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A BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUM 2020/21. TANÉVE 
 

 

„Omnia mea mecum porto - Mindenemet magammal hordom.” 

 

A legenda szerint a hét görög bölcs egyike mondta ezt, mikor városának ostromakor 

valaki csodálkozva kérdezte tőle, gazdag létére miért nem menekíti vagyonát. Ez a 

mondat példázata egy olyan hozzáállásnak, mely megalapozza a legmagasabb emberi 

értékeket, s egyúttal a hivatástudatot, a haza és nemzet iránti szeretetet és 

elkötelezettséget, s melynek meggyőződésünk szerint minden olyan ember credojának 

kell lennie, aki magát a haza, vagy általában az emberek szolgálatára rendeli, vagyis a mi 

esetünkben Batthyány Lajos Szakkollégium valamennyi tagjának. Az a művelt ember 

ugyanis, aki minden pillanatban tudja, hogy legfőbb kincseit - tudását, erkölcsi értékeit, 

becsületét - mindig magánál hordozza, az sokkal kitartóbb, megfontoltabb, bölcsebb és 

nem utolsó sorban sokkal egyenesebb lehet azoknál, akiknek minden csak pénzben 

mérhető, s akiknek nem a tényleges tudás, tapasztalat és értelem számít, hanem címek, 

rangok, s mögöttes tartalom nélküli, álságos okmányok, amikkel azonban nem tudnak 

mást elérni, mint legfeljebb vagyont, s rossz emlékezetet. 

A Szakkollégium fenti jelmondata az elmúlt tanév során azonban egy további 

értelmet is nyert. A vírushelyzet miatt ugyanis nem csak a tudásunkat, erkölcsi értékeinket 

és becsületünket kellett magunkkal hordanunk, hanem magát a Szakkollégiumot és a 

szakkollégiumi életérzést is. 

A vírushelyzet számos kihívást jelentett a Szakkollégium életében. Mint minden 

közösségnek nekünk is át kellett gondolnunk, hogy miként ültethetjük át a személyes 

kapcsolatokra épülő működésünket az online térbe. A szakkollégisták kreativitása 

legnagyobb örömünkre nem ismer határokat, így sikerült leküzdenünk a vírushelyzet 

jelentette akadályokat, és hamar megtaláltuk azokat az online lehetőségeket, amelyek 

segítségével áthidalhatóvá vált a köztünk lévő távolság és a személyes találkozás hiánya. 

Már a Szakkollégiumot érintő legalapvetőbb kérdések megbeszélése is 

videokonferenciákon és chatablakokon keresztül zajlott. Online tartottuk meg 

közgyűléseinket, online szavaztunk, és számos tagsági igazolást szkenneltünk be a 

szakkollégisták számára, hogy azt online továbbíthassák az ösztöndíj- és egyéb 



kérelmeikhez. Mentoraink is online karolták fel az elsős hallgatókat, segítve őket 

eligazodni az egyetemi élet útvesztőjében. 

Online tartottuk meg a szakkurzusainkat. A 2020/21-es tanévben a tagok félévente 

két szakkurzus közül választhattak: dr. Vajda Edit a büntetőjog rejtelmeibe vezette be a 

hallgatókat az őszi és a tavaszi félév során, dr. Torják Norbert a közigazgatási jog 

gyakorlati oldalát ismertette meg velük, dr. Trenyisán Máté pedig elgondolkodtató 

eseteket hozott a munkajog világából. 

Hagyományteremtő jelleggel vitadélutánokat is szerveztünk az online térben (bár 

reméljük az online része ennek nem válik hagyománnyá, és legközelebb személyes jelenlét 

mellett tarthatjuk meg az eseményt). A vitadélutánok keretében az érdeklődök a 

mesterséges intelligencia, a fintech, valamint a 19-20. század jogi kihívásairól hallhattak 

érdekfeszítő előadásokat. 

Középiskolásoknak szóló programunk a Történelem érettségi felkészítő kurzusunk, 

amelyre 2021. tavaszán a vírushelyzetre tekintettel szintén online került sor. A 

középiskolások részéről idén is sok pozitív visszajelzést kaptunk a programmal 

kapcsolatban. Az érettségi felkészítőt a továbbiakban is meg kívánjuk hirdetni, ezzel is 

hozzájárulva a középiskolások sikeres érettségi felkészüléséhez. 

Mint minden félévben, úgy a 2020/21-es tanévben is megrendeztük a Batthyány 

Hallgatói Konferenciát, amelyre a kari TMDK-t, illetve az OTDK-t megelőző héten kerül 

sor, lehetőséget biztosítva a hallgatók számára az előadásra való felkészülésre. Idén erre 

különösen nagy szükség volt, hiszen az OTDK is online zajlott, így tagjaink örömmel 

fogadták az online konferencia részvétel lehetőségét. Legnagyobb örömünkre 

szakkollégistáink a 2021. évi OTDK versenyen – hasonlóan a korábbi évekhez – szép 

eredményeket értek el. Az OTDK-n díjazást elért szakkollégisták pályamunkáit az Optimi 

Nostri c. kiadványunkban publikáltuk. 

Persze olyan hagyományaink is vannak, amelyek folytatásában nem okozott 

zűrzavart a vírushelyzet, hiszen már eleve az online térhez kötődtek. Ilyen a Diskurzus 

című hallgatói tudományos folyóiratunk, amely a 2020. évben megjelent számaival már a 

X. évfolyamát ünnepelhette. 



Bár úgy érzem a Szakkollégium sikeresen vette a vírushelyzet jelentette akadályt, 

de remélem a következő évkönyv bevezetéseként már arról számolhatok be a Kedves 

Olvasónak, hogy milyen jó volt újra személyesen találkozni egymással. 

 

Győr, 2021. május 24. 

 dr. Király Péter Bálint 

 igazgató 

 

  



 
  



DIÓHÉJBAN A BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUMRÓL 
 
 
A szakkollégium Győrött az 1998-tól hallgatói kezdeményezésként működő Bibó István 

Egyetemi Klub alapjain jött létre, az ELTE jogi kara kihelyezett tagozatának hallgatóiból. 

A Batthyány Lajos Szakkollégium hivatalosan 2001-ben alapult meg, amely évben 

egyrészt az infrastruktúrát biztosító főiskola egyetemi rangot kapott, másrészt az Oktatási 

Minisztérium támogatásából külön épületet tudott biztosítani (a jogász és a közgazdász) 

szakkollégiumai számára. Az épület eladását követően a szakkollégium 2016 júliusában 

átköltözött az egyetem Mészáros Lőrinc úti kollégiumába, jelenleg pedig az egyetem 

Multifunkcionális Kollégiumában helyezkedik el. 

A szakkollégium sokáig egy joghallgatók által, és joghallgatók számára szervezett 

közösség volt, azonban 2009-től a nemzetközi igazgatás BA és az európai és nemzetközi 

igazgatás MA szakos hallgatók előtt is nyitva álltak kapui. E szakok megszűnésével a 

közösség jelenleg az alábbi szakok hallgatói számára áll nyitva: jogász szak, igazságügyi 

igazgatási szak, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szak. 

A szakkollégium a névadó, Gróf Batthyány Lajos örökségét szem előtt tartva 

elsődleges feladatául a tudás és a műveltség gyarapítását, valamint a minél magasabb 

színvonalú, értelmiségi tehetséggondozást tűzte ki maga elé. 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 Szakkollégium tudományos életben betöltött helyét reprezentálja az általa 

létrehozott kiadványok széles köre. Hallgatói kezdeményezésből született meg a 

Szakkollégium tudományos folyóirata, a Diskurzus, melyben jelenlegi és egykori 

szakkollégisták tudományos cikkeit tesszük közzé. Végzős szakkollégistáink 

szakdolgozatát, diplomamunkáját minden évben a Batthyány Műhelytanulmányok című 

sorozat keretében jelentetjük meg. 

Szakkollégistáinkról általánosságban elmondható, hogy az egyetemi köz- illetve 

tudományos életben is aktívan részt vesznek. Karunk tanszéki demonstrátorainak 

jelentős hányada szakkollégista, emellett a Tudományos Diákköri Konferenciákon is 



rendre meghatározó számban vesznek részt szakkollégistáink, s mindezeken felül 

elmondhatjuk, hogy a Kar Nemzeti Felsőoktatási és egyéb kiválósági ösztöndíjasainak 

zöme is a szakkollégisták köréből kerül ki, akik emellett számos egyéb (egyéni) 

elismerésről, többlettevékenységről és eredményről számolhatnak be. Szakkollégistáink 

kiemelt sikereket értek el országos pályázatokon, valamint különféle perbeszéd- és 

jogesetmegoldó versenyeken. 

A szakkollégiumi tudományos élet emellett egyéb kulcsfontosságú eseményekkel, 

többek között konferenciákkal, vitadélutánokkal is tarkított. E rendezvények keretei 

között egy-egy téma vonatkozásában felkért szakértők tartanak előadásokat és teszik 

lehetővé a szakmai vitát a kérdések kimerítése érdekében. Emellett a szakkollégium arra 

is lehetőséget biztosít, hogy tagjai fejlesszék saját előadói készségeiket is. A szakkollégium 

rendszeres, minden félévben megrendezésre kerülő eseménye a Hallgatói Konferencia, 

mely elsődlegesen a hallgatók különféle versenyekre történő felkészítését, valamint a 

tagok retorikai készségeinek fejlesztését célozza. 

A felsoroltakon túl külön említést érdemel Mentor programunk, mely a 

tehetséggondozás olyan módjaként jelenik meg elképzeléseinkben, mely már az újdonsült 

hallgatók első egyetemi napjától képes segítséget nyújtani és a különleges tehetségeket, 

vállalkozó szellemű hallgatókat felkarolni. 

Az említetteken felül a szakkollégium a középiskolás diákok tehetséggondozására 

is kiemelt figyelmet fordít. Ennek érdekében minden évben meghirdetjük a Történelem 

Érettségi Felkészítő Kurzust, valamint a Mondd el a véleményed! esszépályázatot. Míg 

előbbi az érettségi előtt álló diákok felkészítését célozza, addig utóbbi lehetőséget ad arra, 

hogy a középiskolások különféle aktuális témákban fejthessék ki véleményüket. 

A Szakkollégiumról bővebben a https://blszk.sze.hu oldalon tájékozódhat a 

kedves Olvasó. 

 

  

https://blszk.sze.hu/


ÖSSZEFOGLALÓ A BATTHYÁNY LAJOS SZAKKOLLÉGIUM 20. ÉVFORDULÓS 

JUBILEUMI RENDEZVÉNYÉRŐL 

 

 

E jeles esemény 2021. április 28-án a célból került megszervezésre, hogy méltó keretek 

között tudja a Szakkollégium mindenkori tagsága megünnepelni a Szakkollégiumunk 

kétévtizedes fennállását, egyúttal felidézni a megannyi szép emléket. Erre nem is 

hívhattunk volna jobb alkotó közreműködőket, mint a volt (és persze a jelenlegi) 

szakkollégiumi igazgatókat. A múltidézés, és a közös vonások megtárgyalása úgy hiszem 

minden résztvevőben az együvé tartozás érzését erősítette. 

Felvezetésül, Prof. Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit dékánasszoy mondott 

köszöntőt, amelyben külön kiemelte a Szakkollégium „tartását” miszerint ez egy olyan 

műhely volt e húsz év alatt a kezdetektől fogva, amely a tehetséges hallgatókat segítette 

az egyetemi útjaikon, ezzel egy nagy löketet adva a később karrierhez. Kitért továbbá a 

kar és a Szakkollégium erős kötelekére – ez az együttműködés kölcsönösen segít a 

fejlődésben, a kiemelkedésben, valamint a két intézmény státuszának erősödésében. 

