NTP-SZKOLL-20-0045
Batthyány Lajos Szakkollégium
Beszámoló pályázati program megvalósításáról

Előzmények
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
(https://emet.gov.hu/) által meghirdetett Nemzeti Tehetség Program A hazai és határon túli magyar
nyelvű szakkollégiumok támogatása (NTP-SZKOLL-20) című pályázata keretében 1.000.000 Ft összegű
támogatásban részesítette a Batthyány Lajos Szakkollégiumot (Pályázati azonosító: NTP-SZKOLL-200045).
E támogatás nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a 2020/21. tanévben a Szakkollégium kimagaslónak
mondható szakmai tevékenységet végezhessen.
I. Projektadatok
•

Egyedi cím: Batthyány Tehetség Program

•

Projekt kezdete: 2020. július 1.

•

Projekt vége: 2021. június 30.

•

Megvalósulás helye: Magyarország, Győr

•

Kapcsolattartó: dr. Takó Dalma, igazgatóhelyettes (takodalma95@gmail.com, 30/541 49 04)

II. Projekt részletes költségvetése
Kiadás típusa

Összeg (Ft.)

A1 Ingatlan, egyéb eszközök 152.763
üzemeltetésének költségei
A2 Adminisztráció költsége 2.847
A3 PR, Marketing költségek 13.162

Indokolás
Elszámolható rezsiköltség.

A4 Kommunikációs
költségek
A5 Utazás-, kiküldetés,
szállítás, járműüzemeltetés
költségei

0

Papír beszerzése.
Tollak, nyakpántok,
kártyatartók beszerzése.
-

0

-

A6 Megbízási díj (számlás
kifizetés)
A7 Élelmiszer, étkezés
költségei
A8 Nyomdaköltségek
Diskurzus
2020/1. szám
2020/2. szám

0

-

0

-

20 éves évkönyv

32.615

A9 Szállás
A10 Egyéb, a feladat
ellátásához kapcsolódó
nevesített beszerzések,
szolgáltatások, kiadások

0
176.387

Nyomdai szolgáltatások
igénybevétele.

Batthyány
Műhelytanulmányok című
sorozat 2019/1., 2019/2.,
2019/3., 2020/1., 2020/2. és
2020/3. kötete

49.442

A Batthyány
Műhelytanulmányok című
sorozat keretében 6 kötetet
jelentettünk meg nyomdai
úton. 6*2 példány, B5
méretben.

62.250
29.635

A Diskurzus című
tudományos folyóiratunk két
számának nyomdai
előállítása 6, illetve 7
példányban, A/4-es
méretben.
A Szakkollégium 20 éves
fennállása alkalmából
szerkesztett ünnepi kötet. 16
példány, B5 méretben.

OTDK díjazottak dolgozatait 126.945
magában foglaló
tanulmánykötet (Optimi
Nostri)
B1 Megbízási díj
20 éves évkönyv szerkesztői
díj

518.000
12.000

Szerkesztői díj (Mondd el a
véleményed VIII. c. kötet)

20.000

Szerkesztői díj (Vitaestek
kötetei)

12.000

Szerkesztői díj (Kötetek
borítói)

10.000

Szerkesztői díj (Optimi
Nostri)

12.000

Olvasószerkesztői díj
(Műhelytanulmányok
kötetei)

12.000

Olvasószerkesztői díj
(Diskurzus)

60.000

Kurzusvezetői díj
(Szakkurzus I. és II.)

80.000

Kurzusvezetői díj
(Szakkurzus III. és IV.)

80.000

Vitaest előadói díjak őszi
félév
Vitaest előadói díjak tavaszi
félév
20 éves rendezvény előadói
díjai
B2 Megbízási díj
munkáltatót terhelő járulékai

84.000

B3 Reprezentációs költséget
terhelő járulékok

2.329

84.000
52.000
72.262

A 2019-es OTDK díjazott
dolgozatainak szerkesztett
változatát tartalmazó kötet
nyomdai előállítása, 10
példányban, B5 méretben.
Az évkönyv szerkesztési
munkáinak díjazása
(1*12.000 Ft).
Az esszékötet szerkesztési
munkáinak díjazása
(2*10.000 Ft).
A vitaest kötetek
szerkesztési munkáinak
díjazása (1*12.000 Ft).
A kötetek borítói
megtervezésének,
elkészítésének díjazása
(1*10.000 Ft).
Az Optimi Nostri c. kötet
szerkesztési munkáinak
díjazása (1*12.000 Ft).
A Műhelytanulmányok
kötetei szerkesztési
munkáinak díjazása
(1*12.000 Ft).
A Diskurzus
olvasószerkesztőinek
díjazása (6*10.000).
Előadók díjazása, az őszi
félév szakkurzusai
(2*40.000 Ft)
Előadók díjazása, a tavaszi
félév szakkurzusai
(2*40.000 Ft)
Előadók díjazása (7*12.000
Ft)
Előadók díjazása (7*12.000
Ft)
Előadók díjazása (5*10.400
Ft)
A munkáltatót a
jogszabályok alapján terhelő
járulékok.
Marketing eszközök
reprezentációs költséget
terhelő járulékai.

