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I. SZAKKOLLÉGIUMOK  
1. BIBÓ ISTVÁN SZAKKOLLÉGIUM  

  



 

2. JOGHALLGATÓK ÖNKÉPZŐ SZERVEZETE 

 



 

3. MATHIAS CORVINUS COLLEGIUM  

MCC- tehetséggondozás felsőfokon  

A hagyományos oktatási rendszerben is jobban tudnak teljesíteni azok a hallgatók, akik részt 
vesznek a Mathias Corvinus Collegium (MCC) programjain. Az immáron 25 éves 
tehetséggondozó intézmény az általános iskola felső tagozatától a diploma megszerzéséig, 
sőt még azon túl is kínál ingyenes képzéseket és egyedülálló közösségi élményeket.    

Az MCC az ország iránt elkötelezett, a helyi közösségekért 
tenni akaró, honfitársaikért és a környezetükért felelősséget 
érző fiatalokat támogatja abban, hogy a bennük rejlő 
tehetséget – anyagi, társadalmi és kulturális helyzetüktől 
függetlenül – kibontakoztathassák, és azt saját maguk, 
hosszú távon pedig a magyarság javára kamatoztathassák. 
Az MCC nem versenytársa, és nem is alternatívája a 
közoktatási és a felsőoktatási intézményeknek, hanem 
független azoktól. Az itt tanulók ugyanakkor a megszerzett 
tudást jól hasznosíthatják a hagyományos oktatási 

rendszerben és szakmai életükben egyaránt. Ebben nagy segítségre vannak az MCC neves 
hazai és nemzetközi oktatói, akik által a fiatalok nyitottabbak lesznek a világra, megismerik 
a nemzetközi folyamatokat, miközben olyan értékeket, szemléletmódot képviselnek, 
amelyek előremutatóak és meghatározóak a Kárpát-medencei magyarság sorsára és egész 
Európa jövőjére nézve is. Az MCC képzéseinek zászlóshajója az Egyetemi Program, amely a 
felsőoktatásban tanuló elsőéveseknek meghirdetett egyéves juniorképzésből, a másod- és 
harmadéveseknek szóló kétéves iskolarendszeri képzésből és a mesterképzésen lévőket 
célzó, szintén kétéves Vezetőképző Akadémia kurzusaiból áll. A tanítási órák döntően az 
egyetemi oktatás végeztével, este kezdődnek, és akár éjszakába nyúlóan is tartanak, ezért a 
résztvevőknek nemcsak tehetségesnek, de szorgalmasaknak és kitartóknak is kell lenniük, 
ugyanakkor bejáró és kollégiumi bentlakó diákok egyaránt csatlakozhatnak a programhoz. 
Az MCC iskolarendszeri képzésének célja, hogy diákjainak egy-egy szakterületen elmélyült 
és biztos szakmai alapot nyújtó elméleti és gyakorlati ismereteket, egyéni fejlesztést és 
sajátos szemléletmódot kínáljon. Ez a fajta, a hagyományos felsőoktatást jól kiegészítő, 
kiscsoportos, személyre szabott, interdiszciplináris képzés hiánypótló Magyarországon, de 
Európában is ritkaságszámba megy. A diákok jelenleg az intézmény hat iskolájában 
folytathatnak tanulmányokat, és végezhetnek kutatásokat. Ezek a Jogi Iskola, a 
Közgazdasági Iskola, a Nemzetközi Kapcsolatok Iskola, a Média Iskola, a Mindset-
Pszichológia Iskola, valamint a Társadalomtudományi Iskola. Angolszász modell alapján az 
iskolák műhelyekre tagozódnak, amelyekben az iskola- és műhelyvezetők, valamint a 
folyamatosan bővülő kutatótanári gárda tagjai publikálnak, előadásokat, konferenciákat 
szerveznek, tudományos kutatásokat koordinálnak, részt vesznek az MCC könyvkiadási 
programjában, valamint a médianyilvánosságon keresztül a világban és a Magyarországon 



 

zajló folyamatok szakértő elemzésében és közérthető értelmezésében. Az iskolák oktatói, 
vendégelőadói neves hazai és nemzetközi szaktekintélyek, mint például Varga István, az 
ELTE tanszékvezető egyetemi tanára, Navracsics Tibor volt uniós biztos, Paczolay Péter, az 
Alkotmánybíróság volt elnöke és Mario Alexis Portella, a firenzei főegyházmegye kancellárja.   
Az MCC egy nemzetközileg is jegyzett tudásközpont Magyarországon, amelynek képzései a 
következő években Kárpát-medence-szerte összesen 35 helyen lesznek elérhetőek. A 
tehetséggondozó intézmény azonban nemcsak a tudás megszerzésének lehetőségét, 
hanem közösségi élményt is nyújt diákjainak. A képzési programokban résztvevőknek 
különféle táborokat szervez, valamint számos diákprogramot kínál a sakkozástól kezdve a 
vitaversenyeken való részvételig. A Mathias Corvinus Collegium augusztus elején rendezte 
meg első fesztiválját: az MCC Feszt hagyományteremtő kezdeményezés, amely a 
programokon való részvétel mellett a közösségi érzést is erősíti.   

További információ: www.mcc.hu   

  

     



 

II. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÖK  
  

1. AGRÁRJOGI TDK  

Kedves Elsőéves Hallgatók!  

Bemutatkozik az Agrár- és Szövetkezeti Jogi Tudományos Diákkör.  

Az agrárjog és az agrárjoghoz kötődő szabályozási területek jelentősége a XXI. század óta 
kiemelkedő. Az agrárjog szabályozási körébe tartoznak a termőfölddel kapcsolatos ügyletek 
szabályai, a mezőgazdasági termékekhez kapcsolódó szabályozások, így például az élő 
állatok adásvételének, szaporításának, szállításának, feldolgozásának szabályai, a vadászat, 
a halászat szabályai, az Európai Unió Közös Agrárpolitikája és annak szabályozórendszere és 
ennek keretében az agrárágazathoz kötődő állami és európai uniós pályázatok feltételeivel 
való megismerkedés.  

Ebben a témában a következő tárgyakat hallgathatjátok: Agrárjog 1-2, amelyek kötelező 
tantárgyak negyed és ötödéven, valamint közkedvelt differenciált alternatív kurzusaink, az 
Ingatlanjog és az Európai telekkönyvi rendszerek, ahol Papik Orsolya, egyetemi 
tanársegéddel és Kurucz Mihály egyetemi tanárral ismerkedhettek meg.  