Miután az ünnepi alaphang már meg volt, ezután kronologikus sorrendben a 

szakkollégiumi igazgatók tapasztalatainak, feladatainak, munkájuknak az ismertetésére 

került sor. Ennek keretei között minden igazgató mesélt a saját ciklusáról, a kellemes és 

vicces-emlékezetes élményekről, és persze arról, hogy mit is jelentett akkoriban 

Szakkollégistának lenni. Dr. Smuk Péter a BLSZK megalakulásától volt alapító és ezzel 

első igazgató, 2008-ig. Mondanom sem kell, rengeteg identitásképző program és 

hagyomány alakult ki ezidőtájt, külön kiemelném a Batthany Summer School-t aholis 

külföldi hallgatók töltöttek meg élettel a kari épületet, ezzel a hallgatók nyári 

mindennapjait tették színesebbé. Ebből nőtt ki később, mintegy utódrendezvényként a 

Winter Seminar, amit a mai napig Smuk tanár úr patronál és irányít. A következő 4 éves 

ciklusban Dr. Karácsony Gergely volt az a vezető, aki tovább vitte a smuki hagyatékot és 

a Szakkollégiumot fenntartotta és fejlesztette, kiváltképp a széles pályázati juttatások által. 

Neki, mint fiatal oktatónak, ezekben az időkben egy új egyetemi környezetben kellett 

megtalálni a szakkoli helyét. Dr. Farkas Ádám sajnos nem tudott első kézből történeket 

mesélni az „ő szakkollégiumáról” azonban a jelenlevő akkori tagság számos vicces story-



t idézett fel. Dr. Kálmán János egy nagyon összetartó és tanulmányilag kimagasló csapatot 

tartott össze, igazgatói ciklusa végén történt meg az a mérföldkő, hogy a tagságnak ki 

kellett költöznie az addigi budai úti „legendás és ősi” épületből. Ez egy új korszakot 

jelentett, amelyben már Dr. Keserű Barna Arnoldnak kellett visszatalálni a régi 

dolgokhoz, és az épület elvesztése miatt megcsappanó belsős tagságot újra verbuválni. 

Bizonytalan idők voltak ezek a szakkolis összetartás szempontjából, azonban 

reorganizációval és a tudományos programok (szakkurzusok, IM-pályázatok) 

középpontba helyezésével szélesebbé vált a szakkollégiumi lehetőségek fókusza. Utódja, 

a jelenlegi igazgatónk Dr. Király Péter Bálint nem akarta félidőben túlságosan elemezni a 

szakkoli napjait, azonban a távoktatás miatti bezártságot áthidaló programok és az online 

tér adta előnyök kiemelésre kerültek. Napjainkban - mint említette – újra egy 

(tudományosan és közösségileg) aktív és rekordlétszámú (kb. 40 fő) szakkollégiumi tagság 

tesz arról, hogy a BLSZK fejlődjön és régió egyik legsikeresebb szakkolija legyen. 

Konzekvenciaként levonható, hogy mindenképpen érdemes volt ezen a több mint 

kétórás programon részt venni. Az előadásokat hallgatva úgy hiszem mindenki egy kicsit 

jobban szakkolis lett, és betekintést nyer abba, hogy milyen díszes társaság tagja lehet, 

illetve lehetett. 

 

Szabó Tamás 

  



SZAKKOLLÉGISTÁINK AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN 
 
 
2015/2016-os tanév – igazgató: Dr. Kálmán János, igazgatóhelyettes: Dr. Keserű 
Barna Arnold, senior: Gömbös Csilla, Dr. Czebe András, Dr. Trenyisán Máté, 
Dr. Szentgyörgyvári Tamás 
Apáti Bence 
Baki Bianka 
Balogh Norbert 
Barták Áron Soma  
Belcsák Péter 
Brindzik Beáta  
Csitei Béla 
Dobos Evelin 
Eőry Dzsenifer 
Farkas Alexandra 
Fátrai Róza 
Fegyveres Zsófia Orsolya 
Ferdicsová Andrea (tavasztól) 
Ferencz Kristóf 
Finta Patrik (tavasztól) 
Frank Máté (tavasztól) 
Gálicz Boglárka 
Hancz Patrik 
Hegedűs Laura 
Horváth Balázs 
Horváth Martina 
Juhász Lívia 
Kádi Szabina 
Király Péter Bálint 
Kobl Tamás 
Kovács Balázs 
Kovács-Fáber Krisztina 
Kozák Bettina 
Kummer Máté 

Léhner Eszter 
Lipták Laura Martina (tavaszig) 
Luzsi Anett 
Marton Melitta 
Nagy Bonifác (tavasztól) 
Nagy Nikolett 
Nagy Szintia 
Németh Diána Ildikó  
Partos Csilla 
Pintér Fruzsina  
Pongrácz Dávid 
Pongrácz Imre 
Pődör Lea 
Rácz Réka  
Radics Katalin (tavasztól) 
Raska Barbara (tavaszig) 
Sarlós Georgina 
Stipkovits Tamás István  
Szabó Adriana 
Szabó Bianka 
Szépvölgyi Enikő 
Szijártó Tamara 
Szombathelyi Krisztina (tavaszig) 
Takó Dalma  
Tóth Anna  
Török Ferenc 
Unger Nikolett 
Varga Adrián (tavaszig) 
Veisz Richárd Miklós 

 
2016/2017-es tanév – igazgató: Dr. Keserű Barna Arnold, senior: Dr. Trenyisán 
Máté 
Balogh Norbert 
Barták Áron Soma  
Brindzik Beáta  
Csitei Béla 
Farkas Alexandra 
Fátrai Róza 
Ferdicsová Andrea 
Ferencz Kristóf 
Finta Patrik 

Frank Máté 
Hegedűs Erik 
Horváth Balázs 
Horváth Martina 
Horváth Péter (tavasztól) 
Juhász Lívia 
Király Péter Bálint 
Kocsis Réka 
Kozák Bettina 



Luzsi Anett 
Maródi Barbara 
Mitring Anna 
Nagy Bonifác 
Nagy Szintia 
Ősze Áron (tavasztól) 
Pintér Fruzsina  
Polgár Eszter (tavasztól) 
Rácz Réka  
Radics Katalin 
Sarlós Georgina (tavaszig) 

Stipkovits Tamás István  
Szabó Adriana 
Szabó Bianka 
Szabó Lívia (tavasztól) 
Szalay András (tavasztól) 
Szépvölgyi Enikő 
Takó Dalma  
Tálas Kolos 
Tóth Anna  
Török Ferenc 
Veisz Richárd Miklós 

 
2017/2018-as tanév – igazgató: Dr. Keserű Barna Arnold, igazgatóhelyettes: Dr. 
Király Péter Bálint, senior: Dr. Trenyisán Máté 
Brindzik Beáta  
Elekes Dóra (tavasztól) 
Erős Botond Gábor (tavasztól) 
Ferdicsová Andrea (tavaszig) 
Finta Patrik (tavaszig) 
Frank Máté 
Gyurácz Domonkos (tavasztól) 
Horváth Evelin Anna (tavasztól) 
Horváth Martina 
Horváth Péter  
Juhász Fanni (tavasztól) 
Juhász Lívia 
Kocsis Réka 
Kozák Bettina 
Maródi Barbara (tavaszig) 
Mihály Laura Dominika (tavasztól) 

Mitring Anna 
Nagy Bonifác 
Németh Katalin Fruzsina (tavasztól) 
Ősze Áron 
Pintér Fruzsina  
Polgár Eszter  
Radics Katalin Adél 
Senviczki Ákos (tavasztól) 
Szabó Bianka (tavaszig) 
Szabó Lívia 
Szabó Tamás (tavasztól) 
Szalay András 
Szépvölgyi Enikő 
Takó Dalma  
Tálas Kolos (tavaszig) 
Tóth Anna (tavaszig) 

 
2018/2019-es tanév – igazgató: Dr. Keserű Barna Arnold, igazgatóhelyettes: Dr. 
Király Péter Bálint, senior: Dr. Trenyisán Máté 
Antal Dóra (tavasztól) 
Bogdán Dorottya Sára (tavasztól) 
Brindzik Beáta  
Elekes Dóra 
Erős Botond Gábor 
Fábián Balázs (tavasztól) 
Frank Máté 
Gyurácz Domonkos 
Horváth Evelin Anna 
Horváth Martina 
Horváth Péter 
Józsa Szabolcs (tavasztól) 
Karcagi Adél (tavasztól) 
Kocsis Réka 

Kozák Bettina 
Mihály Laura Dominika 
Mitring Anna 
Molnár Adrienn (tavasztól) 
Nagy Bonifác 
Orosz Szonja (tavasztól) 
Ősze Áron 
Pintér Fruzsina  
Polgár Eszter  
Radics Katalin Adél 
Senviczki Ákos 
Szabó Lívia 
Szabó Orsolya (tavasztól) 
Szabó Tamás 



Szalay András 
Szépvölgyi Enikő 
Takó Dalma 

Vági Kata (tavasztól) 
Zólyomi Kristóf 

 
2019/2020-as tanév – igazgató: Dr. Király Péter Bálint, igazgatóhelyettes: Dr. 
Szépvölgyi Enikő, Dr. Takó Dalma, senior: Dr. Trenyisán Máté 
Antal Dóra 
Beck Judit 
Bogdán Dorottya Sára 
Elekes Dóra 
Erős Botond Gábor 
Fábián Balázs 
Farkas Nikolett (tavasztól) 
Frank Máté 
Gyurácz Domonkos 
Hévízi Enikő (tavasztól) 
Horváth Evelin Anna 
Horváth Péter 
Józsa Szabolcs 
Karcagi Adél 
Kerekes Máté (tavasztól) 
Kocsis Réka 
Mihály Laura Dominika 
Molnár Adrienn 

Nagy Bonifác 
Néher Dóra 
Orosz Szonja 
Ősze Áron 
Pap Regina 
Polgár Eszter  
Preisinger Nikoletta 
Radics Katalin Adél 
Senviczki Ákos 
Szabó Lívia 
Szabó Orsolya 
Szabó Tamás 
Szalay András 
Szilágyi Márk (tavasztól) 
Udvardi Eszter (tavasztól) 
Vági Kata 
Verebélyi Viktória 
Zólyomi Kristóf

 
2020/2021-es tanév – igazgató: Dr. Király Péter Bálint, igazgatóhelyettes: Dr. 
Szépvölgyi Enikő, Dr. Takó Dalma, senior: Dr. Trenyisán Máté, Dr. Ősze Áron 
Antal Dóra 
Beck Judit 
Biczi Dorottya 
Dolmány Kíra Zsuzsanna (tavasztól) 
Domján Boglárka (tavasztól) 
Elekes Dóra 
Erős Botond 
Farkas Nikolett 
Gyurácz Domonkos 
Herczeg Emese (tavasztól) 
Hévízi Enikő 
Hontvári Tamás (tavasztól) 
Horváth Evelin 
Józsa Szabolcs 
Karcagi Adél 
Kerekes Máté 
Mihály Laura Dominika 
Molnár Adrienn 
Nagy Nikolett Anna (tavasztól) 
Néher Dóra 

Németh Botond (tavasztól) 
Pap Regina 
Pokornyi Barbara (tavasztól) 
Polgár Eszter 
Preisinger Nikoletta 
Senviczki Ákos 
Szabó Bernadett (tavasztól) 
Szabó Lívia 
Szabó Orsolya 
Szabó Tamás 
Szalay András 
Szendi Alina Kinga (tavasztól) 
Szilágyi Márk 
Tóth Dorina Anna (tavasztól) 
Udvardi Eszter 
Vági Kata 
Varga Zalán (tavasztól) 
Verebélyi Viktória 
Volentics Erik 
Zólyomi Kristóf



 
 
  



 

SZAKKOLLÉGISTÁINK 
  



 
  



BECK JUDIT 
 
Születés helye, ideje: Tatabánya, 1996. 10. 02. 
 
