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BevezeTés

A Batthyány Lajos Szakkollégium (a továbbiakban: Szakkollégium) 
2013/2014. tanévben végzett tevékenységét több fejezetre bontva 
célszerű bemutatni. Elsőként a Szakkollégium tagságára vonatkozó 
legfontosabb adatokat közöljük, ezt követően pedig a sokrétű tudo-
mányos és szakmai tevékenységünket ismertetjük. Ennek keretében  
többek között  a szakkollégisták kiemelkedő tanulmányi és verseny-
eredményei, a szakkollégiumi előadások és konferenciák valamint a 
széleskörű publikációs tevékenység kerül bemutatásra. A harmadik 
részben azokról a közéleti célú  tevékenységeinkről adunk számot, 
amelyekkel elsősorban a középiskolásokat, mint későbbi potenciá-
lis egyetemi hallgatókat és szakkollégistákat kívántuk megszólítani.
Végül pedig a Szakkollégium előző éves forrásairól nyújtunk tájékoz-
tatást.
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szAkkOLLégiuMi 
TAgLéTszáMOk

A Szakkollégium tagsága bent-
lakó és külsős hallgatókból te-
vődik össze. Az elmúlt években 
jellemzően 40-50 fő között ala-
kult a hallgatói létszám. A vizs-
gált tárgyév őszi félévében 43 
tagunk, a tavaszi félévben pe-
dig 49 tagunk volt. A tagság 
szakok szerinti összetételét az 
1. számú táblázat mutatja be.

Az elmúlt évek tapasztalatai alap-
ján azt mondhatjuk, hogy a Szak-
kollégium magját a harmad- és 
negyedéves hallgatók adják. Az 
évfolyamok szerinti megoszlást 
a 2. számú táblázat mutatja be. 
A mesterképzésben résztvevők 
a negyed és ötödévfolyamosok-
kal együtt kerülnek feltüntetésre.

2013/2014  
ősz

2013/2014  
tavasz

jogász 40 fő 45 fő
nemzetközi 
igazgatás 1 fő 2 fő

európai-és 
nemzetközi 
igazgatás

2 fő 2 fő

1. számú táblázat a szakkollégiumi tagság szakok  
szerinti megoszlásáról

2013/2014  
ősz

2013/2014 
tavasz

V. évf. 9 fő 9 fő
IV. évf. 8 fő 9 fő
III. évf. 18 fő 19 fő
II. évf. 8 fő 8 fő
I. évf. 0 fő 4 fő

2. számú táblázat a szakkollégiumi tagok évfolyam 
szerinti megoszlásáról
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TANuLMáNYi  
eReDMéNYek

A Szakkollégium rendszerint a 
Kar legeredményesebb hallgatóit 
tömöríti magába, ami megmutat-
kozik mind a tanulmányi átlagok 
szintjében, az évfolyamelsők, az 
elnyert díjak, elismerések és ösz-
töndíjak számában. Hallgatóink 
átlagos ösztöndíjindexe az érin-
tett tanév őszi félévében 4,31, a 
tavaszi félévében pedig 4,28 volt.

A 3. számú táblázatban felso-
rolt szakkollégisták vehettek át 
kiváló tanulmányi eredményü-
kért és évfolyamelsőségükért 
emlékérmet a 2014. szeptember 
1-jén tartott kari tanévnyitón.

A 2013/2014-es tanévben nyúj-
tott kiemelkedő tanulmányi, tu-
dományos és közéleti tevékeny-
ségükért a 4. számú táblázatban 
szereplő szakkollégisták részesül-
tek köztársasági ösztöndíjban.

Makk Norbert Jogász, II. évf.
Csitei Béla Jogász, III. évf.
Farkas Alexandra Jogász, III. évf.
Hegedűs Laura Jogász, IV. évf.
Szentgyörgyvári Tamás Jogász, V. évf.
Fegyveres Zsófia Orsolya NIG, II. évf.
Vulcz Lilla NIG, III. évf.

3. számú táblázat a szakkollégista  
évfolyamelsőkről

Gálicz Boglárka Jogász, IV. évf.
Hegedűs Laura Jogász, IV. évf.
Kobl Tamás Jogász, IV. évf.
Vulcz Lilla NIG, III. évf.

