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További információkért figyel jétek az egyetemen
kihelyezett plakátjainkat vagy a honlapunkat!

201 0. október 1 2., 1 8.00:
Az alkotmányozás kihívásai és történelmi

tapasztalatai
Előadó: Horváth Atti la

201 0. október 20., 1 8.00:
Halálbüntetés pro és kontra

Előadók: Zl inszky János és Tóth J. Zoltán



A TDK heti rendszerességgel tart üléseket,
amelyeket a TDK titkár és a tanszék
demonstrátorai szerveznek. Ezek elsősorban
előadások, de olyan speciál is programok is
megszervezésre kerülnek, mint például
börtönlátogatás, igazságügyi boncoláson való
részvétel, múzeumlátogatás, fi lmklub vagy
jogtörténeti jelentőségű intézmények
meglátogatása (Parlament, Országos Levéltár,
stb). Az oldott hangulatú üléseken lehetőség
nyíl ik az előadók személyes megismerésére és
a velük való kötetlen kommunikációra is. Ezek
a programok olyan plusz információkkal
szolgálhatnak a diákköri tagoknak, amelyek
további tanulmányaik során vagy akár későbbi
elhelyezkedésükkor is segítségükre lehetnek.

TDK ülések

Bemutatkozás

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos
Diákkör (TDK) immár több mint 30 éve
működik. A diákkör Prof. Dr. Mezey Barna
tanszékvezető egyetemi tanár, az ELTE rektora
által vezetett Magyar Állam- és Jogtörténeti
Tanszék patronálásával tevékenykedik.
Megalakulása óta érdekes és tanulságos
programokkal, színvonalas előadásokkal járul
hozzá az egyetem életéhez. A diákkör tagjai a
kétévente megrendezésre kerülő Országos
Tudományos Diákköri Konferenciákon (OTDK)
rendszeresen kiválóan szerepelnek.

A TDK funkciója nemcsak az ismeretterjesztésre
terjed ki, hanem a tömegképzés korában
alternatívát nyújt az első- és másodéves
hallgatóknak egy szűkebb, baráti csoportban
való részvételre, ahol a felsőévesek tapasztalataik
és információk átadásával segítik őket,
amelyekkel könnyebb eligazodni az egyetemi
életben. A TDK az egyetemi képzést kiegészítve
előmozdítja a diákok tudományos és szakmai
fej lődését. A TDK bátorítja és segíti a lelkes
diákokat egy-egy tudományterülettel való
elmélyültebb foglalkozásra, és lehetőséget
biztosít nekik, hogy kutatásaikat, gondolataikat a
TDK előadóiként is ismertessék, publikál ják.

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék
fakultatív előadásai közül ajánljuk

Lehetőségek

Miért tartoznak rendszerbe a Mindszenty-, a
Rajk- és a Nagy és társai bűnperek? előadó:
Zinner Tibor, a Kar tiszteletbel i tanára
Oklevelek, címerek, zászlók, kitüntetések és
szimbólumok a jog történetében előadó:
Pandula Atti la adjunktus, mb. előadó A céh mint
autonóm testület a magyar
alkotmánytörténetben előadó: Rigó Kinga
szakmai tanácsadó, mb. előadó A
bűncselekmények fogalmi meghatározása a
magyar jogfejlődés tükrében előadó: Lányi
Tamás jogtanácsos, mb. előadó Szimbólumok
és rituálék a joghistóriában előadó: Bódiné
Beliznai Kinga adjunktus A magyar ügyészség
évszázadai előadó: Szendrei Géza ny. ügyész,
mb. előadó A magyar oktatási igazgatás az
alkotmánytörténet tükrében előadó: Firneisz
Miklós ügyvéd, mb. előadó Abszolutizmusok
az európai és magyar joghistóriában előadó:
Képes György adjunktus A magyar
műemlékvédelem múltja és jövője előadó:
Völgyesi Levente adjunktus Szovjet típusú
diktatúra Magyarországon előadó: Horváth
Atti la egyetemi docens A nemzetközi
büntetőbíráskodás története a kezdetektől
napjainkig előadó: Lenkovics Judit PhD-
hallgató A közrendvédelem története előadó:
Kiss Bernadett PhD-hallgató Európai
alkotmány- és parlamentarizmustörténet
előadók: Mezey Barna tanszékvezető egyetemi
tanár, Bódiné Beliznai Kinga adjunktus, Képes
György adjunktus, Völgyesi Levente adjunktus




