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BEVEZETÉS

A Batthyány Lajos Szakkollégium (a továbbiakban: Szakkollégium) 
2014/2015. tanévben végzett tevékenységét több fejezetre bontva célsze-
rű bemutatni. Elsőként a Szakkollégium vezetésére és tagságára vonatkozó 
legfontosabb adatokat közöljük, ezt követően pedig a sokrétű tudományos 
és szakmai tevékenységünket ismertetjük. Ennek keretében többek között  
a szakkollégisták kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményei, a szak-
kollégiumi előadások és konferenciák valamint a széleskörű publikációs te-
vékenység kerül bemutatásra. A harmadik részben azokról a közéleti célú 
tevékenységeinkről adunk számot, amelyekkel elsősorban a középiskolá-
sokat, mint későbbi potenciális egyetemi hallgatókat és szakkollégistákat 
kívántuk megszólítani. Végül pedig a Szakkollégium előző éves forrásairól 
nyújtunk tájékoztatást, illetve SWOT analízis keretében értékeljük a Szak-
kollégium helyzetét.
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A SZAKKOLLÉGIUM
VEZETÉSE

A Szakkollégium vezetői és tisztségviselői a 2014/2015-ös tanévben az 
alábbi személyek voltak:

Igazgató - dr. Kálmán János
Igazgatóhelyettes - dr. Keserű Barna Arnold

2014/2015-ös tanév tavaszi félév

Pénzügyekért és Gazdasági Tevékenységért Felelős Választmányi Tag: 
Gálicz Boglárka (Választmányi Elnök)

Tudományos Tevékenységért Felelős Választmányi Tag: 
Csitei Béla

Kulturális és Nemzetközi Tevékenységért Felelős Választmányi Tag:
Hegedűs Laura

Felvételi Bizottsági Közgyűlési Delegáltja:
Király Péter Bálint

2014/2015-ös tanév őszi félév

Tudományos Tevékenységért Felelős Választmányi Tag: 
Szentgyörgyvári Tamás (Választmányi Elnök)

Pénzügyekért és Gazdasági Tevékenységért Felelős Választmányi Tag:
Kelemen Roland

Kulturális és Nemzetközi Tevékenységért Felelős Választmányi Tag:
Hegedűs Laura

Felvételi Bizottsági Közgyűlési Delegáltja:
Király Péter Bálint
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SZAKKOLLÉGIUMI 
TAGLÉTSZÁMOK

A Szakkollégium tagsága bentlakó 
és külsős hallgatókból tevődik össze. 
Az elmúlt években jellemzően 40-50 
fő között alakult a hallgatói létszám. 
A vizsgált tárgyév őszi félévében 43 
tagunk, a tavaszi félévben pedig 55 
tagunk volt, ami a Szakkollégium 
életében az eddig legnagyobb taglét-
szám. Megjegyzendő, hogy Alapsza-
bály módosítás révén lehetővé tet-
tük a 2014. szeptemberében indult 
új szakok hallgatóinak is a Szakkol-
légiumba történő felvételt, ez azon-
ban a NIG és ENIGMA képzések ese-
tében sem vonzott sok hallgatót. Így 
egyelőre a nyitásnak kézzel fogható 
eredményei még nincsenek. A tag-
ság szakok szerinti összetételét az 1. 
számú táblázat mutatja be.

2014/2015  
ősz

2014/2015  
tavasz

jogász 41 fő 52 fő
nemzetközi 
igazgatás 2 fő 3 fő

európai-és 
nemzetközi 
igazgatás

0 fő 0 fő

1. számú táblázat a szakkollégiumi tagság szakok  
szerinti megoszlásáról

2014/2015  
ősz

2014/2015 
tavasz

V. évf. 9 fő 9 fő
IV. évf. 18 fő 18 fő
III. évf. 10 fő 10 fő
II. évf. 6 fő 8 fő
I. évf. 0 fő 10 fő

2. számú táblázat a szakkollégiumi tagok évfolyam szerinti 
megoszlásáról

Jelenleg a negyedévfolyam kiugróan magas taglétszámot mutat, ami egy év múlva a végzésük-
kor komoly vérveszteséget jelenthet a Szakkollégiumnak. Szerencsére a tavalyi első évfolyam-
ból szokatlanul sok hallgatót fel tudtunk venni, így a „korfa” valamelyest kiegyensúlyozottabbá 
vált. Az évfolyamok szerinti megoszlást a 2. számú táblázat mutatja be. 
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TANULMÁNYI  
EREDMÉNYEK

A Szakkollégium rendszerint a Kar 
legeredményesebb hallgatóit tömö-
ríti magába, ami megmutatkozik 
mind a tanulmányi átlagok szintjé-
ben, mind az évfolyamelsők, az el-
nyert díjak, elismerések és ösztön-
díjak számában. Hallgatóink átlagos 
ösztöndíjindexe az érintett tanév 
őszi félévében 4,29, a tavaszi fél-
évében pedig 4,33 volt.

Kobl Tamás ötödéves hallgatónk és 
Fegyveres Zsófia Orsolya harmad-
éves hallgatónk kiváló tanulmányi 
eredményéért és évfolyamelső-
ségéért emlékérmet vehetett át a 
2015. szeptember 1-jén tartott kari 
tanévnyitón.

A 2014/2015-ös tanévben nyújtott 
kiemelkedő tanulmányi, tudomá-
nyos és közéleti tevékenységükért a 
4. számú táblázatban szereplő szak-
kollégisták részesültek köztársasá-
gi ösztöndíjban.

