ELŐSZÓ
A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 2007-ben Optimi Nostri címmel
kiadványsorozatot indított hallgatóink tudományos kutatásainak és eredményeinek megismertetése céljából. A kiadványsorozat jelen kötete a 2015. március
31. és április 2. között, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megrendezett
XXXII. Országos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi szekciójában
díjat nyert hallgatóink tanulmányait tartalmazza. Az OTDK-ra benevezett 25
dolgozatot az egyetemi diákköri konferencián eredményt elért dolgozatok közül
választottuk ki, azok közül, amelyeket a zsűrik az országos megmérettetésre
érdemesnek találtak. Örömteli tény, hogy az állam- és jogtudományok
valamennyi jelentősebb tudományágában volt versenyző hallgatónk.
Összességében elmondható, hogy az országos tudományos seregszemlén
eredményesen szerepeltünk. Összesen 14 díjat szereztek hallgatóink: egy első,
négy második, hét különdíjat, valamint egy legjobb opponensi elismerést.
Első díjat nyert Csitei Béla „A kitagadási okok tartalma, avagy észrevételek
az új Ptk. öröklési jogi könyvéhez” című pályamunkája, amelynek konzulense dr.
Keserű Barna Arnold volt.
Második helyezést ért el Kobl Tamás szintén polgári jogi tárgyú dolgozata
„A vezető tisztségviselők polgári jogi felelőssége” címmel, konzulense Dr.
Szegedi András volt.
Második díjat nyert Hegedűs Laura „A társszabályozás vizsgálata a
magyarországi és a külföldi médiaigazgatás tükrében” című munkája, melynek
konzulensei Dr. Lapsánszky András és dr. Kálmán János voltak.
Második helyezést ért el Molnár Dóra „A népszavazás és a népszavazási
eljárás az új törvény tükrében” című tanulmánya, konzulense Dr. Erdős Csaba
volt.
Ugyancsak második lett Nyerges Éva „A munkáltató kárfelelőssége az új
Ptk. tükrében” címmel írt pályaműve, amelynek konzulense Dr. Ferencz Jácint
volt.
A kiemelkedő első és második helyezéseken túl hallgatóink számos
különdíjat is elnyertek. Csitei Béla és Kobl Tamás díjazott dolgozati különdíjban
is részesültek, továbbá különdíjat kapott Csudai Tünde „Pluralizmus a
tömegtájékoztatásban” című dolgozata, témavezetője Dr. Smuk Péter; Kelemen
Roland „Az elkülönült magyar katonai igazságszolgáltatás szervezetének közel
fél évszázada” című tanulmánya, konzulensek Dr. Révész Tamás Mihály és dr.
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Farkas Ádám; Szentgyörgyvári Tamás „Az idegenrendészet önálló jogi
szabályozásának kezdetei és centralizációja hazánkban” című munkája,
konzulensei Dr. Barna Attila és dr. Farkas Ádám; Ujvári Petra „Divatjog a
kifutón – a divatipar oltalmazhatóságának lehetőségei a szellemi tulajdonjogok
tükrében” címmel írt pályaműve konzulens dr. Keserű Barna Arnold; valamint
Unger Nikolett „A tisztességes eljáráshoz való jog az ügyáthelyezés tükrében”
című pályamunkája, konzulense Dr. Erdős Csaba, tudományos teljesítményét
jutalmazták rangos elismerésekkel.
Szombathelyi Krisztina opponensi véleményét pedig a Polgári jog II. tagozat
zsűrije a legjobb opponensi díjjal jutalmazta.
Örvendetes, hogy a szoros versenyben nem díjazott dolgozatok közül több
is szép méltatást kapott. Ezek között kell megemlíteni Király Péter Bálint
„Gondolatok a devizahiteles perek margójára” című pályamunkáját, amelyet az
Ars Boni jogi folyóirat szerkesztője, megjelenésre érdemesnek ítélt és felajánlotta
a publikálását.
A tudományos tevékenység iránt érdeklődő diákok a tehetséggondozás terén
kiemelkedő eredményeket felmutató Batthyány Szakkollégiumban, valamint a
tanszékek által gondozott tudományos diákkörökben bontogathatják szárnyaikat,
illetőleg kapnak szakmai és módszertani segítséget. Az utóbbi években mindkét
oldalról érzékelhetően felértékelődött a diákköri munka jelentősége. A tanszékek
alapvető érdeke a tehetséges hallgatók tudományos törekvéseinek támogatása, a
diákok számára pedig a doktori képzésre való jelentkezésnél és az elhelyezkedésnél is hangsúlyt kapnak a különböző hazai és nemzetközi versenyeken elért
eredmények.
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételért és a
figyelemre méltó eredményekért elismerés illeti hallgatóinkat, konzulens
tanáraikat, a Batthyány Szakkollégium vezetőit, valamint diákköri tevékenység
kari és tanszéki felelőseit, kinek-kinek a maga területén kifejtett áldozatos
munkájáért. A kötetben megjelenő tanulmányok hallgatóink kiválóságát
példázzák, és egyben rámutatnak arra, hogy a tehetséggondozás az egyetemi
oktatói pálya egyik legnemesebb feladata.
Győr, 2015. május
Fazekas Judit
dékán
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