna demonstrátori tisztséget betölteni, de ez sajnos önhibá-
mon kívül meghiúsult. Ezen elképzelésemet továbbra is fenntartom, ismét 
pályázni szándékozom demonstrátori pozícióra.  

Néhány szó magadról 
Pedagógus családból származom, már nagypapám is egy életen át oktatás-
sal foglalkozott. Édesanyám szintén ezt a pályát választotta, így gyermek-
koromtól magamba ívódott annak szépsége, nehézsége, fontossága. Társa-
imnak mindig is szívesen segítettem akár tanulási, akár más problémával 
fordultak hozzám. Affinitást érzek arra, hogy az oktatói pályát válasszam, 
de ehhez még nagyon sok tanulmányt kell folytatnom. Eddigi céljaimat 
mindig megvalósítottam, hiszek benne, hogy ezután is így lesz.   
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DR. ZSIRAI BERNADETT 
 

Születés helye, ideje: Sopron 1987. augusztus 29. 

Állandó lakhely: Sopron, Mikoviny út 64. 

Tagság státusza: Belsős tag 

Asztaltársaság(ok): Cégjogi Asztaltársaság, Bün-
tetőjogi Asztaltársaság  

Tagság kezdete: 2007. május 

 
Szakkurzusok 

− Dr. Smuk Péter: Szakkollégiumi Alapozó kurzus, 
− Dr. Smuk Péter – Dr. Karácsony Gergely:Közjogi disputa, 
− Dr. Böröcz Szabolcs – Dr. Rákosfalvy Zoltán: Ügyvédi szakszeminá-

rium, 
− Dr. Csörgits Lajos:Választójogi szakszeminárium, 
− Dr. Csörgits Lajos:Közigazgatási szakszeminárium, 
− Kovács Tamás: Területfejlesztési szakkurzus, 
− Dr. Nagy Rita: Közigazgatási jogi szakkurzus. 

Nyelvtudás 
Gimnáziumi éveim alatt angol és német középfokú „C” típusú nyelvvizsgát 
szereztem, ezt a tudást a későbbiekben bővíteni szeretném. 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör 
Elsősorban a büntetőjog és a közigazgatási jogi ránt érdeklődöm, de nyitott 
vagyok mindenre. 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység 
Három évig a Kollégium Felvételi Bizottságának oszlopos tagja voltam. 
Részt vettem a szakkollégium által szervezett „Central European Research 
Seminar” lebonyolításában (2008.február).2008 óta aktív tagja vagyok a 
Közigazgatási Tudományok Tanszék által szervezett diákkörnek.2008, 
2009,2010-ben elnyertem az UNIVERSITAS GYŐR Alapítvány ösztöndí-
ját. 2009-ben évfolyamelső voltam. 

Néhány szó magadról 
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A diploma megszerzését követően, olyan munkakört szeretnék betölteni, 
ahol kellőképpen ki tudok teljesedni, a saját és az egész társadalom haszná-
ra válni. 
Szabadidőben legszívesebben barátaimmal vagyok, akikkel nagyokat ki-
rándulunk, sportolunk, filmeket nézünk és vásárolunk. 
 
„Ha akarsz valamit, egy dolgot mindig tarts észben: senki sem érheti el 
kiszemelt célját, ha nem látja azt.” (Paulo Coelho) 
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TUDOMÁNYOS OLDALAK  
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ÚJABB LÉPÉS A GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉSI RENDSZER FELÉ 
 
A Batthyány Lajos Szakkollégium képzési rendszeréről már a kezdetektől 
fogva elmondható, hogy igyekezett enyhíteni a jogi oktatást máig érő azon 
kritikát, hogy a képzés jellegét tekintve messze áll a gyakorlattól, alacsony 
a gyakorlati képzési elemek aránya. 

A szakszemináriumok és szakkurzusok tekintetében egyaránt jellemző 
régóta, hogy a tematika az egyetemi oktatásban megszerzett elméleti, sza-
bályozási alapokra épülő többlettudás közvetítésének szándéka szerint épül 
fel. Míg a szakkurzusok az egyes újszerű kérdések szakmai-elméleti vonat-
kozásaira, rendszerszintű elemzésére irányulnak döntően, addig a szaksze-
mináriumok a gyakorlati problémák felé mozdulnak el, s ezzel már jóval a 
szakmai gyakorlat, illetve a későbbi elhelyezkedés előtt megismerteti a 
szakkollégiumi tagságot a joggyakorlat kérdéseivel, metódusaival és prob-
lémáival egyaránt. 

A szakkollégiumi képzési rendszer jellemzője, hogy úgy a szakkurzu-
sok, mint a szakszemináriumok vonatkozásában a kurzusvezetők általában 
gyakorlati tapasztalattal is bíró szakemberek, akik a kurzus keretein kívül is 
a tagság rendelkezésére állnak akár kérdéseik, akár hallgatói tudományos 
tevékenységük, szakmai orientációjuk tekintetében. 

A szakszemináriumok jellegüket tekintve a kis csoportos gyakorlati 
kurzusokkal azonosíthatók, így azok keretében rendszerint intézményláto-
gatás, tárgyaláslátogatás is megvalósul az egyes félévek során. A fennállás 
elmúlt tíz évére visszatekintve azt mondhatjuk, alapvető fontosságú volt e 
jelleg kialakításában a győri igazságszolgáltató és közigazgatási szervek 
fogadó- és segítőkészsége, hiszen a jogalkalmazó intézmények támogatása 
nélkül nem lenne módunk a szakszemináriumok gördülékeny működtetésé-
re. 

A képzési rendszerben aztán Farkas Ádám kezdeményezésére a 
2009/2010. évben indult el egy átalakulási folyamat a Győri Katonai 
Ügyészség közreműködésével, melynek eredménye az ún. egyéni kurzusok 
létrejötte lett a 2010/2011. évtől. 

Az egyéniesített kurzus célja a – főként harmad- és negyedéves – 
szakkollégisták által egyes szakmai-tudományos érdeklődésüknek megfele-
lő területen szerzett elméleti ismereteik gyakorlati érvényesülésének meg-
ismertetése, a szakmai gyakorlat előkészítése és a gyakorló jogászok tevé-
kenységébe való betekintés lehetővé tétele. Ennek megvalósulása érdeké-
ben az egyes szakkollégisták igényeinek megfelelően a Szakkollégium 
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vezetése hivatalos úton megkeresi a meghatározott intézményeket a Szak-
kollégisták fogadása érdekében. 

Látható tehát, hogy mindehhez elkerülhetetlenül szükséges, hogy le-
gyenek a hallgatóink fogadására nyitott jogalkalmazó intézmények, melyek 
partnerként jelennek meg a képzés ilyen jellegű színesítésével és a gyakor-
lati ismeretek átadásával kapcsolatban. Ilyen fogadóintézményként segítette 
Szakkollégiumunk képzését az elmúlt években: 
 

• a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság, 
• a Győri Nyomozó Ügyészség, 
• a Győri Városi Ügyészség, 
• a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, 
• a Győri Városi Bíróság, 
• a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szol-

gálata, 
• a Győri Katonai Ügyészség, 
• dr. Szilvágyi Attila ügyvéd, 
• dr. Madarász Judit ügyvéd, 
• és dr. Darnói Norbert ügyvéd. 

 
Az egyéni kurzusok hatékonysága abban rejlik, hogy a fogadó intézmények 
gyakorlati szakemberei egyrészről válaszolnak hallgatóink kérdéseire, más-
részről bevezetik szakkollégistáinkat a joggyakorlatba, harmadrészről pedig 
- lehetőségeikhez mérten - feladatokat adnak szakkollégistáinknak és egy-
úttal értékelik azok féléves tevékenységét. 

Innen nézve tehát az egyéni kurzusokat a szakmai gyakorlat előzmé-
nyeként, vagy inkább a szakmai gyakorlat korai megkezdéseként is értékel-
hetjük, és az a tapasztalatunk, hogy ezen kurzusok különösen jó hatással 
vannak szakkollégistáink szakmai szemléletfejlődésére, valamint későbbi 
hallgatói-tudományos tevékenységére is. 
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VIRIBUS UNITIS 
AVAGY EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A RENDŐRTISZTI FŐISKOLA SZENT 

GYÖRGY SZAKKOLLÉGIUMÁVAL 
 
Az elmúlt évek egyik fontos és meghatározó eseményének tartjuk a Rend-
őrtiszti Főiskola Szent György Szakkollégiumával való együttműködés 
létrejöttét, mely a korábbi előzményekre tekintettel 2011. június 29-én az 
Együttműködési Nyilatkozat kölcsönös megtételével vált hivatalossá. 

A két szakkollégium kapcsolata azonban ennél korábbi előzményekkel 
rendelkezik, s egészen a „20 év távlatából” című országos konferenciáig 
vezethető vissza, melyet Szakkollégiumunk szervezett és melyen moderá-
torként részt vett Dr. Németh Zsolt r. ezredes, a Rendőrtiszti Főiskola okta-
tója. Németh ezredes a rendezvény során örömmel és elismeréssel formált 
véleményt Szakkollégiumunk rendezvényéről és egyúttal jelezte felénk, 
hogy a Rendőrtiszti Főiskola Szakkollégiuma is megkezdte már működését, 
s örömére szolgálna, ha a kapcsolatfelvétel mielőbb megtörténne. Még ez 
alkalommal ezredes úr segítségével meginvitáltuk a Szent György Szakkol-
légium tagságát a soron következő Batthyány Summer School megtekinté-
sére, amelyen sajnos saját programjuk miatt nem tudtak részt venni. A két 
intézmény találkozása azonban nem váratott sokat magára, hiszen még 
2010 őszén dr. Anti Csaba László r. alezredes, igazgató úr meghívta Szak-
kollégiumunk tagjait egy két napos rendezvényre, melyet a Szent György 
Szakkollégium szervezett, melyen Szakkollégiumunk és a Pécsi Egyetem 
Óriás Nándor Szakkollégiumának tagjai vettek részt. 

A kétnapos, rendkívül jól szervezett és tartalmas program során a 
szakmai tapasztalatszerzés mellett módunk nyílt a rendőri szervek működé-
sének, illetve a Rendőrtiszti Főiskola intézményének mélyebb megismeré-
sére, s egyben a Szakkollégiumok közti kölcsönös tapasztalatcserére és 
ismerkedésre is. 

Az azóta is emlékezetes program zárásaként a szervezők és a résztve-
vők megállapodtak abban, hogy a rendezvényt hagyományteremtő jelleggel 
folytatják, és félévente a részes felek közti rotációban megszervezik. A 
búcsúzás – és részünkről a köszönetnyilvánítás – során emellett Anti Csaba 
László felvetette a Szakkollégiumok közti hivatalos együttműködés kialakí-
tásának gondolatát is, melyre mindannyian nyitottak voltunk. 

Ezt követően visszatérő egyeztetések zajlottak az együttműködés jel-
legéről, tartalmáról, s a nyilatkozattétel tervezett időpontjáról, körülményei-
ről. Szakkollégiumunk képviseletében Farkas Ádám választmányi elnök, 
míg a Szent György Szakkollégium részéről Szatmári Krisztina hallgatói 
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vezető és Anti Csaba László igazgató egyeztetett az együttműködés hivata-
lossá tételéről, melynek 2011 februárjában már kialakultak a körvonalai. 

Időközben a Pécsi Óriás Nándor Szakkollégium a Szent György Szak-
kollégium rendezvénye által teremtett hagyományt folytatva meghívta a 
korábbi résztvevőket Pécsre egy hasonlóan színvonalas és tartalmas, szin-
tén két napos programra, mely úgy hangulatát, mint tartalmát és szakmai-
ságát tekintve emlékezetessé vált a résztvevők körében. 

Az együttműködés következő állomása aztán a folyamatos kapcsolat-
tartás és előkészítés után megvalósuló aláírás volt 2011. június 29-én, 
melyre a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudo-
mányi Kar Deák Termében került sor a két szakkollégium tagsága mellett 
Dr. Szalay Gyula dékán, Dr. Barna Attila dékánhelyettes, a Győri Városi 
Ügyészség képviseletében Dr. Gaál Ildikó, valamint a kari Hallgatói Ön-
kormányzati vezetés jelenlétében. Dr. Szalay Gyula dékán, dr. Anti Csaba 
László igazgató és dr. Karácsony Gergely programigazgató köszöntője után 
az Együttműködési Nyilatkozatot a Szent György Szakkollégium részéről 
dr. Anti Csaba László r. alezredes, igazgató és Szatmári Krisztina hallgatói 
igazgató, míg Szakkollégiumunk részéről dr. Karácsony Gergely program-
igazgató és Farkas Ádám választmányi elnök írta alá. 

A hivatalos ceremóniát követően aztán Egyetemünk megújult campu-
sának és Győr városának bemutatása következett a Szent György Szakkol-
légium tagjai számára, s aztán a programot kötetlen beszélgetés és egy jó-
ízű ebéd, majd a Szent György Szakkollégium tagjainak hazaindulása kö-
vette. 
 
Az eseményről Szatmári Krisztina, a Szent György Szakkollégium hallga-
tói igazgatója a következőket írta: 
 
Szakmai együttműködés baráti alapokon 

2011. június 29-én kora reggel indultak útnak a Szent György Szakkollégi-
um tagjai Győr felé, hogy részesei lehessenek egy olyan pillanatnak, mely 
a szakkollégium addigi életében egyedülállónak számított. Korábbi közös 
programjainkon kialakult kölcsönös érdeklődést és közvetlen baráti légkört 
alapul véve arra az elhatározásra jutottak szakkollégiumaink vezetői, hogy 
a jövőbeni hatékony és eredményes kooperáció érdekében elindítják a 
szakkollégiumok „hivatalos” együttműködését is. Így kerülhetett sor 2011. 
június 29-én 10 órakor Győrben, a Széchenyi István Egyetem Batthyány 
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Lajos Szakkollégiuma és a Rendőrtiszti Főiskola Szent György Szakkollé-
giuma közötti Együttműködési Nyilatkozat aláírására. 

Fontosnak tartom megemlíteni ennek kapcsán, hogy a Nyilatkozat 
létrejöttéhez a tagok és vezetők kölcsönös szimpátiája mellett szükség volt 
arra is, hogy elköteleződjenek saját tudásuk, képzettségük fejlesztésén túl a 
közös cél érdekében végzett munka mellett is. Ezt alátámasztandó olyan 
példás történésekről számolhatunk be – már a Nyilatkozat aláírása előttről 
is -, melyek fundamentumául szolgáltak a későbbi aláírásnak. Elég itt a 
2010 novemberében a Szent György Szakkollégium rendezésében tartott 
kétnapos rendezvényre, vagy a 2011 áprilisában a pécsi Óriás Nándor 
Szakkollégium által rendezett szintén kétnapos találkozóra gondolni. 

Az Együttműködési Nyilatkozat számunkra annak kifejezését jelenti, 
hogy a jövőben is folytatni kívánjuk ezt a baráti alapokon nyugvó szakmai-
tudományos kooperációt. E tekintetben azt sem felejthetjük el, hogy szak-
kollégiumaink tagjai sorából kerülnek majd ki a jövő jogalkotói és jogal-
kalmazói, így közös érdekünk, hogy olyan szakértelemmel és ismeretekkel 
gazdagodva kerüljünk ki a munka világába, ami széles perspektívát és mi-
nőségi munkavégzést eredményez későbbi életünk során. Ehhez ideális 
lehetőségeket nyújt egy ilyen összefogás, ezért a jövőre nézve egyik alap-
vető célunkként fogalmazzuk meg kapcsolataink ápolását. Ez alatt értjük 
azt, hogy egymás munkáját a lehető legnagyobb mértékben elősegítsük – 
legyen az szakmai-tudományos, vagy egyéb jellegű -, valamint, hogy baráti 
kapcsolatainkat közös programok szervezésével is mélyítsük. 

Úgy gondolom, hogy a jövőbeni folyamatos és eredményes együtt-
működés elengedhetetlen feltétele az is, hogy a jövő szakkollégistáinak is 
átadjuk ezt a mentalitást, megismertessük velük az együttműködés célját, s 
elősegítsük, hogy mihamarabb a kollektív munka részeseivé és az előnyök 
élvezőivé válhassanak. 

 
Bízva a további sikeres együttműködésben: 

Szatmári Krisztina 
Hallgatói Igazgató 

Szent György Szakkollégium 
Rendőrtiszti Főiskola 

Budapest, 2011. szeptember 18. 
 
Bízunk abban, hogy ez a virágzó és eddig is sok eredményt felmutató 
együttműködés a jövőben tovább folytatódik, s később közös kutatásokban, 
rendezvényekben és más projektekben is alakot ölt. 
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„20 ÉV TÁVLATÁBÓL” 
GONDOLATOK EGY ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA 

MARGÓJÁRA 
 
Szakkollégiumunk 2010. március 26-án rendezte meg első, nagyszabású, 
országos szakmai konferenciáját, mely a „20 év távlatából” címmel valósult 
meg. A rendezvény létrejöttét támogatta a Deák Ferenc Állam- és Jogtu-
dományi Kar, valamint annak Hallgatói Önkormányzata is, így a hosszas 
előkészítő munka után a Szakkollégium a rendezvénnyel újabb forduló-
ponthoz érkezett történetében. 

A konferencia célja az volt, hogy a jogalkalmazás és jogalkotás elmúlt 
húsz évét a szakma és tudomány képviselőinek négy tagozatba rendezett 
előadásai és az előadásokat követő szakmai viták és diskurzusok révén 
értékelje. Az átfogó kép adása érdekében a tagozatokat úgy határoztuk 
meg, hogy azok a legszélesebb körben fedjék le az általában megfogalma-
zott jogalkotás és jogalkalmazás területeit. Ezért a következő tagozatokat 
hívtuk életre: 

 
 Rendvédelem és bűnüldözés 
 Közigazgatás 
 Alkotmányosság 
 Igazságszolgáltatás.  

 
A konferencia négy tagozatának előadói között Karunk több neves oktatója 
és számos hasonlóan neves, országosan ismert, meghatározó jogalkalmazó 
foglalt helyet. Közülük is kiemelendő: 
 
 Bihari Mihály az alkotmánybíróság korábbi elnöke, 
 Kukorelli István volt alkotmánybíró, 
 Lenkovics Barnabás alkotmánybíró és korábbi országgyűlési biz-

tos, 
 Verebélyi Imre a kar doktori iskolájának vezetője, 
 Kozma György a legfelsőbb bíróság elnökének helyettese, 
 Vincze István fellebbviteli főügyész, 
 Horváth József rendőr vezérőrnagy, 
 Szabadfi Árpád rendőr dandártábornok, 
 Nagy Zoltán kollégiumvezető ítélőtáblai bíró, 
 Szente Zoltán PhD egyetemi docens, 
 és Bende-Szabó Gábor egyetemi docens. 
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Az előadások a felhívás szerint olyan témákra tértek ki, melyek túllép-

nek az egyetemi oktatásban megjelenő ismereteken, s az előadók személyes 
tapasztalatai és szakmai ismeretei tették ezeket az egyébként is kuriózum-
nak számító előadásokat még élvezetesebbé és értékesebbé. 

A rendezvény fontosságát és értékét növelte, hogy a hallgatóság köré-
ben jelentős számban képviseltették magukat a különböző térségi jogalkal-
mazó szervek, így a rendőri szervek, az ügyészségek, a katonai ügyészség, 
az önkormányzatok, a regionális államigazgatási hivatal és állami szervek, 
melyeknek képviselőitől rendre pozitív visszajelzéseket kaptunk úgy a 
szervezéssel, mint az előadásokkal és a konferencia szakmaiságával kap-
csolatban. 
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A SZAKKOLLÉGISTÁK KIEMELKEDŐ TANULMÁNYI-ÉS  
VERSENYEREDMÉNYEI 

A Szakkollégium tudományos tevékenysége sokrétű és változatos képet 
mutat, az egyéni és csoportos kutatásoktól kezdve a különböző versenyeken 
és tudományos pályázatokon keresztül a nagyszabású konferenciákig és 
rendezvényekig. A Szakkollégium lényegéből fakadóan ezek mind-mind 
hallgatói kezdeményezésre, és a hallgatói érdeklődésnek megfelelően szer-
veződnek, s a Szakkollégium „csupán” a szervezeti kereteket biztosítja a 
tudományosan aktív hallgatók igényeinek kielégítéséhez. 

Ezeknek az egyéni kutató munkáknak a sikeressége számszakilag is 
mérhető, ugyanis a Szakkollégium diákjai mind az egyetemi Tudományos 
és Művészeti Diákköri Konferencián, mind pedig az Országos Tudományos 
Diákköri Konferencián rendkívül eredményesen szerepelnek. Az elmúlt 
években folyamatos fejlődés tapasztalható ezen a téren, és elmondható, 
hogy a díjazott hallgatók túlnyomó többsége immáron a Szakkollégium 
berkeiből kerül ki, az opponensek pedig szinte kivétel nélkül szakkollégis-
ták. A fentieket alátámasztandó, a jubileum jegyében az elmúlt 10 év sta-
tisztikáit a következő diagramok mutatják be részletesen. 
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Látható tehát, hogy a Szakkollégium a fennállása óta aktívan és eredmé-
nyesen részt vesz a TDK mozgalomban. Az elmúlt 10 évből végső mérleget 
vonva a következő megállapítások tehetőek: 2011 őszéig 

• 50 fő írt TDK dolgozatot, összesen 94-et, 
• Ez a 94 dolgozat a Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Karon 

született dolgozatok számának a 37%-a, 
• Félévente átlagosan 7 szakkollégista dolgozat indul a TDK-n, 
• 20 OTDK helyezés született, ami a kari helyezések 57%-a. 

 

Az elmúlt két év helyezettjeit az alábbiakban mutatjuk be. 
 

Helyezettjeink a 2009. őszi TMDK-n 
Dobos István – közönségdíj 
Erdős Csaba – I. helyezés + közönségdíj 
 
Helyezettjeink a 2010. tavaszi TMDK-n 
Herold Júlia – különdíj 
Keserű Barna Arnold – I. helyezés 
Pölöskei Ildikó – I. helyezés 
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Helyezettjeink a 2010. őszi TMDK-n 
Aradi Csilla – I. helyezés 
Fáskerty Éva Katalin – két szekcióban is II. helyezés 
Kálmán János – II. helyezés 
Komp Bálint János – II. helyezés 
Pongrácz Alex – I. és II. helyezés 
Szili-Kis Ádám – I. helyezés 
Trenyisán Máté – I. helyezés 
 
Díjazottjaink a 2011. évi, XXX. OTDK-n 
Aradi Csilla – III. helyezés 
Dr. Erdős Csaba – I. helyezés 
Fáskerty Éva Katalin – Különdíj 
Gede Kornélia – Legjobb Opponens 
Keserű Barna Arnold – II. helyezés 
 
Az OTDK-n eredményesen szereplő hallgatók és konzulenseik 2011. máju-
sában az Egyetem által rendezett fogadáson Dr. Rechnitzer János általános-
és tudományos rektorhelyettestől egy-egy ajándék tollat vehettek át munká-
juk és eredményeik elismerése gyanánt, s egyúttal ösztönzést kaptak arra is, 
hogy a továbbiakban is folytassák tudományos tevékenységüket. 

