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Kötetünk szerzői, a díjazott győri joghallgatók 

Belcsák Róbert Ferenc 
1986. július 7-én született Komáromban. Tanulmányait a komáromi
Petőfi Sándor Általános Iskolában kezdte, érettségi vizsgáját 2005-
ben, a Széchenyi István Közgazdasági- és Informatikai 
Szakközépiskolában tette le. Időközben beiratkozott a komáromi 
Egressy Béni Zeneiskolába, ahol 2003 tavaszán művészeti alapvizsgát
tett klarinét szakon. 2005-ben felvételt nyert a Széchenyi István 
Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Karának jogász szakára. 2007
őszén bekapcsolódott a Jogtörténeti Tanszék munkájába, mely a volt 
Győri Jogakadémia történetének feldolgozásával foglalkozott.
Kutatásainak eredményét 2008 tavaszán, a II. Jogtörténeti
Tudományos Diákköri Konferencián tartott előadás keretében
mutatta be. 2008 őszén részt vett a szegedi I. Országos Polgári Jogi 
Perbeszédversenyen is, ahol felperesi pozícióban II. helyezést ért el.
A 2009 tavaszán megrendezett XXIX. Országos Tudományos
Diákköri Konferencián pályamunkáját a Győri Közjegyzői Kamara
különdíjával jutalmazták. Érdeklődési területe a közigazgatási és 
büntetőjogi szankcionálás elméletének, gyakorlatának és történetének
minden formáját felöleli. 

Cséffai Attila Csaba 
1979. január 8-án született Békéscsabán, 1997-ben érettségizett a 
Trefort Ágoston Szakképző iskolában. 1997-ben felvételt nyert a 
Széchenyi István Főiskola műszaki informatikai szakára. 2002-ben 
mérnöki diplomát szerzett. Angol középfokú „C” típusú 
nyelvvizsgával rendelkezik. Visszatérve az alma materbe, 2006-tól a 
Széchenyi István Egyetem joghallgatója. A házi tudományos diákköri 
konferencián először 2008 tavaszán vett rész, ahol az Alkotmányjogi 
Szekcióban I. helyezést ért el. A XXIX. Országos Tudományos 
Diákköri Konferencia Alkotmányjogi- és Államszervezeti 
Tagozatában dolgozatával szintén I. helyezést ért el. Érdeklődési 
köre a jogérvényesülés, különösen az anyagi jog és eljárásjog 
kapcsolódási hibái, valamint a bírósági eljárások egységesítésének 
elméleti lehetőségei. 
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Dobos István 

 

1985. augusztus 6-án született Esztergomban, ahol általános és
középiskolai tanulmányaimat végezte, utóbbit a Dobó Katalin
Gimnázium német tagozatán. 2004-ben tett érettségi vizsgát, majd ettől 
az évtől kezdve a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam –és 
Jogtudományi Karának joghallgatója. A 2006/2007. tanévben Erasmus
ösztöndíj keretében a Passaui Egyetemen töltött két félévet, majd a
2007/2008. tanévben a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen
hallgatott gazdasági jogot. 2008 nyarán három hónapos szakmai 
gyakorlaton vett részt egy budapesti és bécsi nemzetközi ügyvédi
irodában. A gyakornoki munka során kezdett el foglalkozni a
visszterhes vagyonátruhuzási illetékre vonatkozó szabályozással.
Kutatásainak eredménye egy tudományos diákköri dolgozat lett, mellyel 
a 2009 áprilisában megrendezett Országos Tudományos Diákköri
Konferencia Pénzügyi Jogi Szekciójában első helyezést ért el. 2006-tól a 
Batthyány Lajos Jogász Szakkollégium tagja. Felsőfokon beszél angolul
és németül. Fő érdeklődési területe a társasági jog, a kereskedelmi jog és
a pénzügyi jog. 

 
 

Farkas Ádám 

 

1988. július 30-án született Keszthelyen. Általános iskolai tanulmányait
is itt kezdte meg, azonban már Győrben fejezte be, majd ezt követően
a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskolában folytatta
tanulmányait. A középiskolai évek alatt középfokú „C” típusú
nyelvvizsgát szerzett angol és német nyelvből. Kiemelkedő kulturális és
közösségi tevékenységét Jedlik Oklevéllel ismerték el. Egyetemi
tanulmányait 2007-ben kezdte meg a Széchenyi István Egyetem Deák
Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán. 2008-ban felvételt nyert a 
Batthyány Lajos Jogász Szakkollégiumba, valamint demonstrátori
kinevezést kapott a Jogelméleti Tanszékre. Érdeklődési területei közül
a magyar állam- és jogtörténet közjogi vetületei, a katonai jog és a
katonai büntetőjog, továbbá az államelmélet emelendő ki. 
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Hatos Hajnalka 
1976. február 2-án született Kapuváron. Gimnáziumi éveit a 
kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnáziumban töltötte, majd a győri 
Széchenyi István Főiskolán szerzett mérnöktanár, mérnök-
informatikus diplomát 1999-ben. Főiskolai tanulmányai alatt két 
alkalommal indult Országos Tudományos Diákköri Konferencián 
neveléstörténeti témákkal. Másodévesként II. díjat nyert el, 
negyedéves hallgatóként pedig Szemerey-ösztöndíjban részesült. 
1999 szeptemberétől főállású informatikatanárként kezdett el 
dolgozni a Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskolában, 
ahol 2001-től nevelési igazgatóhelyettesként tevékenykedik. 2002-
ben a Pécsi Tudományegyetemen diplomázott pedagógia szakos 
bölcsészként. Ezt követően vezetőképzésen vett részt és szakvizsgát 
tett a Pécsi Tudományegyetemen. Pedagógiai tanulmányait követően 
kezdte el a jogász szakot a győri Széchenyi István Egyetemen. 
Német nyelvből alapfokú, angol nyelvből középfokú nyelvismerettel 
rendelkezik. 