Vannak olyan helyzetek, amikor csak egy olyan fogalom néz Veletek szembe, "A 
szövetkezetek a tagok vagyoni hozzájárulásával és személyes közreműködésével létrejövő, 
a tagok érdekeit képviselő szervezet." Nem is gondolnátok mennyire könnyen lehettek Ti is 
egy szövetkezet közelében, bár legtöbben a Takarékszövetkezetekről már nyilván 
hallottatok. A legváratlanabb pillanatokban azonban, például gyakornoki munka 
keresésekor, előfordulhat, hogy be kell lépnetek egy Diákszövetkezetbe. Mielőtt bárki 
megijedne, ez nem azért van, hogy lehúzzanak rólatok még néhány bőrt, hanem hogy a 
legváratlanabb helyzetekben is ki tudjon állni Értetek a szövetkezet. Ha felkeltettük 
érdeklődéseteket, akkor még egy kurzust is ajánlanánk mellé, amit majd felvehettek, 
mégpedig A szövetkezetekre vonatkozó uniós és hazai szabályozás, különös tekintettel a 
marketing szövetkezetekre című tárgyat Réti Mária Tanszékvezető asszonnyal és Bak Klára 
egyetemi adjunktussal.  

A környezetjog alapvető értelmezéséhez segítségül kell hívnunk a hatályos 
környezetvédelmi törvény általánosabb fogalmát a környezetvédelemről: „4. § 32. 
környezetvédelem: olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a 
környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk 
mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása;”. 
A téma jelentőségének köszönhető, hogy a Környezetjog már megtalálható a hivatalos 



 

tanrendetekben, negyed és ötödéven két féléves tárgyként a nemzetközi jogi tanszékkel 
megosztva.  

A környezet védelmébe természetesen az állatvédelem is, amelyről az érdeklődők Réti Mária 
Tanszékvezető asszonytól és Bak Klára egyetemi adjunktustól tudhatnak meg többet az Az 
állatvédelem nemzetközi és magyar szabályairól című alternatív kurzusban.  

Sajnos a Tanszéken tárgyaink körében első éven még nem biztos, hogy találkozunk, ennek 
ellenére kapacitálunk Benneteket a TDK-inkon való részvételre, ahol a bemutatott témáink 
közül mindegyikről lesznek előadások.   

  

2. ALKOTMÁNYJOGI TDK  

 

Az egyetemi éveket túl lehet élni – azonban megélni azt sokkal 
jobban megéri. Ehhez kínál segítséget a diákköri tevékenység is.       

Az elmúlt időszakban bekövetkező változások életünk minden 
területére hatással voltak, így a jogra is – az alkotmányjog pedig 
korábban nem látott módon vált mindennapjaink részévé. Az 
Alkotmányjogi Tanszék mellett működő tudományos műhely 
lehetőséget teremt arra, hogy az azonos érdeklődési körrel 
rendelkező hallgatók önképzését, szakmai fejlődését elősegítse, így 
hozzájárulva az aktualitások jobb megértéséhez.   

Az alkotmányjog, mint tárgy keretbe foglalja a jogászképzést, ugyanis az első félévtől a 
záróvizsga időszakáig elkíséri a hallgatókat. Hazánk alkotmányos rendszerének alapjait így 
mindenki elsajátítja. A Diákkör azonban további potenciált rejt tagjai számára, hiszen 
szabadon alakíthatják annak profilját szakmai kereteken belül. Így akár az államszervezet, 
akár az alapjogok területe érdekel, el lehet merülni olyan témákban is, amelyek az egyetemi 
tananyagot messzemenően meghaladják. A tematikák tehát innovatív szemléletet 
tükröznek, gyakorlati megközelítést adnak – új perspektívát nyújthat a választásokkal, vagy 
az alapvető jogokkal kapcsolatos tudásanyagnak, amely a kötelező kurzusok elsajátítását és 
megértését is nagymértékben megkönnyíti. Sőt, akár még kulisszatitkokba is bepillantást 
enged! Üléseinket jellemzően keddenként 18 órától tartjuk a harmadik emeleti 
Alkotmányjog Tanszék szemináriumi szobájában.  

Amennyiben bármilyen egyéb kérdés felmerülne, keress bátran minket Facebook 
oldalunkon, vagy az alkotmanyjogitdk@gmail.com-on!  

  



 

3. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI ÉS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOGI TDK  

 

Kedves Gólyák! 

Olyan közösséget keresel,  

- ami szakmailag inspirál és magasfokú szakmai fejlődést biztosít  

- barátságos, összetartó és vidám 

- ahol olyan emberekkel lehetsz, akikkel közös az érdelődési köröd 

- ahol a büntető eljárásjog, büntetés-végrehajtási jog és kriminalisztika van fókuszban 

-ahol olyan barátaid lehetnek, akikkel bulizni is lehet? 

Ha bármelyik kérdésre IGEN a válasz, akkor ne keresgélj tovább, vár Téged is a BEBV TDK!  

A Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tudományos Diákkör a 2022/23-es 
tanévben is szeretettel várja az érdeklődő hallgatókat az üléseinken. 

A TDK minden héten előadásokkal készül Nektek, hogy a tananyagon túli gyakorlattal 
megismerkedhessetek. 

Üléseinken a büntető eljárásjog, a büntetés-végrehajtási jog, valamint a kriminalisztika 
területével kapcsolatos előadásokat szervezünk, melyeket a gyakorlatban dolgozó, 
szakmájukban elismert és megbecsült előadók prezentálnak. 

Az alakuló ülésen mindig megkérdezünk Titeket, hogy milyen témákat szeretnétek hallgatni. 
Előző években nagy sikert aratott a katonai büntetőeljárásról, a nyomozótisztek munkájáról, 
az igazságügyi elmeorvos valami az igazságügyi nyelvész szakértő tevékenységéről szóló 
előadásunk. Ezek mellett minden félévben megrendezésre kerül az Oktató a vallatószékben 
c. előadásunk, amely keretében belekukkanthatunk a Tanszék oktatóinak egyetemen kívüli 
életébe.  

A TDK emellett elkötelezett, hogy segítséget nyújtson azon hallgatók számára is, akik 
valamilyen tudományos versenyen szeretnének részt venni és a sikeres szereplésért 
megfelelő felkészítést kaphassanak. A közösségünk tagjai nagy arányban értek el sikereket 
perbeszédversenyeken, valamint az Országos Tudományos Diákköri versenyen is! 