C1 100 ezer Ft alatti tárgyi
eszközök
C2 Immateriális javak
Összesen:

0

-

0
1.000.000

-

Pályázó szervezet / program adatai
− Pályázati programért felelős személy neve, telefonszáma, e-mail címe: dr. Király Péter Bálint,
kiralypeterbalint@gmail.com, 20/4573389
− A pályázat pénzügyi megvalósításáért felelős személy neve, telefonszáma, e-mail címe: dr. Király
Péter Bálint, kiralypeterbalint@gmail.com, 20/4573389
− Válassza ki a pályázati program tudományterületét: Társadalomtudományok.
A program keretében kötelezően vállalt feladatok:
−

Félévenként két, 15 órás szakkurzus a szakkollégisták számára, az adott szakterület elismert
jogászainak bevonásával (megvalósítva, részletek a blszk.sze.hu oldalon a Tudományos élet Szakkurzusok fül alatt)

−

Mondd el a véleményed! esszépályázat a középiskolások számára (megvalósítva, részletek a
blszk.sze.hu oldalon a Középiskolásoknak és gólyáknak - Mondd el a véleményed! esszépályázat
fül alatt)

−

Történelem Érettségi Felkészítő Kurzus az érettségi előtt álló középiskolások számára
(megvalósítva, részletek a blszk.sze.hu oldalon a Középiskolásoknak és gólyáknak - Történelem
felkészítő fül alatt)

A program keretében szabadon választott feladatok:
−

−
−

Hallgatói Konferencia keretében előadási lehetőség biztosítása a szakkollégisták
számára (megvalósítva, részletek a blszk.sze.hu oldalon a Tudományos élet - Hallgatói
konferenciák fül alatt)
Szakkollégisták részvétele az egyetemi TMDK fordulón (megvalósítva, részletek a blszk.sze.hu
oldalon a Tudományos élet - TDK-OTDK eredmények fül alatt)
Szakkollégisták részvétele az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (megvalósítva,
részletek a blszk.sze.hu oldalon a Tudományos élet - TDK-OTDK eredmények fül alatt)

−
−
−

Két vitaest szervezése az adott szakterület elismert jogászainak bevonásával (megvalósítva,
részletek a blszk.sze.hu oldalon a Tudományos élet - Vitaestek fül alatt)
Ünnepi rendezvény a Szakkollégium fennállásának 20. évfordulója alkalmából (megvalósítva,
részletek a blszk.sze.hu oldalon a Szakkollégiumról - 20 éves jubileum fül alatt)
Kiadványok megjelentetése: Mondd el a véleményed esszékötet, Diskurzus 2020/1. és 2020/2.
szám, Optimi Nostri 2019 kötet, Batthyány Műhelytanulmányok 2019/1., 2019/2., 2019/3.,
2020/1., 2020/2. és 2020/3. kötete, vitaestek előadásaiból szerkesztett kötet, 20 éves jubileumi
évkönyv. (megvalósítva, részletek a blszk.sze.hu oldalon a Kiadványok fül alatt)

III. Beszámoló
1. A pályázati program lényege:
A Batthyány Tehetség Program (a továbbiakban: BTP) célja, hogy a hallgatói kezdeményezéseket
felkarolva szolgálja a tehetség kibontakoztatását és megvalósítását. A Program elsődleges célcsoportja a
Batthyány Lajos Szakkollégium közössége, azonban nyitva áll a felsőoktatásban, valamint a közoktatásban
résztvevő minden tehetség számára is. A Program elérendő célokat és motiváló feladatokat állít a jövő
társadalmi életében is aktív fiatal értelmiségiek elé.
2. Időrendi

sorrendben

foglalja

össze

a

támogatás

segítségével

megvalósult

szakmai

tevékenységeket!
1. 2020. szeptember - november: büntetőjogi, és munkajogi szakkurzus
A szakkollégium tanulmányi programja értelmében a szakkollégistáknak részt kell venniük félévente egy
szabadon választott szakkurzuson. A tagok minden félévben többnyire kétféle kurzus közül választhatnak,
a kurzuskínálat összeállítását a gyakorlati illetve az elméleti-interdiszciplináris irányvonal egyaránt
meghatározza. A szakkurzusok jogalkalmazási kérdéseket feltárva igyekeznek felkészíteni tagjainkat
különböző tanulmányi versenyekre, illetve a gyakorlati problémák megoldására. A kurzusokat rendszerint
a Szakkollégiumban, illetve a Kar épületében valamely felkért szakember, vagy oktató tartja.
A Batthyány Tehetség Program keretében a Szakkollégium a 2020/21. tanév őszi félévében két szakkurzust
indított el, egy büntetőjogi és egy munkajogi témájút. A büntetőjogi szakkurzus a Győri Ítélőtábla egyik
bírójának vezetésével anyagi jogi és eljárásjogi kérdésekkel foglalkozott jogesetek elemzésén keresztül, a
munkajogi szakkurzus keretében pedig senior státusszal rendelkező, ügyvédként tevékenykedő doktori