A kiemelkedő többletteljesítmény mellett talán nem is meglepő, hogy 
a kötelező vizsgák alkalmával is rendkívül példamutató és impozáns ered-
ményeket nyújtanak a szakkollégisták. Ezt bizonyítja számos évfolyamel-
sőség is, amelyről az alábbiakban kaphatunk részletesebb képet. 

 
Évfolyamelsőink a 2009/2010-es tanév I. félévében 
Keserű Barna Arnold, 5.00 átlag 
 
Évfolyamelsőink a 2009/2010-es tanév II. félévében 
Aradi Csilla, 5.00 átlag 
Trenyisán Máté, 4.52 átlag 
 
Évfolyamelsőink a 2010/2011-es tanév I. félévében 
Farkas Ádám, 4.94 átlag 
Trenyisán Máté, 4.76 átlag 
 
Évfolyamelsőink a 2010/2011-es tanév II. félévében 
Aradi Csilla, 5.00 átlag 
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Kálmán János, 5.00 átlag 
Keserű Barna Arnold, 5.00 átlag 
Szili-Kis Ádám, 5.00 átlag 
 
Valamely jogterület iránt kivételes érdeklődést tanúsító hallgatók demonst-
rátorként bekapcsolódhatnak az adott tantárgyat gondozó tanszék munkájá-
ba, melynek célja, hogy főként kisebb kutatásokban közreműködjenek, 
illetve programok megszervezésében részt vegyenek. A Szakkollégium a 
demonstrátorok „kinevelésében” is élen jár, hiszen már elmondható, hogy a 
demonstrátorok zöme szakkollégista. 
 
Demonstrátoraink a 2009/2010-es tanévben 
Aradi Csilla – Bűnügyi Tudományok Tanszék 
Erdős Csaba – Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék 
Farkas Ádám – Jogelméleti Tanszék 
Fáskerty Éva Katalin – Jogtörténeti Tanszék 
Kálmán János – Közigazgatási Tudományok Tanszék 
Keserű Barna Arnold – Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék 
Kovács Gabriella – Jogelméleti Tanszék 
Kovács Viktória – Jogelméleti Tanszék 
Lőrinczi László – Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék 
Nagy Rita – Közigazgatási Tudományok Tanszék 
Nogel Mónika – Bűnügyi Tudományok Tanszék 
Pölöskei Ildikó – Közigazgatási Tudományok Tanszék 
Szili-Kis Ádám – Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék 
 
Demonstrátoraink a 2010/2011-es tanévben 
Aradi Csilla – Bűnügyi Tudományok Tanszék 
Farkas Ádám – Jogelméleti Tanszék 
Fáskerty Éva Katalin – Jogtörténeti Tanszék, Közigazgatási Tudományok 

Tanszék 
Kálmán János – Közigazgatási Tudományok Tanszék 
Keserű Barna Arnold – Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék 
Komp Bálint – Jogtörténeti Tanszék 
Kuller Gábor – Jogelméleti Tanszék 
Pongrácz Alex – Közigazgatási Tudományok Tanszék 
Pölöskei Ildikó – Közigazgatási Tudományok Tanszék 
Roncz Diána – Bűnügyi Tudományok Tanszék 
Szili-Kis Ádám – Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék 
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Trenyisán Máté – Jogtörténeti Tanszék 
 
Minden tanév végén azok a hallgatók, akik kiemelkedő tanulmányi, tudo-
mányos és közéleti tevékenységükkel hozzájárulnak az egyetem hírnevének 
öregbítéséhez, pályázatot nyújthatnak be a köztársasági ösztöndíjra. Az 
elmúlt esztendőkben a szakkollégisták ezen a területen is bizonyítottak. 
 
Köztársasági ösztöndíjasaink a 2009/2010-es tanévben 
Aradi Csilla 
Erdős Csaba 
Kálmán János 
Keserű Barna Arnold 
 
Köztársasági ösztöndíjasaink a 2010/2011-es tanévben 
Aradi Csilla 
Farkas Ádám 
Kálmán János 
Keserű Barna Arnold 
Szili-Kis Ádám 
 
Köztársasági ösztöndíjasaink a 2011/2012-es tanévben 
Aradi Csilla 
Farkas Ádám 
Kálmán János 
Keserű Barna Arnold 
Szili-Kis Ádám 
 
Szakkollégistáink eredményesen szerepeltek különböző, országos pályáza-
tokon is, értékes díjakat és hírnevet szerezve maguknak. 

2010. A Magyary Zoltán Szakkollégium 2010. március 24-én rendezte 
meg az I. Magyary Zoltán Emlékkonferenciát, s ezzel összefüggésben hir-
dette meg „Az állami szerepvállalás aktuális kérdései” címmel esszéíró 
pályázatát, amelyre az ország minden közigazgatási, jogi vagy politikatu-
dományi karának hallgatója benyújthatta tanulmányát. Az eredményhirde-
téskor két hallgatónk is büszkeséggel vehette át a megérdemelt díjat: Pong-
rácz Alex I. helyezést ért el a „Korrupció: az ólomsúlyként ránk nehezedő 
teher” című dolgozatával, míg Kálmán János III. helyezést ért el az „Ellen-
forradalom vagy reform?” című dolgozatával. 
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2010. április 16-án a Széchenyi István Egyetem rendezhette meg a 
VII. Országos Munkajogi Perbeszédversenyt, ahol sikeres szerepléssel az 
egyetemi csapat III. helyezést ért el, s e csapat oszlopos tagja volt Pongrácz 
Alex. 

A Budapesti Corvinus Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem közösen rendezte 2011 
áprilisában a II. Intézményközi Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny 
döntőjét. A verseny résztvevői három forduló keretében, két komplex nem-
zetközi jogvita írásbeli megoldásával és szakmai álláspontjuk szóbeli meg-
védésével mérték össze a tárgyban szerzett ismereteiket. A versenyen a 
hazai állam- és jogtudományi képzési helyek vettek részt. A Szakkollégium 
két hallgatója, Keserű Barna Arnold és Pongrácz Alex bejutott az összevont 
második és harmadik fordulóba. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán rendezett döntőben Pongrácz Alex kitűnő 
szerepléssel III. helyezést ért el. A Széchenyi István Egyetem jogász-
jelöltjeinek felkészülését dr. Ganczer Mónika egyetemi tanársegéd és Dr. 
Sulyok Gábor PhD, tudományos dékánhelyettes, a Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Kar Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszékének oktatói 
segítették. 

A Legfőbb Ügyész által Kozma Sándor emlékére kiírt tudományos 
pályázatra benyújtott dolgozatáért Farkas Ádám, Szakkollégiumunk vá-
lasztmányi elnöke, a Katonai Főügyészség különdíját vehette át Dr. Polt 
Péter Legfőbb Ügyésztől és Dr. Bánhegyi Gábor dandártábornoktól, a Ka-
tonai Főügyész jogkörében eljáró osztályvezető ügyésztől. 

A Szakkollégium céljaival összefüggésben fontosnak tartja, hogy a 
hallgatók szóbeli előadás keretében is lehetőséget kapjanak tudományos 
eredményeik ismertetésére a nagyközönség és egy magasan kvalifikált 
bizottság előtt. Így egy konferencián történő előadás és megmérettetés lehe-
tősége a hallgatók előtt is nyitva áll, felkészülve és tapasztalatot szerezve 
ezzel az igazi erőpróbára, a TDK-ra. Ennek kereteit biztosítja az immáron 
három alkalommal megrendezett Hallgatói Konferencia. A Hallgatói Kon-
ferencia útra indítása óta egyre fokozódó népszerűségnek és látogatottság-
nak örvend, s az előadók és az általuk prezentált témák is rendkívüli válto-
zatosságot tükröznek. 
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III. Hallgatói Konferencia résztvevői – 2010. november 10. 
Aradi Csilla: Mediáció vagy meditáció? Avagy a büntetőügyekben al-

kalmazható közvetítői tevékenység ismertségének és elis-
mertségének problematikája. 

Bodnár Zsolt: Biológiai vagy társadalmi örökség, illetve létezik-e egyálta-
lán a „cigánybűnözés”? 

Keserű Barna Arnold: Az ECHELON rendszer, avagy egy globális lehall-
gató rendszer és az ipari kémkedés egyes jogi aspektusai. 

Lőrinczi László: A választási rendszer hibái és megoldási javaslatok. 
 
A Szakkollégium a publikálás terén sem marad adós, minden évben megje-
lenteti írott kiadványait. Évente felváltva kerül kiadásra a Szakkollégium 
Évkönyve és a Quot Capita, Tot Sententiae című tanulmánykötet. Előbbi 
bemutatja a Szakkollégium intézményét és hallgatóit, valamint az általuk 
készített rövidebb lélegzetvételű tanulmányokat. Utóbbi a nagyobb terje-
delmű tudományos eredmények és az asztaltársági kutatómunka gyümöl-
cseinek közzétételét célozza. Emellett 2011 tavaszán megújult formájában 
útjára indult a Diskurzus, a Szakkollégium tudományos folyóirata, amely 
félévente jelenik meg. Ebben az aktív hallgatók a legkülönfélébb jogi és 
joghoz kapcsolódó területeken írott cikkeiket oszthatják meg az Olvasók-
kal. 2011 őszére fog elkészülni a Rendőrtiszti Főiskola Szent György 
Szakkollégiumával együttműködésben egy rendészeti különszám, amely 
elektronikus úton lesz elérhető. 
 
A nagyobb lélegzetvételű konferenciák mellett kisebb, némileg kötetlenebb 
előadásokon is részt vehettek hallgatóink. 2010. október 28 Dr. Verebélyi 
Imre DSc, egyetemi tanár, a doktori iskola vezetője tartott rendkívül színes 
és élményekben gazdag előadást arról, hogy gyerekkorától kezdődően ho-
gyan élte meg a kemény diktatúrát, a puha diktatúrát és a rendszerváltást 
követő időszakot. A számos érdekesség, különleges történet és humor fe-
lejthetetlen élményt nyújtott minden érdeklődőnek. 
2011. április 11-én Prof. Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár előadásában a 
jogász és közgazdász szakkollégisták az Európai Unió aktuális kihívásairól 
és a magyar soros elnökség kérdéseiről hallhattak részletes előadást, illetve 
arról, hogy a soros elnökség mennyire helyezte az Európai Parlament látó-
terébe az új médiatörvényt és az alkotmányozást. 
 
A Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar és a Szakkollégium közötti 
szoros együttműködés egyik fontos manifesztációja a kari rendezvények 



 

98 

megszervezésében való jelentős közreműködés. Így volt ez 2010 áprilisá-
ban is, amikor a Manfred Lachs Űrjogi Perbeszédverseny európai forduló-
jának a mi karunk adott otthont. A kétnapos esemény megszervezésében és 
gördülékeny lebonyolításában Dr. Sulyok Gábor PhD, tudományos dékán-
helyettes úr felkérésére számos szakkollégista közreműködött. A dékán-
helyettes úr 2010 szeptemberében is számíthatott ugyanarra a szervezésben 
és gyors problémamegoldásban jártas szervezőgárdára, így elmondható, 
hogy eredményesen működtünk közre a Symposium Iubilaei Facultatis 
Iaurinensis című, a kar fennállásnak 15 éves évfordulóján tartott konferen-
cia megrendezésében is. 
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A szakkollégisták életében fontos szerepet tölt be a kutatómunka, a tudo-
mányos igényű feladatok elvégzése és a tudományos önképzés. Ez döntően 
egyéni formában, individuálisan, mindenkinek a saját ideje, energiája és 
lehetőségei alapján történik. Döntően, de nem kizárólagosan. Felismerve 
ugyanis azt a tényt, hogy a mai munkaerőpiacon szinte mindenhol elvárás a 
csapatszellem, képesség a másokkal való együttműködésre és a jó alkal-
mazkodóképesség, a Szakkollégium is igyekszik mindent megtenni annak 
érdekében, hogy hallgatói még az egyetemi évek alatt elsajátíthassák ezeket 
a tulajdonságokat, s ezekkel felvértezve könnyebben helyt állhassanak a 
munkahelyekért vívott küzdelemben. 

Ezt a csoportos kutatómunkát hivatottak biztosítani az Asztaltársasá-
gok rendszere, amely immáron több éve folyamatosan működik, a szakkol-
légisták gyarapodásával folyamatosan bővül és megújul. Az egyes asztal-
társaságok célja, hogy csoportos kutatómunkát valósítsanak meg egy-egy 
általuk választott speciális témakörben, megismerve annak tudományos 
mélységeit, s feltárva a mögötte rejlő jogi-társadalmi problémákat. E kuta-
tások témájukban és terjedelmükben kívül esnek az egyetemi tananyag 
keretein. 

Az egyes Asztaltársaságok 3-6 főt foglalnak magukban, s a közös 
munkát az asztaltársasági titkár koordinálja, de a kutatás irányát és módsze-
rét, a munka menetét a szakkollégisták közösen határozzák meg. Mivel a 
szerveződés a közös érdeklődés és az egyes jogterületek iránti szeretet alap-
ján történik, évfolyamtól és előtanulmányoktól függetlenül bármely szak-
kollégista csatlakozhat az által a preferált Asztaltársasághoz. 

Az Asztaltárságok munkáját – a választátott témakörben jártas – egye-
temi oktatók is segítik, akik tapasztalataikkal, szakmai jártasságukkal igye-
keznek támogatni a fiatal kutatókat. Az elmúlt két évben Asztaltársaságink 
mellett konzulensként működtek közre: Dr. Horváthy Balázs Phd, Dr. jur. 
Dr. med. Kovács Gábor Phd, Dr. Losoncz Miklós, Dr. Papp Ilona Phd, Dr. 
Reiderné Dr. Bánki Erika, Dr. Sulyok Gábor PhD, Dr. Szigeti Péter DSc. 
Segítő munkájukat és a tehetséggondozás érdekében tett erőfeszítéseiket 
ezúton is köszönjük. 

Az Asztaltársaságok minden tanév elején, szeptemberben alakulnak 
meg, s egy-egy témával legalább az akadémiai év végéig foglalkoznak, de 
természetesen a több éves együttműködésnek sincsen akadálya. A közös 
munka eredményeképpen készülnek el minden év tavaszán az Asztaltársa-
ságok tanulmányai, amelyben kutatásaik eredményeit, tézéseiket, megoldá-
si javaslataikat ismertetik. Mindezt annak reményében, hogy a kooperáció 
és az eltérő gondolkodásmódok, szemléletek szintéziséből egy magasabb 
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szintű, komplex tudományos eredmény születik meg. A tanulmányok teljes 
formájukban a Quot capita, tot sententiae című tanulmánykötetben jelennek 
meg évről évre. Jelen kiadványunkban csupán ízelítőt kívánunk adni a tisz-
telt Olvasónak a 2010/2011-es tanév tudományos dolgozataiból. A követ-
kező oldalakon található rezüméket szeretettel ajánljuk mind a szakmai, 
mind az érdeklődő laikus olvasóközönség szíves figyelmébe! 

 
2009/2010-es tanév Asztaltársaságai 

− Büntető-eljárásjogi Asztaltársaság, 
− Büntetőjogi Asztaltársaság, 
− Családjogi Asztaltársaság, 
− Európai jogi Asztaltársaság. 
− Társadalomtudományi Asztaltársaság, 

2010/2011-es tanév Asztaltársaságai 
− Büntetőjogi Asztaltársaság, 
− Büntető-eljárásjogi Asztaltársaság, 
− Európai-jogi Esettanulmányok Asztaltársaság, 
− Európai Uniós Asztaltársaság, 
− Iszlám Büntetőjogi Asztaltársaság, 
− Jogtörténeti Asztaltársaság – közjogi, 
− Jogtörténeti Asztaltársaság – magánjogi, 
− Közigazgatási és Alkotmányjogi Asztaltársaság, 
− Kriminológiai Asztaltársaság, 
− Multidiszciplináris Államtani Asztaltársaság. 
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BÜNTETŐJOGI ASZTALTÁRSASÁG 

MÁTYUS ALEXANDRA, SZABÓ MÓNIKA, MAGYAR ÁRON 

TUDOMÁNYOS ÁTTEKINTÉS A BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV 
2010-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSIRÓL 

KÜLÖNÖS FIGYELMET FORDÍTVA A BÜNTETŐJOG SZIGORODÁSÁRA, A 
„HÁROM CSAPÁS” JAVASLATRA 

(REZÜMÉ) 
 

A „Tudományos áttekintés a büntető törvénykönyv 2010-es évi módosítá-
sairól” című dolgozattal asztaltársaságunk célja nem más volt, mint egy 
átfogóbb képet nyújtani mindenki számára a közelmúltban végbement mó-
dosításokkal kapcsolatban. Jelen dolgozat olyan széleskörű ismertetőt 
nyújt, amely a korábbi normaszöveget vizsgálja, és összehasonlítja, illetve 
párhuzamba állítja a módosítottal. 

Úgy gondoljuk, már nem számít újdonságnak napjainkban a büntető-
jog egyre inkább drasztikus változtatásai, hiszen rengeteg területen módo-
sult a törvénykönyv. Az általános részében található szankciórendszertől 
kezdve egészen a különös részi tényállásokon keresztül olyan újdonságokat 
fedezhetünk fel, amelyeknek több évtizedes gyakorlata kövesedett már 
meg, gondoljunk például csak a büntetési nemekre.  

A 2010. évi LVI. törvény az a jogszabály, amelyen dolgozatunk a leg-
többet munkálkodott, hiszen ez az a törvény, amely olyan kardinális pontja-
in módosította a Büntető Törvénykönyvet, amelyek elég sok esetben ma-
gyarázatra szorultak. Ilyen büntetőpolitikai intézkedés az Egyesült Államok 
több tagállamában vagy a szomszédos Szlovákiában már bevezetett, Ma-
gyarországon „Három csapás” néven ismertté vált törvény, amelyet több 
százezer állampolgár aláírásával is támogatott. A törvény beilleszti a ma-
gyar büntetőjog rendszerébe a személy elleni erőszakos bűncselekményeket 
sorozatban elkövető bűnismétlők büntetésének jelentős szigorítását, amely 
a legsúlyosabb esetben életfogytig tartó szabadságvesztés is lehet. 

Ezzel párhuzamosan – ugyanazon büntetőpolitikai megfontolásból – a 
törvény visszaállítja a 2003. március Hét megelőző büntetéskiszabási sza-
bályokat, az úgynevezett „középmértékes büntetést”, amely törvényhozói 
értelmezést ad a Büntető Törvénykönyv büntetési rendszerének helyes al-
kalmazásához. 
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A törvény – szintén a választói akaratra visszavezethetően – két to-
vábbi ponton módosítja a Btk. Különös Részét. Az utóbbi években jelentő-
sen elszaporodtak a tanárokkal szembeni erőszakos cselekmények, amelyek 
közfeladataik ellátása során szenvedtek el. Az iskolai erőszak mindenképp 
összetett probléma és komplex megoldást igényel, de ebből nem maradhat 
ki a büntetőjog eszközrendszere sem, hiszem a jelenlegi büntetőjogi védett-
ség nyilvánvalóan nem volt elegendő visszatartó erő az ilyen bűncselekmé-
nyek megelőzésére, ezért is van arra szükség, hogy a Büntető Törvény-
könyv fokozottabban védje a közoktatásban dolgozó pedagógusokat. 

A törvény legújabb európai felfogásnak és a magyar Alkotmánybíró-
ság évtizedes gyakorlatának megfelelően, a totalitárius rendszerek bűnei-
nek, és áldozatainak azonos mércével mérése érdekében módosul az előző 
Országgyűlés által elfogadott új büntetőjogi tényállás, amely „A holokauszt 
nyilvános tagadása” néven került beiktatásra a magyar büntetőjogba. A 
jövőben a Büntető Törvénykönyv a nemzeti szocialista és kommunista 
rendszerek bűneinek nyilvános tagadását egyaránt büntetni rendeli. 

Dolgozatunk tehát ennek a törvénynek a módosításait kísérte figye-
lemmel, elsődlegesen magyarázatokkal, példákkal, összehasonlításokkal és 
nem utolsósorban a bennük kialakult véleményekkel vegyítve. Mivel ezek a 
módoítások a Fidesz kormányának „köszönhetők”, indokoltnak tartottunk 
egy kis bevezetőt írni a történeti előzményekről, hogy milyen jogpolitikai 
indokok vitték rá a kormányt ezen jogszabályok meghozatalára. Majd tö-
mör összefoglalása következik annak, melyek ezek a módosítások, hason-
lóképpen, ahogy az előbbiekben itt is tettük. Ezután három nagyobb feje-
zetre osztottuk a dolgozatot, mégpedig ezeknek a témáknak részletesebb 
ismertetésével. Az első fejezet címe a büntetés célja. A hatályos Btk-nk 
eddig egy bekezdést szentelt ennek, amely az új módosítások következté-
ben további hárommal egészül ki. Mivel önmagában ez az eddig igen jól 
ismert bekezdés is hatalmas jelentőséggel bírt, hiszen magát az egész 
szankciórendszert határozza meg, ezért tartjuk nagyon jelentősnek részletes 
magyarázatát eme új bekezdéseknek. Valamint részletesen levezetjük mi-
lyen a magyar büntetési rendszer, milyen indokok vezettek a változtatások-
hoz és a különböző elméletek ismertetését tartalmazza eme fejezet. 

A következő fejezet címe a középmértékes büntetés és a három csapás. 
Itt igensok kérdésre, és zűrzavarra igyekeztünk választ találni és adni, mi-
vel elég nagy vihart kavart a „három csapás” javaslat a társadalom körében. 
A középmértékes büntetés 2003-ig hatályban volt nálunk, majd megsemmi-
sítették és most ismételten napirenden van. Legfontosabb kérdések talán : 
ha valami egyszer már működött miért törölték el? És ha valamit egyszer 
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már eltöröltek, miért akarják pár év múlva újra visszahozni? Ezekre a kér-
désekre igyekeztünk választ adni. Másrészt pedig nagyon jó szemléltető 
példákkal le is vezetni, hogyan kell alkalmazni a bíróságoknak a középmér-
tékes büntetéskiszabást. 