Az idei évben is rengeteg izgalmas ülést tervezünk megszervezni és igyekszünk – amennyire 
a körülmények lehetővé teszik – intézmény- és tárgyaláslátogatásokkal tarkítani az évet.  

A szakmai tevékenység mellett azonban nagy hangsúlyt fordítunk a közösségépítésre is. A 
TDK üléseken kívül is szervezünk programokat: beülések, közös bulizások, modern 
társasjátékestek segítségével kapcsolódunk ki a tanulás mellett.  



 

Karunk minden polgárát évfolyamtól függetlenül is sok szeretettel várjuk az üléseinkre! Ha 
szeretnétek segíteni a munkánkat, és programokat szervezni, akkor jelentkezzetek 
demonstrátornak!  

Kövessetek be minket Facebook-on és Instagram-on, hogy értesüljetek minden 
eseményünkről!  

 

4. BÜNTETŐJOGI TDK  

 

Kedves Gólyák!  

A Büntetőjogi Tudományos Diákkör nemcsak azt tartja 
szem előtt, hogy a szorgalmi időszakban hétről hétre 
különféle büntetőjogi vagy ahhoz kapcsolódó témákat 
mutasson be és dolgozzon fel a szakma jeles képviselői 
közreműködésével, hanem azt is szeretnénk, hogy az 
adott félévben minél több Hallgató látogasson el 
hozzánk, esetleg legyen évekig visszatérő vendégünk. 
Éppen ezért a minőségi előadások mellett igyekszünk 
nyitott és befogadó közeget teremteni, fenntartani, és 
próbálunk minél több csapatépítő programot is 
szervezni. TDK ülések után beülni  valamilyen  hangulatos  vendéglátóhelyre,  

intézetlátogatásaink, azaz egy-egy börtön vagy bírósági tárgyalás látogatása során 
kellemesen elbeszélgetni a közös utazásokkor, ismerkedni új tagjainkkal vagy jobban 
megismerni a régieket, együtt ebédelni szakmai programjaink után, megbeszélni a 
büntetőjoghoz kapcsolódó pontokat, illetve azt, kinek hogyan tetszettek a tapasztaltak. Az 
összetartozást és a csapatszellemet az egyenpóló elkészítésével szerettük volna még jobban 
kifejezni. Nemcsak nyitottak vagyunk más TDK-kal együttműködni, összevont üléseket 
tartani, hanem társasági programokon is szívesen részt veszünk.  

A nyitott közeget az alakuló üléseink alkalmával is igyekszünk erősíteni, hiszen ez az az 
alkalom, ahol a legjobban fel tudjuk mérni, mire is van igény a hallgatók részéről. Igyekszünk 
aktuális és egyaránt érdekes témákat bemutatni. Az alakuló ülésen, vagyis a félév első ülésén 
beszéljük át az adott szemeszterre vonatkozó üléstémákat és szakmai programokat. Ha nem 
is tudjuk egyből a félév során megvalósítani az adott javaslatot - mert sok jó ötlet érkezik -, 
a következőben mindenképpen napirendre kerül. Nem vész el semmilyen jó felvetés!  

A programok természetesen nem kötelezőek, de mindenképpen közelebb tudják hozni 
egymáshoz a társaságot, függetlenül attól, hogy új vagy régi tagunk, gólya vagy éppen 



 

ötödéves valaki - minél többen vagyunk, annál jobban örülünk. Ezt a jó szokásunkat - ha a 
körülmények lehetővé teszik - a 2021/2022-es tanévben is meg fogjuk tartani - azonban az 
a jó hír, hogy online is sikeres félévek vannak mögöttünk. Szeretettel várunk Titeket is 
üléseinkre!   

Ne felejtsétek, ha szerda, akkor BJ TDK!  

  

5. FRANKOFON DIÁKKÖR  

Az ELTE ÁJK Frankofón Diákkör – Cercle Francophone 2018 
őszén jött létre, hogy közösségbe szervezze a Kar franciául 
beszélő hallgatóit, segítsen a Franciaországhoz, a francia 
nyelvhez kötődő lehetőségek kihasználásában és segítséget 
adjon a nyelvtudásod fejlesztésében. 

A francia nyelv nemcsak kulturális háttére miatt jelentős, 
hanem jogászként különösen hasznos: az Európai Unió és 
számos nemzetközi szervezet egyik fő munkanyelve, 
valamint világszerte nagyjából 270 millióan beszélik. A 
francia nyelvtudásod egyetem alatt és azután is számos 

lehetőséget nyit meg előtted, előnyt jelent majd munkavállalásnál is, egy viszonylag ritka és 
hasznos tudás birtokosa leszel. Arról nem is szólva, hogy a Diákkörhöz csatlakozva egy baráti 
közösség tagjává válhatsz, a francia nyelv összeköt bennünket. 

Emellett, 2022-ben szervezte meg másodjára a Diákkör az esszépályázatát, illetve évről évre 
részt vesz a francia perbeszédverseny szervezésében, amelyeket ajánlunk szíves 
figyelmetekbe! 

Rendszeres eseményeinken francia és magyar nyelvű előadások, beszélgetések, 
filmvetítések részese lehetsz, Facebook-oldalunkon első kézből értesülhetsz minden 
lehetőségről, Facebook-csoportunkban pedig közvetlenül tudsz kérdezni tapasztaltabb 
hallgatótársaidtól. 

 

 

 



 

6. INFOKOMMUNIKÁCIÓS - ÉS TECHNOLÓGIA JOGI TUDOMÁNYOS 

DIÁKKÖR 

 

Kedves Gólyák! 

Az Infokommunikációs - és Technológia Jogi Tudományos Diákkör két friss, szerteágazó 
jogterülettel kíván foglalkozni egyetemi keretek között. Az infokommunikációs jog az 
adatvédelmi jogot, médiajogot, hírközlési jogot egyesíti, a technológia jog a technikai 
újdonságok szabályozására keresi a választ. Kezdésnek mindenképpen egy alapozó ülést 
terveztünk, annak érdekében, hogy közelebb vigyük hozzátok az IKT-t, ahol elmagyarázzuk 
részletesebben és érthetően a - még - avatatlan szemnek az IKT-s alapfogalmakat és 
témákat.  
 
A közösségi média felületek szabályozása, az első önvezető járművek és robotok, online 
bűncselekmények után az idei foglalkozásainkon többek között az Európai Unió digitális 
szolgáltatásokra vonatkozó új szabályozásáról, az online szólásszabadság korlátairól, egyes 
izgalmas szerzői jogi kérdésekről, vagy éppen a Facebookról is. A teljesség igénye nélkül 
szóba kerülnek még a kriptovaluták, a gyermekjogok, a mesterséges intelligencia egyes 
vetületei, az adatkezelés gyakorlati kérdései és az okos szerződések is.  
 