Állandó lakhely: Tatabánya 
 
Tagság státusza: bentlakó tag 
 
Tagság kezdete: 2019. szeptember 
 

 
Szakkurzusok: 

− Dr. Trenyisán Máté: Munkajogi szakkurzus 

− Dr. Torják Norbert: A közigazgatási jog gyakorlati vonatkozásai 
 
Nyelvtudás: 
Angol nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgát szereztem. A gimnáziumban olasz 
nyelvet is tanultam, így alapszintű tudást már elsajátítottam, melyet szeretnék a jövőben 
fejleszteni. 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Eddigi tanulmányaim során a közigazgatási jog és az európai unió joga nyerte el leginkább 
tetszésemet, de nyitott vagyok egyéb jogterületekre is. 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
Jelenleg a Jogtörténeti Tanszék demonstrátoraként tevékenykedem. A Batthyány Lajos 
Szakkollégium Tudományos Tevékenységért Felelős Munkacsoport tagjaként veszem ki 
a részem a Szakkollégium munkájából. Részt vettem a Szakkollégium 
Mentorprogramjában mentorként, mely tevékenységet a jövőben is szeretném folytatni 
és remélem, hogy segítségükre lehetek az elsős hallgatóknak. Kiváló lehetőségnek tartom, 
hogy a Szakkollégium lehetőséget biztosít a publikálásra, így a Szakkollégium Diskurzus 
c. tudományos folyóiratában megjelenhetnek a tanulmányaim. 
Két alkalommal vettem részt a helyi TDK-n és 3. helyezést értem el a „A közerkölcsi 
klauzulák az EU és a WTO gyakorlatában” című dolgozatommal. A Dr. Bárczi Zoltán 
EU Közösségi Jogi Pályázaton 1. helyezést értem el. Elsőéves joghallgatóként a „YOU 
MÁJT WIN” jogtörténeti tanulmányi versenyen 3. helyezést értem el. Eddigi kutatói 
munkáim a jogtörténetre és az európai unió jogára épültek. 
 
Néhány szó magadról: 
Szabadidőmben szeretek főzni, kirándulni és új helyeket felfedezni. Az életem része a 
mozgás, amely mindig kikapcsol és feltölt. Arra törekszem, hogy az egyetemi éveimet a 
lehető legjobban kihasználjam a fejlődésre, melyhez sok segítséget ad a Szakkollégium is. 



BICZI DOROTTYA 
 
Születés helye, ideje: Sopron, 2000. 04. 15. 
 
Állandó lakhely: Sopron  
 
Tagság státusza: külsős tag  
 
Tagság kezdete: 2020. szeptember  
 

 
Szakkurzusok: 

− Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alkalommal) 
 

Nyelvtudás: 
Angol nyelvből B2 – középfokú komplex nyelvvizsgával, francia nyelvből pedig 
középszintű érettségivel rendelkezem. A jövőben német nyelvből is szeretnék egy 
nyelvvizsgát letenni. 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Jelenleg a közjog iránt érdeklődöm, a büntető- és az alkotmány, valamint a nemzetközi 
jogterületek, amik leginkább foglalkoztatnak. A későbbiekben elképzelhető, hogy 
büntetőjoggal szeretnék foglalkozni. 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
Az egyetemi életben fontosnak tartom az aktív részvételt kapcsolat és közösségépítés 
szempontjából, illetve a szakmai tudás bővítésére is kiváló lehetőségem van különböző 
szervezetek tagjaként. 
2018. szeptembere óta a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói 
Önkormányzat tagja vagyok, ahol azóta már a jogász szak szakfelelőse lettem és jelenleg 
is ebben a pozícióban tevékenykedem. 
2019-ben beléptem az Elsa Győr Egyesületbe, ahol a Tudományos Tevékenységekért 
felelős alelnöki pozíciót töltöm be. 
A Batthyány Lajos Szakkollégiumnak 2020. szeptembere óta vagyok a tagja. Fantasztikus 
lehetőségnek tartottam a szakmai fejlődésemhez a szakkollégiumban való munkát és ez 
azóta beigazolódott. A Rendezvényszervezésért és Emberi Erőforrásokért Felelős 
Munkacsoport tagja vagyok, hiszen a szervezés és a kommunikáció számomra nagyon 
fontos és tapasztalatom is van benne. 2020-ban az őszi TDK-n vettem részt, ahol 
továbbjutottam az OTDK-ra. Ezen túlmenően szeretném az idei évben is megmérettetni 
magamat a helyi TDK-n és az országos fordulón is. 
A továbbiakban is szeretnék az említett szervezetek munkájában segíteni és részese lenni 
a közösségeknek az egyetemi éveim végéig. Számos barátságot köszönhetek az eddigi 
éveknek és szívből remélem, hogy ez még csak a kezdet. 
 
Néhány szó magadról: 
Biczi Dorottya harmadéves jogász szakos hallgató vagyok jelenleg a Széchenyi István 
Egyetemen. Szerencsésnek tartom magamat, hogy olyan területen folytathatom 

 



tanulmányaimat, amiben megtaláltam önmagamat és úgy érzem jó úton haladok az 
elképzelt céljaim felé. A mindennapokban szeretek segíteni másoknak. Az egyetemi 
életben különböző rendezvények, programok szervezését is szívesen vállalom, hiszen 
mindig örömmel járulok hozzá az összetartó közösség felejthetetlen élményeihez. 
Szabadidőmben szeretek bulizni, sportolni, a családommal és a barátaimmal időt tölteni. 
Ha bármiben bárkinek a segítségére lehetek, keressetek bátran! 
 
„A hozzáállás fontosabb, mint a tény, ugyanis azon tudsz változtatni. Élj meg hát minden pillanatot! 
A jókat élvezd, a rosszakról pedig tudd, hogy elmúlik. Amin tudsz változtass, amin nem, azt fogadd 
el.” 
  



DOLMÁNY KÍRA ZSUZSANNA 
 
Születés helye, ideje: Dunaújváros, 2002. 03. 09. 
 
Állandó lakhely: Nagyvenyim 
 
Tagság státusza: bentlakó tag 
 
Tagság kezdete: 2021. február 
 
 

 
Nyelvtudás: angol felsőfok, német középfok 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Érdeklődési körömbe a jogelmélet, a nemzetközi jog, környezetvédelmi jog és az 
alkotmányjog tartozik. 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
A Szakkollégiumban a Rendezvényszervezési munkacsoport tagja, emellett az ELSA 
nemzetközi jogászegyesület győri központjában STEP gyakornokcsere programért 
felelős alelnök vagyok. 
 
Néhány szó magadról:  
Elsőéves joghallgató vagyok, életmódomat a fenntarthatóság jellemzi. Szeretek utazni, 
érdekel más nemzetek kultúrája, idegen nyelveket könnyen tanulok. Aktívan 
tevékenykedem a Tudatos Ifjúságért Alapítványon belül létrejött Tudatos Ifjúságért 
Program szervezésében. 
 
  



DOMJÁN BOGLÁRKA 
 
Születés helye, ideje: Nagykanizsa, 2001. 09. 23. 
 
Állandó lakhely: Zalalövő 
 
Tagság státusza: külsős tag 
 
Tagság kezdete: 2021. február 
 
 

 
Nyelvtudás: 
Angol nyelvből középszintű komplex nyelvvizsgát szereztem. 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Jelenleg első éves joghallgatóként még nem igazán tudtam eldönteni, hogy a jognak 
melyik része érdekel igazán. 
 
Néhány szó magadról: 
Szabadidőmet szívesen töltöm a barátaimmal, olvasással, film és sorozat nézéssel, 
valamint röplabdázással. 
  

Kép 



ELEKES DÓRA 
 
Születés helye, ideje: Pápa, 1997. szeptember 24. 
 
Állandó lakhely: Nyergesújfalu 
 
Tagság státusza: bentlakó tag 
 
Tagság kezdete: 2018. február 
 

 
Szakkurzusok: 

− 2020/2021/I Munkajogi szakkurzus 

− 2020/2021/II Büntetőjog szakkurzus 
 
Nyelvtudás: 
Német felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezem és társalgási szinten beszélek angolul. 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Munkajog, Jogtörténet, Alkotmányjog 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
Tanulmányaimat a Karon a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakon 
kezdtem 2016-ban, miután lediplomáztam folytattam tanulmányaimat jogász szakon. A 
Szakkollégiumhoz két munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakos barátnőmmel 
jelentkeztem, mi voltunk az első nem jogász szakos tagok, igaz ők később kiléptek. 
Igyekeztem mindig aktív tagja lenni a közösségnek tagként, majd a 
Rendezvényszervezésért és Emberi Erőforrásokért felelős Munkacsoport egyik 
titkáraként nagyobb részt vállaltam az új tagok toborzásában, a Mondd el a véleményed! 
esszépályázat elbírálásában, programok szervezésében, jelenleg a Főtitkári feladatokat 
látom el. 
Szakkollégiumi tagságom mellett demonstrátori feladatokat látok el a Kereskedelmi, 
Agrár- és Munkajogi Tanszéken, valamint a Jogtörténeti Tanszéken. Eddig két TDK 
dolgozatot írtam, mindegyiket jogtörténeti témában és a helyi TMDK versenyen 1. 
helyezést értek el, az első OTDK-án helyezésben nem részesültem, új reményekkel várom 
a tavaszi OTDK-t. 
Elsőéves joghallgatóként részt vettem a „YOU MÁJT WIN” versenyen, ahol 3. helyezést 
értem el. Legutóbb az AB§ZI(M) alkotmányjogi versenyre neveztem, aminek eredményét 
még várom. 
Ezidáig egy alkalommal elnyertem a Köztársasági ösztöndíjat, három alkalommal az 
Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjat és legutóbbi TDK 
dolgozatommal a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság OTDK pályázatát.  
A szakkollégiumi, demonstrátori, publikációs tevékenységeim mellett kezdetben az ELSA 
Győr egyesület titkáraként, immár elnökeként látom el feladataimat. 
Évek óta az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Választási Bizottságának tagjaként részt 
veszek a szakfelelősök, EHÖK elnökének, alelnökeinek, referenseinek megválasztásának 
a lebonyolításában. 

 



A Batthyány Lajos Szakkollégium mellett tagja vagyok a Moór Gyula Digitális Állam-és 
Jogtudományi Szakkollégiumnak is. 
 
Néhány szó magadról: 
Pozitív, vidám, segítőkész, céltudatos és maximalista embernek tartom magamat. 
Igyekszek sok mindenben részt venni és a legjobbat nyújtani. 
Szabadidőmben szívesen vagyok a családommal, barátaimmal, szeretek utazni, más 
kultúrákat és specialitásaikat megismerni, megkóstolni, főzni, sütni, akár a Szakkollégium 
rendezvényein is. Remélem a pandémia és a korlátozások a végéhez közelednek és 
minderre hamarosan újra lesz lehetőségem. 
Szeretek sportolni, elsősorban biciklizni, görkorcsolyázni, teniszezni és futni. 
Lakóhelyem testvérvárosi kapcsolataiban is aktívan részt veszek, szakmai gyakorlatomat 
is Németországban töltöttem, a jövőben is szívesen élnék hasonló lehetőséggel. 
  



ERŐS BOTOND GÁBOR 
 
Születés helye, ideje: Szombathely 1997. 08. 29. 
 
Állandó lakhely: Hegyfalu 
 
Tagság státusza: külsős tag 
 
Tagság kezdete: 2018. február 
 
 

 
Szakkurzusok: 

− Munkajogi Szakkurzus 2020/2021 ősz 

− Büntetőjogi Szakkurzus 2020/2021 tavasz 
 
Nyelvtudás: 
Angol nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával rendelkezem. 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Polgári jog (leginkább kötelmi és öröklési jog) és munkajog. 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
2018 februárja óta vagyok a Batthyány Lajos Szakkollégium tagja. 2019-ben 
opponensként részt vettem a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 
Közigazgatási jog, valamint Munkajog és szociális jog tagozatában. Szintén 2019-ben 
oklevelet szereztem a „Fogyasztóvédelmi jogból felkészülten!” nevű képzés elvégzéséért. 
2021-ben pályamunkát nyújtottam be a legfőbb ügyész által kiírt Kozma Sándor 
Tudományos Pályázatra. Több alkalommal sikerült elnyernem az Igazságügyi 
Minisztérium Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíját és Tanulmányi Ösztöndíját. 
 
Néhány szó magadról: 
A diploma megszerzése után ügyvédként szeretnék dolgozni. Szabadidőmben már közel 
6 éve labdarúgó játékvezetőként tevékenykedem, amelyet később, munka mellett sem 
szeretnék abbahagyni. 
  



FARKAS NIKOLETT 
 
Születés helye, ideje: Győr, 1996. 04. 19. 
 