4. számú táblázat a 2013/2014-es tanévben nyúj-
tott teljesítményükért köztársasági ösztöndíjban 

részesült szakkollégistákról

Hegedűs Laura, Kobl Tamás és Gálicz Boglárka a 
köztársasági ösztöndíj átvételekor
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DeMONsTRáTORAiNk

Az egyes tanszékek munkájába bekapcsolód-
va összesen 19 szakkollégista tevékenyke-
dett demonstrátorként a 2013/2014-es tanév-
ben, amit az 5. számú táblázat mutat be.

Alkotmányjogi és Politikatudományi  
Tanszék

Antal Orsolya
Dobos Evelin
Kádi Szabina
Molnár Dóra
Pongrácz Dávid

Bűnügyi Tudományok Tanszék

Gálicz Boglárka
Hancz Patrik
Komp Bálint
Szabó Enikő

Jogtörténeti Tanszék

Csitei Béla
Kelemen Roland
Pődör Lea
Szentgyörgyvári Tamás

Közigazgatási- és Pénzügyi Jogi Tanszék Hegedűs Laura

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
Eőry Dzsenifer
Kobl Tamás

Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék Vulcz Lilla

Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék
Trenyisán Máté
Tulok Violetta

5. számú táblázat a szakkollégista demonstrátorokról
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TuDOMáNYOs, szAkMAi 
előadások szervezése

A tudományos, szakmai előadások szervezése a szak-
kollégiumok hagyományos feladatai közé tartozik. Az 
előadások célja, hogy a tagok igényeihez igazodóan, 
a tantermi oktatást elmélyítő, azt bővítő ismerete-
ket adjon át elsődlegesen tagjainknak, másodlago-
san viszont minden érdeklődőnek. Erre figyelemmel 
a Szakkollégium által a tanévben szervezett min-
den tudományos és szakmai előadás az Egye-
tem minden hallgatója számára nyitott volt.

Büntetőjogi előadássorozat

A tudományos, szakmai előadások között a leg-
fontosabb helyet ebben a tanévben a dr. Vajda 
Edit bírónő által vezetett büntetőjogi előadásso-
rozat foglalta el, amelynek keretében nagy tudá-
sú szakemberek tartottak kifejezetten gyakorlati 
előadásokat. Ezen előadásokat a következő ol-
dalon található 6. számú táblázat foglalja össze.
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Időpont Előadó Előadás címe
2013.09.24. dr. Vajda Edit ítélőtáblai 

bíró, büntető ügyszak
„Ars poetica talárban – a bírói életpá-
lya és a bíróvá válás folyamata”

2013.10.08. dr. Sümegi Judit fiatalko-
rúak ügyésze, Győri Járási 
Ügyészség

„Fiatalok bilincsben – a fiatalkorú bűn-
elkövetők világa”

2013.10.15. dr. Tóth Zsuzsanna igaz-
ságügyi orvos szakértő, 
ISZKI Győri Intézet

„Szakértő szakértelem I.”

2013.10.29. dr. Szabó Ferenc igaz-
ságügyi pszichiáter szakér-
tő, ISZKI Győri Intézet

„Szakértő szakértelem II.”

2013.11.08. dr. Boros Katalin tör-
vényszéki bíró, büntető 
ügyszak

„Börtöntúra”: BV bírói meghallgatással 
egybekötött látogatás a Győr-Moson-
Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetben

2013.11.13. dr. Vántus Rabán, veze-
tő ügyész, Győri Nyomozó 
Ügyészség

„Nyomozás házon belül”: látogatás a 
Győri Nyomozó Ügyészségen

2014.02.24. dr. Vajda Edit ítélőtáblai 
bíró, büntető ügyszak

„Időbeli hatály vizsgálata az új Btk. 
kapcsán”

2014.03.05. dr. Franczia Barbara 
Anett Győri Járásbírósági 
titkár

Az önálló titkári hatáskörbe tartozó 
büntető ügyek; szabálysértés magán-
vádas és tárgyalásmellőzéses eljárás

2014.03.12. Szabó Csaba rendőr fő-
hadnagy – Győri Rkp. Bűn-
megelőzési Osztály

„Drogprevenció és bűnmegelőzés az 
ifjúságvédelemben”

2014.03.19. Májer Milán rendőr őr-
nagy

„CSI: Helyszínelők a gyakorlatban, a 
szemle szabályai”

2014.04.02. dr. Köszler Ferenc tör-
vényszéki tanácselnök

„Az ötödik parancsolat: Ne ölj! Élet 
elleni bűncselekmények bizonyítása, a 
büntetéskiszabás szempontjai”