A TDK jogterületei számos másikhoz is kapcsolódnak, büszkék vagyunk a többi Diákkörrel 
tartott egyesített üléseinkre az előző félévből, amelyekből az idei félévben sem lesz hiány! 
Ahogy próbálunk többféle módon az infokommunikációs és a technológiai jogok gyakorlata 
mögé is bepillantást nyújtani Nektek!  
  
Az idei félév azért is különleges, mert második alkalommal indul önálló tagozattal a TDK az 
Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Tapasztalataink szerint számtalan érdekes és 
aktuális témát dolgoznak fel a „kollégák”.  
 
A TDK üléseit ebben a tanévben - nevéhez híven - online tartjuk, reményeink szerint ezzel is 
egyszerűsítve a részvételt. A programok mindenképpen közelebb tudják hozni egymáshoz a 
társaságot, függetlenül attól, hogy új vagy régi tagunk, gólya vagy éppen ötödéves valaki!  
 
Szeretettel várunk Titeket is üléseinkre! Minél többen vagyunk, annál jobban örülünk!  
  
Új mottónk pedig: Induljon jól a heted, az IKT TDK-n a helyed! 
 

7. JOGELMÉLETI TDK 

 

A Jogelméleti TDK célja, hogy összefogja a jog elméleti kérdései iránt érdeklődő hallgatókat 
a karon. Amellett, hogy segíti azokat a hallgatókat, akik a kari TDK és az OTDK versenyeken 



 

elméleti témával kívánnak elindulni, célja az is, hogy fórumot biztosítson olyan kérdések és 
problémák megvitátására (pl. a narratívak szerepe a jogban; költői igazságszolgáltatás a 
mesékben), melyek nem részei a sztenderd tananyagnak. Működése - az oxfordi és 
cambridgei Legal Theory Discussion Group mintájára - féléves keretben történik, a szervezők 
a félév elején rögzítik az adott félév munkatervét. A Jogelméleti TDK együttműködik a Bibó 
István szakkollégium Jogelméleti Műhelyével, gyakran közös rendezvények keretében. A tdk 
facebook oldala: https://www.facebook.com/Jogelm%C3%A9leti-TDK-105675754305637/ 

 

Felelős oktató: Fekete Balázs 

 

8. JOGPSZICHOLÓGIA KÖR  

 

Az egyetem legfiatalabb, 2016-ban alapított diákköre, ahol családias hangulatban folyik a 
közös fejlődés. A jog nem egy érzelemmentes száraz tudományág, hanem igenis létezik egy 
emberi oldala, amit a körün a pszichológia segítségével igyekszik felfedezni. Körünk a 
különböző szakmai programok mellett igyekszik a diákkör közösségi részére is nagy 
hangsúlyt fektetni. Előadásaink témái széles skálán mozognak, a kör szervezésében volt 
lehetősége a tagoknak Hevesi Krisztina előadását, Ránki Sára igazságügyi nyelvész előadását 
meghallgatni, illetve egy Drogpolitikai kerekasztalon részt venni. Ha érzed magadban a 
kíváncsiságot, hogy felfedezd a jogtudomány és a pszichológia határterületét, és együtt 
fejlődj egy fiatal tudományággal, akkor Körünk a legjobb választás számodra!  

  

9. KÖZIGAZGATÁSI JOGI TDK  

 

Kedves Hallgatók! 

Elsősorban gratulálunk Mindenkinek a sikeres felvételihez és kellemes, sikerekben gazdag 
egyetemi éveket kívánunk! 

Az egyetem nem csak szakmai tapasztalatokat, rengeteg közösségi élményt is tartogat 
számotokra, melyek mind meghatározó ́ részei lesznek az elkövetkező éveknek! 
Közigazgatási joggal ugyan először csak másodéven fogtok találkozni, de ez ne vegye 
kedveteket, bárkit szívesen látunk, akit érdekel a közigazgatási jog világa. Bár sokaknak 
elsőre kormányhivatalok és ügyfélkapuk jutnak eszébe a közigazgatásról, azonban ha 
jobban megismeritek a tárgyat, egy végtelenül színes területtel találkozhattok, ahol 
mindenki megtalálhatja a saját érdeklődésének megfelelő témát, az építési jogtól kezdve a 



 

fogyasztóvédelmen keresztül a gyámügyi igazgatásig. Bátran gyertek el akár egy-egy 
ülésünkre, ha annak tematikája felkeltette az érdeklődéseteket. 

A diákkörön megszerzett tudás az egyetemi kurzusok révén szerzett tudást erősíti és 
egészíti ki, melyek a diploma megszerzését követően is hasznosíthatók lesznek. Aktuális és 
érdekes kérdéseket, témákat feszegetünk és beszélünk át üléseink alkalmával. 

A TDK ezen felül publikációs lehetőségeket is kínál, nem csak magyar, angol nyelven is! 
Nemzetközi kutatásokban is részt veszünk, így többek között jártunk már Portugáliában, 
Erdélyben, Szlovéniában, legutóbb pedig Lengyelországban. A mi TDK-nk egyik legnagyobb 
előnye, hogy lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi konferenciákon való részvételre is, 
ami a publikációs lehetőség mellett egyedülálló belépési lehetőség a tudományos életbe. A 
Közigazgatási Jogi Tanszék oktatói is aktívan részt vesznek a TDK életében így legyen szó 
bármilyen, a közigazgatási joghoz tartozó témakörről, mindenki bizalommal fordulhat 
hozzájuk OTDK dolgozattal, kutatással kapcsolatos segítségért. Büszkék vagyunk rá, hogy ez 
OTDK eredményeinken is tükröződik, tagjaink rendszeresen dobogós helyezéseket érnek el. 

Ha szeretnétek egy összetartó́ társasághoz tartozni, ahol nem csak szakmai kérdések 
megvitatására kerül sor, hanem jó barátságok is köttetnek, csatlakozzatok a közig tdkhoz! 
Üléseinket általában hétfőn esténként tartjuk, de ez az alakuló ülésen megbeszéltek 
függvényében változhat. 

Várunk Benneteket szeretettel az alakuló ülésünkre szeptember első felében. Érdemes 
közösségi média felületeinken is követni minket, itt értesülhettek eseményeinkről és 
további hasznos információkat találhattok a diákköri életről.  