Állandó lakhely: Győr 
 
Tagság státusza: külsős tag 
 
Tagság kezdete: 2020. február 
 
 

 
Szakkurzusok: 

− Munkajogi szakkurzus 

− Közigazgatási jogi szakkurzus 
 
Nyelvtudás: 
Angol középfokú (B2) nyelvvizsgával rendelkezem. 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Főként a polgári jog iránt érdeklődőm, ezen belül is a családjog áll hozzám közel. 
Emellett a közigazgatási jog is felkeltette az érdeklődésemet. 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
2020. februárjában csatlakoztam a szakkollégium csapatához, mint külsős tag. 
2019-ben részt vettem az egyetemen megrendezésre kerülő You Májt Win jogtörténeti 
versenyen, ahol II. helyezést értem el. Szintén ebben az évben csapatban részt vettünk a 
Latin műveltségi vetélkedőn, ahol III. helyezést értünk el. 
 
Néhány szó magadról: 
2018. nyarán szereztem meg első diplomámat itt az egyetemen, Igazságügyi igazgatási 
szakon, igazságügyi szervező végzetséggel. Ezt követően döntöttem el, hogy jogász 
képzésen szeretném folytatni a tanulmányaimat. Jelenleg harmadéves jogász szakos 
hallgató vagyok. Szabadidőmben szívesen olvasok és kirándulok, valamint szeretek sok 
időt tölteni a barátaimmal.  
 
  



GYURÁCZ DOMONKOS 
 
Születés helye, ideje: Szombathely, 1997. 10. 11. 
 
Állandó lakhely: Szombathely 
 
Tagság státusza: bentlakó tag 
 
Tagság kezdete: 2018. február 

 
 
Szakkurzusok: 

− Dr. Vajda Edit: Büntetőjogi szakkurzus 
 
Nyelvtudás: 
Angol nyelvből felsőfokú (C1), német nyelvből középfokú (B2) nyelvvizsgával 
rendelkezem. 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Szinte mindegyik jogágnál találtam olyan részeket, amelyek felkeltették az 
érdeklődésemet. Leginkább talán azok érdekelnek, amelyek a jogi képzés során is 
hangsúlyosabb szerepet kapnak, mint például a büntetőjog és a polgári jog. 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
2018. februárjától vagyok a Batthyány Lajos Szakkollégium tagja, a szakkollégiumi 
programokon rendszeresen részt veszek. Első évesként az Elsa Győr Egyesületbe is 
beléptem. 2019-ben a XXXIV. OTDK-n opponensként vettem részt. 
 
Néhány szó magadról: 
A járványhelyzet miatti távoktatás következtében mostanában sok időt szükséges a 
számítógép előtt tölteni, de szabadidőmben is gyakran a képernyő előtt ülök, amikor 
videójátékokkal játszom. Ezen kívül, ha van rá lehetőség, akkor szívesen pingpongozom, 
focizom, pókerezek. 
  



HÉVÍZI ENIKŐ 
 
Születés helye, ideje: Zenta, 1996. 10. 30. 
 
Állandó lakhely: Győr 
 
Tagság státusza: külsős tag 
 
Tagság kezdete: 2020. február 
 

 
Szakkurzusok: 

− Dr. Torják Norbert: Közigazgatási jogi szakkurzus 

− Dr. Trenyisán Máté: Munkajogi szakkurzus 
 
Nyelvtudás: 
angol középfok  
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Pénzügyi jog, Munkajog, Polgári jog 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
Hallgatói Önkormányzat megválasztott hallgatói képviselő 
Rendezvényszervezésért és Emberi erőforrásokért felelős munkacsoport 
Arsboni Gyakornoki Program 
Audi Hungaria Zrt. gyakornoki program  
Moor Gyula Digitális Jog- és Államtudományi Szakkollégium 
Győri Törvényszék szakmai gyakorlat 
Diskurzus folyóirat publikáció 
 
Néhány szó magadról: 
„Nem a bíráló számít, nem az, aki fanyalog, mert az erős ember egy pillanatra megbotlott, 
vagy mert ezt vagy azt szerinte jobban is csinálhatta volna az, aki cselekedni mert. Egyedül 
azé az érdem, aki kiáll a küzdőtérre, akinek arca porban, verejtékben és vérben fürdik, aki 
vitézül tör előre, aki újra meg újra téved és hibázik, mert a tévedések és hibák minden 
erőfeszítés velejárói, aki síkra száll a nemes ügyért, aki szerencsés esetben végül 
megízlelheti a diadal gyümölcseit, s ha derekas teljesítménye dacára végül mégsem arat 
sikert, legalább tudja, hogy soha nem kell osztoznia a bátortalanokkal és hidegszívűekkel, 
akik nem ismernek sem győzelmet, sem vereséget.” 

Theodore Roosevelt 
 
  



HONTVÁRI TAMÁS 
 
Születés helye, ideje: Győr, 1995. 11. 25. 
 
Állandó lakhely: Győr 
 
Tagság státusza: külsős tag 
 
Tagság kezdete: 2021. február 
 

 
Szakkurzusok: 

− Büntetőjogi szakkurzus 
 

Nyelvtudás: 

− Angol felsőfok 

− Német középfok 

− Olasz kezdő 

− Latin kezdő 
 

Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 

− Magyar történeti alkotmány 

− Alkotmányjog 

− Nemzetközi jog 

− Római jog 
 

Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 

− Tudományos Tevékenységért Felelős Munkacsoport tagja 

− ELSA Győr tagja 
 
Néhány szó magadról: 
A középiskolai évek után öt évet éltem Angliában, ahol Filozófia, Politológia és 
Közgazdaságtan (PPE) BA szakos diplomát szereztem a University of Warwick 
egyetemen. Ezt követően két évet dolgoztam az egyetem kutatást-fejlesztési pályázati 
irodájában. Hosszú távú céljaim között szerepel a jogász PhD fokozat megszerzése és az 
egyetemi oktatóként való elhelyezkedés. 
  



HORVÁTH EVELIN ANNA 
 
Születés helye, ideje: Szekszárd, 1997. 05. 27. 
 
Állandó lakhely: Simontornya 
 
Tagság státusza: külsős tag 
 
Tagság kezdete: 2018. február 
 

 
Szakkurzusok: 

− Büntetőjogi szakkurzus (Vajda Edit) 

− Közigazgatási szakkurzus (Torják Norbert) 
 
Nyelvtudás: 
Angol alapszint, német középfokú nyelvvizsga 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Büntetőjog, illetve a közigazgatási jog, továbbá a pénzügyi jog érdekel. Leginkább 
pénzügyi területen vagy a közigazgatás területén szeretnék elhelyezkedni 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
Tagja vagyok a Rendezvényszervezésért és Reprezentációért Felelős Munkacsoportnak. 
Egyetemi éveim alatt kétszer, a 34. és a 35. OTDK-n részt vettem, mint opponens. 
 
Néhány szó magadról: 
Szeretek tanulni, új dolgokat tapasztalni, megismerni, talán emiatt is választottam a jogot. 
Egy folyamatos tanulásnak gondolom, ahol mindig naprakésznek kell lenni ahhoz, hogy 
versenyben tudj maradni. Szabadidőmben szívesen olvasok, számomra ez jelenti a 
kikapcsolódást. 
  



JÓZSA SZABOLCS 
 
Születés helye, ideje: Komárom, 1997. 04. 04. 
 
Állandó lakhely: Ács 
 
Tagság státusza: külsős tag 
 
Tagság kezdete: 2019. február 
 
 
 

 
Szakkurzusok: 

− Dr. Torják Norbert: A közigazgatási jog gyakorlati vonatkozásai 
 
Nyelvtudás: 
Angol középfokú nyelvvizsgával rendelkezem. 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Főként a polgári jog iránt érdeklődöm, valamint a munkajog még az, amit közel érzek 
magamhoz. Szeretnék a jövőben e két területtel részletesebben is foglalkozni. 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
2019 februárjában nyertem felvételt a szakkollégiumba, melynek azóta is külsős tagja 
vagyok. 
 
Néhány szó magadról: 
Negyedéves jogász szakos hallgató vagyok. Amikor épp nem egy vizsgára készülök 
szabadidőmben szeretek a családommal, a barátaimmal lenni. 
Fontosnak tartom a gyakorlati ismeretek minél előbbi elsajátítását, ezért másodév óta 
ügyvédi irodában dolgozom.  
Az egyetem elvégzése után ügyvéd szeretnék lenni. 
 
 
 



KARCAGI ADÉL 
 
Születés helye, ideje: Szekszárd, 1999. 04. 18. 
 
Állandó lakhely: Győr 
 
Tagság státusza: külsős tag 
 
Tagság kezdete: 2019. február 
 

 
Szakkurzusok: 

− munkajogi szakkurzus, 2020/2021/1. félév 

− közigazgatási jogi szakkurzus, 2020/2021/2. félév 
 
Nyelvtudás: 
Angol és német nyelvből is rendelkezem középfokú B2-es nyelvvizsgával. 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Főként a polgári jog és az alkotmányjog iránt érdeklődöm, azonban a jövőben a 
környezetvédelmi joggal is szeretnék megismerkedni és majd azzal foglalkozni. 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
2019. februárjában csatlakoztam a Szakkollégiumhoz, majd 2020. szeptembere óta az 
Emberi Erőforrások és Rendezvényszervezésért Felelős Munkacsoport tagja is vagyok. 
A 2018/2019/2. félévben részt vettem a You Májt Win jogtörténeti versenyen. 
A 2019. évben megrendezett XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián 
opponensként vettem részt, melynek keretein belül egy polgári jogi és egy alkotmányjogi 
dolgozatot is opponáltam. 
A 2020/2021/1. félévben szintén opponensként vettem részt a helyi TMDK-n. 
A 2020/2021. félévben részt vettem a mentorprogramban is, melynek keretei között 
igyekeztem mindenben segíteni a mentoráltam beilleszkedését és előrehaladását az 
egyetem első évében. 
Terveim között szerepel a 2020/2021. tavaszi félévben egy tanulmány publikálása a 
Szakkollégium Diskurzus című folyóiratába, továbbá, hogy a következő félévben részt 
vegyek a TDK-n ezúttal azonban versenyzőként. 
 
Néhány szó magadról: 
Amikor éppen nem a tanulás vagy a munka köt le, gyakran megyek ki a szabad levegőre 
túrázni a barátaimmal vagy a családdal és persze a kutyámmal. 
Két éve a kutyakiképzés is a hobbimmá vált, heti rendszerességgel járok kutyaiskolába és 
különböző kutyás programokra. 
Amikor stresszes időszakon megyek keresztül (leginkább a vizsgaidőszakban), gyakran a 
főzésben találom meg a nyugalmat, de máskor is szívesen tevékenykedek a konyhában. 
Ezen kívül szabadidőmben szeretek filmeket, sorozatokat nézni és olvasni, ez utóbbira 
szeretnék azért kicsit több időt fordítani. 

Kép 



Igyekszem a rendszeres sportolást is a mindennapjaim részévé tenni (több-kevesebb 
sikerrel), így például rendszeresen járunk biciklizni a családdal. 
A legszívesebben azonban a barátaimmal töltöm az időmet – hol túrázással, hol 
társasjátékkal, hol csak egy spontán kávézással. A lényeg, hogy együtt legyünk. 
  



KEREKES MÁTÉ 
 
Születés helye, ideje: Veszprém, 1995.11.07. 
 
Állandó lakhely: Veszprém 
 
Tagság státusza: bentlakó tag  
 
Tagság kezdete: 2020 
 

 
Szakkurzusok: 

−   Munkajogi 

−   Büntetőjogi 
 
Nyelvtudás: 
Angol középfok. 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Polgári jog, Társasági jog. 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
Rendezvényszervezésért és Emberi Erőforrásokért Felelős Munkacsoport tagság. 
 
Néhány szó magadról: 
Kerekes Máté vagyok, a győri Széchenyi István Egyetem jogi karának negyedéves 
joghallgatója. Legfontosabb tulajdonságomnak a fejlődőképességemet tartom. Ennek 
köszönhetem, hogy építész technikus képzésemet követően jogászi tanulmányokkal 
kezdtem foglalkozni. Egyetemi tanulmányaim során is egyre eredményesebb lettem, 
amelyet az Igazságügyi Minisztérium a legmagasabb jogászoknak adható ösztöndíjjal is 
elismert. 
 