2014.04.09. dr. Fehér Krisztina Győri 
Járásbíróság bírája, bünte-
tő ügyszak

„Közlekedési bűncselekmények sza-
bályozása az új Btk.-ban és ítélkezési 
gyakorlata”

2014.04.16. Váginé dr. Istvánffy Zita 
gyermekpszichológus

„Kicsiny lelkek titkai” – a gyermekkorú 
sértett vizsgálata és meghallgatása

6. számú táblázat a büntetőjogi előadássorozatról
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További előadások

A büntetőjogi előadássorozat mellett a 
Szakkollégium további két tudományos 
előadást szervezett a tanév során. 2014. 
február 12-én előadást tartott dr. Ligeti 
Miklós, a Transparency International Ma-
gyarország jogi igazgatója „A TI és ami 
mögötte van – A korrupció Magyar-or-
szágon” címmel. Az előadás lebonyolításá-
ra a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi 
Kar dísztermében került sor, ahol az elő-
adó átfogóan bemutatta a korrupció mér-
hetővé tételének módszereit és az azokhoz 
kapcsolódó indexeket, valamint számos 
jogszabályi kiskapura kitért, amelyek kor-
rupciós kockázatot hordoznak magukban. 
Az előadáson nem csak a Szakkollégi-
um hallgatói, hanem a kar többi hallga-
tója közül is nagyon sokan részt vettek.

2014. március 6-án került megrendezésre „A rendszerváltás egy 
alkotmánybíró szemével” elnevezésű program, amelynek ke-
retében Dr. Kukorelli István karunk oktatója, volt alkotmánybíró a 
Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokról tartott előadást. Az előadás so-
rán a Tanár Úr kitért az események kiindulópontjaira, a társadalmi 
támogatottság kérdésére, a tárgyalások céljaira és azon tárgykö-
rökre, amelyek esetében hiányérzete van, mert álláspontja szerint 
ezek rendezésével számos későbbi probléma orvosolható lett volna.

dr. Ligeti Miklós előadása - Trans-
parency International Magyarország
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hALLgATói 
kONfeReNciák

A hagyományos szakkollégiumi tehetséggondozás fontos eleme a hall-
gatók személyes kibontakoztatásának terepet biztosító hallgatói konfe-
renciák megszervezése. A Batthyány Hallgatói Konferenciát ebben 
a tanévben már hetedik és nyolcadik alkalommal rendeztük meg, így 
nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy nagy hagyományokkal rendelkezik. 

A Hallgatói Konferencia hagyományosan az intézményi Tudományos  
és Művészeti Diákköri Konferenciát megelőző héten kerül lebonyolítás-
ra, így tökéletes terepet biztosít a TMDK-zóknak kutatási eredménye-
ik megmérettetésére és az előadásuk „tesztelésére” a nagyközönség 
és egy kvalifikált szakmai bizottság előtt, még az intézményi TMDK 
konferenciát megelőzően. Ebben az évben az előadások értékelését 
dr. Kálmán János, dr. Keserű Barna Arnold és dr. Pongrácz Alex végez-
te. A Hallgatói Konferenciákon 13 szakmailag vegyes képet mutató 
előadás hangzott el. A zsűri mind tartalmilag, mind formailag értékel-
te az előadásokat. A Hallgatói Konferencia előadó közül többen is he-
lyezést értek el a kari TMDK Konferenciákon (Csitei Béla, Dobos Eve-
lin, Gálicz Boglárka, Hancz Patrik, Kelemen Roland és Pataki Márta).

Hallgatói Konferencia 2014. tavaszán
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puBLikációs 
TevékeNYség

Diskurzus

A 2013/2014-es tanévben a Szak-
kollégium tudományos folyóiratá-
nak, a Diskurzusnak két rendes, 
és egy különszáma jelent meg. A 
2013/2. szám 78 oldalon 8 tanul-
mányt közölt. E szám különleges-
sége, hogy a Diskurzus megszüle-
tése óta első ízben publikált benne 
egyetemen kívüli szerző. 2013 
év végén megjelent a Diskurzus 
különszáma is, amely 44 oldalon 
4 tanulmányt közölt, többségé-
ben volt szakkollégisták cikkeit. 
A 2014/1. számban 72 oldalon 7 
tanulmány jelent meg. Ebből há-
rom a Batthyány-esszépályázat-
ra beérkezett és díjazott írásmű.
A Diskurzus főszerkesztői fel-
adatait dr. Kálmán János, a 
szerkesztői feladatokat Szent-
györgyvári Tamás, az olvasó-
szerkesztői teendőket pedig 
Csitei Béla, Gálicz Boglárka, 
Hegedűs Laura, Kobl Tamás és 
Szentgyörgyvári Tamás látták el.