tanulmányait folytató tagunk készítette fel tagjainkat a praxisban előforduló gyakorlati kihívásokra. A
szakkurzusok tematikái, anyagai, résztvevői, jelenléti ívei, valamint képernyőfotói elérhetők az alábbi
linken:
https://blszk.sze.hu/szakkurzusok-2020-21-tanev-osz
2. 2020.10.29: XVI. Hallgatói Konferencia
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 lehetősége a hallgatók előtt is nyitva
áll, felkészülve és tapasztalatot szerezve ezzel az igazi erőpróbára, a TDK-ra. Ennek kereteit biztosítja a
2009 óta folyamatosan megrendezett Hallgatói Konferencia. A Hallgatói Konferencia útra indítása óta
egyre fokozódó népszerűségnek és látogatottságnak örvend, s az előadók és az általuk prezentált témák is
rendkívüli változatosságot tükröznek.
2020. október 29-én, csütörtökön 18:30 órakor került megrendezésre a Szakkollégium XVI. Hallgatói
Konferenciája, melyet a járványügyi helyzetre tekintettel online módon, a letsmeet felületen tartottunk.
A konferencián három előadás hangzott el. A konferencia programja, valamint képernyőfotói az alábbi
linken érhetőek el:
https://blszk.sze.hu/hallgatoi-konferencia-2020-21-tanev-osz
3. 2020.11.06: egyetemi TMDK forduló
A 2020/21. tanév őszi félévében 9 szakkollégista vett részt versenyzőként az egyetemi TMDK fordulón. A
szakkollégisták egy I., két II. és két III. helyezést szereztek meg. A programról részletes beszámoló és
program található az alábbi linken:
https://blszk.sze.hu/2020-2021-es-tanev-osz
4. 2020.11.26: A jogi szabályozás kihívásai a XIX-XX. században vitatest
A vitaestek minden esetben egy adott szakterület neves kutatóinak részvételével kerülnek megszervezésre,
s alapvetően a hallgatók kritikai gondolkodásának fejlődéséhez igyekeznek hozzájárulni.
2020. november 26-án, csütörtökön 16:00-tól a Batthyány Lajos Szakkollégium Vitadélutánt szervezett A
jogi szabályozás kihívásai a XIX-XX. században címmel. A program a járványügyi helyzetre tekintettel
online formában, Google Meet-en keresztül került lebonyolításra. A programon összesen 7 előadás
megtartására került sor. A vitaest programja, valamint képernyőfotói elérhetők az alábbi linken:

https://blszk.sze.hu/vitadelutan-2020-21-tanev-osz
5. 2021. február - április: Történelem Érettségi Felkészítő kurzus
2014 februárjában hagyományteremtő jelleggel indult útjára a Batthyány Lajos Szakkollégium Emelt
Szintű Történelem Érettségi Felkészítő Kurzusa, amelyen a SZE DFK ÁJK oktatói, illetve a szakkollégium
tagjai tartanak előadásokat. A kurzus keretében a diákok térítésmentesen ismerkedhetnek meg a történelem
főbb korszakaival, kicsit bővebben, mint a középiskolai tanórákon. A jogász szakra történő felvétel
követelménye legalább egy emelt szintű érettségi, így a Szakkollégium azt kívánja elősegíteni, hogy az
emelt szintű történelem érettségire való felkészítéssel nagyobb esélyük legyen a diákoknak jogász szakra
felvételt nyerni. A kurzus minden évben nagy népszerűségnek örvend.
A 2020/21. tanévben a kurzus 2021. február 3-án indult útjára, lebonyolítására online módon, Google Meeten keresztül került sor. A kurzus tematikája, felhívása, résztvevői, anyagai, valamint képernyőfotói
elérhetőek az alábbi linken:
https://blszk.sze.hu/kurzus-2020-21-tanev
6. 2021. 2-4. hó: büntetőjogi, és közigazgatási jogi szakkurzus
A Batthyány Tehetség Program keretében a Szakkollégium a 2020/21. tanév tavaszi félévében két
szakkurzust indított el, egy büntetőjogi és egy közigazgatási jogi témájút. A közigazgatási jogi gyakorlati
szakkurzus tagjaink közigazgatási jogi elméleti ismereteit egészítette ki gyakorlati tudással, míg a
büntetőjogi témájú szakkurzus az őszi félévben megkezdett munka folytatásával igyekezett hozzájárulni
tagjaink tudásának bővítéséhez. A szakkurzusok tematikái, anyagai, résztvevői, jelenléti ívei, valamint
képernyőfotói elérhetők az alábbi linken:
https://blszk.sze.hu/szakkurzusok-2020-21-tanev-tavasz
7. 2021.04.06: DFK Tehetségnap
2021. április 6-án, 19:30 órakor a Batthyány Lajos Szakkollégium, valamint a Deák Ferenc Állam- és
Jogtudományi Kar szervezésében került megrendezésre a DFK Tehetségnap, melyet a járványügyi
helyzetre tekintettel online módon, a Google Meet felületen tartottunk. A rendezvény célja a XXXV.
Országos Tudományos Diákköri Konferenciára kvalifikációt szerzett hallgatók versenyre történő
felkészítése volt. A rendezvényen három szekcióban összesen 12 előadás hangzott el. A rendezvény
programja, valamint képernyőfotói elérhetőek az alábbi linken:
https://blszk.sze.hu/tehetsegnap-2020-21-tanev-tavasz