 
  



MIHÁLY LAURA DOMINIKA 
 
Születés helye, ideje: Győr, 1995. 01. 04. 
 
Állandó lakhely: Győr 
 
Tagság státusza: külsős tag 
 
Tagság kezdete: 2018. február 
 

 
Szakkurzusok: 

− Dr. Trenyisán Máté: Munkajogi Szakkurzus 

− Dr. Torják Norbert: Közigazgatási Jogi Szakkurzus 
 
Nyelvtudás: 
Angolul és németül felsőfokon beszélek, C1 típusú nyelvvizsgával rendelkezem. Évekig 
tagja voltam a Révai Miklós Gimnázium angol nyelvű vitakörének, majd a Széchenyi 
István Egyetemet képviselhettem 2019-ben, Párizsban, a Manfred Lachs Moot Court 
Nemzetközi Perbeszédversenyen. Teljesítettem a University of Pennsylvania An 
Introduction to American Law online kurzusát, mely az amerikai jogrendszer felépítésébe és 
a szaknyelvbe enged betekintést. Elvégeztem a Német Jogi Centrum négy féléves, német 
szaknyelvi képzését, jelenleg az osztrák gazdasági jogi kurzust hallgatom. Franciául 
társalgási szinten beszélek. 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör:  
Nagyon sok jogterület érdekel, külön kiemelném a társasági és kereskedelmi jogot és a 
nemzetközi jogot. A szakmai gyakorlatot is egy multinacionális cégnél végzem, nagyon 
élvezem a sokszínű feladatokat és azt, hogy itt nyelvtudásomat is kamatoztathatom. A 
DLA Piper által szervezett Lawyer for a Day magyarországi versenyének döntőjén 
különdíjban részesültem és elnyertem egy gyakornoki álláslehetőséget. 2017-ben az 
ELTE-n pszichológiából diplomáztam, így a jog és pszichológia kapcsolata is kiemelten 
foglalkoztat. Több hasonló témájú publikációm jelent meg a Diskurzus folyóiratban. 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
2018 februárjában csatlakoztam a szakkollégiumhoz, tagja vagyok a Tudományos 
Tevékenységért Felelős Munkacsoportnak. Felvételt nyertem a Hallgatói 
Önkormányzatba, az ELSA Győr Egyesületbe, és évek óta demonstrátorként segítem a 
Jogtörténeti Tanszék munkáját. Mivel a médiajog és a mesterséges intelligencia is 
kifejezetten érdekel, így beléptem a Moór Gyula Digitális Jog- és Államtudományi 
Szakkollégiumba is. Másodévesen felkérést kaptam, hogy legyek az egyetem mellet 
működő Német Jogi Centrum vezetői asszisztense, azóta segítem a kurzus szervezési 
feladatait. Számos helyi és országos versenyen szerepeltem, ahol helyezéseket értem el, 
különdíjat kaptam. Legemlékezetesebb élményem, a már említett Manfred Lachs Moot 
Court Nemzetközi Perbeszédverseny, ahol Magyarország képviseletében szerepelhettünk 
egy neves bírói kar előtt. OTDK dolgozatom címe A médiamegosztó portálok terrorista 
tartalmaival szembeni fellépés külföldi és hazai jogi eszköztára, mellyel elnyertem a Nemzeti 



Média- és Hírközlési Hatóság ösztöndíját. Hálás vagyok érte, hogy eddig háromszor 
részesültem Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban és kétszer évfolyamelső lettem. 
 
Néhány szó magadról: 
Úgy érzem, hogy számomra megfelelő hivatást választottam, különösen az ügyvédi pálya 
és a cégjog érdekel, ezzel a területtel szeretnék foglalkozni az egyetem után. Emellett a 
pszichológiát is szeretném folytatni, nagy motivációt érzek magamban, hogy segítsek 
másoknak. Szerencsére mindkét tudományterület lehetőséget ad erre, más-más módon. 
Szívesen foglalkoznék azzal, hogy kissé más megvilágításba helyezzek olyan jogi 
problémákat, melyeknek jelentős társadalmi, egyéni hatásuk van. Bízom benne, hogy lesz 
erre lehetőségem. 
Nagyon szeretek utazni, terveim között szerepel a külföldi tapasztalatszerzés lehetősége 
is. Érdekel a fotózás, a kirándulás, a kulturális programok és koncertek, nagyon szeretem 
az olasz ételeket és a latin zenét. 
  



NAGY NIKOLETT ANNA 
 
Születés helye, ideje: Sárvár, 2000. 12. 12. 
 
Állandó lakhely: Vámoscsalád 
 
Tagság státusza: bentlakó tag 
 
Tagság kezdete: 2021. február 
 
 

 
Szakkurzusok: 
Még nem vettem részt szakkurzuson. 
 
Nyelvtudás: 
Gimnáziumi éveim alatt német nyelvből középfokú, „C” típusú nyelvvizsgát szereztem, 
emellett angolt és latint is tanultam. 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Második évfolyamos hallgatóként még nem alakult ki bennem tisztán a kép, hogy mivel 
szeretnék foglalkozni, a büntetőjog és a nemzetközi jog egyaránt felkeltette a figyelmem, 
így ezek irányába szeretnék orientálódni a továbbiakban és mélyebben tanulmányozni 
ezen területeket. 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
2019 szeptembere óta a Szent László Katolikus Szakkollégium tagja vagyok. Ugyanezen 
év decemberében részt vettem a Jogtörténeti tanszék által rendezett You Májt Win 
alkotmánytörténeti versenyen, ahol 7. helyezést értem el. 2020 őszi szemeszterében 
beléptem az ELSA Győr Egyesületbe, jelenleg a titkári pozícióhoz tartozó feladatokat 
látom el. A 2021-es OTDK-n opponensi feladatot látok el. A Batthyány Szakkollégiumba 
2021 tavaszi szemeszterében nyertem felvételt, jelenleg a Tudományos Tevékenységért 
Felelős Munkacsoport tagja vagyok. 
 
Néhány szó magadról: 
Mindig nagy szerepet játszott az életemben a zene: furulyázni, gitározni is tanultam, illetve 
több zenei versenyen is sikeresen szerepeltem. A családommal rendszeresen kirándulunk, 
néha minden cél nélkül- csak a térképet felcsapva. Szeretek olvasni, főleg a kosztümös 
regények állnak hozzám a legközelebb. Emellett szívesen sütök- főzök, nem félek 
kipróbálni akár új, akár saját recepteket sem.  
  



NÉHER DÓRA 
 
Születés helye, ideje: Sárvár, 1996. 05. 23. 
 
Állandó lakhely: Sárvár 
 
Tagság státusza: bentlakó tag 
 
Tagság kezdete: 2019. szeptember 
 

 
Szakkurzusok: 

− dr. Torják Norbert: A közigazgatási jog gyakorlati vonatkozásai 

− dr. Trenyisán Máté: Munkajogi szakkurzus 
 
Nyelvtudás: 
Német nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezem, melyet még a 
gimnáziumi évek alatt szereztem meg. 
Angol nyelvből társalgási szinten beszélek és a jövőben szeretném angoltudásomat 
tovább fejleszteni és belőle nyelvvizsgát tenni. 
Terveim között szerepel az olasz nyelv elsajátítása is. 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Egyetemi tanulmányaim során leginkább a bűnügyi tudományok és a közigazgatási jog 
keltette fel az érdeklődésemet.  
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
2018. júniusban diplomáztam az egyetemen Igazságügyi igazgatás alapszakon, majd 2018 
szeptemberében kezdtem meg tanulmányaimat jogász szakon. 
2019. szeptember óta vagyok a Batthyány Lajos Szakkollégium tagja. 2021. március óta a 
Szakkollégium Tudományos Munkacsoportjában tevékenykedem. 
A szakkollégium által kiadott Diskurzus című tudományos folyóirat 2020. évi I. számában 
publikációm jelent meg „A kábítószerrel visszaélés contra állami büntetőigény, különös 
tekintettel a pszichoaktív szerek problémakörére” címmel. 
A szakkollégium által szervezett rendezvények, előadások, szakkurzusok keretében 
számos nagyon hasznos ismerettel gazdagodtam. 
2020. február óta az ELSA Győr Egyesületi tag vagyok. 
2020. szeptember óta a Bűnügyi Tudományok Tanszék demonstrátora vagyok és 
igyekszem segíteni a Tanszék munkáját. 
2020. november 6.-án a TDK helyi fordulóján a Bűnügyi Tudományok szekcióban „A 
jogi személyek büntetőjogi megfelelésének aktuális kérdései” címet viselő 
kutatómunkámmal 3. helyezést értem el. 2021. április 15-én az OTDK-n mérettetem meg 
magam dolgozatommal. 
 
Néhány szó magadról: 
Szabadidőmet legszívesebben a családommal és a barátaimmal töltöm. Szeretek 
történelmi témájú filmeket nézni, illetve pszichológiai vagy divattörténelemmel 

 



kapcsolatos könyveket olvasni. Gyerekkorom óta fontos szerepet játszik az életemben a 
sport. Évekig kézilabdáztam, majd társastáncoltam, és jelenleg is igyekszem beiktatni 
minél több mozgást a hétköznapokba.  
Nagyon szeretek utazni, a világot felfedezni, így bakancslistás céljaim között szerepel 
minél több helyre eljutni. 
  



NÉMETH BOTOND 
 
Születés helye, ideje: Sopron, 1997. 04. 29 
 
Állandó lakhely: Sopron 
 
Tagság státusza: külsős tag 
 
Tagság kezdete: 2021. február 
 
 

 
Nyelvtudás: 
Angol és német középfokú nyelvvizsgával rendelkezem. 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör:  
Magánjogi beállítottságú vagyok, a polgári jog és a munkajog világa érdekel a legjobban, 
viszont nyitok a nemzetközi jog és a politikatudományok irányába is. 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
Másodévesként csatlakoztam az ELSA Győr Egyesülthez, 2020. szeptemberétől kezdve 
pedig marketingért felelős alelnöki pozíciót töltök be az egyesületnél. 
 
Néhány szó magadról: 
A kötelező olvasmányok mellett is próbálok időt szentelni olvasásra, filmezésre, 
barátokkal való kikapcsolódásra. Sportszerető embernek tartom magam. Ha időm engedi, 
űzőm is (futball, kosárlabda, úszás, darts), de sokszor csak egy átvirrasztott este marad a 
barátokkal néhány amerikai foci mérkőzés erejéig. Ezen kívül érdekel a politika is, nem 
tartom elképzelhetetlennek, hogy a jövőben ilyen téren is kipróbáljam magam. 
  



PAP REGINA 
 
Születés helye, ideje: Győr, 1997. 08. 09. 
 
Állandó lakhely: Győr 
 
Tagság státusza: külsős tag 
 
Tagság kezdete: 2019 
 

 
Szakkurzusok: 
Első szakkurzusom a 2020/21. tanév első félévében volt dr. Vajda Edit bí-rónőnél 
Büntető-eljárás témában. Arra tekintettel, hogy ez a kurzus volt az minden héten, amit a 
leginkább vártam, a második félévben Büntetőjog szakkurzust választottam a bírónőnél. 
 
Nyelvtudás: 
Angol középfokú nyelvvizsgával rendelkezem. 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Érdeklődési köröm az első szakkurzusom alkalmával teljesen megváltozott. Az első 3 év 
egyetemi tanulmányaim alatt a Polgári jog állt hozzám közel és ügyvédnek készültem, 
azonban amikor dr. Vajda Editnek köszönhetően a győri Ítélőtábla dísztermében az 
ügyész helyét elfoglalhattam teljesen megváltoztak az ezzel kapcsolatos érzéseim és úgy 
éreztem, hogy ez lesz az én helyem. Így azóta a Büntetőjog, Büntető eljárásjog érdekel, 
illetve az ügyészi pálya. 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
A 2021. évi OTDK-n opponensként vettem részt. 
 