Idegen nyelvű tanulmánykötet

A Batthyány Tehetség Program keretében célul tűz-
tük ki, hogy a Batthyány Lajos Szakkollégium kö-
zösségének szakmai potenciálját megismertessük 
hazánk határain kívül is. Erre figyelemmel a Szakkol-
légium megjelentetett egy idegen nyelvű tanulmány-
kötetet „Legal Studies on the Contemporary 
Hungarian Legal System” címmel. A tanulmány-
kötet szerzői gárdáját kizárólag a szakkollégium 
akkori (Czebe András, Hegedűs Laura, Horváth Ist-
ván, Kelemen Roland, Krizsán János, Pataki Márta, 
Pongrácz Dávid, Szentgyörgyvári Tamás, Trenyisán 
Máté, Vulcz Lilla)  és volt tagjai (Erdős Csaba, Far-
kas Ádám, Fehér Júlia, Gömbös Csilla, Kálmán Já-
nos, Keserű Barna Arnold, Knapp László, Pongrácz 
Alex) alkották. A tanulmánykötetben 18 szakmailag 
kimagasló színvonalat képviselő tanulmány jelent 
meg, ezekből 14 angol és 4 német nyelven. A 
kötet végül 376 oldal hosszú lett és 200 példányban 
jelent meg nyomdai úton, valamint a nyomdai elő-
állítással párhuzamosan e-könyvként is megjelent.

A nyelvi és szakmai színvonal biztosítása érdekében 
a tanulmányok nyelvi lektoráláson estek át, ame-
lyet az angol nyelvű tanulmányok esetében Szalay 
Orsolya, míg a német nyelvű tanulmányok eseté-
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ben Sándor Boglárka végzett el. 
A nyelvi lektorálást követően Dr. 
Hulkó Gábor PhD. egyetemi ad-
junktus és Dr. Kecskés Gábor 
PhD. egyetemi adjunktus vé-
gezte el a tanulmányok szakmai 
lektorálását. A kötet szerkeszté-
si munkálatait dr. Kálmán János 
igazgató, valamint a borító terve-
ző munkálatait dr. Keserű Barna 
Arnold igazgatóhelyettes végezte.
A kötetet elektronikus, va-
lamint postai úton megküld-
tük számos külföldi és belföl-
di partnerintézmény részére.

Egyéb publikációk

Szakkollégistáink publikációi nem csak saját köteteinkben és folyóira-
tunkban kapnak helyet, hanem más tudományos folyóiratokban is. A 
2013/2014-es tanévből ki kell emelni két tagunkat. Kelemen Roland 
a Magyar Katonai és Hadijogi Társaság tudományos folyóiratában a 
Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2013. évi I. számában publikált 
egy tanulmányt „A katonai büntető igazságszolgáltatás szervezete 
az első katonai bűnvádi perrendtartás és annak módosításai tükré-
ben” címmel. Trenyisán Máté pedig Dr. Ferencz Jácinttal közösen „A 
keresetindítási határidők egyes jogalkalmazási kérdéseiről” címmel 
publikált egy cikket a HR & Munkajog 2013. évi 12. számában.

Az idegen nyelvű tanul-
mánykötet borítója
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TMDk és egYéB 
veRseNYeReDMéNYek

