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BEMUTATKOZÁS – KÖSZÖNTŐ 
 

A jelen számmal hallgatók által életre hívott, Diskurzus1 címet viselő folyóirat főszerkesztője a folyóiratot 
útjára bocsátó Batthyány Lajos Szakkollégium közössége, jelen szám szerzői és a szerkesztőség tagjai nevé-
ben köszönti az olvasókat, és egyúttal számot kíván adni a folyóirat alapításának okairól, a folyóirat céljairól 
és jövőképéről. 

Mindenek előtt e körben azt kell a tisztelt olvasóközönség elé tárni, hogy a folyóirat kiadója a Széche-
nyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának Batthyány Lajos Szakkollégiuma, mely 
immár tíz esztendeje törekszik arra, hogy a Kar jogász, nemzetközi igazgatás és európai nemzetközi igazga-
tás szakos hallgatói közül kiemelkedő tehetségeket szervezetén belül egy közösségbe tömörítse, kibontako-
zásukat pedig úgy emberi, mint szakmai és tudományos vonatkozásban segítse. Szakkollégiumunk a hallga-
tói önkormányzatiság és autonómia, a hallgatói öntevékenység talaján áll, amit jól példáz jelen folyóirat is, 
melynek szervezői, szerkesztői és szerzői is a Szakkollégium jelenlegi, illetve egykori hallgatói. Az alapítás 
egyik okaként tehát a Szakkollégium céljainak megvalósításáért, az öntevékeny tehetséggondozásért viselt 
hallgatói felelősség nevezhető meg, melynek jelen kiadvány évkönyveink, tanulmánykötetünk és más kötete-
ink után egy újabb állomása. 

Nem lehet azonban megfeledkezni arról sem, hogy egy Szakkollégium sikere mögött meggyőződé-
sünk szerint mindenkor ott áll és ott kell, hogy álljon egy a Szakkollégiumot támogató Kar és Egyetem. 
Egyetemünk, a Széchenyi István Egyetem valamint annak Universitas Győr Alapítványa, és karunk, a Deák 
Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, úgy véljük kiváló példáját adja ennek a támogatásnak, különös tekintet-
tel Karunk vezetésére és oktatóira. Jelen folyóirat megvalósulását nagyban segítette ugyanis, hogy a Karunk 
a Szakkollégium létrejötte óta szívén viseli a közösség és az egyes szakkollégisták sorsát, és hogy minden 
időkben támogató és lelkesítő hozzáállással motiválja Közösségünket újabb és újabb eredmények felmutatá-
sára, új és új sikerek elérésére. 

Az ötlet, a szándék és a támogatás azonban nem vezethet eredményre, ha nincsenek olyan hallgatók, 
akik tartalommal tudják és akarják megtölteni a kigondolt formát, vagyis ha nincsen igazi fundamentuma a 
megvalósítani kívánt álomnak. Hallgatóként ezért nem mulaszthatom el tiszteletemet és elismerésemet kife-
jezni mindazoknak, akik hallgatóként tartalmat adtak és adnak a jövőben folyóiratunknak, példáját állítva 
annak, hogy az egyetemi polgárok életében a tanulmányi kihívások közepette történő helytállás és a szóráko-
zás mellett helyet kell adni a hallgatói-kutatói tevékenységnek, a tudományos érdeklődés és alkotóvágy lé-
pésről-lépésre történő kibontakoztatásának, mely kibontakozás támogatása egyben folyóiratunk egyik célja-
ként is megragadható. 

Folyóiratunk célja ezen felül tisztelettel adózni a győri állam- és jogtudományi képzés évszázados tör-
ténelmi múltja és hagyományai, valamint a nagy elődök munkássága előtt, felelevenítve egy olyan hallgatói 
törekvést és mentalitást, melynek táptalaján az innovatív gondolkodás, az életen át tartó tenni akarás és job-
bító szándék verhet gyökereket. E cél kiteljesedését szolgálandó, a Diskurzus szerkesztősége törekszik oly 
munkák közlését megvalósítani, melyek akár szakmai vitára is okot adó aktuális, a társadalom egésze, illetve 
a jogászi társadalom számára fontos, vagy épp a szakmai eszmecserében elhanyagolt kérdéseket vizsgálnak, 
észrevételeket téve a kérdésre és lehetőség szerint új aspektusba helyezve azokat. 

Végezetül reménykedünk, hogy a majd egy éve kezdetét vevő szervező tevékenységet, a szerzők szel-
lemi munkáját, az Universitas Győr Alapítvány támogatását, valamint Karunk és Oktatóink közreműködését 
egységbe foglaló kiteljesedése céljainknak megfelelően és Karunk, illetve Szakkollégiumunk hagyományai-
hoz és eredményeihez méltó módon fog helytállni, s hosszú éveken át adhat az olvasóközönség érdeklődésé-
re számot tartó, szakmai-tudományos tekintetben is kvalitásos képet a Batthyány Lajos Szakkollégium szak-
mai-tudományos tevékenységének egy szegmenséről. 

A Főszerkesztő 
 

                                                            
1 E címmel Szakkollégiumunk korábban már életre hívott egy szakkollégium-közi hírlevelet, melynek kreatív és alkotó 
szakkollégiumi szellemiségét elismerendő kívántuk megtartani a Diskurzus elnevezést. 