Dobos Evelin Jogász, V. évf.
Hegedűs Laura Jogász, V. évf.
Kobl Tamás Jogász, V. évf.
4. számú táblázat a 2014/2015-ös tanévben nyújtott 
teljesítményükért köztársasági ösztöndíjban részesült 

szakkollégistákról

Dobos Evelin, Hegedűs Laura és Kobl Tamás a köztár-
sasági ösztöndíj átvételekor
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DEMONSTRÁTORAINK

Az egyes tanszékek munkájába bekapcsolódva össz-
esen 15 szakkollégista tevékenykedett demonstrá-
torként a 2014/2015-ös tanévben, amit az 5. számú 
táblázat mutat be.

Alkotmányjogi és Politikatudományi  
Tanszék

Dobos Evelin
Pongrácz Dávid

Bűnügyi Tudományok Tanszék Gálicz Boglárka

Jogelméleti Tanszék
Lengyel Csilla
Váradi-Tornyos Bálint

Jogtörténeti Tanszék

Csitei Béla
Juhász Lívia
Kelemen Roland
Szentgyörgyvári Tamás

Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék
Kobl Tamás
Pődör Lea

Közigazgatási- és Pénzügyi Jogi Tanszék
Hegedűs Laura
Sarlós Georgina

Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék Pataki Márta

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eőry Dzsenifer

5. számú táblázat a szakkollégista demonstrátorokról
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TUDOMÁNYOS, SZAKMAI 
ELŐADÁSOK SZERVEZÉSE

A tudományos, szakmai előadások szervezése a szakkollégiumok hagyo-
mányos feladatai közé tartozik. Az előadások célja, hogy a tagok igényei-
hez igazodóan, a tantermi oktatást elmélyítő, azt bővítő ismereteket adjon 
át elsődlegesen tagjainknak, másodlagosan viszont minden érdeklődőnek. 
Erre figyelemmel a Szakkollégium által a tanévben szervezett minden tu-
dományos és szakmai előadás az Egyetem minden hallgatója szá-
mára nyitott volt.

Büntetőjogi előadássorozat

A tudományos, szakmai előadások között – már hagyományosnak tekint-
hetően – jelentős helyet foglalt el a tanévben a „Nyomozástól a vég-
rehajtásig, avagy a bűnüldözés kulisszatitkai V-VI.” című, dr. Vaj-
da Edit bíró által vezetett büntetőjogi előadássorozat, amelynek keretében 
nagy tudású szakemberek tartottak kifejezetten gyakorlati előadásokat a 
2014/2015. tanév I. félévében, míg a II. félévben jogesetmegoldásra és 
határozatszerkesztésre került sor a Bírónő által pályafutása során legérde-
kesebbnek tartott jogesetekből. A szakkurzusra jellemző, hogy a tematika 
az egyetemi oktatásban megszerzett elméleti, szabályozási alapokra épü-
lő többlettudás közvetítésének szándéka szerint épül fel. Jellegét tekintve 
a kis csoportos gyakorlati kurzusokkal azonosítható, így ennek keretében 
rendszerint intézménylátogatás, tárgyaláslátogatás is megvalósul az egyes 
félévek során. A szakkurzus előadásait a következő táblázat foglalja össze.
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Időpont Előadó Előadás címe
2014.09.17. dr. Vajda Edit ítélőtáblai bíró, 

büntető ügyszak

„Az időbeli hatály - Btk. 2. § alkalmazásának legújabb 

gyakorlata”
2014.09.25 Majer Milán, rendőr őrnagy „Bűnügyi technika a gyakorlatban” – kábítószerla-

bor, szagazonosítás kutyával, okmányszakértői vizs-

gálat – látogatás a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Rendőrfőkapitányságon
2014.10.01. dr. Köszler Ferenc törvényszé-

ki tanácselnök

„Elkövetők a Btk-ban tettesség, részesség elhatárolási 

kérdései”
2014.10.08. dr. Jungi Eszter, törvényszéki 

tanácselnök

„Büntethetőségi akadályok rendszere, stádiumtan”

2014.10.15. Váginé dr. Istvánffy Zita 
gyermekpszichológus

„Kicsiny lelkek titkai – a gyermekkorú sértett vizsgálata 

és meghallgatása”
2014.10.29. dr. Vajda Edit ítélőtáblai bíró, 

büntető ügyszak

„Egység, többség, halmazati büntetés”

2014.11.05. dr. Széplaki László, ítélőtábla 

kollégiumvezető

„Büntetések, intézkedések, összbüntetés”

2014.11.10. börtönlátogatás „Nevelés és lelki gondozás a szabadságvesztés végrehaj-

tása alatt, a rehabilitáció lehetőségei”
2015.02.11. dr. Vajda Edit ítélőtáblai bíró, 

büntető ügyszak

„Büntetéskiszabás módja: halmazati büntetés.  Általá-

nos részen alapuló bírói döntések: összbüntetés, bírósági 

mentesítés – jogesetmegoldás, határozatszerkesztés”
2015.02.18. dr. Vajda Edit ítélőtáblai bíró, 

büntető ügyszak

„Élet, testi épség elleni, gondatlan veszélyeztető és mu-

lasztásos bűncselekmények – jogesetmegoldás, határo-

zatszerkesztés”
2015.02.25. dr. Vajda Edit ítélőtáblai bíró, 

büntető ügyszak

„Kábítószerrel visszaélés – jogesetmegoldás, határozat-

szerkesztés”
2015.03.04. dr. Vajda Edit ítélőtáblai bíró, 

büntető ügyszak

„Emberrablás, kényszerítés, személyi szabadság megsér-

tése – jogesetmegoldás, határozatszerkesztés”