TMDK eredmények

Az elmúlt években a Szakkollégium vált az egyetemi TMDK mozgalom 
legfontosabb bázisává. A sikeresség számszakilag is mérhető, ugyanis 
a Szakkollégium diákjai mind az egyetemi Tudományos és Mű-
vészeti Diákköri Konferencián, mind 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 elmúlt évtized átlagában a szak-
kollégisták száma a kari összlétszámhoz képest alig éri el a 7%-ot 
(jelenleg 43 fő), azonban 2002 óta a kari TMDK dolgozatok 42%-át 
szakkollégisták készítették. Ez az arány a 2013. őszi TMDK-n 60% 
volt, a 2014. tavaszi TMDK-n pedig 47%. A szakkollégisták által elért 
díjazások száma is tükrözi ezt az arányt, az őszi TMDK alkalmával a 
díjazottak 50%-a volt szakkollégista, a tavaszi TMDK-n pedig 60%-a. 
Valamennyi mutató az elmúlt 5 évben, kisebb-nagyobb kilengésekkel 
ugyan, de folyamatosan növekvő tendenciát mutatott, ami a Szak-
kollégium átalakított tanulmányi szabályzatának köszönhető. Pozitív 
folyamatként értékelendő, hogy a TMDK-n induló szakkollégisták „el-
öregedését” az elmúlt két és fél évben sikerült megfékezni, átlago-
san harmadéves korukban mérettetik meg magukat a hallgatóink. 
Bár a vizsgált időszakban OTDK nem került megrendezésre, 
de fontos megemlíteni, hogy az OTDK helyezések tekinteté-
ben még drasztikusabb a különbség: a kar által elnyert helyezé-
sek 63%-a szakkollégisták nevéhez köthető, a legutóbbi - 2013. 
évi - OTDK-n pedig ez az arány 75% volt. A Szakkollégium TMDK 
eredményességét az alábbi grafikonok illusztrálják a legjobban.
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Egyéb versenyeredmények

2014. március 20-án a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar adott helyet a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisztérium által 2013 őszén elindított Partnerségi Program 
keretében megvalósított tanulmányi versenynek és egyetemi konferenciasorozatnak. 
Az ÁROP-1.1.26-2013-2013-0001 kódjelű „A jó állam koncepció támogatottságának 
növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” elnevezésű projekt, 
célja a Magyary Program, a Jó Állam koncepció és a közigazgatás-fejlesztés eredmé-
nyeinek megismertetése a projekt célcsoportjaival: a lakossággal, a lakosságon belül 
kiemelten az egyetemistákkal, valamint a kormánytisztviselőkkel. A Projekt kereté-
ben meghirdetett tanulmányi verseny minden helyezettje szakkollégista volt:

I. helyezett Pataki Márta: Az alsó-szintű építésrendészeti jog változása a Magyary 
Program keretében című pályamunkája.
II. helyezett Hegedűs Laura: Társszabályozás a médiaigazgatásban – avagy az 
ördöggel való lepaktálás című pályamunkája.
III. helyezett Krizsán János: Francia módra. A területi közigazgatás újjászervezé-
se című pályamunkája.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészetelméleti Kutatóműhelye 2014 február-
jában országos tudományos pályázati felhívást tett közzé rendészettudomány terül-
etén. A pályázóknak valamely - a kiíró által meghatározott - rendészeti terület aktuális 
problémáit és jövőbeli fejlesztési irányait kellett tudományos igényű pályaművekkel 
feltárni. A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálta el. Értékelésük alap-
ján a Batthyány Lajos Szakkollégium két hallgatójának, Pataki Mártának és Kele-
men Rolandnak közös pályamunkáját főiskolás/egyetemista kategóriában harmadik 
hellyel jutalmazták. A pályamű címe: Kiberterrorizmus - A terrorizmus új arca.

2013 októberében szervezte meg a Negotiation Association Moot a 
8. országos EU Negotiation Moot tárgyalási szimulációs versenyt, 
melyen a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kart 10 hallgató képviselte (7 
nemzetközi igazgatás szakos, valamint 4 jogász szakos hallgató). A 10 hallga-
tóból 4 fő a Batthyány Lajos Szakkollégium tagja volt. Kiemelkedő teljesítmé-
nyéért és a tárgyalások során mutatott aktív és magabiztos fellépésének köszön-
hetően a Kitekintő hírportálhoz Vulcz Lilla kapott lehetőséget szakmai gyakorlatra.
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TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉG2014

TANANYAgfejLeszTés

A Szakkollégiumunk a Batthyány Tehetség Program 
keretében azt a célt tűzte ki magának, hogy szere-
pet szeretne vállalni a Kar tananyagfejlesztő tevé-
kenységében is. A Szakkollégiumban már évek óta 
működik a Jogtörténeti kutatócsoport, amely szoro-
san együttműködik Karunk Jogtörténeti Tanszéké-
vel. E kutatás eredménye egy szöveggyűjtemény, 
amely 841 B/5 méretű oldalon gyűjti össze 
azokat a törvényi, rendeleti, körrendeleti, és 
alacsonyabb szintű szabályozókat, amelyek 
1867 és 1945 között a magyar katonai bünte-
tőjogot és igazságszolgáltatást szabályozták. 