 

Nagy-Mihály Eszter 
1985. május 2-án született Győrben. 1989-ben Bajára költözött, ahol 
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, majd a III. Béla Gimnázium 
tanulója volt. 2003 és 2008 között a Széchenyi István Egyetem 
jogász szakos hallgatójaként folytatta tanulmányait. Egy Erasmus-
ösztöndíjnak köszönhetően, a 2007/2008. tanév első félévében a 
Passaui Egyetem hallgatója volt. Ugyanebben a félévben készült el 
tudományos diákköri dolgozata, mellyel az Országos Tudományos 
Diákköri Konferencia Nemzetközi Jogi Tagozatában II. helyezést ért 
el. Pályamunkájának középpontjában a terrorizmus elleni harc és az 
ENSZ Biztonsági Tanácsának intelligens szankciói álltak. Angolul és 
németül középfokon, franciául alapfokon beszél. Jelenleg 
ügyvédjelöltként dolgozik Budapesten. 

 

Nogel Mónika 
1987. június 18-án született Dunaszerdahelyen. 2005-ben érettségizett 
a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnáziumban, biológia-kémia 
szakirányon. Ugyanebben az évben felvételt nyert a Széchenyi István 
Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Karára, ahol 2007-től a 
Bűnügyi Tudományok Tanszékén demonstrátorként tevékenykedik.
2008-tól a Batthyány Lajos Jogász Szakkollégium tagja, azon belül a
Büntetőjogi Asztaltársaság titkára. 2008-ban az I. Országos Polgári 
Jogi Jogesetmegoldó-és Perbeszédversenyen III. helyezést, a 2009 
áprilisában megrendezett XXIX. Országos Tudományos Diákköri
Konferencián II. helyezést ért el. 2007-től folyamatosan szakmai, 
tudományos és kulturális ösztöndíjban részesül. Angol, szlovák és 
cseh nyelvismerettel rendelkezik. Tudományos érdeklődési területe az
egészségügy és a büntetőjog, valamint a kriminalisztika egyes kérdéseit
öleli fel. 
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Újhelyi Bence 
1987. május 27-én született Zalaegerszegen. 2005-ben érettségizett a 
zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban, speciális matematika
szakirányon. Ugyanebben az évben felvételt nyert a Széchenyi István
Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Karára. 2008-tól a 
Batthyány Lajos Jogász Szakkollégium, azon belül a Büntetőjogi 
Asztaltársaság tagja. 2008-ban részt vett a Kozma Sándor ügyészségi 
pályázaton, majd a 2009 áprilisában megrendezett XXIX. Országos
Tudományos Diákköri Konferencián I. helyezést ért el. Német
nyelvből 2003-ban középfokú „C” típusú nyelvvizsgát tett. 
Tudományos érdeklődési területe a büntető anyagi és eljárási jog
kérdéseit öleli fel. 

 

Váradi Ágnes 
 1986. október 2-án született, Győrben. Tanulmányait a győri Péterfy

Sándor Evangélikus Oktatási Központban, majd a Révai Miklós
Gimnáziumban végezte. Angol, német, spanyol nyelvből felsőfokú,
„C” típusú, orosz nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgával
rendelkezik, német nyelvből felsősokú, Oeconom gazdasági
szaknyelvi vizsgát tett. 2005-ben felvételt nyert a győri Széchenyi 
István Egyetem jogász szakára. 2005-ben és 2007-ben a Győr 
Tehetséges Ifjúságáért Alapítvány díjazottja. A 2006/2007, 2007/2008
és a 2008/2009. tanévben Köztársasági Ösztöndíjban részesült. 2007-
ben a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Jogtörténet és Római Jog Tagozatában különdíjat kapott. A
2007/2008. tanévben részt vett az Országgyűlés Elnöke által
meghirdetett „Parlamenti gyakorlat az Országgyűlés Hivatalában”
elnevezésű programban. Ennek keretében készült el a „A
jogérvényesítés elősegítésének elve a hazai és az európai uniós 
szabályozás tükrében”című tanulmánya, melyet a Parlamenti
Módszertani Iroda megjelentetett. 2008 nyarán egy DAAD-ösztöndíj 
keretében részt vett az Universität Bayreuth „Recht und Rechtskultur
in Deutschland” című kurzusán. „A biztosítás fogalmi elemei és 
fejlődési tendenciái” című dolgozatára a XXIX. Országos
Tudományos Diákköri Konferencia Polgári Jog IV. Tagozatában I.
díjat kapott. Kutatási területe a modern polgári jogi intézmények
multidiszciplináris, különösen történeti szempontú vizsgálata. 

 
  
 
 