2015.03.11. dr. Vajda Edit ítélőtáblai bíró, 

büntető ügyszak

„Szexuális erőszak, kerítés, kitartottság, kiskorú veszé-

lyeztetése, tartási kötelezettség elmulasztása – jogeset-

megoldás, határozatszerkesztés”
2015.03.18. dr. Vajda Edit ítélőtáblai bíró, 

büntető ügyszak

XXXII. OTDK-ra való felkészítés

2015.03.25. dr. Vajda Edit ítélőtáblai bíró, 

büntető ügyszak

XXXII. OTDK-ra való felkészítés

2015.04.08. dr. Vajda Edit ítélőtáblai bíró, 

büntető ügyszak

„Zaklatás, rágalmazás, becsületsértés (magánvádas bűn-

cselekmények) – jogesetmegoldás, határozatszerkesztés”
2015.04.15. dr. Vajda Edit ítélőtáblai bíró, 

büntető ügyszak

„Közlekedési-, korrupciós-, hivatali bűncselekmények – 

jogesetmegoldás, határozatszerkesztés”

6. számú táblázat a büntetőjogi előadássorozatról
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Időpont Előadó Előadás címe
2015.02.10. Dr. Somogyi Ferenc CSc, 

tanszékvezető egyetemi docens, 

SZE KGYK

A makroökonómia tárgya, legfontosabb mutatói és 

ezek összefüggései.

2015.02.17. Dr. habil. Szigeti Cecília PhD, 
egyetemi docens, SZE KGYK

Az alternatív közgazdaságtan makrogazdasági in-

dexei.
2015.02.24. Dr. Kovács Gábor PhD, 

egyetemi docens, dékánhelyettes, 

SZE KGYK

A pénz fogalma, a pénzügyi intézményrendszer.

2015.03.03. Dr. Pardavi László PhD, 
főiskolai docens, SZE DFK

A költségvetési politika hatásmechanizmusa.

2015.03.10. Dr. Pogátsa Zoltán PhD, 
egyetemi docens, NYME

A monetáris rendszer felépítése, az euro makrogaz-

dasági szerepe és problémái.
2015.03.17. Dr. Kolozsi Pál Péter PhD, 

egyetemi docens, NKE, főosztály-

vezető MNB

A jegybank monetáris politikai eszköztára és az 

önfinanszírozási program.

2015.03.24. Dr. Glavanits Judit PhD, 
egyetemi adjunktus, SZE DFK

Pénz- és tőkepiacok, valamint az értékpapírpiac 

bemutatása.
2015.04.07. Dr. Tatay Tibor PhD, 

egyetemi docens, SZE KGYK

Kockázat, kockázatkezelés, értékpapírosítás és an-

nak makrogazdasági hatásai.
2015.04.14. dr. Béres Dániel, elemző, MNB A pénzügyi kultúra, mint makrogazdasági kérdés.
2015.04.21. Dr. Koppány Krisztián PhD, 

egyetemi docens, dékánhelyettes, 

SZE KGYK

A regionális makrogazdaság összefüggésrendszere: 

Győr és vonzáskörzetének modellje.”

7. számú táblázat a makroökonómiai és makropénzügyi előadássorozatról

Makroökonómiai és makropénzügyi alapok

A Szakkollégium a tudományágak közötti kapcsolatok, pozitív hatások kiaknázása érdekében 
a 2014/2015. tanévben több területen is megkísérelte a jogtudomány és a közgazdaságtan 
vegyítését. Ennek egyik állomása a „Makroökonómiai és makropénzügyi alapok” című 
kurzus megszervezése volt. A kurzus elsődleges célja a jogi szabályozás mögött álló gazdasági 
törvényszerűségek feltérképezése, a makrogazdaság, valamint a pénzügyi rendszer összefüg-
géseinek megismertetése volt.
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Állam – Válság – Pénzügyek 
című konferencia

2015. február 27-én útjára indult a Szakkollégium 
„Állam – Válság – Pénzügyek” című konferenciasoro-
zata, amely első „állomását” nagy érdeklődés övezte.
A konferenciasorozat célja, hogy áttekintse a gazda-
sági válság hatásait – a jogtudomány és a közgaz-
daságtan szempontjából – az állam és a gazdaság 
viszonyában. A gazdasági válság ugyanis megmu-
tatta, hogy újra kell gondolni az állam és a gazda-
ság viszonyát, a régi, bevett megoldások nehezen 
tarthatóak fenn, új – társadalmi, gazdasági – kon-
szenzusra van szükség. Mivel a neoliberális gazda-
ságpolitika adta megoldások nem oldják fel mara-

déktalanul a gazdasági visszaesés negatív hatásait (államadósság, munkanélküliség stb.), ezért a 
nem konvencionális megoldások felé (is) kell fordulni. A konferenciasorozat első állomása – erre 
figyelemmel – az állampénzügyek új megközelítésű rendszerelméletével és a pénzügyi piacok 
szabályozásának és felügyeletének változásaival foglalkozott. Az alábbi előadások hangzottak el:

Prof. Dr. Lentner Csaba CSc, egyetemi tanár (NKE)
Új állampénzügyi rendszertan
Dr. Tatay Tibor PhD, egyetemi docens (SZE KGYK)
A központi banki feladatok változása
Dr. Glavanits Judit PhD, egyetemi adjunktus (SZE DFK)
A pénzügyi piac szabályozásának és felügyeletének új irányai
Dr. Pogátsa Zoltán PhD, egyetemi docens (NYME)
Az európai gazdasági kormányzás előtt álló kihívások

A konferencia napján a Szakkollégium gondozásában megjelent az előadások szerkesztett vál-
tozatát tartalmazó kötet is. Az „Állam – Válság – Pénzügyek” konferenciasorozat 2015 szept-
emberében tovább folytatódik, második állomásának témája az államháztartás és az adópolitika 
változása. Végül a 2016 februári, harmadik „felvonásnak” a monetáris politika átalakulása lesz a 
témája.