A kötet egy a magyar szakirodalomban kevéssé 
feltárt és elemzett jogterület szabályozási hátte-
rével foglalkozik, és ezen keresztül mutatja be a 
modern magyar állam egyik jelentős jogi dimen-
zióját, amely békeidőben is több százezer ember-
re terjedt ki, míg a háborúk és különösen az idén 
száz éve kitört első világháború alatt több millió 
főre gyakorolt hatást. Másrészről a kötet – a nagy-
részt csak levéltárakban és központi könyvtárak-
ban elérhető jogforrások egy helyen közlésével – 
olyan hiánypótló munkát végez, amely a korabeli 
szabályozás közzé tételével a hazai alkotmány- és 
jogtörténeti ismereteink pontosításához adhat tám-
pontot, de akár a kortárs szabályozás elemzésé-
hez is fontos előképhez segítheti az érdeklődőket.
E grandiózus munka végül – nyomdai okokból – 
két kötetre bontva „Válogatás a modern ma-
gyar honvéd-katonai büntető joghistória 
forrásaiból (1867-1945) I.-II.” címmel, 50 pél-
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dányban jelent meg. A kötet társkiadóra is lelt a 
Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság-
ban és ajánlót írt benne Dr. Kovács Tamás nyá. 
altábornagy, nyugalmazott legfőbb ügyész; Dr. 
Dankó István a Honvédelmi Minisztérium köz-
igazgatási államtitkára, valamint Prof. Dr. Mezey 
Barna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora. 

A kötet a tudományos jelentősége mellett felhasz-
nálható már az őszi félévtől kezdődően a jogász 
képzésben: a Magyar Alkotmánytörténet és a Ma-
gyar Jogtörténet tárgyak tekintetében, valamint Ka-
runkon a témával foglalkozó több fakultatív előadás 
keretében is. Mindezeken felül nyitva áll a lehető-
ség, hogy a köteteket idővel más intézmények is 
felhasználják, például a katonai, illetve a rendészeti 
képzések alapozó tárgyai, illetve különböző tovább-
képzések körében. E lehetőség megteremtése érde-
kében a kötetek honlapunkon (http://blszk.sze.hu), 
valamint a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 
(http://hadijog.hu), illetve a Jogtörténeti Tanszék 
(http://jogtortenet.sze.hu) felületén is letölthetőek. 
A kötet szerkesztési feladatait dr. Farkas Ádám lát-
ta el, amelyben közreműködött Kelemen Roland is.

A kétkötetes forrásgyűjte-
mény borítói
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BATThYáNY-
esszépáLYázAT

A Szakkollégium elsődleges célja saját tagjai tudo-
mányos eredményeinek publikálása, azonban idén 
első alkalommal nyitni kívántunk a tudomány fiatal 
művelői felé országos szinten is. Ennek fényében 
2013 novemberében meghirdetésre került egye-
temisták számára a Batthyány-esszépályázat, 
amelyre 2014. február 15. napjáig lehetett a pá-
lyamunkákat benyújtani. A pályázati kiírásra nyolc 
tanulmány érkezett, többek között Győrből, Deb-
recenből, Miskolcról, valamint Budapestről, ame-
lyeket minősített oktatókból álló szakmai bizottság 
értékelt és kiválasztotta a három legjobb dolgoza-
tot. A bíráló bizottság tagjai Dr. Hulkó Gábor PhD, 
egyetemi adjunktus; Dr. Kőhidi Ákos PhD, egyete-
mi adjunktus; valamint Dr. Váczi Péter PhD, egye-
temi adjunktus voltak. A díjazott pályamunkák a 
Szakkollégium tudományos folyóiratának, a Diskur-
zusnak a 2014. évi I. számában jelentetek meg.
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BATThYáNY 
suMMeR schOOL

A Szakkollégium - már tradíciónak is tekinthe-
tően - 9. alkalommal rendezte meg idén nyá-
ron a Batthyány Summer Schoolt. A Nyá-
ri Egyetemünk elsősorban külföldi graduális és 
doktori tanulmányokat folytató hallgatóknak 
szól, de nyitott a magyar érdeklődők számára is.
Idén a Nyári Egyetem a „Global and local issues 
- From the point of view of law, economy 
and other social sciences” címet viselte. A Nyá-
ri Egyetemre július 13. és 19. között került sor 
és az egyes napok plenáris szekcióra, valamint 
workshopra tagozódtak. A plenáris szekción neves 
tudósok és gyakorlati szakemberek tartottak átfo-
góbb jellegű előadásokat, míg a workshopokban a 
résztvevőknek volt lehetősége az aznapi plenáris 
szekció témájához illeszkedő előadások megtartá-
sára. A hétfői plenáris ülése a fenntartható fejlődés 
határaival, a keddi a nemzetközi kapcsolatok kihí-
vásaival, a csütörtöki az Európai Unió kihívásaival, 
míg a pénteki az állam XXI. századi szerepével fog-
lalkozott. A szerdai nap azért maradt ki a sorból, 
mert aznap Pannonhalmán tettünk csoportos kirán-
dulást. A workshopokat követően minden nap kul-
turális programokat szerveztünk a résztvevőknek.