Facebook: https://m.facebook.com/kozigazgatasijogitdk/ 

Instagram: elte_ajk_kig_tdk 

  

  



 

10. KRIMINOLÓGIA TDK  

A Kriminológiai TDK nagy hagyományokkal 
rendelkező hallgatói fórum, amely szakmai 

programjaival  népszerűsíti  a 
 kriminológiai ismereteket mind a jogász, mind 
pedig a kriminológia mesterképzésben résztvevő 
hallgatók körében Az 1960-as években létrejött 

Kriminológiai TDK sokrétű tudományos diákköri tevékenységet végez a Karon, szakmai 
vitafórumok szervezése, tudományos dolgozatok készítése, megvitatása, OTDK-ra való 
felkészítés tekintetében. A Kriminológiai Diákkör a szorgalmi időszakban hetente ülésezik, 
amelyekre az előző tanévben online került sor. Az üléseken a kriminológiát, illetve a büntető 
igazságszolgáltatást érintő aktuális kérdéseket vitatnak meg a hallgatók az adott téma 
kiemelkedő elméleti vagy gyakorlati szakemberei részvételével. A diákkör munkáját a 
rendszeres szakmai filmklub, valamint az intézménylátogatások (börtön, büntető 
igazságszolgáltatási, valamint civil szervezetek), szakmai hétvégék egészítik ki. A 
Kriminológiai Tanszék tudományos munkájának segítése mellett, szakmai rendezvények, pl. 
Kutatók Éjszakája, tanszéki programok szervezése is színesíti a diákkör mindennapjait.  

  

11. MAGYAR ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNETI TDK  

Az alábbiakban összefoglalva bemutatjuk a Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörét.  

Miért hasznos a jogtörténet? 

 A magyar alkotmány- és jogtörténet az ELTE joghallgatóinak első 
évükben teljesítendő kötelező tananyagot jelentenek. Mivel ezen 
tárgyak eleve az összes jogterületet lefedik, a középiskolában 
megszerzett történelmi ismeretekre alapozva a magyar 
alkotmány- és jogtörténet vezeti be a hallgatókat a jog összetett világába. A megszerzett 
tudás birtokában a hallgatóknak így az egész jogrendszerre rálátásuk nyílik. Átfogó jellege 
miatt pedig a magyar állam- és jogtörténet (MÁJT) széles körben kínál lehetőségeket 
bármely jogterület iránt érdeklődőknek, illetve különösen előnyös választást jelent 
mindazok számára, akik még nem kötelezték el magukat egyetlen jogterület irányában, és 
az érdeklődési területük kiválasztásához teljes képet kívánnak kapni a jog fejlődéséről, 
szerepéről, működéséről.  

 



 

Miről szól a Jogtörténeti TDK? 

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákköre (MÁJT TDK) több mint 
harminc éves múltra tekint vissza. A TDK arculatát tagjai alalakítják, így programjainkat a 
lehető legteljesebb mértékben próbáljuk az érdeklődő hallgatók igényeihez igazítani. A 
MÁJT TDK egy kiváló kutatási környezetet biztosít segítőkész és nagy tudású oktatók által 
támogatva. Köreinkben nem csupán a hallgatók közösségi, hanem egyéni kompetenciái is 
erősödnek. Tagjainknak segítünk a kutatási módszerek megismerésében, és olyan 
készségek kifejlesztésében, mint pl. a projektszervezés, tanulmányi felelősségvállalás, amely 
képességek a későbbiekben is elengedhetetlenek. A MÁJT TDK remek kibontakozási 
lehetőséget ad bármilyen szabadon választott területen.  

Hogyan lehet bekapcsolódni a tanszék munkájába? 

A TDK tevékenységébe három módon lehet bekapcsolódni. 

1. Publikálás a Joghistória folyóiratba 

A Joghistóriába minden, egyetemen belülről vagy kívülről érkező cikket befogadunk, amely 
joggal vagy állammal kapcsolatos témájú és van múltbeli vonatkozása. A publikálási igényt 
kérjük a joghistoria.gmail.com e-mail címen jelezni, valamint a cikk formai követelményeiről 
is ezen a címen lehet információt szerezni. 

2. Részvétel a TDK üléseken 

A MÁJT TDK ülések minden szerdán 18.00-tól kerülnek megrendezésre, a veszélyhelyzet 
idején online formában. Az alkalmakról a MÁJT TDK Facebook oldalán informáljuk az 
érdeklődőket. 

3. Programszervezés, igény jelzése 

Mivel a MÁJT TDK elsődleges feladatának a tárgy iránt érdeklődők tudományos támogatását 
tekinti, lehetőséget kínálunk mind programszervezésre, mind a TDK ülések tematikájának a 
hallgatói igényekhez való igazítására, illetve az egyéni tudományos kutatásokhoz is szívesen 
adunk útmutatást, oktatói, demonstrátori segítséget. A kapcsolatfelvétel a MÁJT TDK 
Facebook oldalán, vagy személyesen, az ELTE MÁJT tanszékén, akár a tanszék oktatóin, 
demonstrátorain keresztül is lehetséges.  

 

 

 



 

12. MUNKAJOGI TDK  

 

Kedves Gólyák! 

  

Először is szeretnénk gratulálni nektek a sikeres 
felvételitekhez az ELTE ÁJK-ra! Engedjétek meg, hogy az 
alábbiakban röviden bemutatkozzunk.  

Noha a mintatanterv szerint a Munkajog tárggyal csak 
negyedévesként találkoznátok először, szeretettel várunk 
titeket már elsőévesként is, hiszen diákkörünkön a 
gyakorlatias megközelítésre, a valós helyzetekre 
helyezzük a hangsúlyt, így a mindennapi életben is 
hasznos tudással gyarapíthatjátok jogi ismereteiteket.  

A TDK a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék mellett működő szervezet. Oszlopos tagjait 
képezik a tanszék demonstrátorai, PhD hallgatói, valamint minden munkajogi terület iránt 
érdeklődéssel rendelkező hallgatótársunk. 

A keddenként 18 órakor kezdődő üléseink alkalmával érdekes és egyetemi tananyagon 
túlmutató előadásokat hallgathattok, illetve lehetőségetek nyílik a kar oktatóival, a szakma 
legkiválóbb képviselőivel való személyes megismerkedésre is.  

Az elmúlt években voltunk gyárlátogatáson, találkoztunk ismert színészekkel, sportolókkal, 
megtudhattunk többet a speciális szükségletű munkavállalók pl. siketek helyzetéről a 
munkaerőpiacon, a munkavédelemről, a munkahelyi zaklatásról, a home office-ról. 