Állam - Válság - Pénzügyek 
konferencia
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HALLGATÓI 
KONFERENCIA

A hagyományos szakkollégiumi tehetséggondozás fontos eleme a hallga-
tók személyes kibontakoztatásának terepet biztosító hallgatói konferen-
ciák megszervezése. A Batthyány Hallgatói Konferenciát 2014 őszén 
már kilencedik alkalommal rendeztük meg. A Hallgatói Konferencia hagyo-
mányosan az intézményi Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciát 
megelőző héten kerül lebonyolításra, így tökéletes terepet biztosít a TDK-
zóknak kutatási eredményeik megmérettetésére és az előadásuk „tesz-
telésére” a nagyközönség és egy kvalifikált szakmai bizottság előtt, még 
az intézményi TDK konferenciát megelőzően. Ebben az évben az előadá-
sok értékelését dr. Kálmán János, dr. Keserű Barna Arnold és dr. Pong-
rácz Alex végezte. A Hallgatói Konferencián, 2014 őszén 5 szakmailag 
vegyes képet mutató előadás hangzott el. A zsűri értékelte mind tartal-
milag, mind formailag az előadásokat. A Hallgatói Konferencia előadói 
(Csitei Béla, Dobos Evelin, Hegedűs Laura, Király Péter Bálint, Kummer 
Máté) közül többen is helyezést értek el az őszi kari TDK Konferencián.

Hallgatói Konferencia 2014. őszén
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PUBLIKÁCIÓS 
TEVÉKENYSÉG

Diskurzus

A Szakkollégium tudományos profiljának egyértelműen legjelentősebb kiadványa a 2011-ben 
útjára indított, 2015-ben már az V. évfolyamával megjelenő Diskurzus című folyóiratunk. A 
2014/2015-es tanévben a Diskurzus két rendes számmal jelent meg. A 2014/2. szám 71 olda-
lon 7 tanulmányt közölt. A 2015/1. számban – jubileumi számként – 77 oldalon 6 tanulmány 
jelent meg. A Diskurzus főszerkesztői feladatait dr. Kálmán János, a szerkesztői feladatokat 
Szentgyörgyvári Tamás, az olvasószerkesztői teendőket pedig Csitei Béla, Gálicz Boglárka, va-
lamint Hegedűs Laura látták el.

2014/2. szám
Csitei Béla: A kitagadási okok tartalma, avagy észrevé-

telek az új Ptk. öröklési jogi könyvéhez
Dobos Evelin: Az alkotmánybíráskodás szervezeti mo-

delljeinek összehasonlító elemzése
Hegedűs Laura: Az ön- és társszabályozás vizsgálata 

egyes európai államok médiaigazgatásában
Nagy Szintia Mirtill: Rend és fegyelem: A függelmi vi-

szonyok jelentősége a magyar katonai anyagi bünte-
tőjogban

Pongrácz Dávid: Az új polgári jogi gyűlöletbeszéd-sza-
bályozás jelene és jövője

Pődör Lea: A közfoglalkoztatási jogviszony alapkérdései
Váradi-Tornyos Bálint: Evolúció vagy revolúció – avagy 

a Dél-Koreai átmenet a Késő Yi-dinasztia korából a 
modern bürokráciába

A Diskurzus új arculata 2015-től
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2015/1. szám

Farkas Ádám: Észrevételek és javaslatok a fegyveres védelem egyes sza-
bályozási kérdéseihez az ukrán válság és a nemzetközi terrorizmus leg-
újabb kihívásai tükrében

Gömbös Csilla: Szemelvények az ókor diplomáciai kapcsolataiból
Kálmán János: A makroprudenciális politika keretrendszere
Keserű Barna Arnold: A fenntartható fejlődés kialakulásnak főbb csomó-

pontjai a tudományos gondolkodásban és a nemzetközi jogalkotásban
Pongrácz Alex: Vissza a jövőbe, avagy variációs lehetőségek a XXI. századi 

állam-és társadalomépítésre
Trenyisán Máté: A kártérítés elemei a munkáltatói kárfelelősség körében

Tudományos eredményeket bemutató kötetek

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon hagyománnyá vált az Orszá-
gos Tudományos Diákköri konferenciákat követően, a helyezett dolgozatok 
kötetbe rendezése és megjelentetése. A 2015. áprilisában megrendezésre 
került XXXII. OTDK helyezett és különdíjat szerzett hallgatóinak egységes 
szerkezetbe rendezett dolgozatait tartalmazó Optimi Nostri című kötet 
szerkesztési, szervezési munkáit, valamint finanszírozását a Szakkollégium 
magára vállalta, amelynek köszönhetően a kötet 412 oldal terjedelemben, 
2015 június elején nyomtatott és elektronikus formában is megjelent. A 
kötet szerkesztői munkáit Csitei Béla, Gálicz Boglárka, dr. Kálmán János és 
dr. Keserű Barna Arnold látták el.

A Szakkollégium a 2014/2015-ös tanévben új sorozatot indított Batthyány 
Műhelytanulmányok címmel. A sorozat célja, hogy évente legalább egy 
végzős hallgatónk diplomamunkáját teljes terjedelemben, valamint – anya-
gi forrásainktól függően – további egy szakkollégista, vagy volt szakkollé-
gista kutatásait nyomdai úton is előállítva megjelentessük. A 2014/2015. 
tanévben a sorozat keretében két kötet jelent meg.

No. I. Farkas Ádám – Kelemen Roland: A polgári Magyarország katonai 
büntetőjogának és igazságszolgáltatásának történeti vázlata 1867-1944” (a 
kötethez Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Magyar Honvédség Honvéd Vezér-
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kar főnöke és Dr. Kovács Tamás nyugállományú altábornagy, nyugalmazott 
legfőbb ügyész írt méltató szakmai ajánlást. Mellettük a szerzők munkáját 
segítette Dr. Csiha Gábor alezredes, katonai ügyész és Dr. Barna Attila tan-
székvezető egyetemi docens, akik a kötet szakmai lektorai voltak). 