A „három csapás” rész is igen terjedelmesre sikeredett, annak ellenére, 
hogy bátran kijelenthetjük hazai jogirodalma „még” nagyon szegényes. 
Ezért is érezzük úgy, hogy nehéz fába fágtuk fejszénket, hiszen amiből 
táplálkozni tudtunk, azok különböző cikkek, internetes fórumok, újságok, 
televízió és a bennünk kialakultak. Ennek ellenére igyekeztünk a negatív és 
a pozitiv oldalát is megvílágítani, valamint igen jeles jogászoknak a véle-
ményüket, meglátásukat idézni, példákat venni a Fidesz beszédeiből. Pró-
báltuk ezenkívül összefoglalni egy részben a bűnismétlést (visszaesők), 
hiszen ne feledjük, a „három csapás” ezen bűnelkövetői réteget támadja. 
Indokoltnak tartottuk részletesen leírni, milyen új visszaesői kategória lé-
pett be a Büntető Törvénykönyvünkbe és ez milyen változásokat hoz ma-
gával. 

Az ezek után következő harmadik fejezet a arról a módosításról szól, 
amely a közoktatásban dolgozó pedagógusok fokozott büntetőjogi védelmét 
kívánja megteremteni azzal, hogy a közoktatásról szóló törvény meghatáro-
zott közfeladatot ellátó pedagógus, illetve nevelő és oktató munkát közvet-
lenül segítő alkalmazott sérelmére elkövetett bűncselekmények esetében 
megemeli a kiszabható büntetési tételek mértékét. A rendelkezés olyan 
személyeknek nyújt fokozott büntetőjogi védelmet, akik különböző közér-
dekű feladatokat látnak el. Majd ezt követi a már elején is említett új tény-
állás a „nemzeti szocialitsa és kommunista rendszerek bűneinek nyilvános 
tagadása”. Amelynek kapcsán dolgozatunk elsősorban a holokauszttagadás-
ra helyezett nagyobb hangsúlyt. 

Elmondható tehát, hogy a törvény büntetőjogi szempontból is azonos 
mércével méri a nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bűneit, nem 
tesz különbséget a nácizmus és a kommunizmus áldozatainak emberi mél-
tóságát, kegyeleti jogait sértő megnyilvánulások büntetőjogi megítélésében. 

Reméljük, hogy átfogó képet tudtunk nyújtani a 2010-es változtatások-
ról, jogpolitikai indokaikról. Összehasonlításokkal, példákkal, széles körű 
magyarázatokkal igyekeztünk minden Olvasó igényét kielégíteni. 
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BÜNTETŐ-ELJÁRÁSJOGI ASZTALTÁRSASÁG 

PÁKOZDI ALEXANDRA, PATAKI ANITA, LŐRINCZI LÁSZLÓ, RONCZ 
DIÁNA 

AZ ELŐZETES LETARTÓZTATÁS KÜLÖNBÖZŐ ASPEKTUSAI 
(REZÜMÉ) 

TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK 

Egyetemes jogtörténeti előzmények 
Már a római jog is ismerte az előzetes fogva tartást a bűnvádi perben és a 
comitialis perben. A Római Birodalom fejlődése során többször is módo-
sult az előzetesre vonatkozó szabályozás rendje. A római köztársaság ide-
jén már egyre nagyobb szerepet kapott az egyéni szabadság védelme, így 
egyre ritkábban került sor előzetes letartóztatásra, helyébe lépett a vádlott-
nak a senator őrizetébe való állítás. A császárság idejében az előzetesnek 
két formája volt, a custodia publica és a custodia militaris. Előbbi volt a 
súlyosabb, melyet fogházban hajtottak végre, míg utóbbi abból állt, hogy a 
vádlottat egy kifejezetten erre a célra szolgáló katonai őrizetre bízták. Nők-
kel szemben egyik sem volt alkalmazható. 

A korai középkorban fel sem merülhetett az előzetes letartóztatás in-
tézménye, ugyanis a büntető igény érvényesítése elsősorban a sértett fel-
adata volt és senkinek nem volt joga arra, hogy más polgárt az ítélet előtt 
szabadságától megfossza. 

Az újkorban a letartóztatás elrendelésének két modellje alakult ki, 
ezek voltak a kontinentális és az angolszász rendszer. Az angliai szabályo-
zás lényegében abból állt, hogy a terhelt személyi szabadságát csak bírói 
parancsra és csak fontos okból lehetett korlátozni. A főszabály az volt, 
hogy a terheltet le kellett tartóztatni, melyhez elég volt a bűncselekménye 
elkövetésének gyanúja. A Habeas Corpus Act alapján lehetőség volt eljá-
rást indítani a jogtalan letartóztatás megszüntetése érdekében a főtörvény-
széknél, ha a terhelt szerint jogellenesen korlátozták személyi szabadságát. 
Fontos szabály, hogy ugyanazon bűncselekmény miatt nem lehetett valaki 
ellen kétszer foganatosítani a letartóztatást. Amíg az angol jogban a fősza-
bály az azonnali elfogás és az óvadék melletti mielőbbi szabadlábra helye-
zés volt a jellemző, addig a kontinentális rendszerben az elfogásnak is át-
gondolt és kidolgozott feltételei voltak, ahol nem főszabályként kötelezően 
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rendelendő el, s az óvadék csak helyettesítő intézménye a letartóztatásnak. 
A kontinentális rendszerben is két formája létezett az fogva tartásnak, egyik 
a rövidebb ideig tartó őrizet, másik pedig a hosszabb ideig tartó letartózta-
tás. 

Magyar jogtörténeti előzmények 
Az első magyar jogszabály, mely csak megemlíti az előzetes letartóztatást, 
az a Nagy Lajos korából származó, 1351. évi XVIII. Tc., mely kimondta, 
hogy a városokban, szabad községekben, valamint a király és a nemesek 
területén és birtokaiban lévő jobbágyokat régi tetteikért nem lehetett letar-
tóztatni.  

Ezt követően az 1843-as törvényjavaslat szólt első ízben részletesen az 
előzetes letartóztatás intézményéről. A javaslat garanciája abban ragadható 
meg, hogy a letartóztatás elrendeléséről kizárólag társas bíróság dönthetett 
valamint a bírói kihallgatásra is minél előbb sort kellett keríteni. A törvény-
javaslatot végül nem fogadták el, így 1872-ig nem is kísérelték meg kodifi-
kálni a büntetőeljárás általános szabályait. 1872-ben Csemegi Károly kapott 
megbízást, hogy állítson elő egy előtörvényjavaslatot a büntetőeljárás ideig-
lenes szabályozására.  

Ezután hatalmas lépést jelentett az 1896. évi XXXIII. tc (Bp.), mely 
nemzetközi viszonylatban is kiemelkedőnek tekinthető. A Bp. értelmezésé-
ben az előzetes letartóztatás csupán csak őrizet, ezért a letartóztatottnak jog 
volt saját költségén élelmet vinni magának, saját ruházatát hordhatta, ha 
kívánta munkát végezhetett vagy foglalkozását is űzhette, persze csak ak-
kor, ha az nem ütközött a fogva tartásának szabályaiba. A letartóztatást 
helyettesítő intézkedésként ismerte el a Bp. a házi őrizetet. A törvénycikk 
szintén ismerte a kártalanítás intézményét, ha valaki jogtalanul szenvedte el 
az előzetest vagy a vizsgáltai fogságot, akkor emiatt igényelhette kárának 
megtérítését. Az idők folyamán a Bp.-t számos jogszabály módosította, 
melyek közül a legfontosabb rendelkezések a következők: a bíróság a tár-
gyaláson elkövetett büntetendő cselekmények esetén azonnal elrendelhette 
a letartóztatást, az előzetes elrendelését kizárták fiatalkorúak esetén, a hajó 
parancsnoka szükség esetén elrendelhette a letartóztatást. 
Az 1951. évi III. törvény lépett az 1896-os Bp. helyébe, mely a letartóztatás 
feltételei közül a külföldiségen alapulót megszüntette, a többi okot azonban 
megtartotta. Két kötelező letartóztatási esetet szabályozott: kiadatási letar-
tóztatást és a közveszélyes munkakerülő elleni eljárásban elrendelendő 
letartóztatást. Ezt követően Az 1962 évi 8. tvr. tulajdonképpen hasonlóan 
rendelkezett a letartóztatásról, mint az 1951-es Bp. Pozitívumaként kell 
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megemlítenünk, hogy a letartóztatás elrendeléséhez elegendő volt a bűncse-
lekmény szabadságvesztéssel való fenyegetettsége. Új letartóztatási okként 
szerepel a köznyugalom megzavarásának veszélye, melyet a szocialista 
törvényesség érdekében kellett bevezetni.  

E tvr. helyébe az 1973. évi I. törvény (Be.) lépett. A Be. 223. § (2) ki-
mondta, hogy „amennyiben a vádlottat az elsőfokú bíróság szándékos bűn-
cselekmény elkövetése miatt legalább 3 évi végrehajtandó szabadságvesz-
tésre ítéli, az ügyész indítványára az előzetes letartóztatást fenn kell tartani, 
illetve el kell rendelni, kivéve, ha a már kitöltött előzetes letartóztatás idő-
tartama eléri vagy meghaladja az elsőfokú bíróság ítéletében kiszabott 
szabadságvesztést.”Ezt a rendelkezést az Alkotmánybíróság több okból is 
alkotmányellenesnek minősítette. A Be. egyik legjelentősebb felülvizsgá-
latára az 1987. évi IV. törvényben került sor, mely novella megnyirbálta a 
rendőrség, mint nyomozó hatóság döntési jogkörét, és ezzel egyidejűleg 
azonban megerősítette az ügyészség döntési jogosítványait, mely abban 
nyilvánult meg, hogy a legsúlyosabb kényszerintézkedések elrendelésére 
kizárólag az ügyészség volt jogosult, míg korábban ezt a rendőrség is meg-
tehette.  

A rendszerváltástól napjainkig megszerkesztett büntetőeljárási szabá-
lyok fejlődése több korszakra osztható. Az első korszak - mely az 1980-as 
évek vége és az 1990-es évek elejéig tartott - jellemzőjét úgy fogalmazhat-
juk meg, hogy a jogalkotók célja az volt, hogy olyan eljárási rendet hozza-
nak létre, mely a nemzetközi egyezményeknek is megfeleljen, így a legfon-
tosabb emberi jogi garanciákat is tartalmazza. A legjelentősebb változtatás-
sal az 1989. évi XXVI. tv.-ben találkozhatunk, mely a nemzetközi elvárá-
soknak igyekezett megfelelni, mivel módosította az előzetes letartóztatásra 
és az ideiglenes kényszergyógykezelésre vonatkozó szabályozást. A máso-
dik időszak - mely az 1990-es évek közepére tehető – legfontosabb célkitű-
zése az volt, hogy az eljárást gyorsító és egyszerűsítő lépéseket alakítsanak 
ki, mely által az ügyek intézését gyorsabbá és hatékonyabbá tehetik. A 
leglényegesebb változást az 1995. évi XLI. törvény hozta, mely szerint a 
fiatalkorúak előzetes letartóztatására csak akkor kerülhet sor általános felté-
telek megléte esetén (szabadságvesztéssel fenyegetettség, alapos gyanú), ha 
azt a bűncselekmény különös tárgyi súlya indokolja. A harmadik időszak az 
1990-es évek végén kezdődött, mely aktuálissá tette a Be. joganyagának és 
egyúttal a bírósági szervezetnek is a megreformálását, melynek eredménye 
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (új Be.) megjelenése. Ezt 
az időszakot azzal jellemezhetnénk, hogy a hazai büntető eljárásjogot reví-
zió alá vették, az egykor jól bevált Bp. egyes elveinek és jogintézményei-
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nek, illetve a nemzetközi és a társadalmi elvárásoknak a figyelembe vételé-
vel. 

JOGALKALMAZÓI GYAKORLAT 

Az elrendelés feltételei 
A Be.-ben az előzetes letartóztatás alapvető célja, hogy biztosítsa az eljá-
rás sikerét, a terhelt jelenlétét az eljárási cselekményeken, illetve megaka-
dályozza a terheltet a bűncselekménye befejezésében illetőleg újabb bűn-
cselekmény elkövetésében. 

A törvény 129.§-a határozza meg az előzetes letartóztatás feltételeit, 
amely feltételek fennállása esetén bírói mérlegelésen múlik annak elrende-
lése. A döntést megelőzően a bírónak három kérdésben kell állást foglalnia. 

- A terheltre és a bűncselekményre irányuló alapos gyanú, de itt érvé-
nyesülni kell egy negatív feltételnek is, történetesen annak, hogy ne 
álljon fent büntethetőségi akadály. 

- A büntetőeljárás alapját képező bűncselekmény(ek) a törvény által 
legalább vagylagosan szabadságvesztéssel legyen fenyegetett. 

- Végül pedig az, hogy az előzetes letartóztatás feltételei is fenn forog-
janak. 

Az előzetes letartóztatás elrendelésének alaki és anyagi feltételeit külön-
böztethetjük meg egymástól. Ezek közül az alaki feltételek rögzítik az el-
rendelés eljárási követelményeit, így például a fentebb tagolt alapos gyanú 
megléte és ennek eredményeként a büntetőeljárás megindítása, a bíró mér-
legelésen alapuló döntése, az ügyész indítványa, terhelt meghallgatása és 
természetesen az indokolt végzés is.  

Az anyagi feltételeket pedig általános és különös feltételekre oszthat-
juk tovább. Általános feltétel a bűncselekmény szabadságvesztéssel fenye-
getettsége, természetesen az alapos gyanú megléte, valamint fiatalkorú 
terhelt esetén mindezek mellett az elkövetett bűncselekmény különös tárgyi 
súlya. A különös feltételek pedig a Be. 129.§ (2) bekezdésének a)-d) –ig 
tartó felsorolásában találhatók, valamint katonáknál a szolgálati, fegyelmi 
ok. 

Mindezen okok mögött, megbújva találunk a törvény által nem szabá-
lyozott olyan okokat, melyek a bíróságot motiválhatják az előzetes letartóz-
tatás elrendelésénél és akár akarva-akaratlanul hathatnak a bíróság érvelé-
sére. Ezen okokat a szakirodalom apokrif letartóztatási okoknak nevezi. 
Alkalmazásukkor a bíróság ugyan megjelöl egy a törvényben rögzített le-
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tartóztatási okot is, de valójában a végzés indokolásakor, döntése kialakítá-
sában természetesen teljesen más motívumok játszanak szerepet. Ugyanak-
kor mondani sem kell, hogy az ezekre alapozott előzetes letartóztatás tör-
vénytelen. Lássuk, melyek is ezek az apokrif letartóztatási okok: 

- beismerés kicsikarása 
- végrehajtás veszélye 
- eljárás megkönnyítése 
- nyilvánosság megnyugtatása 
- nevelési cél 

Az előzetes letartóztatás tartama 
2010. július 1-jétől a törvényhozó változtatásokat eszközölt az előzetes 
letartóztatás tartamával kapcsolatban, így annak felső határa 3 évről 4 évre 
nőtt. Ezt azért találjuk a gyakorlati szempontú elemzésnél kiemelni, ugyan-
is a 2009. évi LXXXIII. Törvény indokolása szerint: a gyakorlatban prob-
lémaként merült fel, hogy kiemelt társadalmi veszélyességű ügyekben, így 
például emberölés bűntette illetőleg bűnszervezetben elkövetett bűncse-
lekmények miatt indult büntetőeljárások során az ügydöntő határozat kihir-
detése előtt a bíróság - az előzetes letartóztatás abszolút felső határideje 
miatt - a vádlottak előzetes letartóztatást megszüntette és ezzel egyidejűleg 
más kényszerintézkedést rendelt el. 

Mivel az előzetes letartóztatás a személyi szabadságot legsúlyosabban 
korlátozó kényszerintézkedés, így a módosító törvény miniszteri indokolása 
azt is hozzá teszi, hogy a változtatást a társadalmi igényeknek megfelelően, 
az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatával és az Alkotmány bíró-
ság előírásaival összhangban érték el. Maximális négy évig tartó elrendelé-
sére illetőleg meghosszabbítására a fentiekre tekintettel a terhelttel szemben 
csak akkor van mód, ha a terhelttel szemben tizenöt évig terjedő vagy élet-
fogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt van 
folyamatban eljárás. 

Mindezek alapján elmondható, hogy az előzetes letartóztatás elrende-
lését/fenntartását minden esetben alapos jogalkalmazói vizsgálatnak és 
mérlegelésnek kell megelőznie, és törvényi feltételeinek megléte esetén 
sem válhat automatizmussá alkalmazása. Ahogy az látható szükséges a 
speciális körülmények figyelembe vétele a helyes döntés meghozatalánál, 
de le kell választani az ügy egyedi tulajdonságainak halmazáról az ügy által 
kiváltott közfelháborodást, ez nem azonos az előzetes letartóztatást alátá-
masztó közérdekkel. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ez a 
kényszerintézkedés még nem az eljárás alá vont személy megbüntetését 
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szolgálja, már csak azért sem, mert ez ellentétben állna az ártatlanság vé-
lelmével. Célja az eljárás eredményességének biztosítása és éppen ezért 
indokolatlan alkalmazása csak árthat az ügy érdeknek. Jogalkalmazói ga-
ranciáinak betartásának szükségessége a jogállamiság egyik zálogának 
alapköve is 

AZ ELŐZETESEN LETARTÓZTATOTT JOGI HELYZETE 

Az előzetesen letartóztatott sajátos jogi helyzetben van. Mivel a kényszer-
intézkedés végrehajtása során érvényesülnie kell az ártatlanság vélelmének, 
ezért nem vonható a jogerős ítélettel azonos elbírálás alá. Ez az intézkedés 
nem minősül előrehozott büntetésnek, és olyan kriminálpolitikai eszköznek 
sem, mely bármiféle olyan magatartást váltana ki a terheltből a nyomozás-
ban való közreműködésben, amelyet e nélkül ne tenne meg. Az előzetesen 
letartóztatott állampolgári jogaiban és kötelességeiben csak oly mértékben 
korlátozható, amennyiben ez a büntetőeljárás eredményes befejezéséhez 
szükséges. Ugyanakkor az előzetes letartóztatást végrehajtó intézmény 
fogvatartottjaként be kell tartania annak rendjét és szabályait. 

A személyi szabadság korlátozása 
Az előzetes letartóztatás a személyes szabadsághoz való jog olyan korláto-
zása, amelyet egy másik alkotmányos cél indokol, az állam bűnüldözési 
kötelezettsége. Az alapjog-korlátozás akkor nem minősül alkotmányelle-
nesnek, ha szükséges és arányos. A szükségesség értelmében az alapjog 
korlátozására csak más, vagy mások hasonló jogainak védelme, vagy vala-
milyen más alkotmányos cél adhat alapot. Az arányosság elve pedig meg-
követeli, hogy a korlátozás nagysága arányban álljon a céllal, amit ezáltal el 
kívánnak érni. Minden letartóztatottat a letartóztatás okairól, valamint az 
ellene felhozott vádakról haladéktalanul tájékoztatni kell. A személyi sza-
badságot korlátozó kényszerintézkedés az ítéletet megelőzően csak az el-
rendelését lehetővé tevő okok vizsgálatát célozhatja, és a szabad emberek 
viszonyaihoz kell közelítenie a többi körülmény tekintetében. 

Az előzetesen letartóztatott jogai 
Az előzetesen letartóztatottat a letartóztatást foganatosító intézetbe kerülé-
sével sajátos jogok alanya lesz. Többek között a terhelt gyakorolhatja bün-
tetőeljárási jogait, viselheti saját ruháját, hozzátartozóival és – az ügyész, 
majd a vádirat benyújtását követően a bíróság jóváhagyását követően - más 
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személyekkel levelezhet, legalább havonta egyszer látogatót fogadhat és 
csomagot is kaphat. 

Alkotmányunk az Emberi Jogok Európai Egyezményének előírásaival 
összhangban mondja ki, hogy „senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, em-
bertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni…”. Ez egy ab-
szolút tilalom kimondását jelenti, még rendkívüli állapot fennállása esetén 
sem lehet ettől eltérni. Közömbös az emberi jogok megsértése szempontjá-
ból az, hogy a rendőrségi fogdában, vagy esetleg azon kívül került-e sor a 
fogvatartottal szemben tanúsított megalázó, embertelen bánásmódra. Az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata alapján ez a körülmény a 
rendőrségi eljárás egészére tekintettel vizsgálandó. 

Az előzetesen letartóztatott szabadon választhatja meg vallási vagy 
lelkiismereti meggyőződését, valamint jogosult annak kinyilvánítására és 
gyakorlására is. A vallásgyakorlásra a büntetés-végrehajtási intézetekben 
általában lehetőséget biztosítanak, az egyházaknak és a végrehajtást foga-
natosító intézeteknek rövid idő alatt sikerült jó és működő kapcsolatot ki-
alakítaniuk. 

A bűncselekménnyel gyanúsított személyeknek joguk van, hogy ren-
delkezzenek a szükséges idővel és eszközökkel, amelyek a védekezésük 
előkészítéséhez szükségesek. A rendőrségi fogdák rendjéről szóló belügy-
miniszteri rendelet ennek megfelelően rendelkezik úgy, hogy a fogvatartott 
a büntetőeljárási jogait gyakorolhatja, ellenőrzés nélkül jogosult a jogi kép-
viselőjével való kapcsolattartásra a fogvatartás alapjául szolgáló ügyben. A 
védekezésre való felkészülésben az előzetesen letartóztatott nem korlátoz-
ható. A védelemhez való jog magában foglalja a védő megbízását a vele 
való érintkezést akár szóban, akár írásban, ellenőrzés nélkül. 

Az előzetesen letartóztatott kötelezettségei 
Az előzetesen letartóztatott azáltal, hogy a végrehajtást foganatosító inté-
zetbe kerül, nemcsak sajátos jogok alanyává válik, hanem ezzel sajátos 
kötelezettségek is terhelik. Büntetés-végrehajtási jogviszonyából fakadóan 
köteles megtartani az intézet rendjét, köteles teljesíteni a hozzá intézett 
utasításokat. A szükséges orvosi vizsgálatnak és gyógykezelésnek alá kell 
vetnie magát, a műtétekre a vonatkozó egészségügyi jogszabályokat kell 
alkalmazni. Az előzetesen letartóztatottnak meg kell fizetnie továbbá a 
tartására fordított összeget a munkadíjából, amely kötelezettség alól csak 
akkor mentesül, ha nem dolgozik, valamint károkozás esetén köteles az 
okozott kárt megtéríteni. Az intézet tisztaságát és ellátását szolgáló munká-
ban alkalomszerűen, díjazás nélkül részt kell vennie. Abban az esetben, ha 
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a munkába állítása a fogvatartott kérelmére történt, a kérelmet nem vonhat-
ja vissza. 