8. 2021.04.12-15: XXXV. OTDK
A XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekcióját 2021. április
12-15. között a Debreceni Egyetem szervezte meg online formában.
A győri Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 22 versenyzőjéből 10, 23 opponenséből pedig 12
hallgató a szakkollégisták köréből került ki. A versenyzők közül három szakkollégista megtisztelő
különdíjban részesült.
Az OTDK programja, valamint eredményei elérhetőek az alábbi linken:
https://blszk.sze.hu/xxxv-otdk
9. 2021.04.20. és 27: A jogi szabályozás kihívásai a XXI. században vitaest
2021. április 20-án és 27-én 16:00-tól a Batthyány Lajos Szakkollégium két szekcióban Vitadélutánt
szervezett A jogi szabályozás kihívásai a XXI. században címmel. A programok a járványügyi helyzetre
tekintettel online formában, Google Meet-en keresztül kerültek lebonyolításra.
A vitaest két napján összesen 7 előadás megtartására került sor. A rendezvények programja, valamint
képernyőfotói elérhetőek az alábbi linken:
https://blszk.sze.hu/vitaestek-2020-21-tanev-ii-felev
10. 2021.04.28: 20 éves jubileumi rendezvény
A Batthyány Lajos Szakkollégium 2021-ben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból
2021. április 28-án egy online jubileumi rendezvény megszervezésére került sor, melyen a Szakkollégium
volt igazgatói, egykori és jelenlegi tagjai, valamint meghívott vendégek (Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit a
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, Dr. Kecskés Gábor tudományos és nemzetközi
dékánhelyettes, Reiderné Dr. Bánki Erika oktatási dékánhelyettes) vettek részt.
A rendezvény programja, valamint képernyőfotói elérhetőek az alábbi linken:
https://blszk.sze.hu/20-eves-jubileum
11. 2021. 04. hó: Mondd el a véleményed! esszépályázat eredményhirdetés
A szakkollégium 2013 óta minden évben meghirdeti a Mondd el a véleményed! című esszépályázatot,
melynek keretében a középiskolás diákok különféle aktuális kérdésekben fejthetik ki véleményüket. A
legjobb pályamunkákat oklevéllel és ajándéktárgyakkal jutalmazzuk, továbbá a pályaműveket elektronikus
kötetben is megjelentetjük. Mindezzel a szakkollégium a középiskolás diákok tehetséggondozásához kíván
hozzájárulni.

A Batthyány Lajos Szakkollégium 2020 őszén nyolcadik alkalommal hirdetett esszépályázatot a
középiskolások részére Mondd el a véleményed! címmel. A pályamunkákat 2021. március 31. napjáig
adhatták le a hallgatók. A bíráló bizottságnak nehéz dolga volt, hiszen 19 remek esszé került benyújtásra.
A pályázat felhívása, a pályázók listája, valamint az eredmények és a nyereményekről készített fotó elérhető
az alábbi linken:
https://blszk.sze.hu/2021-evi-nyertesek
12. Kiadványok időrendben:
A 2020/21. tanévben a Szakkollégium számos kiadványt adott ki nyomtatott és/vagy elektronikus úton,
melyek időrendben az alábbiak:
− Diskurzus 2020. évi I. szám
− Optimi Nostri kötet 2019.
− A jogi szabályozás kihívásai a XIX-XX. században című vitaest kötet
− Diskurzus 2020. évi II. szám
− Batthyány Műhelytanulmányok 2019/1, 2019/2, 2019/3, 2020/1, 2020/2. és 2020/3. szám
− Mondd el a véleményed! című kötet
− A jogi szabályozás kihívásai a XXI. században című vitaest kötet
− 20 éves jubileumi évkönyv
Az egyes kiadványok ismertetője, fotói, valamint letöltési lehetősége elérhető az alábbi linkeken:
https://blszk.sze.hu/kiadvany
https://blszk.sze.hu/-nemzeti-tehetseg-program
13. Adminisztrációs, valamint PR és marketing eszközök:
A Batthyány Tehetség Program keretében a Szakkollégium adminisztrációs, valamint PR és marketing
eszközök beszerzésére is sort kerített, melyekről fotók az alábbi linken érhetőek el:
https://blszk.sze.hu/-nemzeti-tehetseg-program
3. Ismertesse a kötelezően megvalósított legalább 15-15 órás kurzusokat!
A Batthyány Tehetség Program keretében a Szakkollégium a 2020/21. tanévben összesen 4 db, egyenként
15 órás szakkurzust hirdetett meg. A szakkollégistáknak mindkét félévben legalább egy szakkurzuson
kötelezően részt kellett venniük. Ez alól felmentést csak a végzős szakkollégisták kaptak, így az őszi