No. II. Szentgyörgyvári Tamás: „A hazai idegenrendészeti jog vizsgálata 
a 20. század első évtizedeiben, különös tekintettel a hatósági szervezet 
bemutatására” (a kötethez Dr. Hautzinger Zoltán tanszékvezető egyetemi 
docens úr írt szakmai ajánlást, valamint elismerő lektori véleménnyel fo-
gadta Prof. Dr. Fórizs Sándor nyugállományú rendőr dandártábornok úr, Dr. 
Kenedli Tamás alezredes úr, valamint Dr. Barna Attila tanszékvezető egye-
temi docens úr).

Egyéb kötetek

Az Állam – Válság – Pénzügyek című konferenciasorozat első állomása elő-
adásainak szerkesztett változatát tartalmazó kötet „A pénzügyi piac sza-
bályozásának és felügyeletének aktuális kérdései” címmel jelent meg 
2015 februárjában. A kötet szerkesztési munkáit dr. Kálmán János végezte, 
154 A/5 oldal terjedelemben, 150 példányban jelent meg. A papír alapú 
megjelenés mellett a kötet elektronikusan is bárki által elérhető a honla-
punkon.

A 2014 nyarán megrendezett 9. Batthyány Summer School plenáris elő-
adásainak, valamint résztvevői előadásainak szerkesztett változatát tartal-
mazó kötet, „Global and Local Issues from the Aspects of Law and 
Economy” címmel 2014. végén jelent meg elektronikus, valamint 2015-
ben nyomtatott formában. A kötet szerkesztési munkáit Gömbös Csilla, dr. 
Kálmán János és dr. Keserű Barna Arnold végezte, 274 B/5 oldal terjede-
lemben, 100 példányban jelent meg. A papír alapú megjelenés mellett a 
kötet elektronikusan is bárki által elérhető a honlapunkon.
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Egyéb publikációk

A Szakkollégium célja, hogy szakkollégistáink tudományos és közéleti mun-
kásságát ne csak saját köteteink, kiadványaink tartalmazzák, de külső ki-
adványokban is megjelenjenek. A korábbi tanévekben megkezdett folyamat 
a 2014/2015. tanévben ért eddigi csúcsára, ugyanis számos – rangos – fo-
lyóiratban jelentek meg szakkollégistáink munkái:

Hancz Patrik: Évek óta eredménytelenek a magyar korrupcióellenes intéz-
kedések, Ars Boni, 2015 június.

Hancz Patrik: Interjú Lenkovics Barnabással első rész: Abszurd rendszer-
váltás, Ars Boni, 2015 június.

Hancz Patrik: Interjú Lenkovics Barnabással második rész: Lenkovics: „Az 
adósok méltóságát a bankoknak is tolerálniuk kell!”, Ars Boni, 2015 jú-
nius.

Kelemen Roland: Sajtószabadság vagy hadiérdek - Az első világháború di-
lemmája, Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 2014/2. szám, 67-108. o.

Kelemen Roland – Pataki Márta: Kiberterrorizmus. A terrorizmus új arca, 
Magyar Rendészet, 2014/5. szám.

Kelemen Roland – Pataki Márta: A kibertámadások nemzetközi jogi értéke-
lése, Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 2015/1. szám.

Király Péter Bálint: A devizahitelesek megmentése – Nem így kellett volna!, 
Ars Boni, 2015 augusztus.

Szentgyörgyvári Tamás: Az útlevélügy és a határőrizet a jogi szabályozás 
tükrében, különös tekintettel a nagy háború időszakára, Katonai Jogi és 
Hadijogi Szemle, 2014/2. szám.

Ujvári Petra: „Divatjog a kifutón” – a divatipar oltalmazhatóságának lehető-
ségei a szellemitulajdon-jogok tükrében, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi 
Szemle, 2015/2. szám.
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TMDK, OTDK 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 Művésze-
ti Diákköri Konferencián, mind az Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián rendkívül eredményesen szerepelnek. Az elmúlt évek-
ben 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 szakkollégisták száma a kari össz-
létszámhoz képest alig éri el a 8%-ot (jelenleg 55 fő), azonban 2002 óta 
a kari TMDK dolgozatok 45%-át szakkollégisták készítették. Ez az arány a 
2014. őszi TMDK-n 76% volt, amely eddig példanélküli. A szakkollégisták 
által elért díjazások száma is tükrözi ezt az arányt, az őszi TMDK alkalmá-
val a díjazottak 88%-a volt szakkollégista. De nem csak számarányában, 
hanem abszolút értékben is messze ez volt a legeredményesebb TMDK a 
Szakkollégium történetében, ugyanis összesen 25 pályamunkával indul-
tak versenyzőink. Valamennyi mutató az elmúlt 5 évben, kisebb-nagyobb 
kilengésekkel ugyan, de folyamatosan növekvő tendenciát mutatott, ami a 
Szakkollégium átalakított tanulmányi szabályzatának köszönhető. Hallgató-
ink átlagosan harmad- és negyedéves korukban mérettetik meg magukat 
a TMDK-n. 
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OTDK Eredmények

A 2015. évi OTDK a Szakkollégium szempontjából rendkívül sikeres volt, 
ugyanis a Kar 12 díjazásából 10-et szakkollégisták szereztek, ami 83%-os 
sikerességi arány, ilyen magas sosem volt.  Az alábbi szakkollégiumi ered-
mények születtek az OTDK-n:

Csitei Béla A kitagadási okok tartalma, avagy észrevételek az új Ptk. örök-
lési jogi könyvéhez című pályamunkájával első helyezést ért el; témave-
zetője dr. Keserű Barna Arnold volt.