Keressetek minket a standunknál vagy Facebookon (Munkajog TDK - ELTE), ahol aktuális 
üléseinkről tájékozódhattok. 

Gyertek és csatlakozzatok hozzánk! 

Alig várjuk, hogy megismerhessünk és tagjaink között köszönthessünk titeket! 

 

13. NEMZETKÖZI ÉS EU KÖZJOGI TDK  

  

A Nemzetközi és EU Közjogi Tudományos Diákkör a Nemzetközi Jogi Tanszék mellett 
működik. Heti rendszerességgel szervezett üléseink kiváló alkalmat biztosítanak arra, hogy 
elmélyüljünk a nemzetközi jog, illetve az Európai Unió közjogának legaktuálisabb és 
legizgalmasabb kérdéseiben. Az előző tanévben olyan érdekes témákkal foglalkoztunk, mint 
például az orosz-ukrán konfliktus nemzetközi jogi vetülete, az emberiesség elleni 
bűncselekmények aktuális kérdései, uniós lépések az állatok védelméért, nemzetközi űrjog 



 

valamint szerveztünk beszélgetést angol nyelven is, ahol az Indiana University oktatója 
tartott előadást a menekültjogról. Az ülések során lehetőségünk nyílik az aktuális 
nemzetközi, illetve uniós jogi kérdések szakértőkkel való megvitatására, a tanultakat pedig 
vitaestek, perszimulációk keretében hasznosíthatjuk. Diákkörünk tagjai rendszerint 
kiemelkedő eredményeket érnek el a kétévente megrendezésre kerülő Országos 
Tudományos Diákköri Konferencián, a TDK így a tehetséggondozás terepe is egyben. A 
szakmai és tudományos lehetőségek mellett fontosnak tartjuk a közösségépítést is, gyakran 
szervezünk kötetlenebb programokat, beüléseket is. Szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt a szerdánként 18 órától megrendezésre kerülő üléseinken.  

Az ülések részleteiről az ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi TDK Facebook oldalon tudtok 
informálódni! 

  

 

14. POLGÁRI JOGI TDK  

 

Kedves Elsőévesek!   

  

Először is gratulálok a sikeres felvételitekhez az ELTE ÁJK-ra! 
végre tudunk személyesen is találkozni, ami minden 
bizonnyal nagy örömötökre szolgál, különösen a 
félévkezdő gólyapartyk ismeretében. Viszont kihasználnánk az alkalmat, hogy csütörtökön 
16-18 óra között még nem kezdődnek a bulik (legtöbb esetben), és szeretnénk Titeket egy 
rendszeres tudományos  programra is meginvitálni.  



 

  

Mivel is foglalkozik a Polgári Jogi Tudományos Diákkör? A TDK a Kar Polgári Jogi 
Tanszékéhez kapcsolódik, és alapvetően a polgári joggal foglalkozó tudományos 
tevékenység, kutatás színtere, amelyben a Tanszék oktatói a mentorszerepet töltik be. A 
polgári jog a jogi karon oktatott jogterületek közül a legnagyobb (hiszen hét féléven 
keresztül fogjátok tanulni, kezdve a második félévetektől), és az egyik legváltozatosabb is: a 
személyiségi jogoktól kezdve, a családjog, öröklési jog kérdésein keresztül, a szerződések, 
károkozás, szerzői jog, illetve a különböző méretű gazdasági társaságok szabályrendszerét 
is tartalmazza, elsődlegesen a személyi és vagyoni forgalom főbb aspektusaival 
ismerkedhettek meg általa.  

Diákkörünk tevékenységeinek három fő pillére van: a tudományos kutatás, az egyetemi 
ismeretek még magasabb szintre emelése jelenti az első pillért, a másodikat a közösségi élet, 
a harmadikat pedig a demonstrátori tevékenység.  

A Diákkör tevékenységének egyik pillére szorosan kapcsolódik ezekhez a 
szabályrendszerekhez, hiszen minden héten előadásokat szervezünk, amelyekre valamely 
jogterület szakértőit hívjuk meg, akik a legkülönbözőbb jogászi hivatásrendeket képviselik, 
szoktunk felkérni többek közt ügyvédeket, bírákat, vállalatvezetőket, kodifikátorokat, 
valamint egyetemi oktatókat is; egyik prioritásunk, hogy félévente legalább egy olyan 
előadót is vendégül lássunk, aki korábban a Diákkör életében részt vett titkárként, 
demonstrátorként, vagy valamilyen egyéb módon. Az előadásokon a hagyományosabb 
témák mellett nagy hangsúlyt kapnak a digitalizációval, innovációval kapcsolatos 
kérdéskörökre is, mint pl. az önvezető autók kártérítési felelőssége, vagy éppen a 
mesterséges intelligencia jogalanyisága.  
  
Második pillérként a közösségi életet emelném ki, amit az utóbbi években folyamatosan 
igyekeztünk fejleszteni. A félévi alakuló üléseinket követően beüléseket szoktunk szervezni, 
az őszi félévben pedig valamelyik belföldi nagyvárosban szoktunk 1-2 napos csapatépítőket 
tartani, az előző években többek között Győrbe és Egerbe is ellátogattunk ennek keretében. 
Tavasszal pedig a Bécsben évente megrendezésre kerülő, ECTIL kártérítési és biztosítási jogi 
konferenciára látogatunk el, ahol minden évben Prof. Dr. Menyhárd Attila, a Polgári Jogi 
Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára tartja meg a magyarországi kártérítési jog 
változásaival kapcsolatos előadását; illetve városnézés, közösség-építés is a program részét 
képezi.  
  
Harmadik pillérként a két évvel ezelőtti tanév őszi szemeszterében a demonstrátorok egy 
részével kötelmi jogi jogesetmegoldó alkalmakat kezdtünk szervezni a másodévesek 
számára; ennek a motivációját a 2017-től érvényes új tanterv adta, amelynek keretében a 
kötelmi jog általános része önálló vizsgaként kerül számonkérésre, és amely vizsga nagy 
nehézségeket okozott a hallgatók körében. Ezt kompenzálta a demonstrátorok 
tevékenysége, a jogesetek megoldásához nyújtott segítség formájában. Ezt a tevékenységet 



 

még kérdéses, hogy a 2021/22-es tanévben is tudjuk-e folytatni, de ettől függetlenül a 
demonstrátori tevékenység alapvetően is színes, és jelentősen hozzájárul a későbbi 
karrieretekhez.  
  