Az előzetesen letartóztatott személy jogi helyzetének megítélése tehát 
azon alapul, hogy az előzetes letartóztatás során mi az, amit megtehet és mi 
az, amit nem. A velük szemben tanúsított bánásmód tekintetében mérték-
adónak kell tekinteni, hogy a bűnözés elleni küzdelmet csak törvényes és 
méltó eszközökkel lehet vívni, amelyeket az ártatlanság vélelméből eredő 
követelmények határoznak meg. 

ELŐZETES LETARTÓZTATÁS A NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEKBEN 

Az alapvető emberi jog, a személyes szabadság védelme számos nemzetkö-
zi jogforrásban megjelenik. A különféle egyezmények, nemzetközi szerve-
zetek által elfogadott illetve kinyilatkoztatott ajánlások, valamint az egyes 
nemzeti Alkotmányok és belső törvények mind kiemelik, hogy a demokra-
tikus jogállamban a személyes szabadságot csak a kellő formával rendelke-
ző törvény alapján és az abban meghatározott körülmények között lehet 
korlátozni. A nemzetközi egyezmények egy része azonban amellett, hogy 
kimondja, hogy mindenkinek joga van a szabadsághoz, személyi bizton-
sághoz, majd emellett kifejti az előzetes letartóztatás elrendelésének feltét-
eleit, nem rendelkezik annak, foganatosítására vonatkozó szabályairól (pl. 
Római Egyezmény). 

Római Egyezmény 
Az Emberi Jogok Európai Egyezményét az Európa Tanács 1950. november 
4-én, Rómában fogadta el, hivatalosan kihirdetett magyar elnevezése: "Az 
emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény". Az 
egyezmény végrehajtására hozták létre az Emberi Jogok Európai Bíróságát. 
Az egyezményt Magyarországon – és több kiegészítő jegyzőkönyvét – az 
1993. évi XXXI. törvény hirdette ki. Az eredeti, 1950-es szöveg 3 szervre 
bízta az emberi jogokkal kapcsolatos ügyeket: Emberi Jogok Európai Bi-
zottsága, Emberi Jogok Európai Bírósága, Európa Tanács Miniszteri Bi-
zottsága. Az egyezményhez kapcsolódó 11. Kiegészítő Jegyzőkönyv, 
amely 1998. november 1-jén lépett hatályba, az időszakosan működő Bi-
zottság és Bíróság közül az előbbit megszüntette és a két szervet egyetlen 
állandó Bírósággal váltotta fel. 

Az egyezmény a magyar jogrendszer részévé vált, melynek következ-
ményeképpen bizonyos elvárásokat támaszt a hazai szabályozással szem-
ben az előzetes letartóztatás szabályait illetően. Ezen követelmények azon-

http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa_Tan%C3%A1cs
http://hu.wikipedia.org/wiki/1950
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ban nem feltétlenül fedik egymást. Az egyezmény kimondja az előzetes 
letartóztatásra vonatkozó elveket, ezek pedig az alapos gyanú fennállása, a 
belső joggal való összhang valamint az ésszerű időtartam követelménye. 

Az egyezmény nem határozza meg az előzetes letartóztatás fogalmát. 
Az eljáró hatóságokról is csupán annyit mond, hogy a letartóztatás során a 
gyanúsítottat bíró vagy törvény által bírói hatáskörrel felruházott más tiszt-
ségviselő elé kell állítani, és ésszerű időn le kell folytatni a tárgyalást. 

Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 
Magyarországon az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az 
ENSZ által elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségok-
mánya is tartalmaz az előzetes letartozással kapcsolatos rendelkezéseket. 

Elsőként a 9. cikknél találkozhatunk a szabadsághoz való jog kimon-
dásával, valamint azzal, hogy önkényesen senki sem vehető őrizetbe és 
nem lehet letartóztatni sem. Csak a törvényben meghatározott okból lehet 
bárkit is személyes szabadságától megfosztani. 

A 10. cikk a letartóztatás végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket 
tartalmaz, általánosságban kimondja, hogy a fogvatartottakkal embersége-
sen, az emberi méltóság tiszteletben tartásának figyelembevételével kell 
bánni. A vádlottakat el kell különíteni az elítéltektől és olyan külön elbá-
násban kell részesíteni őket, amely megfelel annak az érzetnek, hogy nin-
csenek elítélve. 

A 14. cikk 2. pontja az ártatlanság vélelmének elvét fekteti le. Ez 
meghatározza a végrehajtás során azt, hogy a fogvatartottal szemben mi-
lyen bánásmódot alkalmaznak 

A nemzetközi egyezmények hangsúlyt helyeznek a személyi szabad-
ság védelmére, s az eljárási érdekek biztosítására nem a személyi szabadság 
megvonását, hanem egyéb helyettesítő eszközök alkalmazását javasolják. 
Alapvetően megállapíthatjuk, hogy az egyes nemzetközi egyezmények 
törekednek az emberi jogok minél széleskörűbb védelmére, azonban min-
dig akadnak olyan esetek, amikor az állam büntetőhatalma kénytelen átlép-
ni ezeket a védelmi határokat. Ezek az egyezmények egyfajta keretként 
szolgálnak az aláíró államok részére, megmutatnak egy irányt, és az ezen 
irányokat és elveket elfogadó országoknak a feladata, a keretek megtöltése 
érdemi tartalommal.  
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EURÓPAI-JOGI ESETTANULMÁNYOK ASZTALTÁRSASÁG 

BÖGI ALEXANDRA, KATONA KRISZTINA, 
KRIZSÁN JÁNOS NORBERT, TÓTH ANDREA 

SZABAD MOZGÁS ÉS TARTÓZKODÁS - AVAGY, HA JOGUNK 
VAN HOZZÁ, MIÉRT NEM ÉLHETÜNK VELE? 

(REZÜMÉ) 

BEVEZETÉS 

A dolgozatunkban az Olvasó megismerkedhet olyan érdekes esetekkel, 
amelyek megdöbbentően hatnak az eddigi ismereteinkre. Ezek a megvizs-
gált ügyek mind a szabad mozgás és tartózkodás megtagadásával, vagy 
mint alapjog korlátozásával kapcsolatosak. Eddig azt hallhattuk, hogy az 
Európai Unió minden lehetőséget igyekszik megteremteni annak érdeké-
ben, hogy a határok eltűnjenek. Vizsgált eseteink pedig arról adnak bizo-
nyosságot, hogy ez a gyakorlatban még sem működik tökéletesen: sajnála-
tos módon még mindig van arra precedens, hogy a tagállami szabályozás 
ellent mond a közösséginek és az ebből eredő problémák egy hosszú fo-
lyamat útján végülis eljutnak az Európai bírósághoz, amely dönt a hozzá 
intézett kérdések ügyében. 

Természetesen tudjuk, hogy semmi sem lehet tökéletes, de egy-egy 
ügy közösségi bíróság elé kerülvén nemcsak választ ad annak kérdéseire, 
hanem példát statuál, és ezáltal megteremti azt a helyzetet, hogy a tagál-
lamok bíróságai ezt követően hivatkozzanak a hasonló ügyek eldöntésében.  

TANULMÁNYOK FOLYTATÁSA AZ ADÓKEDVEZMÉNY ÉS KÉPZÉSI 
MEGTAGADÁSSAL 

Az első esetben, mely a C- 76/05. Sz. ügy Hervert Schwarz és Marga 
Gootjes-Schwarz kontra Finanzamt Bergisch Gladbach1, láthatjuk a szol-
gáltatásnyújtás szabadságának korlátozását az adókedvezmény megtagadá-
sán keresztül. 

                                                 
1 Http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0076: 
HU:HTML. 
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 A Schwarz házaspár és a Finanzamt (adóhivatal) között folyamatban 
lévő jogvita tárgya az volt, hogy az adóhivatal megtagadta a házaspártól az 
adókedvezményt, a gyermekeik más tagállamban fizetett tandíja után. 
Mindezt azzal indokolva, hogy a jövedelemadózásra vonatkozó német sza-
bályozás kizárólag a meghatározott német magániskoláknak fizetett tandíj 
után tud adókedvezményt nyújtani. 

A szolgáltatásnyújtás szabadsága azonban magában foglalja azt a sza-
badságot is, hogy a szolgáltatás igénybevevői utazzanak a szolgáltatás 
nyújtás helyszínére az igénybevétel érdekében. A Bizottság ítélete alapján 
az ügyben a hátrányos megkülönböztetés korlátozza az EK 49. cikkben 
lévő szolgáltatásnyújtás szabadságát, hiszen egyik külföldi magániskola 
sem tudja teljesíteni az EStG 10. §-a (1) bekezdésének 9. pontjában foglal-
takat. Ez a korlát nehezíti a tagállamok közötti szolgáltatásnyújtást, vagyis 
többeket arra ösztönöz, hogy kizárólag a tagállamon belüli szolgáltatásokat 
vegyék igénybe. 

A következő eset szorosan kapcsolódik az előzőhöz, a különbség csu-
pán abban van, hogy már nem egy állampolgár indított keresetet a német 
adóhivatal ellen, hanem az Európai Közösségek Bizottsága a Németországi 
szövetségi köztársaság ellen. C-318/05. sz. ügy Az Európai Közösségek 
Bizottsága kontra Németországi Szövetségi Köztársaság.2 

Az EKB annak megállapítását kéri a Bíróságtól, hogy az NSZK EStG, 
vagyis a jövedelemadóról szóló német törvényének, 2002. október 19-én 
kihirdetett változata a 10.§ (1) bekezdésének 9. pontjában meghatározott 
különleges kiadások címén járó adókedvezményből nem részesíti azon 
adóalanyokat, akik más tagállam magániskolájába íratják be gyermekeiket. 
A Bizottság meglátása szerint az ilyen korlátozás ellentétes a munkaválla-
lók szabad mozgásához való jogával és a letelepedés szabadságával, korlá-
tozza továbbá a valamely más tagállamban működő magániskolák, vala-
mint az érintett németországi szülőknek a szolgáltatásnyújtás szabadságá-
hoz fűződő jogát. 

A soron következő esetben (C-11/06. Rhiannon Morgan kontra 
Bezirksregierung Köln3) láthatjuk azt, ahogyan a német tagállam oly mó-
don próbálja meg egyetemi hallgatóit megtartani, hogy nem nyújt képzési 
támogatást azoknak, akik nem Németországban kezdték meg tanulmányai-

                                                 
2 Http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:269:0008 
:01:HU:HTML. 
3 Http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006C0011: 
HU:HTML. 
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kat. A német szabályozás kimondja, hogy a határon átnyúló képzésekre 
vonatkozó képzési támogatást azon hallgatók kaphatják meg, akik a tör-
vény értelmében állandó lakóhellyel rendelkeznek. Az a hely, ahol az ál-
lampolgár kizárólag tanulmányai folytatása céljából tartózkodik nem te-
kinthető állandó lakhelynek. A szabályozás kitér a külföldi képzések támo-
gatására is. A hallgató akkor jogosult a támogatásra, ha a tanulmányai 
hasznosak előtanulmányaihoz, és legalább egy részét be lehet számítani az 
eredeti képzési időbe; vagy ha a külföldi és a német oktatási intézmény 
egymásra épülő kurzusaikat felváltva kínálják; illetve ha a képzést megelő-
zően a német oktatási intézményben legalább egy évet eltöltött. 

R. Morgan német állampolgár, aki középfokú tanulmányait Németor-
szágban végezte, majd az Egyesült Királyságban 1 év elteltéve kezdte meg 
egyetemi tanulmányait. Kérelmet nyújtott be képzési támogatásra, amelyet 
a kölni helyi közigazgatási hatóság elutasította, hivatkozván arra, hogy nem 
Németországban kezdte meg tanulmányait. A Bíróság végül kimondta jelen 
ügyben is a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz 
való jog tekintetében történő megkülönböztetés tilalmát, melyet a megfele-
lő anyagi támogatások megtagadásával korlátoz.  

ÁLLÁST KERESŐK ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN IRÁNTI KÉRELMÉNEK MEG-
TAGADÁSA 

A felperes egy görög állampolgár (Ioannis Ioannidis), aki 1994-ben telepe-
dett le Belgiumban. A szóban forgó férfi középfokú tanulmányait Görögor-
szágban végezte, amit egyenértékűként ismernek el a Belgiumban megsze-
rezhető középfokú bizonyítvánnyal. Ezután 2000. június 29-én a Haute 
École de la Province de Liège André Vésale nevezetű intézmény három-
éves képzési keretében kineziológusi diplomát szerzett. Ezt követően a 
Közösségi és Regionális Szakmai Képzési és Munkaügyi Hivatalnál re-
gisztráltatta magát, mint teljes munkaidős álláskereső. 2000. október 10. és 
2001. június 29. között Franciaországban egy munkaszerződés keretében-
melyet egy fül-orr-gégész orvosokból álló társadalmi szervezettel kötött-
átképzésben vett részt. 

2001. augusztus 7-én a felperes visszatért Belgiumba, ahol „áthidaló 
járadék” iránti kérelmet nyújtott be a Nemzeti Munkaügyi Hivatalhoz (Of-
fice national de l’emploi–ONEM). A hivatal a kérelmező áthidaló segély 
iránti kérelmét elutasította. Ezt a határozatot a görög állampolgár a Liège-i 
munkaügyi bíróságon megtámadta, és az említett bíróság helyt adott a ké-
relmezőnek. A Hivatal fellebbezett az ítélet ellen, a Cour de travail de 
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Liège felfüggesztette az eljárást - miszerint a belga nemzeti szabályozás 
értelmében az áthidaló járadék iránti kérelmet benyújtó személy nem felel 
meg a belga szabályozás szerinti áthidaló segély feltételeinek, arra csak a 
közösségi szabályok alapján lenne jogosult - és az ügy eldöntését kérte az 
Európai Bíróságtól. 

A bíróság megállapította, hogy a belga szabályozás diszkriminatív 
módon eltérően rendelkezett azon a polgárokkal, akik a középfokú tanul-
mányaikat Belgiumban fejezték be, szemben azokkal, akik azt valamely 
másik tagállamban végezték, és csak az előbbiek jogosultak áthidaló jára-
dékra. Tehát az egyenlő bánásmód követelménye nem teljesült a hatóság 
részéről. Az a tény, hogy I. Ioannidis szülei nem belgiumi lakóhellyel ren-
delkező migráns munkavállalók, ennek ellenére ez nem elegendő indok 
arra, hogy a kérelmezett járadékot megtagadják.4 

MÉRNÖKI KÉPESÍTÉS „GYAKORLÁSA” ÉS ÁTIGAZOLÁS EGY FOCI-
KLUBTÓL 

A jogeset alapja a C‑311/06. sz. ügy5, melyben az olasz Consiglio di Stato 
előzetes döntéshozatali iránti kérelmet nyújtott be az Európai Bírósághoz 
Marco Cavallera ügyében. Arra a kérdésre kereste a választ, hogy melyek a 
határai „a legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú 
oklevelek elismerésének általános rendszeréről szóló, 1988. december 21‑i 
89/48/EGK tanácsi irányelv”6 értelmezésének. Ugyanis Cavallera úr ügye 
mindaddig ismeretlen helyzetet teremtett, melyben a fent hivatkozott irány-
elv nem adott egyértelmű útmutatást. 

Az olasz állampolgárságú Cavallera úr 1999-ben hároméves képzést 
követően gépészmérnöki oklevelet szerzett az olaszországi Torinói Egye-
temen. Ezt követően oklevele honosítását kérte a spanyol Ministerio de 
Educación y Ciencia-tól, amely megadta lehetőségét annak, hogy az érintett 
beléphessen Mérnöki Kamarába, amely döntésével egyenértékűként ismerte 
el oklevelét a spanyol képesítéssel. 

A probléma gyökereként az államvizsga hiánya nevezhető meg: mivel 
a spanyol jogszabályok alapján egyenértékűként ismerhető el oklevele, így 

                                                 
4 Http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0258: 
HU:HTML. 
5Http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006C0311 
:HU:HTML. 
6 Uo. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006C0311%20:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006C0311%20:HU:HTML
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hazájában benyújtotta kérelmét arra vonatkozóan, hogy Olaszországban is 
ismerjék el oklevélként képesítését, és ezáltal gyakorolhassa hivatását. Az 
olasz igazságügy miniszter kérelmét érvényesnek ismerte el az alessandriai 
mérnöki kamara névjegyzékébe történő felvétel tekintetében. Az olasz Or-
szágos Mérnöki Tanács ezt bíróság előtt megtámadta, amely Cavallerának 
adott igazat. A Mérnöki Tanács nem volt hajlandó a Lazio-i bíróság dönté-
sét elfogadni, így Consiglio di Stato-hoz (Államtanács) fordult a felperes 
hatóságnak adott igazat, de a határozatának jogosságáról történő teljeskörű 
meggyőződéseként kérdést intézett az Európai Bírósághoz. A bíróság az 
így kiadott oklevelet, mint a közösségi jogban meghatározott oklevélként 
elismerésűnek tekintette, így annak érvényesítését, használhatóságának 
jogosságát ítélte meg. 

Az eset a C‑325/08.7 számú ügy, mely az Olympique Lyonnais fut-
ballcsapata és Olivier Bernard ill. a Newcastle United labdarúgócsapata 
közötti jogvitát döntötte el. A tényállás röviden annyi, hogy a lyoni csapat 
játékosát három éves képzésben részesítette, és ezt követően szerződtetni 
kívánta a labdarúgót, aki elutasította és más csapattal akart szerződni. Ez 
után a csapat kártérítést követelt a játékostól és a szerződtető klubtól. A 
bíróság kimondta, hogy Olivier Bernard azzal, hogy csapatot kívánt váltani 
csak élt a szabad mozgás és tartózkodás adta lehetőséggel. Az, hogy a sé-
relmező francia klub ezt megtámadta bíróság előtt, és egyfajta röghöz köt-
tetésével kötelezte volna játékosát, sérti a közösségi alapjogot. 

Nem kényszerítheti egyik kulcsjátékosát sem azzal az indokkal a csa-
patnál maradáshoz, hogy képzésben vett részt, és az átigazolás kártérítést 
von maga után, hiszen szabad választása, hogy mely csapatnál kíván mun-
kát vállalni. 

MEGSZERZETT OKLEVELEK ELISMERÉSE 

Ebben a fejezetben a személyek szabad mozgásán belül, az oklevelek és 
képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok elismeréséről valamint 
a legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú okleve-
lek elismeréséről szólnak.  

                                                 
7 Http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008C0325: 
HU:HTML. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008C0325:%20HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008C0325:%20HU:HTML
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Az elsőként ismertetett ügyben, mely a C-286/068, az Európai Közös-
ségek Bizottsága és Spanyolország közötti, a legalább hároméves szakokta-
tást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerését mutatja be. Az 
eset tényállása szerint a spanyol állam nem fogadja el egy másik tagország-
ban (Olaszországban) szerzett mérnöki szakmai képesítésének elismerését 
valamint a más tagállamban szerzett képesítést, és a közszolgálatban való 
előmenetelhez szükséges belső vizsgákra való bocsátását a képesítés felső-
fokú elismeréséhez kötötte. 

A bíróság kimondta: A spanyol állam az oklevél ismerésének megta-
gadásával megsértette az erre vonatkozó irányelvet. 

A második jogeset (C-197/06. sz. ügy)9 ügyfelei egyrészt Confederatie 
van Immobilien-Beroepen van Belgie VZW-Bereopsinstituut van 
Vastgoedmakelaars valamint Willem Van Leuken. A jogeset tartalma sze-
rint Van Leuken Hollandiában dolgozó ingatlanügynök, aki a Belgiumban 
fekvő ingatlanok értékesítésére szakosodott. Ingatlanügynökségét a hol-
land-belga határ egy régebbi állomásán alakította. Az eset sarkalatos pontja, 
hogy az ingatlan tevékenységre vonatkozó szabályozás eltérő a két állam-
ban. Míg Hollandiában a tevékenység nem számít szabályozott szakmának, 
addig Belgiumban senki sem gyakorolhatja fő vagy mellékszolgáltatásként 
ezt a foglalkozást. A másik fontos szabályozás szerint csak olyan ember 
viselheti az ingatlanügynöki címet, aki szerepel a belgiumi ingatlanügynö-
kök szakmai intézete által elkészített jogosultak vagy a gyakornoki listáján. 

A bíróság álláspontja szerint az ingatlanügynöki tevékenyég folytatha-
tó általános mérnöki, agrármérnöki, gépészmérnöki vagy ipar mérnöki ké-
pesítéssel is. a Bíróság döntése szerint minden olyan tagállami szabályozás 
ellentétes a 2001/19/EK parlamenti és tanácsi módosított irányelvvel és 
89/94/EGK irányelvvel, amely az ügyben szereplő tevékenység valamely 
másik tagállamban letelepedett, szolgáltatást nyújtás gyakorlását egy olyan 
engedélyhez köti, ami sikeres jogi alkalmassági vizsga megszerzésére irá-
nyul.  

ÖSSZEFOGLALÁS 

                                                 
8 Http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0286 
:HU:HTML. 
9 Http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0197: 
HU:HTML. 
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Végkövetkeztetésként levonható, hogy a rendszer nem tökéletes, vannak 
még speciális, olykor alapvető ügyek, amelyekben a jogharmonizáció hiá-
nya, vagy jogértelmezés eltérése következtében csak hosszadalmas folya-
mat árán ér el a jog az igazságosság követelményéhez. Természetesen ez 
egy kicsit kritikus megfogalmazás volt részünkről, azonban ez amolyan 
építő jellegű. A nemzeti államokhoz hasonlóan mindig lesznek „kiskapuk”, 
amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a jogot eltérően értelmezzék, ez amo-
lyan fel nem számolható helyzet. De bízunk abban, hogy a sok példa majd 
elvezet ahhoz, hogy az értelmezésből eredő különbségek ritkává válnak.  



 

121 

AZ EURÓPAI UNIÓ ASZTALTÁRSASÁGA 

KOVÁCS GABRIELLA, KOVÁCS VIKTÓRIA, LÁNGI IZABELLA DIÁNA 

 
Asztaltársaságunk a 2009/2010-es akadémiai év első felében alakult és 
célul tűzte ki, hogy az Európai Unióval  mint kutatási területtel, illetve 
szervezetének egy-egy elemével fog foglalkozni. 

Az Európai Unió hálás, de egyúttal nehéz téma is, ennek ellenére mi 
igyekszünk szövevényes rendszeréből évről-évre egy-egy képzeletbeli 
csomót kibogozni.  

Idén –hasonlóan a tavaly a Szakkollégium első Tanulmánykötetében 
megjelent munkánkhoz - a soros elnökséggel foglalkozunk. S hogy miért is 
éppen erre a témakörre esett a választásunk? 

