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

tanév első 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 programja körülbelül kétszáz érdeklődővel Barta Róbert "A nürnbergi 

per és a magyar háborús bűnösök perei" című előadása volt. 

 

 

 

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

 

2011. december 7., 18.00 

Félévi záróülés 

Eckhart-szeminárium 

 

2011. november 30., 09.00 

Parlamentlátogatás - Háznézés és karzatlátogatás idegenvezetéssel 

Országház (1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.) 

A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött! 

 

2011. november 23., 09.00 

Börtönlátogatás 

Budapesti Fegyház és Börtön (1108 Budapest, Kozma u. 13.) 

A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött! 
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2011. november 16., 18.00 

Horváth Attila 

Filmklub - Régi filmhíradók 

V. tanterem 

 

2011. november 9., 18.00 

Máthé Gábor 

A Szent Korona-tan 

III. tanterem 

 

2011. november 2., 18.00 

Őszi szünet 

 

2001. október 27., 10.00 

Múzeumlátogatás 

Rendőrség-történeti Múzeum (1087 Budapest, Mosonyi utca 7.) 

A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött! 

 

2011. október 19., 18.00 

Barta Róbert 

A nürnbergi per és a magyar háborús bűnösök perei 

III. tanterem 

 

2011. október 12., 18.00 

Kiss Anna 

Bűntények a könyvtárszobából 

III. tanterem 

 

2011. október 5., 18.00 

Barna Attila 

A lőcsei Fehér Asszony pere és legendája 

III. tanterem 

 

2010. szeptember 28., 18.00 

Demonstrátori találkozó 

Eckhart-szeminárium  
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Néhány fotó a 2011/2012-es tanév I. félévéből: 
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A 2011/2012-es tanévre meghirdetett köztársasági ösztöndíj pályázat kapcsán az ELTE 

Állam- és Jogtudományi Karára az egyetemi létszámadatok arányában tizenöt támogatható 

pályázat jutott. A tizenöt támogatott pályázat benyújtói közül hárman is a Magyar Állam- és 

Jogtörténeti Tanszék demonstrátorai voltak az előző tanévben. Ezúton is gratulálunk sikeres 

pályázatukhoz és a köztársasági ösztöndíjhoz Madocsai Kinga Blankának, Nikula Istvánnak 

és Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúrnak! 

 

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 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 idén 

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 2011 szeptemberében és egy szám 2011 novemberében. Jelenleg a 

következő szám megjelentetését 2012 márciusára tervezzük. 

Ebben a félévben került először kiírásra a Magyar Állam- és Jogtörténet Tanszék által egy 

cikkíró pályázat, ahol három előre megadott témában vártunk tanulmányokat. A pályázatra 

hét pályamű érkezett, és minden kategória legjobb írásművét megjelentettük a Joghistória 

2011 novemberi számában. A nyertesek: 

 

Körmendi Zsófia: A sedria 

Milánkovich András – Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr: A magyar történeti alkotmány 

értelmezése (A közjogi átalakulás és a történeti alkotmány) 

Hederics Viktor: Az ezerarcú hóhér 
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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.  
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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. 

 

 

 

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 

 

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

 