Bízzunk benne, hogy ez a tanév már teljesen személyesen fog zajlani csapatépítőkkel, 
kirándulásokkal és természetesen a heti rendszerességű személyes polgári jogi TDK 
ülésekkel.  

Ha kíváncsiak vagytok a tavalyi tanév programjaira, és első kézből akartuk értesülni az idei 
tanév elkövetkező programjairól akkor kövessetek be minket mind Facebookon, mind pedig 
az Instagram oldalunkon! (https://www.instagram.com/polgari_jogi_tdk/)  

Gratulálunk még egyszer a sikeres felvételitekhez, és üdvözlünk Benneteket az ELTE ÁJK-n! 
Kérdéseitekkel forduljatok hozzánk bátran!  

  

Üdvözlettel:  

Szabó Mária Laura, TDK titkár  

Sudár Richárd, TDK titkárhelyettes  

  



 

15. PÉNZÜGYI JOGI TDK  

  

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III. VERSENYEK  
  

1. PHILIP C. JESSUP NEMZETKÖZI JOGI PERBESZÉDVERSENY  

2022 tavaszán 63. alkalommal került megrendezésre a 
Philip C. Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszédverseny. A 
Jessup a világ legnagyobb perbeszédversenye, több 
mint 100 országból 700 jogi kar csapata méretteti meg 
magát évről évre. A versenyzők feladata, hogy egy a 
Nemzetközi Bíróság előtt zajló fiktív államközi perben 
képviseljék a feleket. A csapatok angol nyelven szóban 
és írásban, felperesi és alperesi pozícióban is egyaránt 
érvelnek. A jogesetek a nemzetközi jog aktuális 
kérdésein alapulnak, az utóbbi évek témai között 
helyett kapott  például  kibertámadás, 
 befektetésvédelem, menekültügyi válsághelyzet, 
nukleáris fegyverkezés, autonóm fegyverrendszerek és számos emberi jogi kérdés is, 
valamint egy világjárványra adható szigorú nemzeti intézkedés jogszerűsége. Az ELTE 
csapata 2019-ben világbajnok lett Washingtonban, de ezen túl is számos első helyezést 
értünk már el, 2018-ban az írásbeli beadványok összesített kategóriájában az első helyet 
hoztuk el, amivel két díjat is nyertünk: az Alona E. Evans Award-ot a nemzetközi forduló 
legjobb kombinált írásbelijével nyertük el, míg a Hardy C. Dillard Award a nemzetközi és a 
kvalifikációs körökben induló összes csapat írásbeli beadványai közüli első helyezésért járt. 
Ezen kívül az ELTE diákjai három alkalommal is dobogóra állhattak a legjobb szóbeli szónok 
versenyében, amellyel többször részesültek amerikai egyetemi ösztöndíjban. Az ELTE Jessup 
Team a 2022. március 24-e és április 9-e között rendezett világdöntőn a legjobb 16 csapat 
közé bejutva (Octofinalist Team) története második legjobb eredményét érte el. 

  

2. NEMZETKÖZI KERESKEDELMI KAMARA MEDIÁCIÓS VERSENYE  

2022-ben Karunk csapata tizedik alkalommal képviselte Magyarországot a 
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce - ICC) által 
megrendezett Mediációs Versenyen, ahol 66 egyetem csapata mérkőzött meg egymással a 
világ minden tájáról. A rangos esemény célja a mediáció mint alternatív vitarendezési 
módszer népszerűsítése, valamint az e területen dolgozó szakemberek 
közvetlen eszmecseréjének elősegítése. A mediáció a konfliktusok kezelésének, 



 

megoldásának hatékony eszköze, melynek során a felek egy független fél, mediátor 
társaságában próbálnak közös megoldást találni a vitás kérdésekre. A mediátor nem a bíró 
szerepét hivatott betölteni, nem feladata eldönteni a vitát, a párbeszédet mozdítja elő 
kommunikációs és moderációs technikák alkalmazásával. A mediáció az 
Egyesült Államokban és Nyugat-Európában széleskörűen alkalmazott módszer, hazánkban 
azonban még csak mostanában kezdik felismerni, hogy a hosszú, költséges és az üzleti 
kapcsolatokat károsító pereskedés alternatívája lehet.  

A Verseny arra ad lehetőséget, hogy a hallgatók megtapasztalják az alternatív vitarendezés 
e formáját, fejlesszék angol nyelvtudásukat, kommunikációs és érveléstechnikai 
képességeiket. Az ELTE-s csapat eddigi legjobb eredményét 2020-ban érte el, amikor a világ 
élvonalába kerülve a dobogó harmadik helyén végzett. 

3. TELDERS INTERNATIONAL LAW MOOT COURT  

2022 tavaszán 45. alkalommal kerül megrendezésre a Telders International Law Moot Court  
Nemzetközi Jogi Perbeszédverseny. A versenyzők feladata, hogy egy, a Nemzetközi Bíróság 
előtt zajló fiktív államközi perben képviseljék a feleket. A csapatok angol nyelven szóban és 
írásban, felperesi és alperesi pozícióban is egyaránt érvelnek. A verseny, amely a Jessup 
"kistesvére" a nemzetközi jog aktuális kérdéseivel foglalkozik, például 
diszkriminációtilalommal, környezetvédelemmel, műkincsek elrablásával, tengerjoggal 
vagy diplomáciai joggal. Mind felperesi, mind alperesi oldalon egy - egy angol nyelvű 
írásbeli beadvány került elkészítésre, a szóbeli fordulóra pedig májusban került sor Hágában. 
A szóbeli fordulón szintén alperesi és felperesi oldalon kellet érvelnie a csapatnak. A verseny 
döntője a Béke Palota lélegzetelállító épületében került megrendezésre. A 2019-es 
versenyen az ELTE csapata megnyerte a versenyt, így ebben a versenyben is a világ legjobb 
csapatai közé tartozunk. Karunk hallgatói idén 35 egyetem csapatát maguk mögé utasítva 
elhozták a legjobb összteljesítményért járó Max Huber-díjat is. Ezzel a csapat nem csupán 
alperesként bizonyult jobbnak a június 11-i szóbeli döntőben leideni ellenfelénél, hanem 
összteljesítményben is az első helyen végzett: a négy hallgató a verseny mindkét fő díját 
elhozta. Ez a verseny remek lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a nemzetközi jog iránt érdeklődő 
hallgatók megismerjék és megszeressék ezt a jogterületet, valamint kipróbálhassák 
magukat nemzetközi környezetben is.  

