
Előszó
Jelen kötet a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Isko -
lája által 2012. március 30-án Győrben rendezett országos méretű doktoran -
duszi konferenciát követően publikálásra benyújtott hallgatói dolgozatokat tar -
talmazza.

A konferenciára 57 előadó jelentkezett be, e kötetben közülük 42 hallgató – ké -
sőbb írásban véglegezett – kiselőadását közöljük. A győri Doktori Iskola évente
rendszerint egy országos konferenciát rendez, ahol több szekció ad lehetőséget a
saját PhD hallgatóinknak és a többi hazai egyetem doktoranduszainak a szak -
mai részvételre és megmérettetésre. Az eddigi és a mostani konferenciánkon a
nemzetközi együttműködésünk keretében részt vesz a brno-i Masaryk Egyetem
több kutatója, akik a konferenciánk angol nyelvű összehasonlító jogi szekció -
jának munkájába kapcsolódnak be.

A mostani konferencia – hasonlóan a korábbiakhoz – az állam és a jog alapvető
értékeit, valamint ezen alapértékek megjelenési formáit tekintették át. A konfe -
rencia plenáris ülésén a Doktori Iskola alábbi három egyetemi tanára tartott
nyitó előadást: 

DR. VEREBÉLYI IMRE, DSc. 
egyetemi tanár, 
a Doktori Iskola vezetője
Az önkormányzati és az államigazgatási rendszerek elválása
és kapcsolódása

DR. LENKOVICS BARNABÁS, CSc. 
tanszékvezető egyetemi tanár, 
alkotmánybíró
A magyar alkotmánybíráskodás új irányai 

DR. FINSZTER GÉZA, DSc. 
egyetemi tanár, ELTE ÁJK
A hatékonyság korlátai a büntetőeljárásban

E „mesterek” előadásait más tudós kollégáink előadásaival egyetemben külön
kötetben fogjuk közölni.

A fenti országos méretű konferencia megszervezésén túlmenően Doktori Isko -
lánk részt vett a Doktoranduszok Országos Szövetsége által 2012. május 17–20
között Győrben tartott „Tavaszi Szél” konferencia megrendezésében is. Ezen az
országos konferencián az állam- és a jog kérdéseivel két szekció 20 előadója
foglalkozott. (Erre vonatkozó részletesebb információk megtalálhatóak:
http://www.phd.hu/tartalomkezelo/tartalom/tavaszi_szel_2012)

9



A kötetünkben szereplő doktorandusz hallgatók várhatóan azon kevesek közé
fognak tartozni, akik nem csupán abszolutóriumot szereznek, hanem teljesítik
a doktoranduszképzés végső célját: elkészítik és sikeresen megvédik PhD érte -
kezésüket. Ehhez a várakozáshoz több szempontból alapos reményt ad a kötet
több tanulmánya. Konferenciánk – ugyancsak hasonlóan az előző konferen -
ciákhoz – sajnos egy szempontból most sem volt sikeres. Nevezetesen az elhang -
zott előadások felett a hallgatók között ritkán vagy nem alakult ki tudományos
szellemű vita. Volt, aki csak a saját dolgozatát olvasta fel, más dolgozatához
nem szólt hozzá, esetleg kérdezett vagy dicsért. Ez az ismétlődő jelenség jelzi a
doktoranduszképzés egyik lehetséges továbbfejlesztési irányát. Kreditpontokat
kell adni nemcsak az előadásokért, de a hallgatói opponensi véleményezésért is.
Meg kell teremteni ennek időbeli és szakmai feltételeit, amivel várhatóan több
doktorandusz kolléganőnk és kollégánk élni tud.

Az országos méretű konferenciánk megszervezését és e tanulmánykötet kiadá -
sát anyagilag támogatta a TÁMOP-4.2.2./B-10/1-2010-0010 számú program,
amely a tehetséggondozási rendszerek és a tudományos képzési műhelyek fej -
lesztéséhez kapcsolódik. A konferencia sikeres megrendezéséhez szervezői segít -
séget adott:

DR. SMUK PÉTER, egyetemi docens,a Doktori Iskola titkára
DR. ERDŐS CSABA, győri doktorandusz
CSIZMARIK ESZTER, a Doktori Iskola asszisztense 

A dolgozatokat szakmailag lektorálták a doktoranduszok témavezetői és az ille -
tékes szekciókvezetői. 

Győr, 2012. június
DR. VEREBÉLYI IMRE,

egyetemi tanár,
a Doktori Iskola vezetője
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