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Kötetünk szerzői, a díjazott győri joghallgatók
Gaál Ildikó
1985. augusztus 24. napján született Dunaszerdahelyen, 2003-ban érettségizett
a Révai Miklós Gimnáziumban. A gimnáziumi évek alatt angol középfokú "C"
típusú nyelvvizsgát szerezett, valamint számítástechnikából alapfokú OKJ, ill.
ECDL vizsgát tett. 2003-ban felvételt nyert a Széchenyi István Egyetem
jogász szakára. 2004 őszétől a büntetőjogi TDK rendezvények rendszeres
látogatója, majd 2006 őszétől titkára. 2005 őszétől a Batthyány Lajos jogász
szakkollégium tagja. A szakkollégium keretein belül részt vett a 2005-ben, ill.
2006-ban rendezett Nyári Egyetem megszervezésében. A 2006/2007.
tanévben a Bűnügyi Tudományok Tanszéken demonstrátori pozíciót tölt be.
A házi TMDK büntetőjogi szekciójában 2006-ban második, 2007-ben első
helyezést ért el, a 2005-ben megrendezett XXVII. OTDK büntetésvégrehajtás tagozatában opponens volt. A 2007-ben megrendezett XXVIII.
OTDK büntetőjog tagozatában második helyezést ért el. 2006/2007.
tanévben kulturális ösztöndíjban részesült.

Győri Levente
1983. augusztus 12-én született, Budapesten él. Angolul és németül beszél.
Érdeklődési területe az alkotmányjog valamint a polgári jog. A Batthyány
Lajos Szakkollégium tagja, egyetemi tudományos diákköri konferenciák
versenyzője, az XVIII. OTDK-n dolgozatával az Alkotmánybíróság
különdíját nyerte el.

Horváth András
Győrben, a Révai Miklós Gimnáziumban érettségizett 2001-ben. Hivatalosan
az ELTE ÁJK kihelyezett tagozatának utolsó évfolyamához tartozik. Volt
demonstrátor az Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszéken illetve a
Nemzetközi Magánjogi és Európai Jogi Tanszéken. Utóbbi keretében szívügye
a Győri Európai Jogi Hírlevél. Második generációs tagja a Batthyány Lajos
Jogász Szakkollégiumnak. 2004-ben bekerült a parlamenti ösztöndíjasok közé,
így fél évig a Külügyi Bizottság titkárságánál dolgozott. 2005-ben a XXVII.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekcióján harmadik helyezést értem el az Esetjogi elemzések tagozatban és különdíjat kapott a Büntetőjog II. (Különös Rész) tagozatban. Kötelező szakmai
gyakorlatát a Gazdasági Versenyhivatal Nemzetközi Irodáján töltötte. Egy fél
évig Copernicus-ösztöndíjjal a hamburgi egyetemen tanult; kint tartózkodása
alatt dolgozott a Graf von Westphalen Bappert & Modest hamburgi ügyvédi
irodánál. Publikációi jelentek meg a Fundamentumban illetve az Europäisches
Wirtschafts- und Steuerrecht című folyóiratban. Angol és Német nyelvből
felsőfokú, C-típusú nyelvvizsgával rendelkezik, illetve a TOEFL iBT
nemzetközi angol vizsgán 113 pontot ért el a 120-ból. Végül a legutóbbi
XXVIII. OTDK-n szerzett egy második helyezést a Polgári jog II. tagozatban,
illetve egy különdíjat az Európai jogi tagozatban. Szakmai érdeklődési körébe a
versenyjog és a verseny-felügyeleti eljárás tartozik, különösen azok Európai
közösségi változata. Szereti a focit, a klasszikus szépirodalmat, a gitárzenét és
az amerikai tévésorozatokat.
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Horváth Zsolt
1984-ben született Sopronban, születése óta Fertőhomokon él, mely
Soprontól 18 km-re fekszik a Fertő parton. 1995-től a soproni Szent Orsolya
Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium nyolcosztályos
gimnáziumában tanult, 2003-ban érettségiztett. A gimnáziumi évek alatt
meghatározó szerepe volt mindennapjaiban a sportnak, ugyanis 6 évig
versenyszerűen kosárlabdázott. A 2003-2004-es tanévtől a Széchenyi István
Egyetem jogász szakos hallgatója, ugyanezen évtől kezdve a Szent László
Katolikus Szakkollégium tagja, lakója. Már az első egyetemi szemesztertől
kezdve részt vesz a Diskurzus c. egyetemi szakkollégiumi lap szerkesztésében.
A 2006-2007-es tanév őszi szemeszterében szerezett indulási jogot az OTDKra a házi versenyen elért 1. hellyel. Dolgozatában a rendőrségi kamerás
térfigyelés alkotmányos problémáit vizsgálta. A 2007. április 24-26-án
Balatonfüreden megrendezett állam- és jogtudományi OTDK-n
"Alkotmányjog II." szekcióban 2. helyezést ért el.