Csoportkép a pannonhalmi 
kiránduláson
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MONDD eL A 
véLeMéNYeD!

A tehetség felkarolásának jegyé-
ben 2013 őszén esszé-, valamint 
fotópályázatot hirdettünk a kö-
zépiskolások számára, Mondd 
el a véleményed! címmel. Az 
esszé-, valamint fotópályázat 
témakötött volt abból a szem-
pontból, hogy a Szakkollégium 
megpróbálta összegyűjteni a kö-
zépiskolás generációt leginkább 
érintő problémákat és kérdése-
ket. A kiírt témák között szere-
pelt többek között a közösségi 
média használata, a közoktatási 
reform, a felsőoktatási felvételi 
eljárás, a közösségi szolgálat, a 
szellemi tulajdon védelme, vagy 
éppen a fiatalok jövőképe. A pá-
lyázati felhívást számos közne-
velési intézménybe eljutattuk 
postai és elektronikus úton, va-
lamint több pályázatfigyelő por-
tálon is meghirdetésre került.

A kiírt pályázatot nagy érdeklő-
dés övezte, ugyanis 21 esszé, 
valamint 2 fénykép (a további-
akban együtt: pályamunkák) ér-

kezett be a Szakkollégiumhoz. 
A fotópályázatra beérkezett ala-
csony számú pályamunka miatt 
azt a döntést hoztuk, hogy a két 
pályázatot összevontan bíráljuk 
el. Az esszék közül, pedig már a 
bírálat elején ki kellett zárnunk 
egy versenyzőt, mivel szerzői 
jogi jogsértést követett el. A pá-
lyamunkákat áttekintve megál-
lapítható, hogy a fenti témaki-
írások megmozgatták a fiatalok 
gondolatait, és bátran merték 
megfogalmazni véleményüket. 
Nagyon értékes és érdekes pá-
lyamunkák kerültek benyújtás-
ra, így nehéz volt a rangsorolás. 

A bírálóbizottság két doktoran-
dusz hallgatóból, dr. Fehér Júliá-
ból és Gömbös Csillából állt. Végül 
három helyezést és két különdí-
jat tudtunk kiosztani, valamint a 
fényképeket benyújtó hallgatókat 
szintén különdíjban részesítettük. 
Mindegyik vélemény önmagában 
véve is értékes, ezért a tárgynye-
reményeken kívül a pályamunká-
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kat egy esszékötetbe rendezve jelentettük meg 
2014 júniusában. Az esszékötet szerkesztési mun-
káit Gömbös Csilla végezte, amely végül 130 A/5 
oldal terjedelmű lett és 75 példányban tudtuk meg-
jelentetni. A 75 példány a szerzőknek, a szerzők 
iskoláinak, az Országos Széchenyi Könyvtárnak, 
a régió civil szervezeteinek és oktatási szerveinek 
kerültek megküldésre. A példányok postázása fo-
lyamatos. A papír alapú megjelenés mellett a kötet 
elektronikusan is bárki által elérhető a honlapunkon, 
így egyfajta „jó gyakorlatként” a széles nyilvánosság 
rendelkezésére bocsátjuk a pályázat produktumait. A Mondd el a véleményed! 

című esszékötet borítója
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TöRTéNeLeM 
felkészítő kurzus

A Mondd el a véleményed! című esszépályázattal 
párhuzamosan 2013 őszén meghirdettünk a kö-
zépiskolások számára egy ingyenes emelt szin-
tű történelem érettségi felkészítő kurzust. A 
kurzus meghirdetésével az volt az alapvető célunk, 
hogy segítséget nyújtsunk azoknak a középiskolás 
hallgatóknak, akik a felsőoktatási felvételijük mi-
att emelt szinten tesznek érettségit történelem-
ből. A kurzus 2014. január 8-án indult 24 fővel.

