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ELŐSZÓ 

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara 2007-

ben Optimi Nostri („Legjobbjaink”) címmel kiadványsorozatot indított a Kar 

képzésein résztvevő hallgatók tudományos kutatásainak és eredményeinek meg-

ismertetése, közzététele céljából. Az alapítók nevesített célkitűzése az volt, hogy 

a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia 

szekcióiban helyezett dolgozatokat publikálja. 

A tudományos diákköri munka mind a jog és igazgatás gyakorlati, mind 

pedig elméleti művelése szempontjából igen nagy haszonnal bír, már idejekorán 

ugyanis nagy jártasságot adhat egy-egy szűkebb téma lényegretörő, alapos meg-

ismerésében, körüljárásában, illetve a leírtaknak szóban történő, szakértők előtti 

megvédésében. Nem kétséges az sem, hogy egy dolgozat írása közben a hallgató 

felfedezheti magában a tudományos problémák iránti fogékonyságot, a tudomá-

nyos kutatómunkának, illetve magának a kutatás és írás folyamatának az önfeledt, 

ritkán érzett örömét. Az ún. „tdk-mozgalom” ugyanakkor nem csak egy egyszerű 

hallgatói verseny, legalább ennyire egy olyan szakmai seregszemle is, ahol a 

résztvevők megismerhetik a más oktatóhelyeken kutató hallgatókat, az ő témái-

kat, a témák kidolgozásában követett, sokszor valamelyest eltérő módszereket, 

miközben a többnapos rendezvény természetszerűleg kötetlenebb programok ke-

retében lehetőséget ad a hallgatói közösségi élményekre is. 

Jelen kötet a 2017. március 29. és 31. között, a Miskolci Egyetemen meg-

rendezett XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi szekciójában díjat nyert hall-

gatóink tanulmányait tartalmazza. A miskolci diákköri konferenciára benevezett 

25 dolgozat kvalifikációja a helyi diákköri fordulókon szerepelt legjobb dolgoza-

tok közül történt. Eredményes szereplésünk bizonyítéka az elért három 2. helye-

zés, két 3. hely, valamint a 10 különdíj, amely összesen 15 elismert dolgozatot és 

szerzői teljesítményt jelent számos jogág országosan elismert jogászaiból álló 

jogági szekciózsűrik megítélése szerint. A 15 elismerést összesen 12 hallgatónk 

gyűjtötte be, közülük 10 hallgató munkái olvashatók a jelen kötetben. Brindzik 

Beáta 2. helyezést és különdíjat nyert, „Az apai hozzájárulás problémája a terhes-

ségmegszakítás hazai és nemzetközi gyakorlatában” c. munkája (konzulens: Dr. 

Karácsony Gergely), illetve Fegyveres Zsófia különdíjas, „Az Európai Unió ki-

látásai a nemzetközi migráció viharában” c. munkája (konzulensek: Dr. Ganczer 

Mónika és Dr. Horváthy Balázs) nem szerepelnek a jelen kiadványban. 

A kötetben olvasható tanulmányok közül második helyezést, illetve külön-

díjat ért el Kozák Bettina „A Kúria és az Alkotmánybíróság viszonya a helyi 

önkormányzatok feletti törvényességi felügyeleti jog kapcsán” c. dolgozatával 

(konzulens: Dr. Erdős Csaba), és második helyezést ért Szépvölgyi Enikő a „Spe-

ciális bűnelkövetők a XX. századi Magyarországon, különös tekintettel a közve-

szélyes munkakerülőkre és a megrögzött bűntettesekre” c. dolgozatával (konzu-

lensek: Prof. Dr. Mezey Barna és dr. Kelemen Roland). 
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Harmadik helyezést ért el Király Péter Bálint „A válságmegelőzés új esz-

köze: a makroprudenciális politika” c. dolgozatával (konzulens: dr. Kálmán Já-

nos), illetve szintén harmadik helyezést ért el, valamint különdíjban is részesült 

Ősze Áron a „Különleges jogrend és terrorizmus – miért volt szükség az Alap-

törvény hatodik módosítására?” c. dolgozatával (konzulens: Dr. Erdős Csaba). 

További különdíjakban részesült Balogh Norbert „Prezidencializálódás a 

politikában” c. dolgozatával (konzulens: Prof. Dr. Stumpf István), Csitei Béla 

„Az egészségügyi dolgozók kötelezettségei és kártérítési felelőssége az egyes 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok tükrében” c. dolgozatával (konzulensek: 

Dr. Ferencz Jácint és dr. Trenyisán Máté), Juhász Lívia „A kevesebb néha több - 

az alternatív büntetések és a bűnmegelőzés kiemelt szerepe a büntető-igazság-

szolgáltatás rendszerében” (konzulensek: Dr. Németh Imre és dr. Kelemen Ro-

land), Mitring Anna „A rendőröket megillető személyiségvédelem határainak el-

méleti és gyakorlati problémái” c. dolgozatával (konzulens: Dr. Keserű Barna 

Arnold), Stipkovits Tamás „A jogalkotással okozott kár megítélése alkotmány-

jogi és polgári jogi szempontból” c. dolgozatával (konzulens: Dr. Keserű Barna 

Arnold) és Wellmann Barna Bence „Mentesíthet-e a hét szűk esztendő a teljesítés 

alól? Avagy a nemzetközi adásvételi szerződések egyes felelősségi kérdései” c. 

dolgozatával (konzulens: Dr. Glavanits Judit). 

Az előző évekhez hasonlóan ismételten elmondható, hogy a helyezést el-

nyert dolgozatok szerzői túlnyomórészt a Batthyány Lajos Szakkollégium hall-

gatói. A Szakkollégium évek óta színvonalas, a hallgatók tanulmányai mellett és 

azokat kiegészítendő, a tehetséggondozásra nagy hangsúlyt fektető programokat 

szervez, amelyek a tanszékek által gondozott tudományos diákköri tevékenységet 

jól kiegészítve, sőt egymást kölcsönösen erősítve garantálják a hallgatók tudomá-

nyos kutatás iránti elhivatottságának erősítését, amelynek eredményeit jól szem-

léltetik a fenti, igen szép eredmények, amelyek a kari közösség valamennyi tagját 

büszkeséggel tölthetik el. A XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójá-

ban elért eredményes szerepléshez ezúton is – a kari közösség nevében – gratu-

lálok a szerzőknek, konzulenseiknek és valamennyi helyi diákköri szervezésben 

résztvevőnek, zsűritagnak, illetve a dolgozatok tökéletesítését minden bizonnyal 

segítő hallgatói opponenseknek is. Az itt közölt tanulmányok megértek arra, hogy 

széles körben terjesszük ezeket, egyrészt büszkén hirdetik a szerzők kiválóságát, 

másrészről jó hírét viszik az itt folyó kutatásoknak, egyáltalán a kutatási tevé-

kenység önmagában való hasznát is ékesen bizonyítják. Köszönöm továbbá a je-

len kötet kiadását lehetővé tevő kollégák áldozatos munkáját is! 

Dr. Kecskés Gábor PhD. 

                                                                                                       dékánhelyettes 

  