Néhány szó magadról: 
Szabadidőmben a leginkább főzni és sütni szeretek a családom legnagyobb örömére, 
illetve olvasni. Nagyon sok pszichológiai témájú könyvet olvastam és sok vár az olvasásra. 
Ezen könyvek tanulmányozása során ébredtem rá, hogy nagyon érdekelnek a mentális 
betegségek és az, hogy egy mentális betegségben szenvedő elkövető fejében mi zajlik a 
bűncselekmény elkövetése során, valamint, hogy az mennyire befolyásolta. Ezzel 
kapcsolatban kezdtem idén kutatási munkámat, melynek eredményeképpen remélhetőleg 
a szakdolgozatom fog kikerekedni. 
  



POKORNYI BARBARA 
 
Születés helye, ideje: Győr, 1999. 08. 25. 
 
Állandó lakhely: Győrújbarát 
 
Tagság státusza: külsős tag 
 
Tagság kezdete: 2021.02.17. 
 

 
Szakkurzusok: 
Nemrég lettem szakkollégiumi tag, így sajnos a jelenlegi járványhelyzet megnehezíti a 
beilleszkedést és a távolléti oktatás miatt nem tudtam még szakkurzuson részt venni, de 
alig várom, hogy a jövőben ezek által bővíthessem a tudásom. 
 
Nyelvtudás: 
2018. 05. 18-án, még gimnazistaként Deutsches Sprachdiplom der 
Kultusministerkonferenz – Zweite Stufe nyelvvizsgán felsőfokú (C1), komplex német 
nyelvvizsgabizonyítványt szereztem. 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Harmadéves jogász szakos hallgatóként úgy éreztem, hogy az elméleti képzés mellett már 
a gyakorlatban is szereznék tapasztalatokat ezért egy győri ügyvéd mellett kezdtem el 
gyakornokként dolgozni. Itt leginkább polgári jogi ismereteimet kamatoztathatom és 
gyarapíthatom, így a későbbiekben ezzel a jogterülettel szívesen foglalkoznék. 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
Már két éve vagyok a Hallgatói Önkormányzat aktív tagja, mellyel karöltve próbálom 
színesebbé tenni az egyetemi éveket. Valamint a Szakkollégium Rendezvényszervezésért 
és Emberi Erőforrásokért Felelős Munkacsoportjának tagjaként nagyon várom már a 
közös munkát és a programokat. 
 
Néhány szó magamról: 
Nagyon vidám, barátságos és nyitott személyiségnek tartom magam. Mindig törekszem a 
pontosságra és igényességre. Kreativitás és pozitív hozzáállás jellemez. Fontos számomra 
a közösség és az új kapcsolatok építése.  
  

 



PREISINGER NIKOLETTA 
 
Születés helye, ideje: Szombathely, 1997. 05. 08. 
 
Állandó lakhely: Hegyhátsál 
 
Tagság státusza: belsős tag 
 
Tagság kezdete: 2019. szeptember 
 

 
Szakkurzusok: 

− Dr. Trenyisán Máté: Munkajogi szakkurzus 

− Dr. Torják Norbert: Közigazgatási jogi szakkurzus 
 
Nyelvtudás: 
Német nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezem, továbbá jelenleg dolgozom az 
angol nyelvtudásom fejlesztésén is. 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
2018 nyarán végeztem a karon igazságügyi igazgatás szakon, majd ezt követően 
folytattam a tanulmányaimat jogász képzésen. 
Tudományos érdeklődési köröm a nemzetközi jog és a polgári jog felé irányul. Az 
évfolyamdolgozatomat, valamint a TDK-ra készített pályamunkámat nemzetközi jogi 
témában készítettem. 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
A tanulmányaim mellett az egyetem kínálta lehetőségekből is igyekszem kivenni a részem. 
2019 óta vagyok tagja a Szakkollégiumnak és az ELSA-nak, a Szakkollégiumon belül 
pedig a Tudományos Munkacsoportnak. 
A Nemzetközi és Európai Jogi Tanszéken demonstrátorként tevékenykedem. 
A 2020/21-es tanév őszi félévében részt vettem a helyi Tudományos Diákköri 
Konferencián „A gyermek jogairól szóló egyezmény magyarországi érvényesülése: 
lehetséges fejlődési irányok” című pályamunkával, mellyel jogosultságot szereztem a 
XXXV. OTDK-n való indulásra. 
 
Néhány szó magadról: 
Fontosnak tartom, hogy a tanulás mellett időt szakítsak olyan tevékenységekre is, amelyek 
kikapcsolódást és feltöltődést nyújtanak a mindennapokban. Szabadidőmet 
legszívesebben családom és a barátaim körében töltöm. Szeretek kirándulni, utazni, új 
helyeket megismerni. Meghatározó szerepet játszik az életemben a sport, évekig 
táncoltam, valamint hobbi szinten lovagolok. A lovak iránti szeretet kitartásra, fegyelemre 
és türelemre tanított, úgy gondolom ezeket a tulajdonságokat az élet minden területén 
hasznosítani tudom. 
  



SENVICZKI ÁKOS 
 
Születés helye, ideje: Szombathely, 1997. 05. 10. 
 
Állandó lakhely: Szombathely 
 
Tagság státusza: bentlakó tag 
 
Tagság kezdete: 2018. február 
 
 

Szakkurzusok: 

− Dr. Vajda Edit: Büntetőjogi szakkurzus 
 

Nyelvtudás: Angol C1, Német C1 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Elsősorban a büntetőjog és büntetőeljárásjog érdekel, de a nemzetközi jogot is 
megszerettem az évek alatt. A polgári jog területéről az öröklési jog az a terület, ami 
kifejezetten tetszett.  
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
A szakkollégium Tudományos Tevékenységekért Felelős Munkacsoportjának vagyok a 
tagja, emellett a Hallgatói Önkormányzat megbízott hallgatói képviselője is vagyok, illetve 
az ELSA Győr Egyesület Pénzügyi Tevékenységekért Felelős Alelnöke vagyok. 
 
Néhány szó magadról: 
Középiskolás éveim vége felé döntöttem el, hogy jogra jelentkezek, mivel nyári 
diákmunka keretében a Siófoki Rendőrkapitányságon dolgoztam tolmácsként, és a 
büntetőjog felkeltette az érdeklődésemet. Tervem, hogy a diploma megszerzése után a 
bíróságon helyezkedjek el és egy nap majd bíró legyek. 
Szabadidőmben szeretek futni, GTA-zni, és különböző egyetemi rendezvényeken részt 
venni, de sajnos az egyetemi éveim végén a koronavírus-járvány miatt ezek elmaradtak. 
 
  



SZABÓ BERNADETT 
 
Születési helye, ideje: Sopron, 2000. 09. 30. 
 
Állandó lakhely: Sopron 
 
Tagság státusza: külsős tag 
 
Tagság kezdete: 2021. február 
 

 
Nyelvtudás: 
Angol középfokú komplex nyelvvizsgával rendelkezem, illetve terveim között szerepel a 
német nyelvvizsga is. 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Egyetemi tanulmányaim megkezdése előtt érdeklődésem a politikára korlátozódott, 
azonban az első félévet magam mögött hagyva az ügyvédi pálya került hozzám a 
legközelebb, ezen belül is a büntetőjog területe keltette fel az érdeklődésemet. 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
Egyetemi éveimet a pandémiás időszakban kezdtem meg, így a lehetőségeket tekintve 
számos akadályba ütköztem. Igyekszem ezt az időszakot kihasználni arra, hogy a lehető 
legtöbbet hozzam ki önmagamból és minél átfogóbb ismeretekre tegyek szert. Remélem, 
hogy az így megszerzett tudást minél hamarabb tudom kamatoztatni a szakkollégium által 
nyújtott lehetőségeknek köszönhetően, főleg azért, hogy ne csak kapjak, de adjak is. 
 
Néhány szó magadról: 
Általános iskolás koromban számos amerikai nyomozós sorozat ejtett rabul, azon belül 
is a bírói kalapács volt a kedvencem, így egészen innentől kezdve érdekel a jogi pálya. 
Jelenleg első éves jogász hallgató vagyok. Szeretek főzni, rajzolni és egy kicsit mindent, 
amiben szabadjára engedhetem a képzelőerőmet. Ezenkívül többek között 
szabadidőmben sorozatot nézek, futok, kosarazok, UNO-zok - persze a saját 
szabályaimmal - és játszom, illetve tanítgatom a kiskutyámat. 



SZABÓ LÍVIA 
 
Születés helye, ideje: Nyíregyháza, 1997. 05. 07. 
 
Állandó lakhely: Győr 
 
Tagság státusza: külsős tag 
 
Tagság kezdete: 2017. február 
 
 

Szakkurzusok: 

− 2017/2018 Büntetőjog Szakkurzus 

− 2018/2019 Polgári Jogi Jogeset-kidolgozó Munkacsoport 

− 2020/2021 Munkajogi Szakkurzus 
 
Nyelvtudás:  
Német nyelvből felsőfokú, angol nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezem. 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Polgári jog, Kereskedelmi jog, Munkajog 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
A Szakkollégium híre már Bodajk-Balinkán, a Gólyatáborban elért, nem volt kérdés, hogy 
amint lehetőségem lesz rá, taggá szeretnék majd válni. 2017 februárjában ez sikeresen 
meg is valósult, mentoráltként részt vettem a Mentorprogramban, a következő években 
pedig már mentorként adhattam át azt a sok segítséget és tapasztalatot fiatal hallgatóknak, 
amit egykor én is kaptam. A Tudományos Tevékenységért Felelős Munkacsoport tagjává 
és titkárává választottak, 2017-től kezdődően a Diskurzus című folyóirat 
olvasószerkesztője lettem, 2019-ben pedig az Optimi Nostri kiadványsorozat 
olvasószerkesztői feladatait láttam el. 2019-től a Szakkollégium főtitkáraként 
tevékenykedtem. Több ízben vettem részt a Szakkollégium által szervezett Hallgatói 
Konferencián, ahol TDK dolgozatomat prezentálhattam. 
Szakkollégiumi tevékenységeim mellett a Jogtörténeti Tanszék demonstrátora voltam 4 
féléven keresztül, majd a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék munkáját segíthettem 
demonstrátorként, szintén 4 féléven keresztül. Utóbbi keretein belül részt vettem a FIEK 
Kutatócsoport munkájában is, mely az autonóm gépjárművek egyes jogi kérdéseivel 
foglalkozott. Az ELSA Győr Egyesület tagja, majd 2017-től a STEP Programért felelős 
alelnöki tisztségviselője lettem. Az Egyesület keretében számos programot szerveztünk a 
hallgatóknak, többek között a bécsi ENSZ Központ látogatását is. A Hallgatói 
Önkormányzat megbízott hallgatói képviselője voltam több féléven keresztül. 
A Karon működő Német Jogi Centrum 2 éves képzésére már elsőévesként jelentkeztem, 
ennek köszönhetően a kurzus abszolválását követően, 2018-ban kisdiplomát szereztem. 
Publikációim jelentek meg többek között a Diskurzus című folyóiratban, a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság oldalán, valamint a Dr. habil. Mezei Péter PhD által vezetett 
Copy21 blogban. 