Ennek számos oka van, amit itt most röviden szeretnék összefoglalni. 
Elsősorban azért, mert a 2007-ben aláírt Lisszaboni Szerződés 2009. dec-
ember 1-jén hatályba lépett. Köztudott, hogy az Alkotmányos Szerződés 
„bukását” követően született Lisszaboni Szerződés olyan módosításokat 
hajtott végre, amelyek jelentősen megváltoztatták a mindenkori soros el-
nökséget betöltő tagállam feladatkörét. Gondolok itt például az Unió kül- és 
biztonságpolitika területéhez kapcsolódó tevékenységekre, amelyeket az 
Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselő10 tisztségének bevezetése 
kivont a soros elnökség közvetlen felügyelete alól. Ugyanakkor csökkent az 
elnökség befolyása bizonyos funkciók gyakorlása kapcsán azáltal is, hogy 
az Európai Tanács két és fél éves időtartamra választható saját állandó el-
nököt kapott.11 Másodsorban  azért is érdekesnek tartjuk a soros elnöksé-
get12, mert jogilag rendkívül nehezen megragadható intézmény, amely azon 
kívül, hogy az Unió működésnek szükséges velejárója, egyúttal az egyen-
jogúságot hivatott fenntartani. 

Végül nem elhanyagolható körülmény, hogy Magyarország 2011. ja-
nuár 1-től a soros elnök, így úgy véltük továbbra is érdemes ezzel a témával 
foglalkozni, erről gondolkodni és azt vizsgálni, hogy a csoportos elnökség 

                                                 
10 Ezen ügyekkel kapcsolatos feladatokat elsősorban az Európai Tanács elnöke 
látja el, e felelősségében azonban részben osztozik a főképviselővel. 
11 HORVÁTHY BALÁZS: Az Európai Unió vezetési modellje a Lisszaboni Szerződés 
után in Jog-Állam-Politika, 2010/4. szám, 32. o. 
12 Uo. 24. o. 
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előző (spanyol és belga) két tagjának, hogyan sikerült a kitűzött célokat 
megvalósítania.13 

A BELGA MINTA 

A BELGA SOROS ELNÖKSÉG ÉRTÉKELÉSE 

Az oroszlán és a kakas „látszólagos” harca14 
Belgium 2010. július 1-jén vette át Spanyolországtól a soros elnökséget 
belpolitikailag csendesnek nem mondható időszakban. Az ország körüli 
vihart az okozta, hogy a  júniusi választásokat követően a flamand és a 
vallon pártok képtelenek voltak koalíciót kötni, így a soros elnökség körüli 
teendőkkel az ügyvivő kormánynak kellett megbirkóznia. Az aggodalmak 
eloszlatása végett Yves Leterme akkor leköszönő miniszterelnök nem 
győzte hangsúlyozni, hogy Belgium képes helyt állni, mert az államigazga-
tás már két évvel korábban megkezdte a felkészülést a csoportos elnökség-
re. 1516 

Tovább nehezítette Belgium helyzetét a spanyol elnökség alatt is meg-
lévő, az európai közhangulatot nagymértékben negatív irányba befolyásoló 
növekvő, több országot is érintő költségvetési hiány. Belgium felkészültsé-
gét igazolta, hogy az elnökségi munkatervben szerepelt a pénzügyi piacok 
irányítására alkalmas új uniós pénzügyi ellenőrző intézmények tervezete. 
Sikert értek el ebben a vonatkozásban, mert  idén januártól megkezdhették 
a működést ezek az intézmények.17 

Prioritások 
A legfőbb prioritás - ami a csoportos elnökség célja is egyben - természete-
sen a Lisszaboni Szerződés végrehajtása volt. További cél volt az Unió 
globális versenyképességét szolgáló nemzeti hozzájárulások meghatározá-
sa, a közösségi szabadalmi szabályozás, az említett pénzügyi ellenőrző 
intézmények felállítása, illetve az európai külügyi szolgálat létrehozása. Ez 

                                                 
13 Értelemszerűen a magyar soros elnökség ezen dolgozatok írásakor még tart, így 
azt még nem értékeljük. 
14 Flandria címerében a „bátor” oroszlán mint motívum található, míg Wallónia 
címerében a kakas szerepel jelképként. 
15 forrás: http://ec.europa.eu/news/eu_explained/100701_en.htm 
16 FOLK GYÖRGY: Belga Menetrend, in HVG, 2010/36. szám, 10. o. 
17 Uo. 10. o. 
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utóbbi vonatkozásában az Európai Parlament már júliusban elfogadta és 
zöld utat adott az uniós külképviseletek felállításához. 

Összegzés 
Az említett kezdeti nehézségek ellenére a belga elnökség sikeresnek mond-
ható, az illetékesek példa értékű tevékenységet végeztek a fél éves munka 
folyamán, ami nagymértékben köszönhető volt a korán megkezdett felké-
szülésnek, a belgákra jellemző fegyelmezettségnek és a nem elhanyagolha-
tó uniós tapasztalataiknak.18 

A SPANYOL ELNÖKSÉG 

Általános információk 
A 2010. január 1-jétől 2011. június 30-ig terjedő tizennyolc-hónapos időin-
tervallumban Spanyolország, Belgium és Magyarország látja el az Európai 
Tanács és az Európai Unió Tanácsa soros elnökségével kapcsolatos felada-
tokat. A tizennyolc hónapos program egy stratégiai és egy operatív részből 
áll. Az elnökségi program kialakítása az elnökség ideje alatt napirendre 
kerülő nagy politikai dossziék, jogalkotási javaslatok, uniós események, 
főleg állam- és kormányfői, valamint miniszteri szintű találkozók tervezését 
jelenti.19 

A Spanyol elnökség politikai programja 
A Spanyol Elnökség fő célkitűzései négy pontban foglalhatók össze. Az 
Elnökség elsődleges célja a 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszabo-
ni Szerződés pontos alkalmazása volt. Másodszor kiemelt cél volt, hogy az 
Elnökség előmozdítsa a gazdaságpolitika összehangolását olyan stratégia 
felállítása érdekében, amely alkalmas a válság leküzdésére, a munkahelyte-
remtésre, és képes fenntartani a magas szintű szociális védelmet. A spanyol 
elnökség harmadik célkitűzése az volt, hogy megerősítse az Európai Uniót 
mint politikai tényezőt a globalizáció világában. Negyedik célként említhe-
tők azok a kezdeményezések, amelyek megerősítik és garantálják az euró-
pai állampolgárok jogait, különös figyelmet fordítva a férfiak és nők közötti 
egyenlőségre. 

                                                 
18 Belgium 12. alkalommal töltötte be a soros elnökség pozícióját. 
19http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/eu/2011_eu_elnokseg/korm_felkeszules_trio
_egyuttm/trio_elnoksegi_program.htm. 
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„EU 2020” stratégia 
„Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája”.20 A straté-
gia többek között a munkahelyteremtésről és az életszínvonal növeléséről 
szól: kijelöli a társadalmak által követendő útirányt, és megmutatja, hogyan 
valósíthatja meg Európa az intelligens, fenntartható és inkluzív, azaz a tár-
sadalmi kirekesztéstől mentes növekedést, és hogyan teremthet új munka-
helyeket. 

„Vitacsoport” az Európai Unió jövőjéről 
Az Európai Tanács állásfoglalása alapján független vitacsoportot hoztak 
létre, amelynek célja, hogy segítse az Európai Uniót a 2020 és 2030 között 
valószínűsíthető kihívások korai felismerésében és hatékony megoldásában. 
A csoport 12 tagból áll, vezetője Felipe Gonzales. A csoport 2008 decem-
berében kezdte meg működését, majd "Project Europe 2030" címmel 2010. 
május 8-án tartott beszámolót az Európai Bizottságnak. 

A Lisszaboni Szerződés végrehajtása 
A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jén lépett hatályba, melynek 
gyakorlati alkalmazása, és az Európai Unió intézményi struktúrájára gyako-
rolt hatása a spanyol soros elnökség alatt még nem mutatkozott meg telje-
sen. 

Európai polgárság 
Ami az európai polgárságot illeti, a spanyol elnökség célja a svéd elnökség 
programjának – Stockholm Programme – folytatása. A program célja a 
szabadság, a biztonság és az igazságosság megteremtése, amit a 2009. dec-
emberi európai tanácsi értekezleten kezdeményeztek. 

Európa külügyei 
A Külügyek Tanácsa a Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével - a korábbi 
Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa feladatköreinek szétválasztá-
sával - jött létre. A Külügyek Tanácsa az Európai Unió külső tevékenysége-
inek egészével foglalkozik. E körbe tartozik a közös kül- és biztonságpoli-
tika, a közös biztonság- és védelempolitika, a fejlesztési együttműködési 
politika és a közös kereskedelempolitika.  
                                                 
20 A Bizottság Közleménye Európa 2020, Brüsszel, 2010.03.03. COM (2010) 2020 
végleges. 
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Következtetés 
A spanyol külügyminiszter, Miguel Ángel Moratinos egy beszédében el-
mondta, hogy a spanyol soros elnökség az összes többi európai uniós in-
tézménnyel együtt irányítója annak az új gazdasági és politikai irányvonal 
bevezetésének, ami „Európát a XXI. századba lendíti”. A spanyol elnök-
ségre mindenki úgy fog emlékezni, mint olyan „mérföldkőre”, ami megte-
remtette az európai gazdasági egységet. 

MAGYARORSZÁG 2011. ELSŐ FÉLÉVI SOROS ELNÖKSÉGE 

Bevezetés 
2011. január 1. és június 30. között Magyarország látja el az Európai Ta-
nács és az Európai Unió Tanácsa soros elnökségét, szoros együttműködés-
ben az elnökségi trió másik két tagjával, Spanyolországgal és Belgiummal, 
a megelőző két elnökséget adó országgal. 

A magyar EU-elnökség prioritásai 
„Erős Európa – ez a mottónk. Mégpedig azért, mert úgy gon-
doljuk, hogy a válság és az annak leküzdése érdekében hozott 
tagállami döntések megmutatják: az előttünk álló hatalmas ki-
hívásokra a válasz a több, és nem a kevesebb Európa kell, hogy 
legyen. Ez a célunk elnökségként is: egy gazdasági, szociális, 
politikai és intézményi szempontból egyaránt erős Európa épí-
téséhez történő hozzájárulás”.21 

A magyar elnökségi program középpontjában az emberi tényező áll, célja, 
hogy Európát az uniós polgárok szolgálatába állítsa, megmutassa, hogy az 
Unió a polgárokért van, képes jobbá és teljesebbé tenni a polgári életet.  

Növekedés és foglalkoztatás az európai szociális modell megőrzé-
séért 
A sok tekintetben végéhez közeledő globális pénzügyi és gazdasági válság 
a kihívások mellett lehetőségeket is teremt a szorosabb együttműködésre, 
az összehangoltabb európai fellépésre. Európának egyszerre kell biztosíta-
                                                 
21 A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, Az Európai Unió Tanácsának 
Magyar Elnöksége, A magyar elnökség programja, Budapest 2011. 
http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/HU_PRES_EROS_EUROPA_HU.pd
f. 
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nia az államháztartások fenntarthatóságát, a szigorú költségvetési fegyelem 
betartását, valamint a gazdasági növekedés ösztönzését.22 

Erősebb Európa 
Az Unió érdekelt az erős és hatékony közös politikák fenntartásában. Az 
Unió jövőjét, fejlődését közös céljaink, közös fellépésünk, az uniós politi-
kák továbbfejlesztésével kapcsolatos elkötelezettségünk határozza meg.  

Polgárbarát unió 
Mindannyian biztonságos Európában akarunk élni, ahol az intézmények és 
a polgárok nem állnak messze egymástól. A polgárok szabadságának és 
jogainak biztosítása érdekében minden szükséges intézkedést meg kell 
tenni. 

Bővítés és szomszédságpolitika 
Az Európai Unió a nemzetközi színtér egyik legfontosabb szereplője. Nem-
zetközi kapcsolatai révén határain belül és kívül egyaránt hozzájárulhat a 
fejlődéshez, a békéhez és a jóléthez. Az EU bővítése stabilitást és kohéziót 
eredményez a kontinens egyre növekvő részén. A magyar elnökség az Eu-
rópai Unió nyitottságának megőrzésére törekszik.23 

Következtetés 
Martonyi János külügyminiszter szavaival élve: a soros magyar EU-
elnökség akkor lesz sikeres, ha Európa "valamivel erősebb" lesz az elnök-
ségi félév végére. Az első négy hónap tapasztalatai alapján erre reális esély 
van.A magyar EU-elnökség végső eredményét nem sikerekben és kudar-
cokban kell mérni, hanem a meglévő feladatokat kell teljesíteni. A felada-
tok teljesítése nagymértékben az EU-elnökséget ellátó országon kívülálló 
tényezőktől függ.  

                                                 
22 A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, Az Európai Unió Tanácsának 
Magyar Elnöksége, A magyar elnökség programja, Budapest 2011. 
http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/HU_PRES_EROS_EUROPA_HU.pd
f. 
23 Uo. 
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ISZLÁM BÜNTETŐJOGI ASZTALTÁRSASÁG 

BÁN ISTVÁN, DUDÁS KINGA, GEISZT KITTI FANNI, JUHÁSZ 
ANITA MÁRTA, KISS GABRIELLA 

AZ ISZLÁM BÜNTETŐJOG 
(REZÜMÉ) 

 
BÁN ISTVÁN, DUDÁS KINGA, GEISZT KITTI FANNI, JUHÁSZ 

ANITA MÁRTA, KISS GABRIELLA 

AZ ISZLÁM BÜNTETŐJOG 
 
Dolgozatunk témájaként az iszlám jogot, ezen belül is az iszlám büntetőjo-
got választottuk. Nem volt könnyű dolgunk a témát illetően, hiszen óriási 
eltérések mutatkoznak a mi jogrendszerünk és az iszlám jogi szabályozás 
vallási alapú rendszere között. Más értékeket képviselnek, akár a törvény-
kezést, akár a végrehajtást vagy akár a nők helyzetét vesszük példának, 
melyeket a tanulmány elkészítése során mi is figyelembe vettünk.  

Nagyobb hangsúlyt fektetnek a társadalmi igazságosság fenntartására, 
mint a nyugati rendszerekre jellemző jogi előírásokra, ebből adódóan náluk 
nem kap akkora hangsúlyt a jogbiztonság, ráadásul nehezebben reflektálnak 
a modern konfliktusok megoldására. Ez főleg a vallási szabályokon nyugvó 
saríanak, azaz iszlám jognak köszönhető. Lényege az, hogy a muszlim ne 
forduljon imádatával és megalázkodásában Allahon kívül máshoz, azonban 
ez rendkívül merevvé teszi a szabályozást. 
 
A következő témákat érintettük: 

 
Bevezető részben bemutatjuk az iszlám vallás kialakulását történelmi 
szempontból, a jogrendszer létrejöttét és annak legfőbb jellemzőit, a tanítá-
sokat, melyek szempontjából a Koránban lejegyzett törvények a meghatá-
rozóak s legfontosabb pillérei a mindenki által ismert hit, ima, dzsihád. 
Szólunk Mohamed politikai örököseiről, a kalifákról és az általuk kialakí-
tott rendszerről. 

A továbbiakban kiemeljük az iszlám jog elsődleges forrásait, a Koránt 
és a Szunnát, valamint a másodlagos forrásait, az Igamát és a Qiyast, és 
ezek kerülnek kifejtésre. A Koránnal kapcsolatban arra a megállapításra 
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jutottunk, hogy valójában nem törvénykönyv, de tartalmaz jogilag releváns 
verseket, melyek konkrét történeti szituációkra adott válaszként jelennek 
meg. 

A forrásokkal egyetemben fontosnak tartottuk kiemelni a jogi herme-
neutikát az iszlám jog szempontjából. 

A következő fejezetben érintőlegesen szólunk az iszlám törvénykezés 
egyedülállóságáról, és felsorolásra kerülnek a törvénykezés alapjai és elvei, 
valamint a büntetőjogi felelősségre vonás. 

Jellemzésre kerül a muzulmán igazságszolgáltatás legfőbb intézménye, 
a kádi, melyet a törzseken belüli, illetve a törzsek közti jogviták rendezésé-
re felállított hakím, ítélőbíró szerepét vette át. Az első kádi maga Mohamed 
volt, mivel a Próféta idejében hozzá fordultak az emberek, hogy vitás ügye-
iket megoldja. Ismertetésre kerülnek kinevezésének kritériumai, feladatköre 
és kisegítő szervei. 

Az iszlám jog, a saría a több mint egy milliárd iszlám vallású ember 
számára alkotott jogrend, amelyet elsősorban a keleti iszlám országokban 
alkalmaznak, ahol jól megfér a civil joggal. Ennek a rendszernek a bemuta-
tására törekszünk tanulmányunkban. Ez a muszlimok életét teljes mérték-
ben meghatározó isteni eredetű törvények összességét takarja. Szó esik az 
iszlám bűnfelfogásról, illetve arról, hogy a saría milyen büntetéseket ismer. 
Végül ennek a fejezetnek a végén igyekszünk tisztázni, hogy az Iszlám 
valóban terrorizmust és erőszakot jelent e. 

Az iszlám büntetőjog alapelvei a megtorlás, visszatartás, elrettentés. A 
bűncselekményeknek három csoportja ismert: a hudud, a ginayat és a tazír. 
Az elsőként említett foglalja magába a Koránban szabályozott, a második a 
talio-elven nyugvó büntetési szokások, míg az utolsó, a tazír bűnei az eljáró 
hatóság jogkörében kiszabott büntetések. Főként azok tartoznak ide, amiket 
sem a hudud, sem a ginayat nem szabályoz, tehát egy széles körről beszél-
hetünk.  Ezzel a kategóriával a vallásjogtudósok érintőlegesen sem foglal-
koznak, mivel ez az állami apparátus szabályozása alá esik. Néhány példán 
keresztül bemutatjuk e rendszer működését és a kriminalizáció menetét. 

Végül a muzulmán nők helyzetét vázoljuk fel, főleg a büntetőjogi 
szempontokat érintve, az ellenük elkövetett igazságtalanságokat, az őket 
érő folyamatos megkülönböztetést és elnyomást, mely az egyes területeken 
jellemző. Leginkább itt érezhető, hogy az iszlám jog képtelen követni a 
modern világ változásait, hiszen az elmúlt évszázadok során a valláshoz 
való kötődése miatt képtelen volt fejlődni, elszakadni az embertelen meg-
oldásoktól.  
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JOGTÖRTÉNETI ASZTALTÁRSASÁG - KÖZJOG 

FÁSKERTY ÉVA KATALIN, HEROLD JÚLIA 

A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁSKODÁS KIALAKULÁSÁNAK JOG-
TÖRTÉNETI ASPEKTUSAI EURÓPÁBAN ÉS HAZÁNKBAN, KÜ-
LÖNÖS TEKINTETTEL TISZA KÁLMÁN MINISZTERELNÖK-

SÉGÉRE 
(REZÜMÉ) 

 
Modern alkotmányos állam nem létezhet a jog által felállított, független és 
pártatlan bírósághoz fordulás joga nélkül, amely megfelel a tisztességes 
eljáráshoz való jog által támasztott követelményeknek. Ez különösen lé-
nyeges a közigazgatási döntéseinek megtámadása esetén, mivel ezeket köz-
hatalom birtokában hozzák, és gyakran érintenek olyan jogokat, melyek az 
Európai Emberi Jogi Egyezmény által is védelmet élveznek. A közigazga-
tási aktusok speciális jellegét szem előtt tartva biztosítani kell, hogy mind a 
bírósági szervezet, mind pedig annak eljárása összhangban legyen az 
Egyezményben foglalt követelményekkel. 

A megsértett jogrend helyreállításának szükségességét már az alkot-
mányos jogállam felfogás hajnalán is elismerték, mivel a jogsértés a végre-
hajtó hatalom és a társadalmi viszonyok vonatkozásában is egyaránt előfor-
dulhat. Ezáltal válik az eredeti ítélkezési funkció módosítása alkalmassá a 
közigazgatási aktusok felülvizsgálatára. Így felmerült a kérdés már a kezde-
tekben is, hogy mennyire tudja kontrollálni a hagyományos törvényességi 
ellenőrzés a közigazgatás működését. A XIX. század során a közigazgatási 
bíráskodás revíziójára volt szükség azokban az államokban is, amelyekben 
már létezett és az idők során megfelelően működött a közigazgatás ellenőr-
zése, mivel a jogállamiság fogalma, tartalmi elemei kiszélesedtek. A leg-
fontosabb kiindulópont a modellek megvizsgálása esetén, hogy a közigaz-
gatás maga a végrehajtó hatalom birtokában végzett, a közigazgatás szerve-
zetén kívülre ható beavatkozás a jogalanyok élet- és jogviszonyaiba. 

A közigazgatási bíráskodás régmúltra visszanyúló történetéből mun-
kánkban a XIX századi jóléti államokban kialakult közigazgatás feletti 
felügyelet modelljeivel, majd hazánk vonatkozásában részletesebben Tisza 
Kálmán törekvéseivel foglalkoztunk. 
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JOGTÖRTÉNETI ASZTALTÁRSASÁG - MAGÁNJOG 

SZABÓ ENIKŐ, TRENYISÁN MÁTÉ, KOMP BÁLINT JÁNOS 

SZERZŐDÉSI FELELŐSSÉG A RÓMAI JOGBAN 
(REZÜMÉ) 

 
Tanulmányunk témaválasztásának oka az volt, hogy a római jog rendkívül 
nagy hatást gyakorolt a későbbi jogfejlődésre, a szerződés pedig az emberi 
civilizáció kezdete óta életünk fontos része, ezért is tartjuk fontosnak a 
felelősségi rendszer vizsgálatát, amelynek alapját a római jogi felelősségi 
szabályok képezik.  

Tanulmányunk célja az, hogy bemutassa a római jogi felelősségi rend-
szer alakulását a római jog egyes korszakaiban, különös figyelmet fordítva 
a posztklasszikus és a iustinianusi jogban bekövetkezett változásokra. Pon-
tosan, érthetően mutatjuk be az egyes felelősségi alakzatokat, megértésüket 
jogesetek szemléltetésével kívánjuk elősegíteni, ezzel is utalva arra, hogy 
természetesen akadtak olyan esetek is, amelyek jogalkalmazási problémá-
kat vetettek fel.  