félévben 22 fő, a tavaszi félévben pedig 25 fő vett részt a szakkurzusokon. Volt továbbá olyan
szakkollégista is, aki az adott félévben mindkét szakkurzuson részt vett.
A Szakkollégium a 2020/21. tanév őszi félévében egy büntetőjogi és egy munkajogi szakkurzust indított
el. A büntetőjogi szakkurzus a Győri Ítélőtábla egyik bírójának vezetésével anyagi jogi és eljárásjogi
kérdésekkel foglalkozott jogesetek elemzésén keresztül, a munkajogi szakkurzus keretében pedig senior
státusszal rendelkező, ügyvédként tevékenykedő doktori tanulmányait folytató kollégánk készítette fel
tagjainkat a praxisban előforduló gyakorlati kihívásokra.
A Szakkollégium a 2020/21. tanév tavaszi félévében szintén két szakkurzust indított el, egy büntetőjogi és
egy közigazgatási jogi témájút. A közigazgatási jogi szakkurzus tagjaink közigazgatási jogi elméleti
ismereteit egészítette ki gyakorlati tudással, míg a büntetőjogi témájú szakkurzus az őszi félévben
megkezdett munka folytatásával igyekezett hozzájárulni tagjaink tudásának bővítéséhez.
A szakkurzusok tematikái, anyagai, résztvevői, jelenléti ívei és képernyőfotói elérhetők a Szakkollégium
honlapján a tudományos élet/szakkurzusok fül alatt.
4. Ismertesse a tanévben megvalósított, a szakkollégium tagságán kívüli célcsoportot célzó,
társadalmi felelősségvállalást elősegítő projektet!
A Szakkollégium a társadalmi felelősségvállalás jegyében a 2020/21. tanévben két programot hirdetett meg
és bonyolított le: a Történelem Érettségi Felkészítő Kurzust, valamint a Mondd el a véleményed!
esszépályázatot.
A Történelem Érettségi Felkészítő Kurzus célja a középiskolások sikeres érettségi vizsgájának és egyetemi
felvételijének elősegítése. A kurzus a 2020/21. tanévben 2021. február 3-án indult útjára, 21 középiskolás
diák részvételével. A kurzus lebonyolítására online módon, Google Meet-en keresztül került sor. A
kurzuson a SZE DFK oktatói, illetve a szakkollégium tagjai összesen 11, egyenként 60 perces előadást
tartottak, melyek során a diákok a történelem minden korszakával megismerkedhettek.
A középiskolás diákok tehetséggondozásához a Szakkollégium a Mondd el a véleményed! esszépályázat
meghirdetésével is hozzájárul. A pályázat keretében a középiskolás diákok különféle aktuális kérdésekben
fejthetik ki véleményüket. A legjobb pályamunkákat oklevéllel és ajándéktárgyakkal jutalmazzuk, továbbá
a pályaműveket elektronikus kötetben is megjelentetjük. A 2020/21. tanévben a diákok 2021. március 31.
napjáig adhatták le munkáikat. A bíráló bizottság a beérkezett 19 remek esszé közül végül 6 pályamunkát
választott ki, melyek díjazásban részesültek.
A Történelem Érettség Felkészítő Kurzusról, valamint a Mondd el a véleményed! esszépályázatról bővebb
információk olvasható a blszk.sze.hu oldalon a Középiskolásoknak és gólyáknak fül alatt.

5. Ismertesse a pályázatban vállalt és megvalósított (min.3) kiegészítő tevékenységeket!
A Batthyány Tehetség Program keretében a Szakkollégium 5 kiegészítő tevékenységet vállalt:

1.