Kőhidi Ákos
„Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo”
1983. október 25. napján született Győrben. 2002-ben kitűnő minősítéssel
érettségizett a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban, ebben az évben felvették a
Széchenyi István Egyetemre, jogász szakra. Szigorlatait, államvizsgáit jeles
érdemjeggyel abszolválta. Német középfokú „C” típusú nyelvvizsgával
rendelkezik, továbbá latin nyelvből jeles érettségit tett, jelenleg angol jogi
szaknyelvet tanul. Egyetemi tanulmányai alatt a Győr Tehetséges Ifjúságért
Alapítvány díjazottja volt, Köztársasági Ösztöndíjban, Kulturális
Ösztöndíjban részesült. „Summa cum laude” minősítéssel diplomázott,
valamint elnyerte az egyetem Pro Auditoribus díját. Magánjogi témában írt
dolgozatokkal helyi TDK-n I. és II. helyezéseket, OTDK-n különdíjat kapott.
Ezeken kívül több TDK-n vett részt - demonstrátori pozíciójából adódóan opponensként, szervezőként, titkárként. A Regionális Fogyasztóvédelmi
Kutatási - és Módszertani Központ alapító tagja. Aktívan részt vett a hallgatói
életben is, a kari Hallgatói Önkormányzat jogelődjének vezetőjeként
gólyatáborokat, egyetemi rendezvényeket szervezett. A Széchenyi István
Egyetem Multidiszciplinális Doktori Iskolájában ösztöndíjas Ph.D hallgató.
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Mészáros Gábor
1985-ben született Balassagyarmaton, 2003-ban sikeres érettségi vizsgát tett a
balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziumban. Ugyanebben az évben nyert
felvételt a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Intézetébe,
ahol jelenleg végzős hallgató. Életében mindig is meghatározó jelentőséggel
bírt a sport és még az egyetem alatt is versenyszerűen sportolt. 2004
szeptemberétől a Batthyány Lajos Jogász Szakkollégium belsős tagja, ahol
számos rendezvény szervezésében vett részt. 2004 márciusától hallgatói
képviselő, majd 2006 szeptemberétől 2007 decemberéig a Hallgatói
Önkormányzat jogász kari elnöke. Az alkotmányjoggal 2005-től kezdett
foglakozni és ettől az évtől egészen 2007 májusáig az Alkotmányjogi és
Politikatudományi Tanszék demonstrátoraként tevékenykedett, melynek
keretében szerepet vállalt az alkotmányjogi tudományos diákkör
szervezésében is. Az OTDK-ra való indulási jogot 2005 őszén szerezte meg
„A Kormány és az Országgyűlés közötti bizalmi viszony- különös tekintettel a
konstruktív bizalmatlansági indítványra” című dolgozatával. A 2007. április
24-26-án Balatonfüreden megrendezett állam- és jogtudományi OTDK-n
ezzel a dolgozatával II. helyezést ért el.

Legáth Krisztina
1983. július 31.-én született Szombathelyen, jelenleg is itt él. Érettségijét a
Szent - Györgyi Albert Gimnáziumban szerezte, ahol dráma-pedagógia
(színjátszás) fakultációs osztályba járt. Angolból középfokú C típusú
nyelvvizsgát tett. Jelenleg a Széchenyi István Egyetem jogász szakos hallgatója.
Középiskolás, és egyetemi évei nyarait gyakran töltötte a fertődi Esterházy
Kastélyban, ahol idegenvezetőként dolgozott. Érdeklődési köre kezdetben az
utazás és a művészetek felé irányult, majd a jogi pályára tért. Különösen a
közjogot kedveli, ezen belül is az alkotmányjog (adatvédelem, menedékjog),
közigazgatási jog és az adójog területeit.

