
 1 

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék 

Tudományos Diákkörének beszámolója 

a Tudományos Diákköri Tanács részére 
 

2012. május 16. 
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 A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákköre a 2011/2012-es 

tanév második félévében összesen tíz TDK-ülést tartott. Hetente átlagban harminc-negyven 

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

félév legnépszerűbb programjai a történeti alkotmány és a hatályos alkotmány kérdéskörei 

köré csoportosultak. Ezeket a programokat az Alkotmányjogi TDK-val közösen szerveztük 

meg. Programjainkról az elte.hu is megemlékezett: 

 

Az alaptörvény és a történeti alkotmány: 

http://www.elte.hu/hir?id=NW-3178 

 

Nem célravezető a történeti alkotmány köré épített kultusz: 

http://www.elte.hu/hir?id=NW-3266 
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A TDK programja a 2010/2011-es tanév II. félévében 

 
2012. május 9., 18.00 

Alapvizsga felkészítő ülés 

Eckhart-szeminárium 

 

2012. május 3., 18.30 (csütörtök!) 

YOU MÁJT WIN 3 

Tanulmányi verseny 

I. tanterem 

 

2012. április 27., 09.00 (péntek!) 

Börtönlátogatás 

Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (2316 Tököl, Ráckevei u. 6.) 

A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött! 

 

2012. április 24., 11.20 (kedd!) 

YOU MÁJT WIN 3 

Tanulmányi verseny 

VIII. tanterem 

 

2012. április 18., 18.00 

OTDK indulók bemutató előadása II. 

Barta Áron, Ihász Péter, Körmendi Tamás, Losonczi Eszter, Palguta Virág 

Eckhart-szeminárium 

 

2012. április 11., 18.00 

OTDK indulók bemutató előadása I. 

Kepler Norbert, Mireisz Tímea, Nikula István, Szeredi Kristóf 

Eckhart-szeminárium 

 

2012. április 4., 18.00 

Tavaszi szünet 

 

2012. március 28., 18.00 

Bertényi Iván 

Az államcímer változása a középkortól az Alaptörvényig 

IV. tanterem 
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2012. március 21., 18.00 (meghívó) 

(Az Alkotmányjogi TDK-val közös program) 

Sólyom László 

Az alkotmánybíráskodás múltja, jelene és jövője 

Aula Magna 

 

2012. március 14., 18.00 

Szünet 

 

2012. március 7., 18.00 

Horváth Attila 

Kereskedelmi jog a századforduló óta 

II. tanterem 

 

2012. február 29., 17.40 (meghívó) 

(Az Alkotmányjogi TDK-val közös program) 

Balogh Elemér - Mezey Barna - Kukorelli István 

Kerekasztal-beszélgetés az alaptörvény és a történeti alkotmány kapcsolatáról 

Aula Magna 

 

2012. február 22., 18.00 

Demonstrátori találkozó 

Eckhart-szeminárium 
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Néhány fotó a 2011/2012-es tanév II. félévéből: 

 

 

 

 
 

 A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéknek a 2011/2012-es tanév második félévében 

kilenc demonstrátora volt (Barta Áron, Ihász Péter, Kepler Norbert, Körmendi Tamás, 

Losonczi Eszter, Mireisz Tímea, Nikula István, Palguta Virág, Szeredi Kristóf, Szabó Anna), 

közülük ketten ösztöndíjasként (Mireisz Tímea, Nikula István). Mellettük egy fő (Szabó 
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Anna) tanszékvezetői kinevezéssel segítette a TDK munkáját. A demonstrátorok közül 

négyen már második 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 Magyar Állam- és Jogtörténet Tanszék Tudományos Diákkörének folyóiratát – egy 

tanszéki oktató felügyelete mellett – a tanszék demonstrátorai szerkesztik. A folyóirat 

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 2012 márciusában és egy szám 2011 májusában. Jelenleg a következő 

szám megjelentetését 2012 októberére tervezzük. 

 Ebben a félévben immár másodszor került kiírásra a Magyar Állam- és Jogtörténet 

Tanszék által egy cikkíró pályázat, ahol két előre megadott témában vártunk tanulmányokat.  

A beérkezett műveket a tanszék oktatóiból és demonstrátoraiból álló zsűri elbírálta, és 

megosztott első helyezést ítélt meg Tamás Annamária „Ítélkezés a középkorban” és Tóth 

Brigitta „Egy udvari bolond napja (a boncasztalon)” írásaiért. A zsűri különdíjat ítélt meg 

Szendrői Dávidnak “Az udvari bolond egy napja” című írásáért. A legjobb írásműveket 

megjelentettük a Joghistória 2012. májusi számában. 
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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.  

 

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. 
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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 

 

Nagy sikert hozott a tanszék által szervezett 2012. évi, immár harmadik YOU MÁJT 

WIN tanulmányi verseny. Az írásbeli fordulón 76-an indultak el, közülük a 12 legmagasabb 

pontszámot szerző versenyző került a második fordulóba, ahol számos értékes nyereményt 

kaptak a legjobbak. A végső győztes Orbán András (I. évfolyam 2. csoport) lett. 
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A versenyen készült képek megtekinthetők ezen a linken: 

http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/Aktualis/verseny_2012_fotok.html 

 

 
 

Néhány plakát a 2011/2012-es tanév II. félévéből: 
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 10 
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A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákköre a 2012/2013-as 

tanév első 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 

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. 

 


