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A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos 

Diákkörének beszámolója a Tudományos Diákköri Tanács részére 
 

2010. december 23. 

http://majt.hu/ 
 

 A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákköre a 2010/2011-es 

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

hallgató vett ezeken az üléseken részt – szerencsére voltak ezt jócskán meghaladó kivételek 

is. Az első félév legnépszerűbb napja Zlinszky János (PPKE JÁK) és Tóth J. Zoltán (KRE 

ÁJK) ’Halálbüntetés pro és kontra’ című kerekasztal-beszélgetése volt. Kiemelt programja 

volt a félévnek a XXX. Jubileumi OTDK nyilvános kari fordulójának megszervezése a 

tanszéken, ahol minden demonstrátor opponensként is szerepet vállalt, illetve ketten közülük 

pályamű bemutatójaként is megmérettették magukat. 

 

A TDK programja a 2010/2011-es tanév I. félévében: 

 

2010. december 1., 18.00 

Félévi záróülés 

Eckhart-szeminárium 

 

2010. november 24., 18.00 

Demonstrátori találkozó 

Eckhart-szeminárium 

 

2010. november 17., 18.00 

XXX. Jubileumi OTDK nyilvános kari forduló 

Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozat 

Eckhart-szeminárium 
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2010. november 10., 18.00 

Nánási László 

Az I. világháború hatása és következményei a magyar igazságügyi impériumra 

VI. tanterem 

 

2010. november 3., 18.00 

Tóth Boldizsár 

Az országgyűlés rendezéséről 

II. tanterem 

 

2009. október 27., 18.00 

Őszi szünet 

 

2010. október 20., 18.00 

Zlinszky János (PPKE JÁK) és Tóth J. Zoltán (KRE ÁJK) 

Halálbüntetés pro és kontra 

II. tanterem 

 

2010. október 12., 18.00 

Horváth Attila 

Az alkotmányozás kihívásai és történelmi tapasztalatai 

VII. tanterem 

 

2010. október 6., 18.00 

Demonstrátori találkozó 

Eckhart-szeminárium 

 

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéknek a 2010/2011-es tanév első félévében 

nyolc demonstrátora volt (Joó Barbara, Andriska Zsófia, Szabó András, Necz Dániel, 

Madocsai Kinga Blanka, Tóth Boldizsár Artúr, Nikula István és Mireisz Tímea), közülük 

ketten ösztöndíjasként (Joó Barbara, Andriska Zsófia). Mellettük két fő (Ihász Péter, Szabó 

Anna) tanszékvezetői kinevezéssel segítették a TDK munkáját. A demonstrátorok közül 

hárman 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 
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rendszerességgel megtartott TDK-ülések megszervezése és lebonyolítása, a TDK Híradó 

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

(ún. heti demonstrátori ügyeleti idő). 

 

 A Magyar Állam- és Jogtörténet Tanszék Tudományos Diákkörének folyóiratát, a 

TDK Híradót, a tanszék demonstrátorai szerkesztik. A minden félévben egy-két számot 

megjelentető folyóiratból egy szám jelent meg szeptemberben. Jelenleg a következő szám a 

végső nyomdai fázisban van, ennek megjelentetését februárra tervezzük. 

 

 
 

A tanszéki digitalizási program kiemelt helyet foglal el immár 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. Így 

például: 
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Csiky Lajos: Képek a börtönügy történetéből. Budapest, Franklin-Társulat Könyvnyomdája, 

1892 

Hajnik Imre: Magyar alkotmány és jog az Árpádok alatt. Pest, Kiadja Heckenast Gusztáv, 

1872 

Kövy Sándor: A magyar polgári-törvény. Sárospatak, Nyomtattatott Nádaskay András által, 

1822 

Lengyel Aurél: A javítóintézetekről. Budapest, Franklin-Társulat Könyvnyomdája, 1899 (pdf) 

Szilády János: Fegyházaink reformjához általános és hazai szempontból. Pest, Kiadja Pfeifer 

Ferdinánd, 1871 

Wenzel Gusztáv: Magyarország jogtörténetének rövid vázlata. Pest, Fanda és Frohna 

Nyomdájából, 1872 

 

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 Diákköre a 2010/2011-es 

tanév második félévére nyolc 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 nem csak az ismeretterjesztésre 

terjed ki, hanem az első- és másodéves hallgatóknak alternatívát nyújt a tömegképzés korában 

egy szűkebb, baráti csoportban való részvételre, ahol a felsőévesek tapasztalataik és 

információk átadásával segítik őket, amelyekkel könnyebb eligazodni az egyetemi életben. 

Ezáltal a 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. 
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Néhány plakát a 2010/2011-es tanév I. félévéből: 
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