Munkánk nyolc, jól elkülöníthető fejezetből áll. Az első fejezetben a 
felelősség kialakulásáról, a római jogi felelősség általános szabályairól 
írunk, a második fejezetben pedig a szerződés római jogi szabályozását 
kívánjuk ismertetni az Olvasóval. Fontos megjegyezni, hogy a szerződés, 
mivel a kötelmi jog területéhez tartozik, relatív szerkezetű jogviszonyt ke-
letkeztet. Megállapíthatjuk, hogy a szerződési jog alapjai a római jog óta 
szinte változatlanok, a szerződést két vagy több fél joghatás kiváltására 
irányuló, egybehangzó akaratnyilatkozataként definiálhatjuk. A szerződés 
létrehozására irányadó szabályok az idők folyamán jelentős változáson 
mentek keresztül. Kezdetben alakszerűség jellemezte, majd idővel 
alakszerűtlen ügyleti nyilatkozatok is keletkeztethettek szerződést. A róma-
iak elkülönítették a contractust a puszta megállapodástól, a pactumtól, a 
contractus ugyanis tartalmazta a civilis causat, vagyis azt a többletet, amely 
révén lehetőség nyílt a megegyezés akár per útján történő kikényszerítésére 
is. A harmadik fejezetben aztán kitérünk a szerződési felelősségre, kezdet-
ben a történeti felvezetésben az archaikus kori felelősség alakzatokat vizs-
gáljuk, majd a klasszikus jog felelősség rendszerére helyezzük a hangsúlyt, 
bemutatva a dolus, culpa, custodia felelősségre vonatkozó szabályokat. A 
vétkesség legsúlyosabb alakzata a szándékos jogsértés, a dolus volt. Ez az 
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alakzat nem rendelkezik alfokozatokkal. A szándékosságot követi a 
préklasszikus korban létrejött gondatlanság (culpa). A gondatlanságon be-
lül több fokozatot különböztethetünk meg. Az első fokozat a súlyos gondat-
lanság (culpa levis), amikor az adós figyelmen kívül hagyja még azt a gon-
dosságot is, amelyet egy közönséges ember tanúsítani szokott. A második 
fokozat az enyhe gondatlanság (culpa lata). Ekkor az adós azon nagyfokú 
gondosság elhanyagolása miatt felel, amelyet a gondos ember (bonus et 
diligens pater familias) szokott ügyeire fordítani. A bonus et diligens pater 
familias gondossága egy objektív mércét, zsinórmértéket jelentett a római 
jogban. A posztklasszikus korban alakult ki a culpa felelősség harmadik 
fokozata, a culpa in concreto. Ennek értelmében az adós azon gondosságot 
mulasztja el, amelyet saját ügyeiben tanúsítani szokott. Ez tehát a legszub-
jektívebb felelősségi alakzat. Ezen alakzatokon túl a klasszikus jogban 
érvényesült a vétkességi alakzatok mellett a custodia felelősség is. Ez a 
balesetekért, a casus minorokért valós felelősséget is magába foglalta, 
mellyel a legszigorúbb felelősségi fokozattá vált. 

A vis maior római jogi fogalmát, megjelenési eseteit az egyes szerző-
déstípusoknál külön fejezetben kívánjuk szemléltetni. A vis maior jelentette 
azt az erőhatalmat, természeti eseményt, amelynek emberi erő nem képes 
ellenállni. A római jogban főszabály szerint vis maiorért senki sem felel, 
azonban a római jog meghatározott esetekben mégis megállapított felelős-
séget. Először is, ha a teljesítés ellehetetlenül és ez az adósnak felróható, 
akkor teljesítés, vagy kártérítés követelhető tőle. Vis maiorért felelt továb-
bá, aki szerződésben vállalta, vagy akkor, ha az illetőnek felróható, hogy a 
dolgot vis maior érte. Felel továbbá még vis maiorért a késedelembe esett 
adós, a tolvaj, a generikus szolgáltatással tartozó adós és az érdekelt adós 
is, ha katasztrófahelyzetben a saját dolgait részesítette előnyben a mentési 
munkálatoknál. Megállapíthatjuk, hogy a felelősség általában vétkességen 
alapul, azonban a vis maior viselésére különleges szabályok vonatkoztak. 
Főszabály szerint a tulajdonos viseli a kárt (casum sentit dominus), ha a 
dolgot vis maior érte. Tanulmányunk vis maiorról szóló részében kitérünk 
arra is, hogy miként alakult a felelősség az egyes szerződéstípusoknál. A 
dologbérletnél a bérbeadós viselte a kárt vis maior esetén, conductort vis 
maiorért felelősség csakis akkor terhelte, ha azt szerződésben külön vállal-
ta. A bérbeadó addig nem követelhet bért a bérlőtől, amíg az vis maior mi-
att nem tudja a dolgot használni, gyümölcsöztetni. Tűzvész esetén a bérlő a 
tőle függetlenül keletkezett következménykért nem felel. Hirtelen tűzvész 
esetén a bérlő továbbá bérleengedésre is jogosult. Ha azonban a bérlő tila-
lom ellenére rakott a tüzet a telken és véletlenül tűz keletkezett, akkor a 
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károkért a bérlő felelős. Sabinus szerint, ha a vállalkozási szerződés házépí-
tésre szól és az elkészült művet földrengés lerombolja, a munkaadóé a fele-
lősség.  

A vis maior szabályozása nem egyértelmű. A munka bérletnél a mun-
kaeszköz, a munkatárgy, a munkahely valamint a munkavállaló betegségét 
okozhatja erőhatalom. Az első három esetben a munkaadó, a tulajdonos 
viseli a kárt. A munkás abban az esetben nem veszíti el a bért, ha nem az ő 
munkakörében fellépő akadály miatt nem képes az adott munkát elvégezni. 
Ha azonban a munkás miatt nem lehetséges a munkavégzés, akkor a mun-
kás elesik az adott időre szóló bértől. A munkás megbetegedése esetén a 
munkás a betegség idejére bért nem követelhet, bár a betegség is tekinthető 
elháríthatatlan oknak, hiszen az ember végül is tehetetlen vele szemben. A 
munkás betegsége esetén helyettesítéséről gondoskodhat. Általában a he-
lyettesítés szabályait külön kikötötték a szerződésben, és erre csak olyan 
munkák esetén kerülhetett sor, amelyek nem igényeltek szakértelmet. A 
munkaadó halála nem vis maior eset. A posztklasszikus és a iustinianusi 
jogban a vis maiorra vonatkozó szabályok lényegében már nem változtak.  

A szerződési felelősség körében még fontosnak tartjuk megemlíteni a 
receptum felelősséget, melyet a praetori edictum tett peresíthetővé. A 
recipio ige használatával a vállalkozó magára vállalt bizonyos kötelezettsé-
get a vevő dolgainak vonatkozásában. A praetori edictum háromféle 
receptumot tett peresíthetővé. A receptum argentarii esetében nem szerző-
désszerű megállapodásról, hanem sokkal inkább egyoldalú nem címzett 
jognyilatkozatról beszélhetünk. A receptum arbitri már megállapodásnak 
tekinthető, de ez sokkal inkább a közigazgatási szankcióhoz és bírsághoz 
hasonlítható, így ezt sem tekinthetjük szerződési cselekménynek. A harma-
dik receptum a hajósok, fogadósok, béristállósok elvállalására vonatkozó 
receptum nautarum cauponum stabulariorum. Ekkor tehát a nauta, a caupo 
és a stabularius az utasok, vendégek vagyontárgyainak őrizetét kifejezetten 
elvállalták, ezzel pedig felelőssé váltak ezen tárgyak tekintetében. A római 
jogban, kezdetben külön egyezményhez kötött volt a felelősség keletkezte, 
később már a puszta befogadás megteremtette a vállalkozó kötelezettségét. 
A hajós, fogadós és béristálló tulaj felelőssége az utast ért mindennemű 
kárra kiterjedt, akár fennállt a vétkessége, akár nem. Ez azt jelentette, hogy 
a vállalkozó felelőssége vis maior esetén is fennállt. Megállapíthatjuk, hogy 
a receptum egy rendkívül szigorú felelősségi forma volt. A receptum fele-
lősség római jog szabályai a modern jogokra is nagy hatást gyakoroltak, a 
szállodai felelősség szabályai minden bizonnyal a római jogi szabályozást 
követik. 
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Munkánkban kitértünk a másért való felelősség szabályaira a reál és 
konszenzuális szerződések vonatkozásában. A reálszerződések körében a 
rabszolgákért való felelősséget érthetjük alatta, az adós a rabszolga maga-
tartásaiért többfél jogcímen felelt. Azt mondhatjuk, hogy a rabszolgáért 
való felelősségre nincs általános szabály, de van egy következetesen felépí-
tett rendszer.  
A tanulmány harmadik részében a római jogi felelősségi rendszer tovább-
élését és a polgári jogi felelősség kialakulását mutatjuk be. Relevánsnak 
tartjuk bemutatni a felelősségi rendszer továbbélését, hiszen a római jog 
alapjában véve jelentős hatást gyakorolt a későbbi jogfejlődésre, és ez nincs 
másként a felelősség vonatkozásában sem. 

A XII-XIII. századi germán jogban felfedezhetünk szerződésen alapu-
ló felelősségi viszonyt. A középkor aztán lényeges változást hozott, az ál-
lami büntetőjog kialakulásával párhuzamosan elkülönült a deliktuális fele-
lősség is. Az ügyleti felelősség körében egy jelentős változás következett 
be, ugyanis a helytállás és a kötelezettség, amelyek korábban egymást köl-
csönösen feltételezték, fokozatosan összeolvadtak. Az angolszász jogterüle-
ten a kontinentálistól teljesen eltérő felelősségi felfogás alakult ki. Itt a 
polgári jogi felelősség teljes objektivizálódása volt megfigyelhető. Ez 
azonban az urbanizáció fellendülésével a károkozások növekedését hozta 
magával, emiatt a XIX. század közepére kialakult a szubjektív vétkességi 
kategória. A liberál-kapitalizmusban a római jogból átöröklött felelősségi 
rendszer és a vétkességi elv még többnyire fenntartható volt. Az ipari for-
radalom idején, a gépek elterjedésével nőtt a veszélyforrások száma is, 
emiatt új szabályozási rendszer kialakítása vált szükségessé. Munkánk utol-
só részében a magyar szabályozásra is kitekintünk, ahol elmaradott viszo-
nyokkal találkozunk és a századfordulóig egyáltalán nem is találkozunk 
felelősségelmélettel. Kitérünk négy neves, hazai jogtudós felelősségre vo-
natkozó nézeteire. Grosschmid Béni a felelősségi esetek két nagy halmazát 
különíti el: a „vétkes, vagy olybá tett magatartás” és a „kötelemszegés, 
vagy olybá tett magatartás” esetköreit. Elkülöníti a delictum criminalét a 
delictum civilétől. E szerint három felelősségi fokozat különböztethető 
meg: a büntető, a fegyelmi és a magánjogi felelősség. Szladits Károly meg-
különbözteti a kötelemszegéseket aszerint, hogy az adósnak felróható-e 
vagy sem. Főszabály szerint az adósnak csak saját vétkes magatartása róha-
tó fel, de bizonyos esetekben más hibájáért is felel. A vétkességen belül 
szándékosság és gondatlanság között nem tesz különbséget. Marton Géza 
szerint a vétkesség elv már nem elegendő ahhoz, hogy a modern korok 
felelősségi rendszerének alapja legyen. Marton nem támogatja azokat az 
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elméleteket, amelyek szubjektív és objektív felelősség között tesznek kü-
lönbséget, továbbá érdekesség, hogy Martonnál a vis maior körébe beletar-
tozik a nagyobb belső erőhatalom, mint például a halál is. Eörsi Gyula ér-
telmezésében a szubjektív felelősség vétkességen alapul, míg az objektív 
felelősség független a vétkességtől. Az eredményfelelősséget nem tekin-
ti felelősségnek, hanem egyfajta kockázat- és kártelepítő szabályt lát 
benne, ugyanis a károsult saját magatartásától eltekintve, az objektí-
ve elháríthatatlan ok sem szabadítja meg a károkozót a felelősségtől. 

A tanulmány megírása során támaszkodtunk a jogász szakma elismert 
képviselői által megfogalmazott, a témához kapcsolható főbb alapvetések-
re, de a felhasznált források mellett természetesen saját álláspontot is igye-
keztünk kialakítani, és az egyes szerzők álláspontjait kritikus szemmel 
vizsgálni. Igyekeztünk egy jól áttekinthető közérthető munkát készíteni, 
mely összefoglalja a szerződési felelősségre vonatkozó szabályokat. 

Kutatásunk eredményeként úgy véljük, sikerült egy jól áttekinthető és 
könnyen megérthető tanulmányt készítenünk, amely összefoglalja a római 
jogi felelősség rendszer főbb szabályait. Fontosnak tartjuk, hogy tanulmá-
nyunk saját véleményt is tartalmaz, úgy véljük, ez elengedhetetlen a munka 
egyedi voltának szempontjából.  
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KÖZIGAZGATÁSI-ÉS ALKOTMÁNYJOGI ASZTALTÁRSASÁG 

FÁSKERTY ÉVA KATALIN, PONGRÁCZ ALEX, TÜŰ SZABÓ NORBERT 

SZABAD-E SÍRNI A KÁRPÁTOK ALATT? 

A NEMZETPOLITIKA DIMENZIÓI A RENDSZERVÁLTOZÁST KÖVETŐEN 
(REZÜMÉ) 

 

 
 

A Magyarország, valamint a Szövetséges és Társult Főhatalmak között 
létrejött trianoni békeszerződés (1920. június 4.) még kilenc évtized múltán 
is parázs vitákat generál, egyrészt az anyaországi politika frontvonalába 
kerülve, másrészt az elcsatolt területeken tevékenykedő, nacionalista húro-
kat pengető politikusok „jóvoltából”. Erről a kérdésről nehéz, de egy em-
beröltőnyi idő elteltével nem lehetetlen sine ira et studio (harag és részre-
hajlás nélkül) értekezni. Dolgozatunkban arra vállalkoztunk, hogy feltérké-
pezzük az 1920. évi békeszerződés nyomán a Kárpát-medence térségében 
kialakult helyzetet, illetve analizáljuk az 1989-1990. évi rendszerváltozás 
nyomán megalakult, Antall József, Boross Péter, Horn Gyula, Orbán Vik-
tor, Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc, illetve Bajnai Gordon vezette 
kormányok nemzetpolitikáját, a határon túli magyarság vonatkozásában 
kialakított és megvalósított koncepciókat. 
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A Szovjetunió összeomlása, a bipoláris világrend megszűnése és a ke-
let-közép európai kommunista blokk felbomlása az addig legfeljebb csak 
papíron létező nemzetpolitikát új fundamentumokra helyezte. A gorbacsovi 
reformok nyomán korábban ignorált problémák váltak érzékelhetővé, 
melynek legplasztikusabb következménye a szocialista „testvériség” talmi 
hangsúlyozásának elvetése volt. 

A rendszerváltozás nyomán megkezdődött demokratikus átmenet lehe-
tővé tette a jogállamiság értékei felé fordulást, majd annak kiteljesedését, 
ami magában hordozta annak lehetőségét is, hogy négy évtizednyi kénysze-
rű hallgatás után korlátok nélkül lehessen diskurálni a határon kívül rekedt 
magyarság helyzetéről. A politikai párttá szerveződés stádiumában a késő 
Kádár-rendszer ellenzéki erőinek mindegyike szükségesnek tartotta a nem-
zetpolitikai kérdésekben való állásfoglalást. Az alkotmányos reform révén 
pedig az alaptörvényünkben deklarálták, hogy a „Magyar Köztársaság 
felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért és előmozdítja a 
Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását”. 

Amint arra Gyurgyák János is rámutatott, a hazai politikai és értelmi-
ségi elit eleinte nehezen tudta elképzelni, hogy miként reagáljon a dogmává 
avanzsált piacgazdasággal járó kihívásokra, a globalizáció folyamatára. Az 
Antall-kormány eltökélte magát az európai integráció mellett: a magyar 
államszerkezetet igyekeztek „kompatibilissé tenni” a nyugat-európai politi-
kai és gazdasági intézményekkel, valamint szellemi értékekkel. Az MDF-
kormány által kijelölt orientációt illetően a szocialista Horn-kormány, majd 
a konzervatív Orbán-kormány is konzekvensen tartotta magát. Az Európai 
Unióhoz történő csatlakozásunk szükségességének egyik sokat hangoztatott 
érve volt magyar részről, hogy a határok „légiesítése” tulajdonképpen eli-
xírt jelent a Trianon óta feldolgozatlan problémáinkra és végső soron meg-
valósulhat a „határokon átívelő nemzetegyesítés”. Utalni kell ugyanakkor 
arra is, hogy a schengeni együttműködés Ukrajnát és Szerbiát még nem 
érinti, amit az ebből adódó anomáliák miatt a kárpátaljai és a délvidéki 
magyarság valóságos lidércálomként élhet meg. 

A fenti, általánosan érvényesülő tendenciák mellett az egyes kormány-
zati ciklusok idején hangsúlybeli eltolódások figyelhetők meg. Konstatál-
hatjuk, hogy a szocialista (valamint liberális) politikusok és szellemi hold-
udvaruk alapvetően nem tudtak szakítani a nemzeti kérdések iránt tanúsított 
közömbösséggel; a 2004. december 5-i népszavazás „repertoárja” hűen 
illusztrálja azt a tényt, hogy a baloldal számára a „békés egymás mellett 
élés” hangoztatása fontosabbnak bizonyul(t) más prioritásoknál. Két évti-
zed távlatából megállapítható, hogy a baloldal vezető erejének politikája a 
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neoliberalizmus, a globalizáció és a pragmatizmus „rodoszi háromszögén” 
belül mozgott. Ezzel szemben a jobboldali kormányok idején felerősödött a 
nemzeti érzelmekre apelláló és az összmagyarság érdekében akár emocio-
nálisabb alapokon állójogszabályi rendelkezéseket is megalkotó aktivitás 
attitűdje: az Antall-Boross kormány, majd az Orbán-kormány(ok) nemzet-
politikája – mellőzve természetesen a két világégés közötti irredenta propa-
gandagépezet atavisztikussá vált megoldásait – centrális jelentőségű kér-
désként kezelte a határon túli magyarság iránt érzett felelősség Alkotmány-
ban tételezett mondatának konkrét tartalommal való megtöltését.  

Munkánk készítésekor nem hagyhattuk figyelmen kívül azt a sajnála-
tos tendenciát sem, hogy a szomszédos államokban időnként kormányzati 
pozícióba vagy törvényhozási státuszba kerülő szélsőséges erők (Szlovák 
Nemzeti Párt, Nagy-Románia Párt, Szvoboda Összukrajnai Szövetség, 
Szerb Radikális Párt) gyakran tették feszültté a Magyar Köztársasággal 
kialakított bilaterális kapcsolatokat. Emellett olyan konkrét ügyek sem fel-
tétlenül a harmónia irányába mozdították el az államközi együttműködést, 
mint a marosvásárhelyi „fekete március” (1990), a permanensen előtérbe 
kerülő szlovák államnyelvtörvény (1995, 2008) vagy a délvidéki magyar-
sággal szemben időnként megnyilvánuló fizikai atrocitások. Látnunk kell 
ugyanakkor, hogy a szomszédos államok biztonságérzetét vagy nemzeti 
öntudatát is sérthetik bizonyos magyarországi események, ilyen volt példá-
ul a Magyar Gárda megalakulása, vagy a 2010. évi választásokat követő 
„jogalkotási forradalom” égisze alatt elfogadott, határon túli kérdéseket is 
érintő törvények.  

A dolgozat elkészítése nyomán általános következtetéseket levonva 
megállapíthattuk, hogy a kezdeti eufória (például az erdélyi falurombolások 
elleni tüntetés a Hősök Terén) az idő előrehaladtával lanyhult, azonban 
időről időre feltűnnek optimizmusra okot adó szimptómák is. A 2004. dec-
ember 5. napján megtartott népszavazás a határon túli magyarok kettős 
állampolgárságáról egy időre valóságos apátiába taszította a határokon 
kívül élő magyarságot, az egyszerűsített honosítási eljárás 2010. évi beve-
zetése azonban „korrigálta” a kollektív identitástudaton korábban ejtett 
sebet.  

Akárhogy is alakuljon a nemzetpolitika sorsa a jövőben, az elkövetke-
zendő generációknak is szem előtt kell tartaniuk a nagy erdélyi író, Tamási 
Áron gondolatait: „A politikai pártállás csupán küzdőtér lehet, mely fölött 
minden magyart egybeölel az egyetlen világnézet, amely így szól: mindnyá-
jan magyarok vagyunk. A magyarság egyes részeit szétválaszthatják vala-
meddig a határok, de azokat először lélekben s majd talán egy bölcs és 
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áldásos Dunamenti föderációban gyakorlatilag is ki lehet bontani. Addig is 
egyek vagyunk és egyek leszünk egy közös lelki impériumban, amelyben 
nem politikusok kormányoznak és katonák védenek, hanem az isteni törvé-
nyek.” 

Ezen gondolatokat kiegészíthetjük még Bibó István megállapításával: 
„a magyarság a kölcsönös és feneketlen gyűlölködés örvényeit elkerülve 
példát adhat a kis népek közötti lojalitásra és mértéktartásra, ugyanakkor 
felelősséget érez a határokon túli magyarság sorsával szemben.” Magyar-
országnak is nagy ugyanis a felelőssége abban, hogy miként alakul a 
Kárpát-medence sorsa a XXI. században; itt az ideje, hogy a Móricz Zsig-
mond által megénekelt Querela Hungariae, a kesergő Magyarország népi-
urbánus ellentéteket gyártó, a Pannónia vs. Hungária antagonisztikus ellen-
tétét a középpontba állító mentalitását felváltsa az optimizmus és a határon 
túli magyarság boldogulása érdekében végzett munkálkodás. A jövőben 
ugyanis nem sírni, hanem összefogni kellene a Kárpátok alatt. 
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KRIMINOLÓGIAI ASZTALTÁRSASÁG 

ARADI CSILLA, DEZSÉRI DÓRA, FEHÉR JÚLIA, KEMENESI ATTILA, 
RÁCZ DIÁNA, SZILI-KIS ÁDÁM 

BŰN ÉS BÜNTETÉS 

AVAGY A BŰNÖZÉS OKAI, A BŰNÖZŐI MAGATARTÁSOK ÉS A BÜN-
TETÉSEK HATÁSAI 

(REZÜMÉ) 

BŰNÖZÉS ÉS GENETIKA 

Az emberi sokszínűség a genetika bámulatos eredménye. Nincs két egy-
forma ember, mint ahogy két egyforma bűnöző sem. Elgondolkodtató, 
hogy Lombrosótól egészen Freudig mind egy dologra keresték a választ: mi 
a kapcsolat az emberi sajátosságok és a bűnözési hajlam kialakulása között. 