Második helyen végzett három indulónk: Hegedűs Laura (A társszabá-
lyozás vizsgálata a magyarországi és a külföldi médiaigazgatás tükrében; 
témavezetők: Dr. Lapsánszky András és dr. Kálmán János), Kobl Tamás 
(A vezető tisztségviselők polgári jogi felelőssége; témavezető: Dr. Szegedi 
András), és Molnár Dóra (A népszavazás és a népszavazási eljárás az új 
törvény tükrében; témavezető: Dr. Erdős Csaba).

A helyezések mellett indulóink számos különdíjat is elnyertek: Csitei Béla 
és Kobl Tamás pályamunkái mellett Kelemen Roland (Az elkülönült ma-
gyar katonai igazságszolgáltatás szervezetének közel fél évszázada; téma-
vezetők: Dr. Révész Tamás Mihály és dr. Farkas Ádám), Szentgyörgyvári 
Tamás (Az idegenrendészet önálló jogi szabályozásának kezdetei és cent-
ralizációja hazánkban; témavezetők: Dr. Barna Attila és dr. Farkas Ádám), 
Ujvári Petra (Divatjog a kifutón - a divatipar oltalmazhatóságának lehe-
tőségei a szellemi tulajdonjogok tükrében; témavezető: dr. Keserű Barna 
Arnold), valamint Unger Nikolett (A tisztességes eljáráshoz való jog az 
ügyáthelyezés tükrében; témavezető: Dr. Erdős Csaba) tudományos telje-
sítményét jutalmazták rangos elismerésekkel.

A II. polgári jogi tagozat bírálói emellett akként határoztak, hogy Szombat-
helyi Krisztina opponenciája minősült a legjobbnak a tagozati ülésen.

A Szakkollégium TMDK és OTDK eredményességét az alábbi grafikonok il-
lusztrálják a legjobban.
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Egyéb versenyeredmények

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság „Inter alma silent leges” című országos tudomá-
nyos pályázatán Kelemen Roland harmadik helyezést ért el (a pályamű címe: Sajtószabadság 
vagy hadiérdek? – Az első világháború dilemmája), míg Szentgyörgyvári Tamás különdíjban 
részesült (a pályamű címe: Az útlevélügy és a határőrizet a jogi szabályozás tükrében, különös 
tekintettel a Nagy Háború időszakára). Mindkét hallgató elnyerte továbbá Dr. Dankó István, a 
Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára által felajánlott különdíjat, amely értelmé-
ben gyakornoki lehetőséghez jutottak a minisztériumnál.

Az Országos Bírósági Hivatal Mailáth György Tudományos Pályázatán Pataki Márta és Kele-
men Roland közös pályamunkáját joghallgatói, büntetőjogi kategóriában különdíjjal jutalmaz-
ták. A pályamű címe: A kibertámadások nemzetközi jogi relevanciája és az elkövető büntető-
jogi felelőssége.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatudományi Intézete második alkalommal hirdetett 
pályázatot a hírközlési vagy médiajoggal foglalkozó, OTDK-ra kvalifikációt szerzett hallgatók ré-
szére. A tudományos pályázaton összesen tíz díjat osztottak ki, amelyből kettőt szakkollégista 
hallgató szerzett meg: Hegedűs Laura (társszabályozás) és Kelemen Roland (sajtótörté-
net). A pályamunkák konzulenseit is díjazták, így többek között a Szakkollégium igazgatója, dr. 
Kálmán János is elismerésben részesült.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara ösztöndíjpályázatot hirdetett, melyben a pályázat alap-
ján öt hallgató részesülhetett. A Szakkollégium hallgatójának, Csitei Bélának a pályázata még 
a 2014/2015-ös tanév őszi féléve folyamán sikeres elbírálást nyert. A nyertes hallgatók a Ka-
mara meghívására 2015. március 9-én betekintést nyerhettek a Közjegyzők Házának működé-
sébe, az este folyamán pedig ünnepélyes vacsorát tölthettek el a kamarai tagok részvételével.

A 2015. április 24-én, Budapesten megrendezett XII. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó és 
Perbeszédversenyt összetettben megnyerő három tagú egyetemi csapat két tagja szakkollé-
gista hallgató volt, akik közül Pődör Lea a legjobb alperesnek járó díjat, míg Csitei Béla a II. 
helyezett bíró díját nyerte el.



BLSZK | BESZÁMOLÓ 2015

22

MONDD EL A 
VÉLEMÉNYED!

A Szakkollégium 2014 őszén máso-
dik alkalommal hirdetett esszépá-
lyázatot a középiskolások részére 
Mondd el a véleményed! címmel. 
A pályamunkákat 2015. február 28. 
napjáig adhatták le a hallgatók.

A tavalyi nagy érdeklődést is mesz-
sze felülmúló mozgósító ereje volt a 
pályázati kiírásnak. A határidőig 33 
esszét nyújtottak be a hallgatók. 
Érkezett pályázat Budapestről, Deb-
recenből, Esztergomból, Győrből, 
Gyuláról, Hajdúböszörményből, Kis-
kunhalasról, Komárnoból, Miskolcról, 
Nyíregyházáról, Pusztaszabolcsról, 
Sárospatakról, Szegedről, Székes-
fehérvárról, Szombathelyről, Vácról, 
valamint Zalaegerszegről. Idén is 
kiemelést érdemel a zalaegerszegi 
Mindszenty József Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium, ahonnan 
kilenc pályamunka is érkezett. Külön 

köszönettel tartozunk felkészítő ta-
náruknak, Tóth Csillának.

