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A Nemzetközi jogi szakkurzusra 12 hallgató jelentkezett a Batthyány Lajos Szakkollégium 
hallgatói közül. Valamennyi hallgató tanult, vagy jelenleg is tanul nemzetközi közjogot.  

A hallgatókkal Facebook-csoportban tartottam a kapcsolatot, és legkésőbb a szerdai 
előadásokat megelőző napon a soron következő előadás-anyaghoz kapcsolatos olvasnivalót 
juttattam el a hallgatókhoz. Mindvégig fontosnak tartottam a beszélgetős(ebb), interaktív 
légkör kialakítását, amelyben a hallgatók partnernek is bizonyultak. Ennek szellemében több 

érdekesebb jogesetet, esetet, nemzetközi jogi történést beszéltünk át a kurzus keretében.  
A félév során 10 előadást hallhattak a résztvevők, egy ízben dr. Takó Dalma doktorandusz 
tartotta a kurzus előadását, és e minőségében helyettesített engem.  

 
A kurzus kiemelt feladata volt a nemzetközi jogi stúdiumon elhangzottakon túl a nemzetközi  
jog gyakorlatiasabb oldalának bemutatása, az államok nemzetközi közösségét leginkább 

foglalkoztató kérdések, jogesetek tárgyalása. 
 
A kurzus során valamennyi hallgató aktív és reszponzív volt, teljességgel elégedett vagyok 

a csoport és ezen belül valamennyi hallgató hozzáállásával. 
 
 
A kurzus felépítése: 

1. ELŐADÁS 
„Dehát én ügyvéd szeretnék lenni, mi szükségem van nekem a nemzetközi jogra?!?” A 
nemzetközi jog szerepe és haszna 

2. ELŐADÁS 
Nemzetközi jog és nemzetközi politika – mit látnak, hallanak a híradásokban, ami Önök szerint 
a nemzetközi jog területéhez tartozik? 

3. ELŐADÁS 
Multilateralizmus, regionalizmus, bilateralizmus vagy unilateralizmus? Gyakorlati példák – na, 
de mi a helyzet az USA-kínai viszonnyal, USA-orosz viszonnyal, az EU szerepével a globális 

együttműködésben, vannak-e még egységes regionális tömbök? 
4. ELŐADÁS 
Diplomáciai és konzuli jog – gyakorlati példák, Nagy Imrétől Mindszenty bíboroson át Julian 

Assange-ig…és még tovább? 
5. ELŐADÁS  
Hadijog, terrorizmus, proxy-háborúk, drónok, kibertámadások, kiberhadviselés, mesterséges 
intelligencia: új fogalmak, jelenségek – régi jogintézmények? 

6. ELŐADÁS 
Térségek (terület, államiság, tenger, világűr) – gazdasági, stratégiai célok és presztízskérdések, 
az ember megismerésre, felfedezésre, az állam hódításra termett…vagy nem?  

7. ELŐADÁS 
Környezetvédelem aktuális kihívásai  és a klímaváltozás elleni küzdelem – az emberiség 
legnagyobb kihívása jelenleg? Zöldülés, fenntarthatóság, Greta, Leo DiCaprio, Facebook-

posztok nyomán… 
8. ELŐADÁS 



Emberi jogi kihívások – hogyan alakulnak emberi jogaink? 
9. ELŐADÁS 
A nemzetközi intézmények szerepe  – átalakulóban? Vagy még mindig a klasszikus diplomáciai 
terepe? 

10. ELŐADÁS 
Magyarország és a nemzetközi jog – mit hallanak, látnak, éreznek Magyarország nemzetközi 
szerepvállalásaiból 

 
 

Jelen beszámoló mellékletét képezik a jelenléti ívek, és kérés szerint szívesen kigyűjtöm a 
Facebook-csoportba feltöltött anyagok, linkek listáját is. 
 

 
Győr, 2021. december 8. 
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