Szívesen vettem részt különböző versenyeken, több jogterületet érintően. 2018-ban a 
helyi TMDK fordulón Magánjogi Szekcióban jogosultságot szereztem a XXXIV. 
OTDK-ra, ahol Polgári Jog Tagozatban az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
Különdíját nyertem el. 2019-ben a helyi TMDK fordulón a Legújabb Jogi Kihívások 
Szekcióban I. helyezést, majd 2020-ban szintén a helyi fordulón II. helyezést értem el, 
melynek köszönhetően két dolgozattal vehettem részt a XXXV. OTDK-n (mely 
rendhagyó módon, online került megrendezésre). 2019-ben az Országos Büntetőjogi 
Perbeszédversenyen védő kategóriában II. helyezést sikerült elérnem, ezt megelőzően a 
helyi fordulón I. helyezést értem el. A Kolozsvárott megrendezésre kerülő Sapientia 
Polgári Jogi Jogesetmegoldó verseny II. helyezést értünk el, Csapatban. A XVI. Országos 
Munkajogi Perbeszédversenyen egyéniben a legjobb bírónak járó díjat ítélték nekem, 
Csapatban I. helyezést sikerült elérnünk. A helyi Munkajogi Perbeszédversenyen III. 
helyezést, a szegedi Ember-Gép-Jog 2.0 országos hallgatói koncepcióversenyen II. 
helyezést sikerült elérnem. 2018-ban Évfolyamelsőként végeztem, elismerő oklevélben 
részesültem. A Kazinczyról elnevezett „Szép magyar beszéd” versenyen I. helyezést 
értem el, ennek köszönhetően kvalifikáltam magam az országos fordulóra, Esztergomba, 
ahol Kazinczy-érmet nyertem. Szegeden részt vettem a XI. Országos Polgári Anyagi Jogi, 
Perszimulációs és Activity Versenyen. 2019-ben előadóként vettem részt a III. Változó 
világ, változó társadalom interdiszciplináris hallgatói konferencián, az ELTE-PPK 
szervezésében. Mindezeknek köszönhetően 2017-ben és 2019-ben Dékáni Dicséretben 
részesültem.  
Számos ösztöndíjat sikeresen megpályáztam, ennek eredményeképp valamennyi félévben 
elnyertem az Igazságügyi Minisztérium Kiválósági Jogászösztöndíját, továbbá többek 
között Universitas Hallgatói Ösztöndíjban, Alapítványi Ösztöndíjban, NMHH által 
nyújtott OTDK Díj-ban, Kiemelkedő Kulturális és Sport Ösztöndíjban, 2021-ben pedig 
a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány Hallgatói Ösztöndíjában részesültem. 
Mind a tudományos, mind pedig a közéleti tevékenységeim során aktivitásra törekedtem, 
örömmel vettem részt az említett megmérettetéseken, illetve járultam hozzá a közösség 
építéséhez. Ennek köszönhetően valamennyi lehetséges évben sikerült elnyernem a 
Köztársasági Ösztöndíjat, amiért rendkívül hálás vagyok. 
Végezetül hálás vagyok a Szakkollégiumnak, minden Tagjának, Vezetőjének, értékes 
dolgokat viszek magammal. 
 
Néhány szó magadról: 
Kitartás, alázat, maximalizmus – talán ezek a szavak a legkifejezőbbek, ha tömören 
jellemezni szeretném magam. Alapvetően egy életvidám, aktív, újdonságra nyitott 
embernek tartom magam, aki szeret újat tanulni, ugyanakkor szívesen adja át a 
megszerzett tudását, tapasztalatait másoknak, hiszen hálás mindazért, amit egykor neki is 
a „tarisznyájába tettek”.  
Mit szeretek szabadidőmben csinálni? Nos, egyszer egy kedves ismerősöm azt kérdezte: 
„Lívi, neked mint kívülálló, mi a véleményed a szabadidőről?” Jót mosolyogtam ezen 
természetesen, de be kell látni, van valóságalapja. Szeretem feszegetni a határaimat, 
megmérettetni magam, jelen lenni. Emellett persze a lazítás is hangsúlyos szerepet kapott 
és kap is mind a mai napig az életemben…egy jó bor, egy kellemes séta a naplementében, 
vagy akár egy izgalmas röpi meccs a barátokkal - elengedhetetlen. 
A sport az életem részét képezi egészen kiskorom óta – táncoltam közel 13 évig -, és ezt 
az Egyetemen is kamatoztattam, amennyire lehetetett. Eltérő sportágakban bár, de 



szívesen vettem részt különböző eseményeken. A szegedi Jurista Kupán sárkányhajóban 
az első helyet sikerült elhoznunk, emellett röplabdában is lehetőségem nyílt erősíteni az 
egyetemi csapatot.  
Szeretek a családommal, barátokkal minőségi időt tölteni, új élményeket szerezni. 
Szaktársainkkal kedvenc jelmondatunk az első évekből: „ha szerda, akkor Lapos!”. 
Számtalanszor gyűltünk össze egymásnál egy-egy este, és szereztünk felejthetetlen 
emlékeket. 
Összességében úgy gondolom, meg kell találni az arany középutat – bármennyire is 
közhelyes kifejezés – amikor dolog van, akkor igenis 100%-os fókusszal arra 
koncentrálni, máskor pedig csak élvezni az életet.  
Az, hogy valaki BLSZK-s legyen, úgy gondolom, legalább annyira elengedhetetlen 
velejárója az egyetemi éveknek, mint egy jó szerda esti Üveges. 



SZABÓ ORSOLYA ESZTER 
 
Születés helye, ideje: Csorna, 1999. 09. 18. 
 
Állandó lakhely: Győr 
 
Tagság státusza: külsős tag 
 
Tagság kezdete: 2019. február 
 

 
Szakkurzusok: 

− Dr. Vajda Edit: Büntető eljárásjogi szakkurzus (több alkalommal) 
 

Nyelvtudás: 
Német nyelvből „DSD” C1 szintű komplex, míg angol nyelvből „LanguageCert” B2 
szintű komplex nyelvvizsgával rendelkezem, mely nyelveket aktívan használom a 
hétköznapokban is, illetve a jövőben szeretnék legalább egy nyelvből szaknyelvi 
nyelvvizsgát is abszolválni. 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Jelenleg a büntető-és nemzetközi jog azok a jogterületek, melyek leginkább érdekelnek, 
illetve elképzelhetőnek tartom, hogy a későbbiekben hivatásszerűen is ezekkel 
foglalkozzam. 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
2018 szeptembere óta tagja vagyok a Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar Hallgatói 
Önkormányzatának megbízott hallgatói képviselőként. 
Ezen túlmenően 2018 szeptembere óta tagként, majd 2019 februárja óta a Rendezvények 
és konferenciák szervezéséért felelős alelnöki tisztségben látom el feladataimat az ELSA 
Győr Egyesületben. 
2019 februárja óta tagként, majd 2020 februárja óta a Tudományos Tevékenységért 
felelős szakkollégiumi munkacsoportban tevékenykedem. 
2020. február és június között volt lehetőségem ERASMUS ösztöndíjjal a Grazi Karl 
Franzens Universität jogi karán egy szemesztert elvégezni párhuzamosan itthoni 
tanulmányaimmal, mely során számtalan remek lehetőségre, illetve tapasztalatra tettem 
szert. 
 
Néhány szó magadról: 
Szabó Orsolya, harmadéves joghallgató vagyok a Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi 
Karon. Igyekszem az egyetem által biztosított lehetőségeket a lehető legjobban 
kihasználni, legyen szó akár tudományos, akár közösségformáló tevékenységekről. Úgy 
gondolom, hogy ezen lehetőségek által van alkalmunk a fejlődésre és arra, hogy a 
legkülönfélébb területeken értékes tapasztalatokra tehessünk szert. 
Szabadidőmet szívesen töltöm a családommal, illetve barátaimmal. 
  

Kép 



SZABÓ TAMÁS 
 
Születés helye, ideje: Kaposvár, 1998. 06. 21. 
 
Állandó lakhely: Zalaegerszeg 
 
Tagság státusza: bentlakó tag 
 
Tagság kezdete: 2018. február 
 
 

Szakkurzusok: 

− Közigazgatási jogi Szakkurzus (2020/21) 

− Munkajogi Szakkurzus (2019/20) 
 
Nyelvtudás: 
Angol nyelvből C típusú B2-es nyelvvizsgát szereztem 2016-ban, ezt követően latin 
nyelvből az emelt érettségivel C típusú B2-es nyelvvizsgát nyertem. Előbbi nyelvből 
magabiztosan beszélek és írok minden szituációban. További terveim között szerepel a 
francia vagy olasz nyelv elsajátítása egy jövőbeni külföldi tanulmányok keretein belül 
együtt, a kultúra megismerésével. 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Míg korábban a közigazgatási jog és gyakorlata ragadott el, addig mostanra a magánjog 
varázsát láttam meg a társasági jogban. A cégjog, és a vállalatok biztos jogi környezetének 
a megteremtése érdekel igazán, ezekben a későbbiekben a katedrán és a praxisban is 
szeretnék elmélyülni. Harmadik éve vagyok demonstrátor az Alkotmányjogi tanszéken, 
ezt a meghatározó közjogi területet is sajátomnak érzem. További terveim között szerepel 
az olyan „egzotikus” jogterületek megismerése, mint a vadászati jog, és az alkoholkultúra 
jogi vonatkozásai. 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
Egyetemünkön több versenyen is elindultam és jó eredménnyel végeztem. A 
lényegesebbek közül, a Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition 2019-ben az 
első fordulóig jutottam, az Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó csapatversenyen 
képviseltem a kart, és a DLA Piper Lawyer for a Day 2020 versenyen második fordulóig 
jutottam. Igyekszem minden hasonló, versenylehetőséggel élni. Néhány hét múlva a 35. 
OTDK-n fogok szerepelni, a sikeres őszi helyi TDK után, a „3D-nyomtatott fegyverek a jog 
nézőpontjából” című dolgozatommal. Valahol erre is készülve, a 34. OTDK-n képviseltem 
a kart, mint opponens két szekcióban is. Szerkesztési fázisban van jelenleg, egy következő 
TDK-dolgozat, illetve egy Diskurzus cikkem megjelenése is várható a közeljövőben. 
A SZE DFK Hallgatói Önkormányzatában már negyedik éve tevékenykedem mint 
megválasztott hallgatói képviselő, amely során rengeteg problémát tudtam megoldani a 
hallgatói életben, és még több rendezvényen láttam el kisebb és nagyobb szervezői 
feladatokat, amire nagyon büszke vagyok. Kiemelném a II. Jurista-kupát, ahol 
marketingért felelős főszervező lehettem, valamint a Gólyaheteket, ahol utóbbi 
alkalommal csapatvezető voltam. 



Lehetőségem volt a győri ELSA egyesületben másfél évig pénzügyi titkári feladatokat is 
ellátni. 
A Moór Gyula Digitális Szakkollégiumban tagi státuszom van, mivel úgy gondolom, hogy 
egy jövőre és digitalizációra nyitott közösség, a jövőben nagy hasznomra válik, talán a 
Széchenyi hírnevét is tudom öregbíteni. Ebben a műhelyben tervezek kutatóutakat, 
valamint néhány publikációt is megjelentetni. Tagja vagyok az egyetemi Sportirodának is, 
ahol a sportolói vénám tud kiteljesedni. 
A Batthyány Lajos Szakkollégiumban tagi státuszom már 2018. februárja óta tart, és 
szerencsémre a Rendezvényszervezéséért és reprezentációért felelős munkacsoport 
titkára is jómagam vagyok. Utóbbi tevékenységem során a közösségi programokat 
szervezem és felelős vagyok a szakkollégium megjelenéséért, hírnevéért is, ahogy a 
szakkollégiumi pénztárt is én kezelem. Volt szerencsém két alkalommal is előadást tartani 
a történelem érettségi-felkészítőn. Immár harmadik éve mentorálom az elsőéves 
hallgatókat a szakkollégiumi mentorprogram keretein belül, amit mindig nagy 
lelkesedéssel és sok tanáccsal végzek. Továbbá tagja vagyok a BLSZK felvételi 
bizottságnak.  
Előadó voltam a 2020. őszi XVI. Hallgatói Konferencián, előadásom a 3D nyomtatott 
fegyverek jogi megítélésével, engedélyezésével foglalkozott. Fontos tevékenységemnek tartom 
azokat, amelyeket a demonstrátori munkám során ellátok. Az Alkotmányjogi tanszékén 
a harmadik éve segítek az oktatási ügyekben. Kiemelem a Winter Seminar konferenciát, 
aholis Smuk Péter professzor úr mellett szervezhettem az eseményt teljeskörűen már két 
alkalommal, a külföldi hallgatok számára. Az APT tanszéken hozzájárultam Phd-
konferenciákhoz és fordítói munkám is volt már a három évem alatt. Megemlítem, hogy 
a győri Kormányhivatalban szereztem tapasztalatot az egy hónapos gyakornoki időm 
alatt, jelenleg pedig cégjogi-gazdasági jogi ügyvédi irodában dolgozom. Végezetül, eleddig 
alkalmasnak találtattam számos ösztöndíjra az Igazságügyi Minisztériumtól, illetve a Deák 
Ferenc Alapítványtól. 
 