Az antropológiai sajátosságok, mint a koponya, az arc berendezése és 
formájának vizsgálata nem bizonyult teljesen pontos diagnózisnak a bűnö-
zők kézre kerítéséhez. A XX. század kezdeti sikereit még több áttörés kö-
vette: a kromoszómapárok, majd a DNS felfedezésével igen pontos elemzé-
sek készültek. Természetesen nem hanyagolható el bűnözői kutatási terület 
szellemi oldala sem: a pszichológia nagy atyai szintén jelentős eredmé-
nyekkel számoltak be az emberi psziché felfedezése során. 

Megítélésem szerint, az ember viselkedésének egy részét örökli, másik 
részét szerzi. Az öröklött viselkedési formákat alakítani, formálni, mint egy 
jó anyagot lehet. Sőt. Minden szülőnek kötelessége lenne. Az ember szemé-
lyiségének e jelentős része gyermekkorban alakul ki. A hozott anyagból 
kell dolgozni- így a genetikailag öröklött tulajdonságokat alakítjuk és a 
másik maradék, azaz életünk során kialakuló tulajdonságunkat pedig sze-
rezzük. Ezt a szabad, képlékeny sajátosságunkat a társadalom és a szociali-
záció alatt építjük ki. A környezeti hatások, a családi háttér, az iskolai vég-
zettség, a társadalom mind azok az externális tényezők, melyek különböző 
utat állítanak elénk és lehetőséget adnak a választásra. Bárkiből bármikor 
lehet áldozat és bűnelkövető. Ez mind ezektől a tényezőktől függ, mégis 
van egy, ami mindent mozgat és a pontot a képzeletbeli i-re ő teszi fel: mi 
magunk. 

 



 

140 

KRIMINÁLSZOCIOLÓGIA 

Büntetőjogi asztaltársasági tevékenységünk keretében a bűnözéssel, vala-
mint annak magyarázataival foglalkoztunk. A feladatom az volt, hogy be-
mutassam azokat az elméleteket, melyek a bűnelkövetés okait szociológiai 
nézőpontból közelítik meg. 

A bűnözői magatartás okait a kriminálszociológia két egymással ellen-
tétes aspektusból vizsgálja. Az egyik oldalra sorolhatók azok az elgondolá-
sok, amelyek azt vizsgálják, hogyan válik valaki bűnelkövetővé, miből ered 
és mit jelent ez a magatartás, továbbá hogy mi és miért vezet normaszegés-
hez. Ide tartozik az anómiaelmélet, az etnikai feszültségelmélet, az általá-
nos feszültségelmélet, a jóléti bűnözés elmélete, a társadalmi dezorganizá-
ció tana, a humánökológiai szemlélet, a differenciális asszociációk elméle-
te, a differenciális identifikáció elmélete, valamint a kulturális konfliktus 
elmélete. 

A másik oldalhoz a társadalmi kontroll elméletköre tartozik. E szerint 
a bűnelkövetés az emberi természet velejárója, így nem azt kutatják, hogy 
mi vezet normaszegéshez, hanem döntően azt vizsgálják, melyek azok a 
tényezők, melyek megakadályozhatják e jelenséget. 

A két elméleten felül ismerünk még alternatív megközelítéseket is, 
melyhez többek között a címkézéselmélet, a konfliktuselméletek és a radi-
kális elméletek tartoznak. 

„A bűnözői magatartás magyarázatai – kriminálszociológiai nézőpont-
ból” címet viselő dolgozatomban először az anómiaelméleteket mutattam 
be, majd a társadalmi kontroll elméleteivel foglalkoztam. Ezen teóriákban 
annyi a közös, hogy szerintük a bűncselekmények okai a társadalmi viszo-
nyokban gyökereznek, összefüggéseket keresnek a bűnözés és a társadalom 
között. 

A bűnözés miértjére egységes választ nem adható, nem találunk olyan 
elméletet, mely bizonyíthatóan egyeduralkodóként megmagyarázná a devi-
áns viselkedések kialakulásának okát, ugyanakkor véleményem szerint 
elmondható, hogy a bűnözés napjainkban valóban a társadalom egyfajta 
terméke. A deviáns magatartások kialakulásában a legnagyobb szerepe a 
társadalmi, szociális környezetnek, továbbá a nevelésnek van. A 21. szá-
zadban ez utóbbiban óriási szerep jut a tömegkommunikációnak, a médiá-
nak, az internet, a számítógépek világának. A kriminálszociológia tudomá-
nya tulajdonképp arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy a bűnözés oka a 
társadalomban, azaz végeredményben „köztünk” keresendő, így mi va-
gyunk azok is, akik tenni tudunk ennek megakadályozásában.  
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KRIMINÁLPSZICHOLÓGIA 

A „Kriminológiai pszichológia, avagy a bűnözés-lélektan tudományának 
alapvetései” címet viselő dolgozatomban a kriminálpszichológia egyik 
szakágazatának, a kriminológiai pszichológia tudományterületének vizsgá-
latával foglalkoztam. Dolgozatomban elsősorban arra törekedtem, hogy 
választ adjak a bűnöző személyiségét, pszichikumát érintő olyan kérdések-
re, mint: Ki lehet bűnöző? Mitől válik valaki azzá? Vannak-e olyan tipikus 
„tünet-együttesek” melyek általánosan jellemzőek a bűnözők összességére? 
A bűnözés öröklött hajlam, tanult tevékenység, vagy a mindenkori gazda-
sági, társadalmi helyzet által provokált szükségmegoldás? A válaszadás 
indirekt módon történik. A dolgozat felépítése a fogalomtisztázás – szak-
ágazati felépítés – elméleti kategóriák – egyes elméletek – az elméletek 
gyakorlati alkalmazása során megállapított kriminális személyiségjegyek - 
a kriminális személyiség kialakulásához vezető út – és a felmerülő ellent-
mondások síkján haladva, az így megszerezett ismeretekre alapozva, kö-
vetkeztetni enged.  

A következtetés pedig nem lehet más, minthogy minden bűnözőre ér-
vényes, egységes tünet-együttes meghatározása nem lehetséges, a kriminá-
lis személyekre általában jellemző személyiségjegyek megléte (alacsony 
intelligencia, agresszivitás, antiszociális deviáció, feszültségtűrés zavarai, 
szorongás) egyáltalán nem biztos, hogy feltétlen bűnözővé válást eredmé-
nyez, ellenben az ún. „tünetmentes” személyek bűncselekmények alanyai 
lehetnek. Ugyanakkor az ismertetett tünetek produkálása, az egyes gyenge-
ségek megléte, valamint a zavart szocializációs körülmények figyelmeztet-
nek a bűnözővé válás veszélyére, ezért jelentős a tudomány szerepe a bűn-
megelőzésben. A bűnmegelőzés mellett a szankció kiszabásakor, illetve a 
reszocializációs folyamatok során is figyelemmel kell lenni az elkövető 
pszichés tulajdonságaira, ugyanis az egyes büntetési nemek, ill. büntetési 
tételek korántsem ugyanazt a hatást érik el valamennyi bűnelkövetőnél. 
Valakinél a megrovás elég visszatartó erő további bűncselekmény elköve-
tésétől, míg megint másoknál a sok évi szabadságvesztés büntetés sem ele-
gendő. A reszocializáció során pedig azért fontos ezen személyiségjegyek 
ismerete, hogy a társadalomba való könnyebb visszailleszkedést célirányo-
san elősegítsék. 

A kriminológiai pszichológia tehát a szociológia tudományával szoros 
összefüggésben a büntetőjog segédtudománya, arra hivatott, hogy az elkö-
vető személyiségét a lehetőségekhez képest minél szélesebb körben és mi-
nél pontosabban feltárja, elősegítve ezáltal a személyre szabott és egyénie-
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sített büntetés kiszabását, valamint hosszú távon előre jelezze, elejét vegye 
a további bűnelkövetéseknek. 

A PREVENCIÓ, VALAMINT A KRIMINÁL- ÉS BÜNTETŐPOLITIKA ÖSZ-
SZEFÜGGÉSEI 

„Jobb megelőzni a bűntetteket, mint büntetni azokat. Ez a fő célja 
minden jó törvényhozásnak…” 

(Cesare Beccaria) 

Az igazságszolgáltatás feladata, hogy egyensúlyt teremtsen a bűnözés és a 
társadalom biztonság iránti igénye között. E cél elérése érdekében felderíti 
a bűncselekményeket, megállapítja a büntetőjogi felelősséget, szankcionál, 
a szankciót végrehajtja és közreműködik a bűnmegelőzéssel összefüggő 
feladatok ellátásában.24 

Az a gondolat, mely szerint a kriminalitással szembeni fellépést a 
megelőzés koncepciójának kell uralnia, nem újkeletű. Könnyen belátható, 
hogy az ex post facto beavatkozás ritkán alkalmas valódi orvoslásra: az 
emberi élet nem adható vissza, és a bűncselekménnyel okozott trauma ak-
kor is maradandó, ha a kár esetleg megtérült. Tágabb összefüggésbe he-
lyezve a kérdéskört, a társadalom egésze szempontjából is a prevenció a 
legelőnyösebb irányelv, hisz az így meghatározott normák általában a bé-
kés életet és a fejlődést szolgálják.25 

A „bűnmegelőzés” kifejezés egyetlen szóban foglal össze egy olyan 
kiterjedésű állami és társadalmi feladatot, melyet igen nehéz átfogóan meg-
ragadni. Valójában különböző szinten megvalósuló sok kis részfeladatból 
áll össze egyetlen programmá, melynek küldetése a bűnelkövetők számá-
nak visszaszorítása, a társadalom védelme a potenciális elkövetők körében 
kifejtett megelőző tevékenység révén. Az egyes szinteknek természetesen 
más és más a feladata: az állam szerepe az irányelvek meghatározásában 
(115/2003. OGY határozat), illetőleg az anyagi eszközök és a képzett szak-
emberek biztosításában ragadható meg; az irányelvek realizálására a helyi 
szintű szervezetek hivatottak, egyéni, a helyi igényekhez igazodó program-
ötleteik révén. A probléma felismerése, az első lépések megtétele ugyanak-

                                                 
24 FARKAS ÁKOS: A kriminálpolitika és a büntető igazságszolgáltatás hatékonysá-
ga, in GÖNCZÖL KATALIN  KEREZSI KLÁRA (szerk.): Tanulmányok Szabó András 
70. születésnapjára, 1998, Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 8485. o. 
25 KORINEK LÁSZLÓ: Kriminológia I., 2010, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 
Budapest, 459. o. 
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kor az egészségügyi és szociális ellátó rendszer feladata; a már bűnelköve-
tőkké váltakkal szemben alkalmazott intézkedések megfelelő formájáért és 
tartalmáért a rendőrség és az igazságszolgáltató rendszer felelős. A tudo-
mány szerepe pedig az elméleti lehetőségek vizsgálata, az optimális megol-
dások keresése. Látható tehát, hogy minden szintre, minden láncszemre 
szükség van a teljes egész létrejöttéhez: a hatékony fellépési metodika ki-
alakításához. 

E dolgozat témája a prevenció, illetve a büntető- és kriminálpolitika 
fogalma, valamint egymáshoz való viszonyuk és feladataik rövid áttekinté-
se. Elsőként arra térek ki, hogy hogyan kapcsolódik egymáshoz e három 
fogalom. Majd ismertetem a prevenció fogalmát, típusait, eszközeit, a 
kriminálpolitika és a bűnmegelőzés közötti összefüggést, a kriminálpolitika 
által meghatározott bűnmegelőzési eszközöket. Végül a büntetőpolitika és a 
bűnmegelőzés kapcsolatát vizsgálom meg részletesebben. 

BŰNÖZŐK REINTEGRÁCIÓJA 

A bűnözés rég ismert fogalom, melyre adott válaszok az évszázadok során 
kialakított büntetések. A büntetések célja a történelem során folyamatosan 
változott, és a megtorló igazságszolgáltatástól eljutottunk az alapjogok 
korlátozásával operáló, főként a megelőzést szolgáló büntetések alkalmazá-
sáig. A büntetőjog humanizálódása és preventív jellege maga után vonta azt 
a követelményt, hogy a bűncselekményt elkövetőket a büntetés leteltét 
követően visszavezessék a társadalomba. A mai napig problematikus ennek 
intézményi háttere, és alapvetően nehéz megítélni a bűnelkövetők hajlandó-
ságát is arra irányulóan, hogy egyáltalán vissza akarnak-e integrálódni a 
társadalom rendszereibe. A modern büntetőjog igyekezett kidolgozni olyan 
megoldási formulákat, amelyek elősegítik az integrálódást és megakadá-
lyozzák a bűnelkövetéshez való visszatérést. 

A bűnözők társadalmi reintegrációja ahogy azt a dolgozat bemutatja 
egy összetett, bonyolult folyamat, melynek eredményessége függ egyrész-
ről az elítélt személyiségétől, másrészről pedig a jogilag szabályozott egyes 
az integrálódást segítő eszközök minőségétől. A bűnelkövetők társadalom-
ba visszavezetése azonban jelenleg nem teljes mértékben kielégítő, az in-
tegrációt segítő intézmények olyan hiányosságokban szenvednek, amelyek 
gátolják a büntetés-végrehajtás céljainak megvalósulását. „A bűnelkövetők 
társadalomba visszaillesztése és az ehhez szükséges proszociális készségek 



 

144 

kialakítása kétségkívül a legszínesebb történelmű és a leghevesebb szakmai 
diskurzust kiváltó prevenciós büntetési célok közé tartozik.”26 
  

                                                 
26 BORBÍRÓ ANDREA: Prevenció és büntető igazságszolgáltatás, in Kriminológiai 
Tanulmányok 46. kötet, 2009, OKRI, Budapest, 29. o. 
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MULTIDISZCIPLINÁRIS ÁLLAMTANI ASZTALTÁRSASÁG 

FARKAS ÁDÁM, KÁLMÁN JÁNOS, KESERŰ BARNA ARNOLD, 
KULLER GÁBOR 

KESERŰ BARNA ARNOLD: 
JOGALKOTÁS ÉS ALKOTMÁNYOZÁS  

(RÉSZLET AZ ASZTALTÁRSASÁG DOLGOZATÁBÓL) 

1. Jogszabály-módosítási dömping 
A 2010. évi választásokat követő időszak az országgyűlés működése, jog-
alkotása és szerepvállalása szempontjából megosztja mind a közvéleményt, 
mind pedig a joggal, politikával, politológiával foglalkozó szakembereket. 
A médiában rendszeresen az országgyűlés alakuló ülése óta tartó 
jogszabályalkotási dömpingről, s ezzel együtt a jogbiztonság sérüléséről 
olvashatunk, újabban pedig az alkotmányozás kérdése került előtérbe, 
melyről a későbbiekben szólunk részletesebben. De vajon az azóta eltelt 
egy esztendő mennyiben is különbözik a korábbi idők jogalkotásától? Ezt 
elsőként a számok tükrében érdemes szemügyre vennünk. 

A következő táblázatokban a rendszerváltástól kezdődően áttekinthet-
jük, hogy éves szinten hány új törvényt, illetve hány törvénymódosítást 
fogadott el az országgyűlés.27 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

új törvény 29 55 50 61 40 67 75 82 49 

törvénymódosítás 48 38 42 60 56 59 55 77 45 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

új törvény 84 97 57 37 73 61 76 63 71 

törvénymódosítás 42 50 65 33 59 77 124 64 111 

 

                                                 
27 http://parlament.hu/fotitkar/tvalk/tvalk.htm, 2011.04.02. 
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 2008 2009 2010 2011 áprilisig 

új törvény 56 72 65 20 

törvénymódosítás 61 98 119 17 

Figyelembe véve a számadatokat, az alábbi következtetések állapíthatóak 
meg. A kormányváltás óta az országgyűlés által elfogadott új törvények 
száma az eddigi választási évekhez mérten a legnagyobb, bár a 2006. évi 
választásokéval közel azonos, azonban a többi, választások közötti évhez 
mérten egyáltalán nem kiugró, átlagosnak tekinthető. A törvénymódosítá-
sok tekintetében már eltérő képet láthatunk. A választási években elfoga-
dott törvénymódosítások számához képest a 2010. évi rendkívül magas, 
közel kétszerese mindegyiknek. A 2010-ben elfogadott 119 törvénymódosí-
tásból 107 az országgyűlés alakuló ülése után vált elfogadottá, tehát – a 
jelenlegi hatalmi viszonyok mellett – a kormány jogalkotási politikáját 
tükrözi. De nemcsak a választási évekhez mérten, hanem az azok közötti 
évekhez képest is nagyon magas a törvénymódosítások száma, így ez a 
kérdés alaposabb vizsgálatot igényel. 

Először is az szükséges, hogy definíció szinten meghatározzuk, hogy 
mit jelent a sajtóban oly sokszor használt, helyenként tévesen, helytelen 
értelemben használt jogalkotás kifejezés. Legáltalánosabban azt mondhat-
juk, hogy a jogalkotás egy olyan tudatos és akaratlagos normalétrehozás, 
amelynek során meghatározott eszközök segítségével szabályokat 
obejektiválnak és pozitiválnak, és ezeket egyidejűleg rendezett összefüg-
gésbe is hozzák. A politika által védendő érdekek és értékek olyan jogi 
célkitűzésként jelennek meg a jogalkotás során, amelyek elérése érdekében 
a szóba jöhető magatartásokat a jogalkotó egy jogi normába sűrítve eszköz-
tevékenységként fogalmaz meg.28 

A jog, mint komplex normarendszer célja a társadalmi viszonyok sza-
bályozása a békés együttélés érdekében. Ebből következően a jog létezése 
előfeltételezi azt, hogy a társadalom és a társadalmi viszonyok alakíthatóak, 
formálhatóak legyenek. Ekként a jog, mint magatartásvezérlő normaösszes-
ség, nem lehet rezisztens a társadalmi folyamatokkal és igényekkel szem-
ben, ugyanis a jog funkcionalitása elveszne, ha a tényektől elszakítottan, 

                                                 
28 DRINÓCZI TÍMEA – PETRÉTEI JÓZSEF: Jogalkotástan, 2004, Dialóg Campus Ki-
adó, Budapest–Pécs, 17–18. o. 
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pusztán öncélú normatív rendként értelmeznénk. Ebből kiindulva pedig a 
jognak egy tudatos és tervszerű alkotás termékekeként kell megjelennie. A 
kormányváltást követő felgyorsult jogalkotást éppen ezen a ponton érte a 
legtöbb kritika. Kétségbe vonták ugyanis, hogy a kormány vagy kormány-
párti képviselők által kezdeményezett törvényjavaslatok illetve törvénymó-
dosítások valóban szükségesek-e, kellően felmérték-e az ezek mögött meg-
húzódó társadalmi viszonyokat, azok változási tendenciáit, és hogy vajon a 
rövid idő alatt valóban sikerült-e adekvát megoldást találni a változó vagy 
változtatandó társadalmi viszonyok szabályozására. 

A jogalkotás funkciója és legitimáltsága szempontjából az alábbi kér-
déseket kell szem előtt tartani, s ezeknek megfelelően kell a célzott maga-
tartásokat szabályozni: 

- Elsőként azt szükséges tisztázni, egy társadalmi viszony szabályozá-
sa igényli-e egyáltalán a jogalkotás mechanizmusát. A jog, mint ul-
tima ratióként kikényszeríthető norma rend, nem minden esetben 
megfelelő eszköz a feladatok és igények regulációjára. Egyes viszo-
nyok tekintetében a jogon kívüli eszközök is megfelelőnek bizonyul-
hatnak, sőt, bizonyos társadalmi viszonyokban a jognak nincs is lét-
jogosultsága. 

- Ha a jogi szabályozás szüksége bizonyosságot nyer, akkor vizsgá-
landóvá válik az a körülmény, hogy milyen szintű jogi szabályozás 
szülessen. Legyen központi, avagy helyi szintű, illetve a jogforrási 
hierarchia mely szintje nyújthat kellő megoldást, illetve a készülő 
normák hogyan illeszthetőek bele a jogforrási rendszerbe. 

- A jogalkotás harmadik sarokpontja az alkalmazott szabályozási tech-
nikák és módszerek megválasztása, amelyek ugyanarra a célra nézve 
egymástól jelentősen eltérő eredményekre vezethetnek, ezért a jogal-
kotás során gondos előrelátást és felkészülést igényel ennek megvá-
lasztása.29 

A fentiek fényelembe vételét követően, amennyiben e szempontokat min-
den egyes szabályozni kívánt viszonyra nézve megvizsgálták, s a jogi sza-
bályozás szükségesnek mutatkozott, felmerül a kérdés, hogy kell-e új jog-
szabályt alkotni, vagy elég-e a meglévők módosítása. A számok alapján azt 
mondhatjuk, hogy a kormányváltás óta eltelt közel egy évben az országgyű-
lés által preferált megoldás a törvények módosítása volt. 

                                                 
29 DRINÓCZI–PETRÉTEI: i. m. 19. o. 
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A jogszabálytan általános megközelítésben a jogszabály-módosítás fo-
galmának egy szűkebb és egy tágabb jelentéstartalmat tulajdonít. Szűkebb 
értelemben a módosítás a jogszabály szövegének kifejezett megváltoztatá-
sát és újrafogalmazását jelenti, míg tágabb értelemben ide soroljuk a nor-
maszöveg kiegészítését, azaz új rendelkezések bevezetését, illetve egyes 
részek hatályon kívül helyezését.30 

Ha a jogalkotó hatalom jogszabály-módosítást kíván végrehajtani, te-
kintettel kell lennie a szükségesség és a célszerűség elvére. Figyelembe kell 
vennie ugyanis, hogy mi szolgálja jobban a joganyag átláthatóságát, értel-
mezhetőségét, s ebből következően a jogbiztonságot: egy új jogszabály, 
vagy a meglévő módosítása. Új jogszabály megalkotása akkor válhat szük-
ségessé, ha  

- az adott társadalmi viszonyt korábban nem szabályozta jogi norma, 
vagy 

- szabályozta ugyan, de olyan mértékben változtak az alapjául szolgáló 
viszonyok, hogy alapvető strukturális változtatások váltak szüksé-
gessé, így egyszerűbb új jogszabályt alkotni, mintsem a régit temér-
dek módosítással teletűzdelni, 

- valamint akkor is, ha az adott kérdést szabályozta ugyan korábbi jog-
szabály, de jelentőségénél vagy komplexitásánál fogva kinőtte a ko-
rábbi jogi kereteit, s önálló jogszabályt kíván magának. 

Ezek alapján tehát a módosító jogszabály, mint jogalkotási technika alkal-
mazása akkor mutatkozik célszerűnek, ha a hatályos szabályok megváltoz-
tatása kisebb jelentőségű, vagy csekélyebb terjedelmű. Előfordulhat, hogy 
adott jogszabály szakaszszámai a gyakorlatban rögzülhettek, aminek meg-
változtatása az ezekre való hivatkozásnál zavart okozhat, így esetenként 
jelentősebb módosítások során sem alkotnak új jogszabályt.31 

Ehelyütt nem kívánjuk értékelni az új országgyűlés megalakulása óta 
elfogadott 107 törvénymódosítás szükségességét, csupán reméljük, hogy a 
szabályozott kérdésekben a törvényhozó a fentiek figyelembe vételével járt 
el, s e szokatlanul nagyszámú módosítás nem ment a jogalkotás rovására 
azáltal, hogy új törvények alkotása helyett inkább a régiekben hajtottak 
végre akár koncepcionális változtatásokat is. 