A szakkollégiumi tagok hazai és nemzetközi szakmai konferencián történő részvétele:

A 2020/21. tanévben a szakkollégisták félévenként 2-2, azaz összesen 4 hazai konferencián vehettek részt.
Ezek az alábbiak voltak: a Szakkollégium XVI. Hallgatói Konferenciája (2020. október 29., 3 előadás
szakmai zsűri előtt), az egyetemi TMDK forduló (2020. november 6, 9 szakkollégista versenyző, közülük
5 helyezett), a DFK Tehetségnap (2021. április 6, 3 szekcióban összesen 12 előadás), valamint a XXXV.
OTDK (2021. április 12-15, 10 szakkollégista versenyző, közülük 3 díjazott, 12 szakkollégista opponens).
Részletek a blszk.sze.hu oldalon a tudományos élet/TDK-OTDK eredmények, valamint a tudományos
élet/hallgatói konferenciák fül alatt.

2.

A szakkollégiumi tagok tudományos és közéleti publikációinak megjelentetése:

A Batthyány Tehetség Program keretében elektronikus és nyomtatott formában az alábbi kiadványok
jelentek meg: Diskurzus 2020/1. szám (6 példány), Diskurzus 2020/2. szám (7 példány), Batthyány
Műhelytanulmányok 2019/1, 2019/2, 2019/3, 2020/1, 2020/2, 2020/3. szám (számonként 2, összesen 12
példány), Optimi Nostri kötet 2019. szám (10 példány). Részletek a blszk.sze.hu kiadványok fül alatt.

3.

Nyilvános gazdasági, közéleti, tudományos vitaestek szervezése vendégelőadók bevonásával

A 2020/21. tanévben a Szakkollégium két vitaestet szervezett online formában, Google meet-en keresztül.
Az első rendezvény 2020. november 26-án A jogi szabályozás kihívásai a XIX-XX. században címmel
zajlott le, a második pedig 2021. április 20-án és 27-én A jogi szabályozás kihívásai a XXI. században
címmel. Mindkét rendezvényen 7-7 előadó vetett fel izgalmas témákat, kérdéseket, melyekről aztán
szakmai beszélgetés folyt. Részletek a blszk.sze.hu tudományos élet/vitaestek fül alatt.

4.

A szakkollégiumi tevékenységhez kapcsolódó rendszeres vagy időszakos kiadványok, szakmai

folyóiratok, szöveggyűjtemények szerkesztése és kiadása.
E pont keretében elektronikus formában megjelent a Mondd el a véleményed! című esszékötet 2021-es
száma, továbbá A jogi szabályozás kihívásai a XIX-XX. században, valamint A jogi szabályozás kihívásai
a XXI. században című vitaestek előadásaiból szerkesztett kötetek. Elektronikus és nyomtatott formában is

megjelent továbbá a Szakkollégium 20 éves jubileumi évkönyve (16 példány). Részletek a blszk.sze.hu
oldalon a kiadványok fül alatt.

5.

A szakkollégiumi élethez szervesen kapcsolódó, szakmai tartalmakra épülő kulturális, sport- és egyéb

szabadidős jellegű közösségi tevékenységek.
A Batthyány Lajos Szakkollégium 2021-ben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból
2021. április 28-án egy online jubileumi rendezvény megszervezésére került sor, melyen a Szakkollégium
volt igazgatói, egykori és jelenlegi tagjai, valamint meghívott vendégek vettek részt. Ennek részletei a
blszk.sze.hu oldalon a szakkollégiumról/20 éves jubileum fül alatt olvashatóak.
6. Mutassa be, hogyan valósultak meg a célok. A program milyen hatást gyakorolt a célcsoportra
A BTP-t a szakmai programok megvalósítására és szakmai kompetenciák fejlesztésére dolgoztuk ki. A
tehetséggondozási program célja volt, hogy a felsőoktatási intézmény oktatási tevékenységén túlmutató,
gyakorlati jellegű kurzusokat valósítson meg, a szakkollégiumi tagok hazai konferenciákon való
megmérettetéséhez,

tudományos

és

közéleti

publikációinak,

valamint

szakmai

kiadványok

megjelentetéséhez járuljon hozzá. A BTP fókuszában tehát egyrészt a szakkollégium humán bázisának
fejlesztése, másrészt pedig a középiskolás tehetségek felkarolása, segítése állt.
A szakkurzusok keretében szakkollégistáink kifejezetten gyakorlatorientált képzésben vettek részt és
megismerkedtek a jogi munka praxisával a büntetőjog, a munkajog, valamint a közigazgatási jog területén.
Tudásukat még tovább tudták növelni a jogi szabályozás kihívásaira koncentráló vitaestek keretében, így e
programok nagyban elősegítették tagjaink látókörének bővítését.
A szakkollégiumi tagok hazai konferenciákon való megmérettetéséhez jelentősen hozzájárult a BTP. A
program keretében összesen 34 konferencia-előadás született meg a 2020/21. tanévben. A BTP
eredményességét jelzi, hogy 2020 novemberében az egyetemi TMDK-n a szakkollégisták két III., két II. és
egy I. helyezést, 2021 áprilisában a XXXV. OTDK-n pedig három rangos különdíjat nyertek el.
Ismét sikerrel zajlott le a Történelem Érettségi Felkészítő kurzusunk, valamint a Mondd el a véleményed!
című esszépályázatunk. E programok megtalálták a középiskolás célcsoportot és az önfejlesztésen felül arra
is motiválták őket, hogy véleményt nyilvánítsanak különféle kérdésekben.
A BTP keretében tizenhárom, szakmai és formai szempontból is kimagasló kiadványt jelentettük meg,
melyekkel folyamatos publikációs felületet és szerkesztési lehetőséget biztosítottunk a szakkollégisták