A bíráló bizottság feladatát a Szak-
kollégium Választmányának két tag-
ja Gálicz Boglárka, valamint He-
gedűs Laura látta el. Végül három 
helyezést és két különdíjat tudtunk 
kiosztani. Mindegyik vélemény ön-
magában véve is értékes, ezért a 
tárgynyereményeken kívül a legjobb 
28 pályamunkát idén is egy esszékö-
tetbe rendezve jelentettük meg 2015 
júniusában. Az esszékötet szerkesz-
tési munkáit Gálicz Boglárka vé-
gezte és végül 203 A/5 oldal terje-
delmű lett, amelyet 100 példányban 
tudtunk megjelentetni. A papír alapú 
megjelenés mellett a kötet elektro-
nikusan is elérhető a honlapunkon, 
így egyfajta „jó gyakorlatként” a 
széles nyilvánosság rendelkezésére 
bocsátjuk a pályázat produktumait.
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BATTHYÁNY 
SUMMER SCHOOL

A Szakkollégium - már tradíciónak is tekinthetően - 
10. alkalommal rendezte meg idén nyáron a Batthyá-
ny Summer Schoolt. A Nyári Egyetemünk elsősorban 
külföldi graduális és doktori tanulmányokat folytató 
hallgatóknak szól, de nyitott a magyar érdeklődők szá-
mára is. Idén a Nyári Egyetem a „Globalizing Word, 
Globalizing Challenges” címet viselte. A Nyári Egye-
temre június 28. és július 4. között került sor és az egyes 
napok plenáris szekcióra, valamint kulturális, közössé-
gi programokra tagozódtak. A plenáris szekción neves 
tudósok és gyakorlati (Bándi Gyula, Chronowski Nóra, 
Drinóczi Tímea, Gál Zoltán, Glavanits Judit, Gyulai Iván, 
Hardi Tamás, Kecskés Gábor, Haroon Muzaffar, Nyakas 
Levente, valamint Sulyok Gábor) szakemberek tartottak 
átfogóbb jellegű előadásokat. A hétfői plenáris ülés a 
fenntartható fejlődés határaival, a keddi a nemzetközi 
kapcsolatok kihívásaival, a csütörtöki a pénzügyi piacok 
szabályozásának és felügyeletének kihívásaival, míg a 
pénteki a szabadságjogok korlátozhatóságának irányá-
val foglalkozott. A kulturális, közösségi programok kö-
zött szerepelt pannonhalmi kirándulás, borkóstoló, sár-
kányhajózás, látogatás a Mobilisban, wellness, valamint 
számos kultúrest is. 

Előadás a nyári egyetemen

Sárkányhajózás előtt
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BATTHYÁNY-
ESSZÉPÁLYÁZAT

A Szakkollégium elsődleges célja saját tagjai tudomá-
nyos eredményeinek publikálása, azonban a tavalyi kez-
deményezésünket folytatva nyitni kívántunk a tudomány 
fiatal művelői felé országos szinten is. Erre figyelemmel 
idén első alkalommal pénzdíjazásos tudományos pá-
lyázatot hirdettünk a felsőoktatási intézmények hall-
gatói részére 2015 tavaszán, amelyre 2015. augusztus 
15. napjáig lehetett a pályamunkákat benyújtani. A pá-
lyázati kiírásra huszonhárom tanulmány érkezett, töb-
bek között Győrből, Debrecenből, Miskolcról, valamint 
Budapestről, amelyeket minősített oktatókból álló szak-
mai bizottság értékelt és kiválasztotta a díjazott dolgo-
zatokat. A bíráló bizottság tagjai Dr. Erdős Csaba PhD, 
egyetemi adjunktus, Dr. Kecskés Gábor PhD, egyetemi 
adjunktus; Dr. Kőhidi Ákos PhD, egyetemi adjunktus; 
Dr. Németh Imre PhD, egyetemi docens, Dr. Sulyok Gá-
bor PhD, egyetemi docens, valamint Dr. Szigeti Cecília 
PhD, egyetemi docens voltak. A díjazott pályamunkák a 
Szakkollégium tudományos folyóiratának, a Diskurzus-
nak a 2015. évi különszámában jelennek meg.
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BATTHYÁNY MENTOR 
PROGRAM

A Szakkollégium a 2014/2015. tanévben is elindította a már hagyománynak 
tekinthető Mentor Programot. A Program célja, hogy a legtehetségesebb 
és legambiciózusabb első éves hallgatóknak felsőbb éves szakkollégisták 
szakmai segítséget nyújtsanak ahhoz, hogy minél könnyebben vegyék az 
első félév adta akadályokat. A Program emiatt hatékonyan képes biztosí-
tani a szakkollégium utánpótlását, s ezáltal a Kar érdekeit is szolgálja. A 
2014/2015. tanévben az új szakok elindítása miatt különösen fontosnak 
tartotta a Szakkollégium, hogy minél előbb eljussanak a hallgatókhoz a 
Mentor Programról szóló információk, s az minél több gólya érdeklődését 
felkeltse. Ennek köszönhetően a korábbinál is nagyobb létszámmal jelent-
keztek a hallgatók mentoráltaknak. Összesen 29 gólya vett részt a Men-
tor Programban, amelynek zömét jogász szakos hallgatók tették ki, de az 
igazságügyi igazgatási, a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási és 
a nemzetközi igazgatási szakos hallgatók is képviseltették magukat. A Prog-
ram ugyanakkor sikertelen lenne a felsőbb éves szakkollégista hallgatók 
mentori tevékenysége nélkül. Az érintett tanévben 17 szakkollégista je-
lentkezett mentornak, és páran több első éves hallgató mentorálását is 
vállalták. A mentorok közül néhányan nem csupán saját mentoráltjuk előre-
haladását egyengették, hanem önkéntesen előadást is tartottak valamennyi 
mentoráltnak az őket érintő legfontosabb szakmai és közéleti kérdésekről. 
Összességében a Program sikeres volt és elérte célját a 2014/2015. tanév-
ben, hiszen a mentoráltak jelentős része kiváló eredményekkel zárta 
első tanévét, valamint közülük néhányan már az első félévben sikeresen 
felvételt nyertek a Szakkollégiumba. A Mentor Program szervezési fel-
adatait, valamint végrehajtását Kobl Tamás végezte el.
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A SZAKKOLLÉGIUM 
FORRÁSAI