E sok törvénymódosítás valószínűleg nagyságrendekkel kisebb média-
visszhangot kapott volna, ha tárgykörükben nem érintettek volna jelentős 
törvényeket, így többek között a honvédelmet, a társasági jogot, a sztrájk-
                                                 
30 DRINÓCZI–PETRÉTEI: i. m. 298. o. 
31Uo. 299. o. 
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jogot, a köztisztviselők és közalkalmazottak jogállását, a társadalombiztosí-
tást, a pénzügyi jogot, büntető jogot és megannyi kiemelkedő súlyú jogterü-
letet szabályozó joganyagot. És ami ezeket is felülmúlva a közérdeklődés 
középpontjába került, az az eddigiekhez képest szintén nagyobb számú, az 
Alkotmányt ért módosítások köre. 

2. Alkotmánymódosítási hullám 
Georg Jellinek megfogalmazásában „minden tartós szövetségnek olyan 
rendre van szüksége, amelynek alapján kialakul és megvalósul az akarata, 
meghúzzák határait, s amely szabályozza tagjainak helyzetét és hozzá való 
viszonyát. Az ilyen rendet alkotmánynak nevezzük.”32 E megközelítésből 
kiindulva tehát az alkotmány nem csupán egy jogszabály, hanem egy társa-
dalmat szabályozó jogi rend, amelynek stabilitása és időtállósága létfontos-
ságú. Kelsen felfogásában az alkotmány egy olyan alapnorma, mely egy-
szerre nyújt dinamizmust és stabilitást, egységet is a jogi rend számára, s 
így azt a joglogikai értelemben vett alapnormát látja benne, amely más 
normák megalkotását szabályozza.33 

Idézhetnénk még számtalan szerzőtől különféle alkotmányfelfogáso-
kat, egy azonban közös mindegyik meghatározásban, hogy az alkotmányok 
a jogrendben kiemelkedő szerepet töltenek be, jelentőségük alapvető, s így 
a tartalmukért, időtállóságukért és megfelelőségükért a jogalkotó, távolabb-
ról pedig a politikai szféra felelőssége is óriási. 

Az új országgyűlés jogalkotási tevékenysége talán az alkotmánymódo-
sítások terén keltette a legnagyobb zavart úgy a médiában, mint a jogtudo-
mányban. Tette ezt egyrészt a szokatlanul nagyszámú módosítás miatt, 
másrészt a szokatlan tartalom miatt. Az alábbi táblázatban szemügyre ve-
hetjük, hogy a rendszerváltás óta éves szinten hányszor került sor alkot-
mánymódosításra, s hogyan viszonyul ezekhez a 2010-es esztendő. 
  

                                                 
32 JELLINEK, GEORG: Az állam alkotmánya és a közjog garanciái, Az általános 
államtan részlete, in TAKÁCS PÉTER (szerk.): Államtan, 2003, Szent István Társu-
lat, Budapest, 3. o. 
33 KELSEN, HANS: Az államelmélet alapvonalai, részletek, in TAKÁCS PÉTER 
(szerk.): Államtan, 2003, Szent István Társulat, Budapest, 108. o. 



 

150 

év
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20
1

0 ös
sz   

m
ód

os
ítá

-
so

k 
sz

ám
a 

6 1 0 1 3 1 0 2 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 0 2 834 33 

Látható a fenti adatok alapján, hogy alkotmánymódosítások terén olyan 
gazdag éve még nem volt a magyar jognak, mint a 2010-es. Ráadásul ez a 
nyolc módosítás az új országgyűlés megalakulása után született meg, vagy-
is hozzávetőlegesen egy bő félév leforgása alatt fogadott el a jogalkotó 
ennyi alkotmánymódosítást. 

A korábbi évek termése is meglehetősen magas, összevetve más eu-
rópai államokkal. Ezt az jelzi, hogy a rendszerváltás óta a pártok igen gyak-
ran éltek az alkotmánymódosítás intézményével, amely elé a hatályos sza-
bályozás nem támaszt különösebben szigorú feltételeket. Azzal pedig, hogy 
a 2010-es választások óta a Fidesz-KDNP önmagában is képes eme alkot-
mányos kritériumnak, vagyis a nagy kétharmados többségnek megfelelni, a 
jelenlegi hatalmi viszonyok mellett az alkotmánymódosítás és egy egyszerű 
törvénymódosítás között – ebben a vonatkozásban – nincs különbség. Ezzel 
kapcsolatban Erdős rávilágít, hogy „a gyakori jogszabály-módosítás hátrá-
nyos hatásai – így a jog megismerésének és a jogkövető magatartás tanúsí-
tásának megnehezülése, s ezek által a jogtudat csökkenése – fokozottan 
érvényesülnek az alaptörvény vonatkozásában. Ugyan az alkotmány általá-
nos előírásai miatt a jogalanyok magatartásának konkrét mértékéül – egyéb 
jogszabályokhoz képest – alacsony mértékben szolgál, azonban a jogrend-
szer koherenciáján, ellentmondás-mentességén, átláthatóságán keresztül az 
alkotmány instabilitása az egész jogrend stabilitását is leronthatja.”35 

Másik oldalról viszont problémát vethet fel, hogy ahol az alkotmány 
módosításának szigorúbb feltételei vannak, mint hazánkban, ott ugyan az 

                                                 
34Az Alkotmány 2010. május 25-i módosítása, az Alkotmány 2010. július 5-i mó-
dosítása, az Alkotmány július 6-i módosítása, az Alkotmány július 6-i módosítása, 
az Alkotmány 2010. augusztus 11-i módosítása, az Alkotmány 2010. augusztus 11-
i módosítása, 2010. évi CXIII. törvény, 2010. évi CXIX. törvény. Lásd bővebben: 
ERDŐS CSABA: Az Alkotmány stabilitásának aktuális kérdései, in Diskurzus, 
2011/1. szám, 57. o. 
35 ERDŐS: i. m. 58. o. 
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alkotmányok érvényességi ideje hosszabb, a megváltozott társadalmi vi-
szonyokat és alkotmánypolitikai elképzeléseket tekintve nemritkán mégis 
ismételt módosítást igényelnek. Koja szerint tanácsos lenne, ha egy alkot-
mány módosítása ugyanazokat a feltételeket kívánná meg, mint amelyek 
alapján elfogadták azt, legyen az akár egy ad hoc alkotmányozó gyűlés, 
népszavazással egybekötve. „Ebben az összefüggésben – tehát az alkot-
mány továbbfejlesztése esetén – hiba, bár ez néha megesik, „pouvoir 
constituant”-ról [alkotmányozó hatalomról] beszélni, vagyis arról, hogy az 
alkotmány az alkotmány módosítása (vagy kiegészítése) céljából egy szer-
vet hív össze. Ebben az esetben egy jogi funkció ellátásáról van szó, egy-
szerre történik a normaalkotás és a normavégrehajtás, ami miatt (a nép 
bevonásával is) „pouvoir constitué”-ről [alkotmányos hatalomról] beszé-
lünk.”36 Belátható, hogy nehézkessége miatt ez a megoldási forma kevéssé 
elterjedt, így az alkotmánymódosítási eljárás rendszerint sokkal egysze-
rűbb, mint az első alkotmányozás. 

Az elmúlt év alkotmánymódosításainak sora talán nem is lenne folya-
matos beszédtéma, ha nem tartalmazott volna olyan radikális változtatáso-
kat. A kritikák nagy része azt hangsúlyozza, hogy a kormánypártok alkot-
mányos szinten kívánták pártpolitikai érdekeiket érvényesíteni, és a politi-
kai csatározások játszóterévé degradálták az alkotmányt. Ha végigtekintünk 
a módosításokon, látható, hogy érintette az igazságszolgáltatást, a közte-
herviselés és a végkielégítések kérdését, a médiaszolgáltatást, az alpolgár-
mesterek és az alkotmánybírák megválasztását, a rendvédelmi szerveket, az 
országgyűlési képviselők számának csökkentését, a miniszterelnök-
helyettesi intézmény létrehozását, az Alkotmánybíróság hatáskörének csor-
bítását, a legfőbb ügyész interpellálhatóságát, a PSZÁF alkotmányba eme-
lését valamint az új alkotmány előkészítésének egyszerűsítését. E tárgykö-
rökből látható, hogy a változtatások lényeges alkotmányjogi struktúrákat 
céloztak, és a többségük mind szakmai, mind politikai botrányok kiváltója 
volt. Nem kívánjuk e módosítások szükségességét, illetve céljait értékelni, 
csupán felhívjuk arra a figyelmet, hogy az ilyen tárgyú alkotmánymódosí-
tások egy kétharmados többségű országgyűlési hatalmi konstellációban 
önkéntelenül is életre hívják azokat a hangokat, amelyek az aktív állami 
szerepvállalás és jogi regulációban a pártpolitikai érdekek érvényesítését 
látják beteljesedni, és a hatalom megtartását, a hatalmi viszonyok befa-
gyasztását célzó intézkedéseket vélnek benne realizálódni. 

                                                 
36 KOJA, FRIEDRICH: Az alkotmány, in TAKÁCS PÉTER (szerk.): Államtan, 2003, 
Szent István Társulat, Budapest, 469. o. 
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Különösen az a tény ad ésszerű alapot e hangoknak, hogy a választá-
sokat követően egy esztendővel a kormánypártok elképzelései szerint elfo-
gadásra kerül az új alkotmány. Mivel az alkotmány 2010. május 5-ei módo-
sítása hatályon kívül helyezte az alkotmány azon rendelkezését, miszerint 
„az új alkotmány előkészítésének részletes szabályairól szóló országgyűlési 
határozat elfogadásához az országgyűlési képviselők négyötödének szava-
zata szükséges”, nyilvánvalóvá vált a kormánypártok alkotmányozási szán-
déka, hiszen az utolsó akadályt is elhárították az elől, hogy az új alkotmány 
elfogadásáig vezető út ne különbözzék egy egyszerű alkotmánymódosítás-
tól. Ennek fényében kérdésessé válik az, hogy az alkotmányozást megelőző 
közvetlen periódusban valóban szükséges volt-e rekordszámú alkotmány-
módosítást végrehajtani. 

3. Az új alkotmány 
A 2010-es választások óta eltelt egy év jogalkotásának koronája – jogilag, 
társadalmilag, politikailag – az új alkotmány előkészítése, parlamenti vitája, 
s e tanulmány megjelenésekor valószínűsíthetően már az országgyűlés álta-
li elfogadásán is túl leszünk, és terv szerint 2012. január 1-jén hatályba is 
lép. 

A nyilvánosságra hozott alkotmánykoncepció számos ponton eltér a 
hatályos alkotmányunktól, s nagymértékben tartalmaz olyan megoldásokat, 
amelyek jogi, morális vagy ésszerűségi szempontból is támadások kereszt-
tüzébe kerültek. A változtatások egy része, annak ellenére, hogy korábbi 
alkotmányjogunktól idegen, még nem jelenti a közjogi rendszer krízisét, 
vagy a rule of law doktrínájától való végletes eltávolodást. A változtatások 
egy másik részét azonban joggal éri kritika, amelyeket itt csak utalás szint-
jén sorolunk fel. E nehezen értelmezhető, és alkotmányjogi zavart keltő 
intézkedések között tartjuk számon az anyáknak járó többletszavazati jogot, 
az államfő jogát arra, hogy a költségvetés elfogadásának elmaradása esetén 
feloszlassa a legfőbb népképviseleti szervet, az országgyűlést, az úgyneve-
zett nemzeti hitvallás kérdése, és a világnézeti semlegesség felrúgása, mely 
az alkotmánytervezet normaszövegéből több helyen is kitűnik, néhány már 
meglévő jogállami és alkotmányossági garanciális szabály leépítése, a jog-
védelem szűkítése, a szövegezésben fellelhető archaikus elemek, a szöve-
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gezési koncepcióban található ellentmondások és számos talányos fordu-
lat.37 

Egy alkotmány elkészítésekor mindenekelőtt azt kell az alkotmányozó 
hatalomnak eldöntenie, hogy a létrehozandó alkotmánynak milyen szerepet 
szán a közjogi rendszerben. Koja szerint az alkotmány jelentheti a szerve-
zeti és eljárási szabályok rendszerét, a hatalmak38 gyakorlásának materiális 
korlátját képező alap- és szabadságjogok rendszerét, az állam által körülírt 
célok megvalósítására vonatkozó megbízást, vagy a politikai társadalmi 
rendszer értékrendjét.39 Nézetünk szerint ezek a „jellemvonások” nem ér-
telmezhetőek egymástól elkülönülten, és egy demokratikus jogállam al-
kotmánya mindegyikkel rendelkezik, a kérdés csupán az, hogy milyen mér-
tékben kerülnek előtérbe az alkotmány egyes szerepfelfogásai. 

Az új alkotmánykoncepciót folyamatosan éles kritikai éri bizonyos ér-
téktartalmak miatt, amelyek a kritikusok szerint megoszthatják a társadal-
mat. Az értékek kapcsán azt kell mondanunk, hogy egyetlen alkotmány 
sem lehet értéksemleges. Önmagában egy norma sem értéksemleges, hiszen 
valamilyen magatartásról hordoz értékítéletet, vagy megengedi, előírja, 
vagy szankcionálja, tehát mindenképpen értékelést kíván egy társadalmi 
viszony jogi szabályozása. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy minden 
magatartásról, amely jogi szabályozást kíván, el kell dönteni, értékelni kell, 
hogy a jog által preferált vagy szankcionált legyen-e, vagy inkább figyel-
men kívül hagyják-e. Mivel a jogalkotó is emberekből álló hatalom, szük-
ségszerűen bizonyos értékeket hordoz, amely helyzetenként és koronként 
változó lehet. Így arra a következtetésre jutunk, hogy a jognak immanens 
tartalma az értékítélet, értéksemleges jog nem létezik. A jogban folytonosan 
fellelhető a jó-rossz, szabad-tilos, hasznos-haszontalan, barát-ellenség stb. 
értékduál, amely áthatja jogrendszerünket. Ebben az értékek által determi-
nált normaösszességben miért pont az alkotmány lenne kivétel? 

Az alkotmány esetében fokozott figyelmet kell szentelni a megvalósí-
tandó célokként kijelölt értékek megválasztására. Egyrészt az alkotmány 
szükségszerűen tartalmaz értékeket, amelyeket közvetít a jog alsóbb rétege-
                                                 
37 Lásd bővebben: MAJTÉNYI BALÁZS – PAP ANDRÁS LÁSZLÓ: Büszkék vagyunk? 
in Szuverén, 2011.03.15, http://szuveren.hu/vendeglap/majtenyi-balazs-pap-andras-
laszlo/buszkek-vagyunk, 2011.04.09. 
38 Bibó Istvánra hagyatkozva nem hatalmi ágakról, hanem hatalmakról beszélünk. 
Lásd bővebben: BIBÓ ISTVÁN: Az államhatalmak elválasztása egykor és most, 
1947, Akadémiai székfoglaló, http://mek.niif.hu/02000/02043/html/290.html, 
2011.04.10. 
39 KOJA: i. m. 472. 
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ibe, s végső soron átszövi az egész jogrendszert. A „jogias” alkotmányfel-
fogásban értékválasztásnak minősül a demokrácia, a jogállam, a népképvi-
selet, népszuverenitás, a hatalmak elválasztása, az alapjogi katalógus össze-
állítása. Ezek olyan, jogilag is releváns értékek, amelyek érvényesülése 
alapjaiban határozza meg jogrendszerünket. A „politikai” alkotmányfelfo-
gás ennél azonban továbbmegy. Eszerint az alkotmány nem pusztán a jog-
rendszer alapvető építőköveit jelentő normaösszesség, hanem az állami 
tevékenységet és a politikai folyamatokat formáló entitás. Az ilyen alkot-
mány sokkal inkább törvényhozási megbízások és állami célmeghatározá-
sok gyűjteménye.40 

A fentiek alapján tehát azt valljuk, hogy egy alkotmány szükségkép-
pen hordoz bizonyos értékeket, amelyek kiválasztása előfeltétele a jogrend-
szer létrejöttének, ezeken felül azonban ingoványos talajra téved a jogalko-
tó, ha olyan politikai vagy világnézeti értékeket próbál alkotmányos szinten 
definiálni, amelyek társadalmi megosztottságot tükröznek, és nem érintik 
szükségszerűen a jog működését. Ilyen esetekben célszerűbb az értéksem-
legesség fenntartása, azaz ne minősítse pozitíve vagy negatíve ezeknek az 
értékeknek az előmozdítását, és ne próbáljon megválaszolni bizonyos ér-
tékkérdéseket. Az országgyűlés elé terjesztett alkotmánytervezet álláspon-
tunk szerint az utóbbi, sok veszélyt magában rejtő irányba tolódott el, de a 
végső konklúzió a rengeteg módosító indítvány miatt még várat magára. 

A kritikusok szerint az alkotmány túlzott értékek általi átitatódásának 
ellenszere egy széleskörű társadalmi egyeztetés és a kérdésekben megszüle-
tő konszenzus lenne. Az elmélet szintjén ez dicséretes és kívánatos megol-
dás, azonban a tényleges gyakorlati megvalósításra ésszerű és valóban 
eredményt hozó elgondolása senkinek nincs. A rousseau-i közvetlen de-
mokrácia gyakorlásának módja – minden polgár egy tölgyfa alatt az általá-
nos akaratnak megfelelően közösen dönt a törvényekről – egy tízmilliós 
országban aligha elképzelhető. A kormány által kezdeményezett, minden 
választópolgárnak egy válaszborítékkal együtt elküldött kérdőív ugyan a 
minél nagyobb társadalmi legitimitás megszerzését célozta, azonban a né-
hány, szövegkörnyezetéből kiragadott alkotmányos rendelkezésről való 
véleménynyilvánítás aligha tekinthető a társadalom általi jóváhagyásnak. A 
pártok között folyamatos vitatéma, hogy az új alkotmány népszavazásra 
bocsátásával megszerezhető lenne-e a nép általi legitimáció. 

A rendszerváltás után is felmerült a népszavazás gondolata, miszerint 
a belpolitikai konszolidációt követően az új alkotmány országgyűlési sza-

                                                 
40 KOJA: i. m. 472–473. o. 
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kasza után egy referendum szentesítette volna Magyarország végleges al-
kotmányának elfogadását. 20 év elteltével ismét a népszavazás jelenti az 
egyik vitaforrást az alkotmányozási eljárásban. A kormánypártok jelenlegi 
álláspontja szerint szükségtelen népszavazásra bocsátani az alkotmányt, 
mert a kétharmados parlamenti többségük kellő felhatalmazást jelent az 
alkotmányozáshoz.41 Felmerül a kérdés, hogy a közvetlen demokrácia e 
kivételes eszköze alkalmazható-e egy alkotmány elfogadásakor? Bihari 
Mihály alkotmánybíró szerint nem megengedhető, hogy a nép alkotmá-
nyozzon, mert nem tud. Az alkotmány egy bonyolult jogi struktúra, ami 
nem bocsátható egyetlen kérdéssel népszavazásra. Az eddig kialakult nép-
szavazási gyakorlat is egyértelművé teszi, hogy az eldöntendő kérdésnek 
egyszerűnek, igennel vagy nemmel megválaszolhatónak kell lennie, és 
átlátható társadalmi viszonyokat kell szabályoznia. Maga a kérdés, hogy Ön 
támogatja-e az új alkotmányt?, ugyan egyszerű, de a mögötte rejlő társa-
dalmi és jogi viszonyok sokasága olyan szerteágazó, komplex és sokrétű, 
hogy ebben a kérdésben nem várható az emberektől felelős döntés. Éppen 
ezért a nép által felhatalmazott képviselők feladata az, hogy a jogászok által 
létrehozott alkotmánytervezetről széleskörű jogi, társadalmi, gazdasági 
érdekek alapján döntést hozzanak.42 

Jelenleg tehát elméleti szinten a kormánypártok álláspontja igazoltnak 
látszik, noha ettől függetlenül a társadalmi és szakmai megosztottság két-
ségtelenül tapasztalható. Legfrissebb fejleményként pedig két hatalmi ág – 
a jogalkotás és igazságszolgáltatás – között is éles feszültség keletkezett 

                                                 
41 Érdekesség, hogy a ’94-’98 közötti időszakban az MSZP-SZDSZ kormánykoalí-
ció szintén rendelkezett kétharmados többséggel, azonban a hatalommal való visz-
szaélésnek tartották, hogy a 72%-os parlamenti többséggel bíró két párt alkotmá-
nyozzon. Ezért plusz feltételeket vezettek be, amelyek még nagyobb támogatottsá-
got követeltek az új alkotmánynak. Eszerint a hat párt 4-4 főt delegált egy bizott-
ságba, amelynek elnöke az országgyűlés elnöke szavazati jog nélkül. Minden dele-
gáltnak egy szavazata volt. Az új alkotmány koncepcióját legalább négy delegált-
nak kellett támogatnia, de úgy, hogy a pártjaik összesített aránya elérje az ország-
gyűlés képviselőinek kétharmadát. Az új alkotmány előkészítéséről szóló ország-
gyűlési határozat elfogadásához is négyötödös többség kellett – amelyet mint lát-
tuk, a jelenlegi kormánypártok helyeztek hatályon kívül az alkotmányból – és a 
végső szavazáson is ekkora többségre volt szükség. 
42 BIHARI MIHÁLY: előadás a „20 év távlatából”, mérlegen a rendszerváltozás 
utáni jogalkotás és jogalkalmazás című konferencián, Széchenyi István Egyetem 
Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Karának Batthyány Lajos Szakkollégiuma, 
Győr, 2010. március 26. 
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azzal, hogy a teljes bírói kar levélben fejezte ki aggodalmát és egyet nem 
értését a bírák nyugdíjkorhatárát 70-ről 62 évre csökkentő alkotmánymódo-
sító javaslat miatt. Ahol a független bírói hatalom a jogalkotó alkotmányo-
zó tevékenységét sérelmezi, és ellene szóló támadásként értékeli, ott nyil-
vánvalóan diszfunkciós a társadalmi és szakmai egyeztetéseken, konszen-
zuson alapuló, a választási győzelem után meghirdetett nemzeti együttmű-
ködés rendszere. 
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Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve 
adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó előzetes írásbeli 

hozzájárulásához van kötve. 
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