Előszó
Lectori salutem!
Egy új sorozat első kötetét tartja kezében a Tisztelt Olvasó. Az „Optimi nostri” címmel most
útjára bocsátott kiadvány a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi
Kar hallgatóinak országos szinten helyezést elért vagy különdíjjal jutalmazott tudományos
diákköri dolgozatait tartalmazza. Ennek megfelelően, a kétévenként megjelenő sorozat első
kötetében a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi
Szekciójában bemutatott díjnyertes győri pályamunkák olvashatók.
A Balatonfüreden, 2007. április 24. és 26. között megrendezett rangos eseményen
intézményünket tizenhat versenyző és tizenhárom opponens hallgató képviselte. Ezúton is
köszönet illeti őket és felkészítő tanáraikat, amiért vállalkozó szellemükkel, felkészültségükkel
és emberi tartásukkal hozzájárultak egyetemünk hírnevének öregbítéséhez. Jóllehet a Kar
méreteiből adódóan versenyzőink száma viszonylag alacsony volt, hallgatóink a
versenykiírásban szereplő húsz tagozat szinte mindegyikében jelen voltak, és összesen tizenegy
díjjal, köztük öt második helyezéssel tértek haza.
A Tisztelt Olvasó előtt talán nem ismeretlen, hogy a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
számára nem ez a rendezvény volt az első ilyen jellegű megmérettetés. 2005. március 21. és 23.
között – ekkor még Jog- és Gazdaságtudományi Kar néven – intézményünk adott otthont a
XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának.
A konferencia tapasztalatai oktatókban, diákokban és a helyi szakmai közélet szereplőiben
egyaránt megerősítették a győri tehetséggondozás és a hallgatói tudományos tevékenység
körének kiterjesztésével és folyamatos fejlesztésével kapcsolatos igényt. A jelen kötet az akkor
megfogalmazást nyert célkitűzések egyik első gyümölcsének is tekinthető.
Az „Optimi nostri” sorozatban közzétett tanulmányok következésképp méltó folytatását
jelentik az immár több mint két évszázados múltra visszatekintő győri jogászképzés
hagyományainak, ám egyúttal magukban hordozzák a jövő ígéretét is. A Deák Ferenc Államés Jogtudományi Kar valamennyi oktatója nevében kijelenthetem, rendkívül büszkék vagyunk
az itt közölt írások szerzőire, és bízunk benne, hogy a díjnyertes munkák elolvasását követően
a Tisztelt Olvasó is osztani fogja ebbéli véleményünket.

Győr, 2008. január 15.

Dr. Sulyok Gábor
egyetemi docens
tudományos dékánhelyettes
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A díjazott pályamunkák konzulensei és díjai

Szerző

Dolgozat címe

Tagozat

Gaál Ildikó

Egy szelet a gazdasági
bűncselekményekkel
kapcsolatos problémákból. A
csődbűntett

Büntető (anyagi)
jog I.

Győri Levente
László

Döntés-előkészítés és
nyilvánosság

Alkotmányjog II.

Horváth András

Személyiségi jog és
Persönlichkeitsrecht

Polgári (anyagi)
jog II.

Horváth András

Bírósági felülvizsgálat az
Európai Közösség
kartelleljárásában

Európai jog

Horváth Zsolt

Rendőrségi kamerás térfigyelés
Magyarországon - Választanunk
kell a közbiztonság és az emberi
jogok között? -

Alkotmányjog II.

Kőhidi Ákos

A fogyasztóvédelem
pragmatikus aspektusa

Polgári (anyagi)
jog II.

Legáth Krisztina

Semmisség a közigazgatási
hatósági eljárásban

Közigazgatási jog

Az Országgyűlés és a Kormány
közötti bizalmi viszony, különös
Mészáros Gábor
tekintettel a konstruktív
bizalmatlansági indítványra

Mike Gyula

Nagy Klára

A hátrányos megkülönböztetés
tilalmának értelmezése a
nemzetközi dokumentumok és
az Alkotmány tükrében,
különös tekintettel a nemek
közötti diszkriminációra
Adatvédelem a biometrikus
adatok tükrében - különös
tekintettel a biometrikus
útlevélre
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Alkotmányjog II.

Konzulens
Dr. Németh
Imre,
egyetemi
adjunktus
Dr. Halmai
Gábor,
egyetemi
tanár
Dr. Székely
László,
egyetemi
adjunktus
Dr. Patyi
András,
egyetemi
docens
Dr. Halmai
Gábor,
egyetemi
tanár
Dr. Litresits
András
megbízott
óraadó
Dr. Varga
Zs. András,
egyetemi
docens
Dr. Halmai
Gábor,
egyetemi
tanár

Díj

2.

Különdíj

2.

Különdíj

2.

Különdíj

2.

2.

Alkotmányjog I.

Dr.
Kukorelli
István,
egyetemi
tanár

3.

Alkotmányjog II.

Dr. Halmai
Gábor,
egyetemi
tanár

3.

Optimi nostri 2007.

Szerző

Dolgozat címe

Tagozat

Takács Zoltán

A helyszínelhagyásos
cselekmények elhatárolásának
kérdései és
megállapíthatóságának
problémái

Büntető (anyagi)
jog I.

Váradi Ágnes

Az atipikus szerződések
előzményei a római jogban

Jogtörténet és
római jog
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Konzulens

Dr. Németh
Imre,
egyetemi
adjunktus
Dr. Kállay
István,
egyetemi
docens

Díj

Különdíj

Különdíj

Optimi nostri 2007.