A kurzus összesen kilenc előadásból tevő-
dött össze az antikvitás történelmétől egé-
szen a II. világháborúig. Az előadások végez-
tével minden résztvevőnek próba érettségi 
letételére volt lehetősége, azonban a résztvevői lét-
számhoz képest csak kevesen éltek a lehetőséggel.
A kurzus előadásait a Deák Ferenc Állam- és Jog-
tudományi Kar oktatói (Dr. Barna Attila; Dr. Erdős 
Csaba, dr. Farkas Ádám, dr. Kálmán János, dr. Ke-
serű Barna Arnold, dr. Torják Norbert) és tanszéki 
demonstrátorai (Kelemen Roland, Pődör Lea, Szent-
györgyvári Tamás) – nem kevés többletmunkát 
teljesítve – vállalták magukra azzal a céllal, hogy 
felkeltsék a hallgatók érdeklődését a történelem 
összefüggései és a társadalomtudományi képzett-
ség fontossága iránt. A hagyományos frontális ok-
tatás helyett elsősorban a közös gondolkodásra és a 
tudás elmélyítésére, az éleslátás és a tananyagban 

való magabiztos eligazodás kiala-
kítására helyeztük a hangsúlyt.

A Szakkollégium célja volt to-
vábbá, hogy a kurzust a jövő-
re nézve is fenn tudja tartani, 
ezért minden előadás ppt. pre-
zentációs anyaga felkerült a 
honlapunkra (www.blszk.sze.
hu), valamint az egyes előadások 
anyaga kötetbe szerkesztve, 
„Történelem érettségi felké-
szítő – Tansegédlet” címmel is 
elkészült. A jegyzet szerkesztési 
munkáit dr. Keserű Barna Arnold 
végezte és 2014. júniusában je-
lent meg. A tansegédlet megje-
lenését követően a – a kurzus 
fenntartása során – jövő évben, 
szeretnénk kiegészíteni egy tör-
ténelem szöveggyűjteménnyel, 
amelyben összegyűjtenénk az 
érettségi szempontjából releváns 
történelmi dokumentumokat.
A kurzus 24 hallgatója kö-
zül 5-en felvételt nyertek a 
Kar valamelyik képzésére.
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A szAkkOLLégiuM 
fORRásAi

A Szakkollégium a 2013/2014-es tanévben sikeresen szerepelt két, az Em-
beri Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt támogatási pályázaton, vala-
mint az Universitas-Győr Alapítvány és az EHÖK támogatásában is részesült.

NTP-SZKOLL-13-0062 1.000.000 Ft
NTP-TÚP-13-0034 600.000 Ft
Universitas-Győr Alapítvány 120.000 Ft
EHÖK kulturális támogatás 70.000 Ft
Összesen 1.790.000Ft

A támogatások a következő költségvetési tételeket foglalták magukban:

NTP-SZKOLL-13-0062
Adminisztrációs költségek 100.000 Ft
PR, marketing költségek 
(brossúra, névjegyek, egyéb 
PR termékek)

150.000 Ft

Nyomdai költségek 445.000 Ft
- Idegen nyelvű tanulmánykötet 245.000 Ft
- Jogtörténeti szöveggyűjtemény 200.000 Ft
Megbízási díjak 245.000 Ft
- Jogtörténeti szöveggyűjtemény 
szerkesztői díja

245.000 Ft- Angol nyelvi lektorálás díja
- Német nyelvi lektorálás díja
- Szakmai lektor díja
Megbízási díjakat terhelő 
munkáltatói járulékok

60.000 Ft



25

FORRÁSOK2014

NTP-TÚP-13-0034
Adminisztrációs költségek 60.000 Ft
PR, marketing költségek 
(brossúra, névjegyek, egyéb 
PR termékek)

47.000 Ft

Nyomdai költségek 120.000 Ft
- Esszékötet 120.000 Ft
Megbízási díjak 300.000 Ft
- Történelem felkészítő kurzus 
előadói díjai

300.000 Ft

Megbízási díjakat terhelő 
munkáltatói járulékok

73.000 Ft

Universitas-Győr Alapítvány
Nyomdai költségek 2*60.000 Ft
- Diskurzus (2013/2. szám és 
2014/1. szám)

2*60.000 Ft

EHÖK kulturális támogatás
Mondd el a véleményed! pá-
lyázat díjai

40.000 Ft

Batthyány Hallgatói Konfer-
enciák díjazása

30.000 Ft
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