Mike Gyula
1984. április 28-án született Móron. Általános iskolai tanulmányait helyben, a
Radnóti Miklós Általános Iskolában végezte, ezt követően a székesfehérvári
Teleki Blanka Gimnázium humán tagozatos osztályában folytatta tanulmányait,
ahol 2002-ben sikeres érettségi vizsgát tett. Már a gimnáziumi években is
érdekelte a közélet, ezért jogi és politológiai szakokra adta be jelentkezését.
2002 és 2007 között a győri Széchenyi István Egyetem jogász szakos hallgatója
volt. 2004-ben felvételt nyert a Batthyány Lajos Jogász Szakkollégiumba,
melynek tagjaként sok új ismeretre és tapasztalatra tett szert. Egyetemi évei
alatt érdeklődése a közjog, ezen belül is elsősorban az alkotmányjog felé
fordult. Évfolyamdolgozatait és szakdolgozatát is e tárgyból írta, azonban
nyitott és érdeklődő más jogágak, jogterületek irányába is. 2006 nyarán
lehetősége nyílt szakmai gyakorlatát az Alkotmánybíróságon eltölteni, mely idő
alatt képet kaphatott a magyar jogrendszer állapotáról, valamint gyakorlati
oldaláról. 2005-ben a helyi Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia
Alkotmány- és Közigazgatási Jogi Szekciójában II. helyezést ért el, mely
feljogosította a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való
részvételre. Dolgozatában a hátrányos megkülönböz-tetés problematikájáról,
ezen belül a nemek közötti diszkriminációról írt, mellyel az Alkotmányjog I.
tagozatban III. helyezést ért el.
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Nagy Klára
Általános iskolai tanulmányait 1992-től 2000-ig Enesén végezte kitűnő
eredménnyel, 2000-ben sikeres felvételi vizsgát tett a Révai Miklós Gimnázium
humán tagozatára. 2004-ben itt érettségizett kitűnő eredménnyel.
Jelenleg a győri Széchenyi István Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának
jogász szakos hallgató. Leginkább közjogi érdeklődése mellett, megmaradt a
nyelvek iránti érdeklődése. Több német tárgyú versenyen is részt vett: 1997ben a Balassi Bálint megyei német nyelvi versenyen hetedik helyezést, 1998ban kilencedik, 1999-ben tizenkettedik helyezést ért el. 2000-ben "KREATIV
7" BT országos levelező német nyelvi versenyén első helyezést ért el. 2002-ben
"Adalékok Enese történetéhez" című pályázata a Kisfaludy Napokon ezüst
kategóriás lett, majd az országos értékelésen is díjazásban részesült.
2002-ben Országos Képzési Jegyzékben meghatározott (OKJ) számítógépkezelő-használó alapfokú bizonyítványt szerezett. Ugyanebben az évben
megszerezte az Európai Számítógép használói Jogosítványt (European
Computer Driving Licence (ECDL)). 2005-ben sikeres német, ebben az évben
pedig angol felsőfokú C típusú nyelvvizsgát tett. Több német és angol jogi
szaknyelvi kurzuson is részt vett, egyetemi évei alatt tanulta az olasz nyelvet.
II. évfolyamosként részt vett a helyi TDK-n "Menekültként a XX. századi
Magyarországon" című dolgozatával. A következő TDK-n "Adatvédelem a
biometrikus adatok tükrében - különös tekintettel a biometrikus útlevélre"
című dolgozattal III. helyezést ért el. Az OTDK-n ugyanezzel a dolgozattal III.
díjat kapott.

Takács Zoltán
1984. szeptember 28. napján született Győrött, 2003-ban érettségizett a Révai
Miklós Gimnáziumban. A gimnáziumi évek alatt német középfokú "C" típusú
nyelvvizsgát szerzett, valamint számítástechnikából középfokú OKJ, ill. ECDL
vizsgát tett. 2003-ban felvételt nyert a Széchenyi István Egyetem jogász
szakára. 2004 őszétől a büntetőjogi TDK rendezvények rendszeres látogatója,
majd 2006 őszétől titkára. 2005 őszétől a Batthyány Lajos jogász szakkollégium
tagja, a szakkollégium keretein belül részt vett a 2005-ben, ill. 2006-ban
rendezett Nyári Egyetem megszervezésében. A 2006/2007. tanévben a
Bűnügyi Tudományok Tanszéken demonstrátori pozíciót töltött be. A házi
TMDK büntetőjogi szekciójában 2006-ban első, 2007-ben második helyezést
ért el. A 2005-ben megrendezett XXVII. OTDK alkotmányjogi tagozatában
opponens, a 2007-ben megrendezett XXVIII. OTDK büntetőjogi tagozatában
a Legfelsőbb Bíróság különdíját nyerte el. 2005/2006. és a 2006/2007.
tanévben köztársasági ösztöndíjban, valamint 2006/2007. tanévben kulturális
ösztöndíjban részesült.
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Váradi Ágnes
1986. október 2-án született, Győrben, ahol azóta is él.
Tanulmányait a győri Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központban, majd
a Révai Miklós Gimnáziumban végezte, végig kitűnő eredménnyel.
A gimnáziumi évek alatt a legnagyobb energiát az idegen nyelvek tanulására
fordította. Angol, német, spanyol nyelvből felsőfokú, "C" típusú, orosz
nyelvből középfokú, "C" típusú nyelvvizsgát, német nyelvből Oeconom
gazdasági szaknyelvi vizsgát tett. Jelenleg orosz nyelvi tanulmányait folytatja, és
héberül tanul. A 2003/2004-es tanévben az OKTV-n német nyelvből országos
2. helyezést ért el. Tanulmányi eredményeiért 2004-ben Révai-díjban részesült,
2005-ben pedig a Révai öregdiákok díjjal jutalmazták és a Győr Tehetséges
Ifjúságáért Alapítvány díjazottja lett. 2005-ben felvételt nyert a győri Széchenyi
István Egyetemre, jogász szakra, tanulmányi eredménye alapján a 2006/2007es tanévben Köztársasági Ösztöndíjban részesült. Immár 3. féléve a
Jogtörténeti Tanszék demonstrátora. Kutatási témája az egyes modern polgári
jogi szerződések történeti előzményei. Az atipikus szerződések előzményei a
római jogban c. OTDK dolgozatáért a Jogtörténet és Római Jog szekcióban
különdíjat kapott. Jelenleg a biztosítási szerződések jogtörténeti hátterével
foglalkozik.
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