számára. Mindez a szakkollégisták számos kompetenciájának fejlesztéséhez járult hozzá, továbbá lehetővé
tette a szakkollégiumban folyó munka nyilvánossággal történő megismertetését is.

7. Együttműködő szervezet – nem releváns
8. Összegezze a pályázat során megvalósult rendezvényt, bemutatót, workshopot, valamint az ezekkel
kapcsolatos tapasztalatokat
A BTP keretében összesen öt rendezvény megvalósítására került sor. A XVI. Hallgatói Konferencián és a
DFK Tehetségnapon szakkollégistáink szakmai zsűri előtt mérethették meg tudományos munkáikat,
előadás-technikájukat, valamint érveléstechnikai képzettségüket. A jogi szabályozás kihívásai a XIX-XX.
században és A jogi szabályozás kihívásai a XXI. században című vitaestjeinken a jogász szakma magasan
képzett művelői, kiváló előadók osztották meg nézeteiket tagjainkkal és az érdeklődőkkel. Ezeken felül
megrendezésre került a Szakkollégium 20 éves jubileumi rendezvénye, melyen a Szakkollégium egykori
igazgatói, tagjai elevenítették fel az elmúlt 20 év emlékezetes pillanatait. Bár a járványhelyzet okán minden
rendezvényünk online formában került lebonyolításra, azonban a hallgatói, valamint az oktatói
visszajelzések alapján így is kifejezetten értékes szakmai diskurzusokat és kapcsolatépítési lehetőségeket
kínáltak, melyek nagyban hozzájárultak a Szakkollégium közösségének erősítéséhez.

9. Mutassa be a pályázat során megjelentetett kiadványokat!
A program során 6 kategóriába sorolható, összesen 13 kiadvány jelent meg.
1. Diskurzus 2020. évi I. szám - megjelent elektronikusan és nyomtatott formában (6 példány, 62 oldal
terjedelem). Diskurzus 2020. évi II. szám - megjelent elektronikusan és nyomtatott formában (7 példány,
44 oldal terjedelem)
2. Optimi Nostri - megjelent elektronikusan és nyomtatott formában (10 példány, 462 oldal terjedelem)
3. A jogi szabályozás kihívásai a XIX-XX. században című vitaest kötet - megjelent elektronikusan (56
oldal terjedelem). A jogi szabályozás kihívásai a XXI. században című vitaest kötet - megjelent
elektronikusan (55 oldal terjedelem)
4. Batthyány Műhelytanulmányok – 6 szám jelent meg elektronikusan és nyomtatott formában (számonként
2, összesen 12 példány, 74-121 oldal terjedelem)
5. Mondd el a véleményed! című kötet - megjelent elektronikusan (119 oldal terjedelem)

6. A Szakkollégium 20 éves jubileumi évkönyve - megjelent elektronikusan és nyomtatott formában (16
példány, 62 oldal terjedelem)

10. Amennyiben a program változott, mutassa be az eltérés okát
A pályázati anyagban írt minden kötelező és egyéb kiegészítő vállalás teljesítésre került. A tervezett
programhoz képest eltérés, hogy a jelenléti rendezvények helyett a járványügyi intézkedéseket szem előtt
tartva online rendezvények lebonyolítására került sor. Ilyen formában zajlottak le szakkurzusaink, hallgatói
konferenciánk, tehetségnapunk, vitaestjeink, a Történelem Érettségi Felkészítő kurzusunk, valamint a 20
éves jubileumi rendezvényünk is. Így került megrendezésre továbbá az egyetemi TMDK forduló és az
OTDK is.
Továbbá eltérés, hogy a tavaszi félévben szervezett Védelmi jogi témájú szakkurzus helyett Büntetőjog a
gyakorlatban II. szakkurzus meghirdetésére került sor, melynek oka az volt, hogy dr. Kelemen Roland
tanársegéd úr egyéb elfoglaltságai okán nem tudta vállalni a védelmi jogi kurzus megtartását. Helyette
azonban a hallgatók nagy örömmel folytatták az őszi félévben megkezdett munkát dr. Vajda Edit bírónővel
a büntetőjogi szakkurzus keretében.

11. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett és megvalósult számok között eltérés van,
indokolja ezt
A teljesített indikátor szám több esetben meghaladja a vállalt indikátor számot, melynek oka, hogy
programjaink a vártnál több résztvevőt vonzottak. Ráadásul a 2020/21. tanévben a pályázat benyújtásához
képest emelkedett a szakkollégisták létszáma, ezen belül viszont csökkent a férfi szakkollégisták létszáma.
A szakkurzusokon résztvevő alacsonyabb indikátor számok oka, hogy a szakkollégisták között nagyobb
arányba kerültek a végzős hallgatók, akiknek a szakkurzusokon való részvétel nem kötelező.

12. Összesítse a programhoz kapcsolódó megjelenéseket az alábbi táblázat kitöltésével
Az NTP és a Miniszterelnökség, mint Támogató nevét és hivatalos grafikai logóját tartalmazó beszámoló,
valamint a fotódokumentáció közzétételének helye (elsődlegesen honlap, másodsorban közösségi oldal
pontos webcíme):

https://blszk.sze.hu/kezdolap

Tudományos élet - Szakkurzusok fül, Középiskolásoknak és gólyáknak - Mondd el a véleményed!
esszépályázat fül, Középiskolásoknak és gólyáknak - Történelem felkészítő fül, Tudományos élet Hallgatói konferenciák fül, Tudományos élet - TDK-OTDK eredmények fül, Tudományos élet - Vitaestek
fül, A Szakkollégiumról - 20 éves jubileum fül, Kiadványok fül, NTP 2020/21. fül
A kötelezően megvalósítandó (min. 15-15 órás) kurzusról készült prezentáció elérhetősége:
https://blszk.sze.hu/szakkurzusok-2020-21-tanev-osz

https://blszk.sze.hu/szakkurzusok-2020-21-tanev-tavasz

13-14. Teljesített szakmai indikátorok

Vállalt indikátor
szám

Teljesített
indikátor szám

80

108

1.1 ebből a szakkollégisták száma

36

40

1.1.1 ebből a férfiak száma

14

13

1.1.2. ebből a hátrányos
helyzetű hallgatók száma

0

0

1.2 ebből a hallgatók száma

20

41

1.3 ebből az egyéb résztvevők száma

24

27

2. A kötelezően megvalósítandó legalább 15
órás kurzusokon részt vevők száma

30

28

30

25

12

16

4

6

5

5

3

4

15

22

Indikátor megnevezése
1. A teljes pályázati programban résztvevők
száma

2.1 ebből a szakkollégisták száma
3. A társadalmi felelősségvállalást elősegítő
projekt megvalósításában résztvevők száma
3.1 ebből a szakkollégisták száma
4. A vállalt egyéb kiegészítő szakmai
tevékenységek száma (min. 3, max. 11)
4.1 ebből a hazai szakmai
konferencián történő részvétel száma
(konferenciák száma)
4.1.1 a résztvevő
szakkollégisták száma

4.2 ebből a nemzetközi szakmai
konferencián történő részvétel száma
(konferenciák száma)
4.2.1 a résztvevő
szakkollégisták száma
4.3 ebből a megjelentetett tudományos
és közéleti publikációk száma
4.4 ebből a megszervezett
gazdasági/közéleti/tudományos
vitaestek száma

0

0

0

0

10

13

2

2

4.4.1 a résztvevők száma

40

41

4.5 ebből a szakmai attitűdök
kibontakozását segítő kurzusok,
foglalkozások száma

0

0

4.5.1 a résztvevők száma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.8.1 a résztvevők száma

0

0

4.9 ebből a működtetett tutori rendszer
száma

0

0

4.9.1 a résztvevők száma

0

0

0

0

0

0

3

3

1

1

30

31

24

27

0

0

4.6 ebből a szakmai nyilvánosság
biztosításának, szakkollégiumi honlap
működtetésének, fejlesztésének száma
4.7 ebből a működtetett kutatói klubok
száma
4.7.1 a résztvevők száma
4.8 ebből a kiépített hallgatói kutatási
hálózatok száma

4.10 ebből a működtetett patrónusi
rendszer száma
4.10.1 a résztvevők száma
4.11 ebből a kiadott kiadványok típus
száma (nem példányszám!)
4.12 ebből a szabadidős jellegű
közösségi tevékenységek
4.12.1 a résztvevők száma
5. A teljes programot megvalósító
szakemberek száma
6. A teljes programot megvalósító önkéntesek
száma

7. A program megvalósításához beszerzett
tárgyi eszközök száma
8. A programhoz kapcsolódó nyilvános
megjelenések száma, a kötelezően előírtakon
kívül

0

0

2

2

