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 A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákköre a 2013/2014-es 

tanév első félévében összesen kilenc TDK-ülést tartott. Hetente átlagban harminc-negyven 

hallgató vett ezeken az üléseken részt – azonban voltak ezt jócskán meghaladó kivételek is. A 

félév legnépszerűbb programjai Horváth Attila és Hermann Róbert előadásai voltak.  

 

 

 

A TDK programja a 2013/2014-es tanév I. félévében 

 

2013. december 4., 18.00 

MÁJT vizsgaelőkészítő 

Eckhart-szeminárium 

 

2013. november 28., 13.00 (csütörtök!) 

Intézménylátogatás 

Rákospalotai Javítóintézet 

A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött! 
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2013. november 27., 18.00 

Hermann Róbert 

Hadsereg és politika 1848-1849-ben 

VIII. tanterem 

 

2013. november 13., 18.00 

Dalibor Cepulo (Horvátország) 

Croatian-Hungarian Compromise of 1868 

Kari Tanácsterem 

 

2013. november 11., 14.00 (hétfő!) 

Az oklevéltől az e-iratig 

Magyar Országos Levéltár 

 

2013. október 30., 18.00 

Őszi szünet 

 

2013. október 23., 18.00 

Szünet 

 

2013. október 16., 18.00 

Bódiné Beliznai Kinga 

Ítélkezési jelképek 

VIII. tanterem 

 

2013. október 9., 18.00 

Marta Rajkova 

A Szent Korona Amerikában 

VIII. tanterem 

 

2013. október 2., 18.00 

Horváth Attila 

Börtöntetoválások 

VIII. tanterem 

 

2013. szeptember 23., 17.00 (hétfő!) 

Demonstrátori találkozó 

Eckhart-szeminárium 
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Néhány fotó a 2013/2014-es tanév I. félévéből: 
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 A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéknek a 2013/2014-es tanév első félévében 

nyolc demonstrátora volt (Karácson Zita Lilla, Losonczi Eszter, Palguta Virág, Papp 

Dorottya, Szabó Zsanett, Ványa Bertalan Dávid, Vitál Vivien, Zanathy Anna). A 

demonstrátorok közül ketten már harmadik éve töltik be ezt a pozíciót, és a tapasztalatok 

azt mutatják, hogy sikerrel lehet az ő tudásukra építeni. Feladataik közé tartozott kiemelten a 

heti rendszerességgel megtartott TDK-ülések megszervezése és lebonyolítása, a Joghistória 

kiadása, illetve a tanszéken oktatók és adminisztratív munkát végzők munkájának segítése 

(úgynevezett heti demonstrátori ügyeleti idő). 

 

 A tanszéki digitalizálási program kiemelt helyet foglal el néhány féléve a 

TDK feladatai között is. Ennek keretében – a demonstrátorok munkájának eredményeképpen 

– a tanszék saját kiadványai mellett (Jogtörténeti Szemle, Jogtörténeti Értekezések, 

Jogtörténeti Bibliográfiák, Rechtsgeschichtliche Vorträge/Lectures on Legal History) jó 

néhány jelentős jogtörténeti munka is letölthető elektronikus formában a tanszék saját 

honlapjáról.  

 

A tanszék demonstrátorainak közreműködésével folyamatosan frissül a tanszék saját 

honlapjának TDK-val foglalkozó része is. Így minden fontos információt megtalálhatnak a 

TDK iránt érdeklődő hallgatók a http://majt.hu/ címen. Mindezek mellett a félév első 

heteiben szórólapon is népszerűsítettük a tanszéki Tudományos Diákkört. 

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének folyóiratát – 

egy tanszéki oktató felügyelete mellett – a tanszék demonstrátorai szerkesztik. A folyóirat 
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hatalmas változásokon ment keresztül: új nevet (Joghistória) kapott, és immár ISSN (2062-

9699) számmal is rendelkezik. A minden félévben egy-két számot megjelentető folyóiratból 

egy szám jelent meg 2013 októberében és egy szám 2013 novemberében. Jelenleg a 

következő szám megjelentetését 2014 februárjára tervezzük. 

       

 

Továbbra is működik a tanszék Tudományos Diákkörének Facebook csoportja is, 

ahol a feliratkozott érdeklődők azonnal hozzájuthatnak az őket érdeklő hírekhez. Ennek 

linkje: http://www.facebook.com/MAJTTDK 

 

Demonstrátoraink részt vettek a kari TDK rendezvényeken is, így a novemberi Nyílt 

Napon és a fotózáson is. 
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Néhány plakát a 2013/2014-es tanév I. félévéből: 
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A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákköre a 2013/2014-es 

tanév második félévére nyolc-tíz ülés megtartását tervezi. Ezen ülések két nagy csoportra 

oszthatóak: az első előadásokon a tanszék oktatói és demonstrátorai mutatják be kutatási 

eredményeiket tudományos ismeretterjesztő formában, míg a félév második felében kisebb 

csoportos látogatások színesítik a programot. Így a program nemcsak az ismeretterjesztésre 

terjed ki, hanem az első- és másodéves hallgatóknak alternatívát tud nyújtani a tömegképzés 

korában egy szűkebb, baráti csoportban való részvételre, ahol a felsőévesek tapasztalataik és 
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információk átadásával segítik őket, amelyekkel könnyebb eligazodni az egyetemi életben. 

Ezáltal a tanszéki Tudományos Diákkör az egyetemi képzést kiegészítve előmozdítja a diákok 

tudományos és szakmai fejlődését, az egyes kutatási területek mélyebb megismerését. A 

Tudományos Diákkör bátorítja és segíti a lelkes, új diákokat egy-egy területtel való 

elmélyültebb foglalkozásra, s lehetőséget biztosít nekik, hogy gondolataikat a TDK 

előadóiként is ismertessék. 