A Szakkollégium a 2014/2015-ös tanévben sikeresen szerepelt, az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő, valamint a Pallas Athéné Domis Scientiae Alapítvány által kiírt támogatási pályáza-
ton, valamint az Universitas-Győr Alapítvány és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat támoga-
tásában is részesült, továbbá az Egyetem által benyújtott és elnyert TÁMOP 4.2.2 B-14 számú 
pályázati támogatás keretében saját projektet képez.

NTP-SZKOLL-14-0015 1.600.000 Ft
PADS Alapítvány 672.290 Ft
TÁMOP 4.2.2 B-14 4.400.000 Ft
Universitas-Győr Alapítvány 120.000 Ft
EHÖK kulturális támogatás 33.000 Ft
Összesen 6.825.290 Ft

A támogatások a következő költségvetési tételeket foglalták magukban:

NTP-SZKOLL-14-0015
Adminisztrációs költségek 160.000 Ft
PR, marketing költségek (bro-
ssúra, névjegyek, egyéb PR 
termékek)

131.000 Ft

Nyomdai költségek 755.000 Ft
- Summer School utókiadvány 175.000 Ft
- Optimi Nostri 250.000 Ft
- Mondd el a véleményed! II. 180.000 Ft
- Batthyány Műhelytanulmányok I. 75.000 Ft
- Batthyány Műhelytanulmányok II. 75.000 Ft
Megbízási díjak 445.000 Ft
Megbízási díjakat terhelő 
munkáltatói járulékok

109.000 Ft
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PADS Alapítvány
Adminisztrációs költségek 75.000 Ft
Nyomdai költségek 120.000 Ft
Nyomdai költségek 120.000 Ft
Megbízási díjak 235.000 Ft
Megbízási díjakat terhelő 
munkáltatói járulékok

57.105 Ft

Megbízási díjak (számla kif.) 15.000 Ft
Étkezés költségei 110.000 Ft
Reprezentációs költséget 
terhelő járulékok

56.000 Ft

Maradvány 4.185 Ft
TÁMOP 4.2.2 B-14

Nyomdai költségek 600.000 Ft
- Diskurzus jubileumi számának 
kiadása

200.000 Ft

- Állam - Válság - Pénzügyek kon-
ferenciakötet

200.000 Ft

- Válogatás a modern magyar 
honvéd-katonai büntető joghistória 
forrásaiból (1867-1945) III.

200.000 Ft

Könyvtárfejlesztés 300.000 Ft
Rendezvényszervezés 1.800.000 Ft
Megbízási díjak 1.365.000 Ft
Megbízási díjakat terhelő 
munkáltatói járulékok

335.000 Ft

Universitas-Győr Alapítvány
Nyomdai költségek 120.000 Ft
- Diskurzus (2014/2. szám és 
2015/1. szám)

2*60.000 Ft

EHÖK kulturális támogatás
Hallgatói Konferencia 13.000 Ft
Mondd el a véleményed! 20.000 Ft
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SWOT ANALÍZIS

Erősségek Gyengeségek

• Kiemelkedő TDK és OTDK mutatók
• Kiemelkedő hallgatói tanulmányi ered-

mények
• Folyamatos publikációs tevékenység
• Különálló kollégiumi épület
• Tartalmas honlap
• Összeszokott vezetés
• Szoros kari kötődés

• Az épület állaga folyamatosan romlik, fű-
téskorszerűsítés, nyílászáró csere, tető-
javítás, tűzjelző rendszer felújítása lenne 
szükséges

• Folyamatos nehézségek a szobák teljes 
feltöltésével

• Az igazgatási szakosokat nem tudjuk a 
Szakkollégiumba vonzani

• A nyári egyetem iránt egyre kevesebb az 
érdeklődő

• A hallgatói órarendek és a meghosszab-
bodott tanórák nehézzé tették a szak-
kollégiumi kurzusok szervezését, az esti 
időpontok sem a hallgatóknak, sem az 
előadóknak nem előnyösek

Lehetőségek Veszélyek

• A Szakkollégium és a Doktori Iskola szo-
rosabb együttműködése a doktorandusz 
utánpótlás érdekében

• A Batthyány Lajos Szakkollégiumért Ala-
pítvány révén nagyobb bevételszerzési 
lehetőségek

• Fenntartani a publikációs potenciált
• Igazgatási szakos hallgatók bevonása

• Pénzügyi bizonytalanság - éves pályáza-
tokon múlnak a források, nincs folyama-
tos normatív támogatás

• Egyre bonyolultabb egyetemi és pályáza-
ti adminisztráció teszi nehézzé a projek-
tek végrehajtását

• A hallgatói korfa egyenlőtlen: a negyed-
évesek adják a tagság harmadát, a dip-
lomaszerzésükkel rendkívül le fog csök-
keni a létszám

• A kollégiumi díj jelentős emelkedése még 
nehezebbé fogja tenni a kollégiumi férő-
helyek feltöltését

• Információhiány a Szakkollégium jövő-
jéről - ismeretlen a koncepció, hogy az 
ifjúsági olimpia után hova, milyen körül-
mények közé költöztetik át a Szakkollé-
giumokat
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