Néhány szó magadról: 
Az előzőekben említettem aktivitásaim mellett is jut időm olyan fontos programokra, 
amiket többnyire a barátaimmal, hozzátartozóimmal töltök. Nagyon szeretek sportolni, 
8 évig komolyabb szinten és eredményekkel röplabdáztam Kaposváron, a sportág hazai 
fellegvárában azonban manapság a kosárlabdáért rajongok. Egyébként is közel áll hozzám 
a sportélet, különösen a labdás csapatsportok. Barátaim lelőhetetlennek ismernek, mivel 
nem tudok egyhelyben ülni, az unatkozás szerintem káros is az egészségemre. Egyúttal 
mindig nyitott vagyok új programokra és elfoglaltságokra, legújabb érdeklődésem a főzés. 
Mostanában teljesedek ki az utazásban, amit rövidebb távon autóval (a jogosítvány tavalyi 
félévi megszerzése után), hosszabb távon pedig repülővel teljesítek, imádok új kultúrákat, 
és tájakat megismerni. A jövőben tervezek még vadászvizsgát tenni, fontosnak tartom a 
hétköznapokból való kiszakadást. Magamat egy maximalista, vezető alkatnak és vidám 
embernek tartom, szeretek emberek között lenni és állandóan foglalatoskodni valamivel. 
Szeretem a kihívásokat és problémamegoldó jellemnek tartom magam.  
Lezárásképpen, egyfajta ars poetica-ként az alábbi idézettel zárom a bemutatkozásomat: 

„Potest ex casa vir magnus exire.”  
Seneca 

 
  



SZENDI ALINA 
 
Születés helye, ideje: Budapest, 2000. 08. 27. 
 
Állandó lakhely: Tata 
 
Tagság státusza: bentlakó tag 
 
Tagság kezdete: 2021. február 
 

 
Nyelvtudás: angol B2 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör:  
Még nem alakult ki. 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
A szakkollégiumi Rendezvényszervezésért és Emberi Erőforrásokért Felelős 
Munkacsoportnak vagyok tajga. 
 
Néhány szó magadról: 
2020. szeptemberében kezdtem az egyetemen, jogász képzés keretei között. Bár túl sok 
mindent megtapasztalni nem volt lehetőségem (és a szakkolinak is csak rövid ideje vagyok 
tagja), úgy érzem jó helyen vagyok és rengeteg lehetőség vár még rám a következő pár 
évben. Jelenleg az ügyvédi vonal, azon belül is a büntetőjog irányába húz a szívem, de 
nyitott vagyok a többi lehetséges munkairány felé is. Szabad perceimet olvasással, 
táncolással és a barátaimmal szoktam tölteni. 
  



TÓTH DORINA ANNA 
 
Születés helye, ideje: Szombathely, 2000. 03. 13. 
 
Állandó lakhely: Szombathely 
 
Tagság státusza: bentlakó tag 
 
Tagság kezdete: 2021. február 
 

 
Szakkurzusok: 

− büntetőjogi szakkurzus 
 
Nyelvtudás: 
Angol és német nyelvből szereztem középszintű nyelvvizsgát. 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Még nem tudom pontosan melyik irányban és hol képzelem el magam a jövőben, de a 
nemzetközi jog és jogtörténet területét érdekesnek találom. 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
Tervezek indulni a TDK-n és igyekszem a lehető legtöbbet kihozni az egyetemi éveimből, 
amik úgy érzem, a szakkollégiummal kezdődnek el csak igazán. 
 
Néhány szó magadról: 
Imádok olvasni, a klasszikus regények és versek a kedvenceim, de bármilyen műfajt 
szívesen felfedezek, ami a kezeim közé kerül. Emellett lovagolok és ha időm engedi, 
túrázok a barátaimmal vagy a családommal. 
  



UDVARDI ESZTER 
 
Születés helye, ideje: Győr, 1996. 04. 12. 
 
Állandó lakhely: Győr 
 
Tagság státusza: külsős tag 
 
Tagság kezdete: 2019. szeptember 
 
 

 
Szakkurzusok: 

− Munkajogi szakkurzus 

− Közigazgatási jogi szakkurzus 
 
Nyelvtudás: 
Angol – középfok 
Német - középhaladó 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
EU jog, munkajog, büntetőjog 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
TDK dolgozat készítés a következő TDK-ra. 
 
Néhány szó magadról: 
Hatodik éve járok a Széchenyi István Egyetemre, ugyanis a jogász szak előtt már 
elvégeztem az Igazságügyi igazgatási képzést, amely alatt megszerettem magát az 
egyetemet, illetve a jogi képzést is, ezért döntöttem ennek a szaknak az elvégzése mellett 
is. A jövőre vonatkozó konkrét elképzelésem még nincs, nyitott vagyok bármelyik jogi 
terület felé. 
Szabadidőmben szívesen sportolok és kirándulok, illetve imádok utazni is, így minél 
többször megpróbálok lehetőséget teremteni rá. 
  

Kép 



VÁGI KATA FRANCISKA 
 
Születés helye, ideje: Győr, 1995. 11. 14. 
 
Állandó lakhely: Győr 
 
Tagság státusza: külsős tag 
 
Tagság kezdete: 2019. február 
 

 
Szakkurzusok: 

− Dr. Vajda Edit: Büntetőjogi szakkurzus (több alkalommal) 
 
Nyelvtudás: 
Angol felsőfokú C1 komplex 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Érdeklődésem középpontjában a büntetőjogi tanulmányok állnak, célom a diploma 
megszerzése után is ez a terület. Jelenleg több, a büntetőjog tárgykörébe tartozó témában 
végzek kutatást. 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
2019-ben kaptam lehetőséget arra, hogy csatlakozzak a szakkollégiumi közösséghez. 
Tagságom ideje alatt számos egyetemi rendezvényen és konferencián vettem részt, ahol 
jeles előadók a jog különböző oldalait ismertették meg velem és társaimmal. 
Tanulmányaim első felében az ELSA Győr tagjaként, majd a Szakkollégium 
Rendezvényszervezésért és Emberi Erőforrásokért Felelős Munkacsoport tagjaként 
igyekszem aktív szerepet vállalni a közösség munkájában. 
Tagságom során segédkeztem a Munkajogi Perbeszédverseny lebonyolításában, valamint 
fiatalabb hallgatótársam mentorálását is igyekeztem megfelelően ellátni. Nagy örömömre 
szolgál, hogy élhetek a Diskurzus c. folyóirat keretein belüli publikációs lehetőséggel, 
valamint, hogy a szakkollégium által megismert oktatóktól, előadóktól versenydolgozatok 
elkészítéséhez is hasznos segítséget kapunk. 
 
Néhány szó magadról: 
Kevés szabadidőmben igyekszem minőségi időt tölteni a hozzám közel állókkal. 
Mindennapjaim részét képezi a sütés-főzés, a sportok közül pedig főként a futás az, ami 
kikapcsol és feltölt. Környezetem határozottnak, céltudatosnak és megbízhatónak ismer. 
Véleményem szerint egy adott szakterületen nem elegendő a jó tanulmányi eredmény, így 
egyetemi tanulmányaim megkezdése óta folyamatosan a gyakorlati tapasztalat 
megszerzését helyezem előtérbe. Ennek köszönhetően több területen is 
kamatoztathattam az Egyetemen megszerzett elméleti tudást, de a legnagyobb motivációt 
számomra a Győri Törvényszéken eltöltött szakmai gyakorlat adta. Részben ez a 
tapasztalat segített hozzá ahhoz, hogy az idei évben részese lehetek a Győri Ítélőtábla 
mentori programjának. 



„Bízz az angyalaidban, mert életben tartanak. De az életedet neked kell remekművé tenned: 
őszinteséggel, döntéssel, cselekvéssel.” 
Balogh Ottó 
  



VEREBÉLYI VIKTÓRIA 
 
Születés helye, ideje: Tapolca, 1997. 04.15. 
 
Állandó lakhely Hegymagas 
 
Tagság státusza: külsős tag 
 
Tagság kezdete: 2019. szeptember 
 
 

 
Szakkurzusok: 

− Dr. Trenyisán Máté: Munkajogi szakkurzus 

− Dr. Torják Norbert: Közigazgatási jogi szakkurzus 
 
Nyelvtudás: 
Angol nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezem, terveim között szerepel német 
nyelvtudásom fejlesztése. 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
2018 nyarán végeztem a kar igazságügyi igazgatás alapképzésén, ezt követően folytattam 
a tanulmányaimat jogász képzésen. 
Érdeklődésem sokrétű, szinte minden jogterülettel szívesen foglalkozom. Korábban 
fogyasztóvédelmi területen, az elmúlt félévekben alkotmányjogi témában folytattam 
kutatást. 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
Az egyetemi tanulmányok mellett nagyon fontosnak tartom az egyéb szakmai 
tevékenységet, szervezeti részvételt. 2019 óta vagyok tagja az ELSA Győr szervezetének 
és a Szakkollégiumnak. A Szakkollégium keretin belül a Tudományos Tevékenységért 
Felelős Munkacsoport tagjaként tevékenykedek. Mindemelett a Jogtörténeti Tanszék 
demonstrátoraként igyekszem segíteni a Tanszék munkáját. 
 
Néhány szó magadról: 
Szabadidőmet szívesen töltöm családommal és a barátaimmal. Nagyon szívesen 
tevékenykedek a konyhában, különösen a sütés jelent számomra kreatív kikapcsolódást.  
  

 



VARGA ZALÁN 
 
Születés helye, ideje: Csorna, 2000. 11. 19. 
 
Állandó lakhely: Bogyoszló 
 
Tagság státusza: bentlakó tag 
 
Tagság kezdete: 2021. február 
 

 
Nyelvtudás: 
német – ÖSD Zertifikat középfok (B2) 
angol – Euroexam középfok (B2) 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Elsőéves hallgatóként a római jog, illetve az alkotmányjog érdekel a legjobban. A jövőben 
a büntetőjog vagy polgári jog területével szeretnék komolyabban foglalkozni, de ezek 
mellett a környezetvédelmi jog is vonzó számomra. 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
Gólyaként mentorált vagyok a mentorprogramban. A szakkollégiumban 
Rendezvényszervezésért és Emberi Erőforrásokért Felelős Munkacsoport tagja lettem. 
 
Néhány szó magadról: 
Igyekszem aktívan részt venni a szakkollégiumi életben. Szeretnék minél több embert 
megismerni, kapcsolatokat építeni és hasznosan tölteni az egyetemi éveimet. 
Elsőévesként nem tudom pontosan meghatározni, hogy milyen irányban megyek tovább, 
de leginkább az ügyvédi hivatás érdekel. Már kiskorom óta a sport és a mozgás körül 
forog az életem, ezért a sportolás, túrázás a legfőbb szabadidős tevékenységem. 
  

Kép 



ZÓLYOMI KRISTÓF 
 
Születés helye, ideje: Balassagyarmat, 1998. 10. 07. 
 
Állandó lakhely: Balassagyarmat 
 
Tagság státusza: bentlakó tag 
 
Tagság kezdete: 2018. szeptember 
 
 

Szakkurzusok: 

− Munkajogi szakkurzus 

− Közigazgatási jog  
 
Nyelvtudás: 
Német nyelvből felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezem, míg angol nyelvből a 
középfokú írásbeli nyelvvizsgát szereztem meg. 
 
Szakmai-tudományos érdeklődési kör: 
Érdeklődési köröm a közigazgatási jogra, valamint a pénzügyi jogra terjed ki, azonban a 
büntetőjog sem áll távol tőlem. 
 
Egyetemi és szakkollégiumi tevékenység: 
A szakkollégiummal már első évfolyamos hallgatóként megismerkedtem a szakkollégiumi 
mentorprogramnak köszönhetően, amiben mentoráltként vettem részt, de jelenleg már 
mint mentor segítem az elsőéves mentoráltamat. Részt vettem a 2019-es OTDK-n, ahol 
2 dolgozatot, mint opponens értékeltem. 
 
Néhány szó magadról: 
Szabadidőmet legszívesebben a családommal és a barátaimmal töltöm, de ezen kívül 
nagyon szeretek olvasni, zongorázni, kosárlabdázni, valamint horgászni. 
 



 