4. MONROE E. PRICE NEMZETKÖZI MÉDIAJOGI PERBESZÉDMONDÓ 

VERSENY  

A University of Oxford által alapított Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition 
médiajogi perbeszédverseny immár 13 éve szolgálja a világ joghallgatóinak fejlődését a 
médiajog, a szólásszabadság és az infokommunikáció területén. Joghallgatóink a 
perbeszédversenyeken olyan ismeretanyagot és kapcsolatokat szerezhetnek, amely későbbi 
pályafutásuk során alapvető fontosságú lesz, ráadásul a magyar infokommunikációs jog 
számára is megfelelő utánpótlást jelenthetnek. Mind az írásbeli, mind a szóbeli képességeik 



 

fejlődnek, megismerik a nemzetközi bíróságok jogeset-alapú ítélkezési gyakorlatát és 
anyanyelvi szintű angol tudással is bírnak. 

A Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition az egyetlen ún. 'Grand Slam' 
perbeszédmondó verseny a világon, amelynek regionális válogatófordulóját hazánk 
szervezheti. 

A Dél-Kelet-Európai regionális fordulón az alábbi országok egyetemeinek jogi karai 
indíthatnak csapatokat: Albánia, Ausztria, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Csehország, 
Észak-Macedónia, Görögország, Horvátország, Magyarország, Málta, Montenegró, 
Olaszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia. 

 AZ ELTE KORÁBBI EREDMÉNYEI  

Year Regional Round International Round 

2021/2022 
South East Europe 3rd place 

+ Best Memorial + Best Oralist 
World Top 10 

2020/2021 

South East Europe 4th place 
+ 2nd Best Memorial + Best 

Oralist 
(Virtual Regional Round) 

World Top 16 
(Virtual International 

Round) 

2019/2020 
South East Europe 1st place 
+ Best Memorial + 2nd Best 

Oralist 

World Top 6 
(Virtual International 

Round) 

2018/2019 
South East Europe 1st place 

+ Best Memorial + Best Oralist 
World Top 16 + Best 

Oralist No. 10 

2017/2018 South East Europe 2nd place World Top 16 

2016/2017 South East Europe 3rd place World Top 36 

2015/2016 South East Europe 5th place --- 



 

IV. POLITOLÓGUS SZERVEZETEK  
  

1. POLITOLÓGUS MŰHELY  

Kedves Gólyák!  

A Politológus Műhely ötlete lassan 7 évvel ezelőtt pattant 
ki egy csapat politológus hallgató fejéből. Taglétszámunk 
azóta 51-re nőtt. Szervezetünkben 7 egyetem 12 szakának 
hallgatói dolgoznak együtt.   

Tevékenységünk három legfontosabb része:  

Belső képzések: Találkozz elismert politológusokkal! Beszélgess neves közéleti szereplőkkel 
és politikusokkal! Tegyél fel kérdéseket közgazdász professzoroknak vagy más 
szakembereknek!  

Kutatások: Kampánykutatás az országgyűlési választások idején és közvéleménykutatás az 
EFOTT-on. Két merőben más téma, Szakmai Munkacsoportunk azonban nyitott a 
változatosságra és az új ötletekre.  

Nyílt események: Érdekel, hogyan kell megszervezni egy politikai vitát? Szeretnél moderálni 
egy kerekasztal beszélgetést? Nálunk közelebbről is megismerkedhetsz a 
rendezvényszervezéssel.  

A felvételt követően négy munkacsoport közül választhatsz: a Szakmai és a Rendezvényesért 
Felelős Munkacsoport mellett, részt vehetsz a Gazdasági, illetve a Kommunikációért Felelős 
Munkacsoport munkájában is. Vegyél részt szervezetünk pénzügyi menedzselésében vagy 
online projektjeink, arculatunk fejlesztésében! A kreatívabbak cikkírásban is kipróbálhatják 
magukat. A sok feladat között könnyen megtalálhatod azt, amelyik hozzád a leginkább 
passzol.  

Ha netán elfáradnál az előadásokon, biztosan lesz legalább egy Műhelyes, akivel 
kipihenheted magad, de csapatépítő programokat is heti rendszerességgel szervezünk. A 
túrák, sportnapok és játékestek gördülékenyebbé teszik a közös munkát. Mindemellett 
persze az önfejlesztésre is lehetőséged lesz, hiszen a Politológus Műhely célja, hogy a 
legtöbbet hozd ki az egyetemi éveidből.  

Az alábbi oldalakon további információkat találhattok rólunk:  

Oldalunk:http://politologusmuhely.hu  

FB Oldalunk: https://www.facebook.com/polimuhely Instagram: @polimuhely  



 

2. PROKON  

 
  



 

V. EGYÉB SZERVEZETEK  
  

1. ELTE ÁJK NEMZETKÖZI IRODA  

Előtted is kinyílik a világ! Az Állam- és Jogtudományi Kar számára kiemelten fontos oktatói 
és hallgatói szaktudásának nemzetközi környezetben történő fejlesztése, amihez  a kari 
Nemzetközi Iroda szolgáltatásaival nyújt segítséget. A XXI. században mind az oktatásban, 
mind pedig a munkaerőpiacon elengedhetetlen minimum egy idegennyelv tárgyalási szintű 
ismerete, amit leghatékonyabban külföldi tanulmányút és/vagy szakmai gyakorlat útján 
sajátíthatsz el.   

Hogy segít ebben számodra a Nemzetközi Iroda?   

• Erasmus+ tanulmányi ösztöndíj támogatással több, mint 100 partneregyetemünk 
valamelyikébe,  

• Erasmus+ szakmai gyakorlat ösztöndíj támogatással bármely EU-s tagállam 
területén, választott szakodnak megfelelő tevékenységi kör végzése esetén,  

• Idegen-nyelvű részképzésekkel francia és német nyelven,  
• nyári egyetemek szervezésével, meghirdetésével,  
• folyamatos tájékoztatással az aktuális nemzetközi lehetőségekről.  

Ha ELTÉ-s diplomád mellé magasszintű nyelvtudást, külföldi tapasztalatokat, más kultúrák 
megismerését is szeretnéd bezsebelni, úgy készülj erre tudatosan és keresd az ÁJK 
Nemzetközi Iroda munkatársait már első évesként!  

  

2. ELTE HOUSE OF EUROPEAN AFFAIRS & DIPLOMACY 

Kedves Érdeklődő!  

A House of European Affairs & Diplomacy egy, az ország több egyetemén működő, a 
diplomáciával és az Európai Unióval foglalkozó diákszervezet, amely 2022 őszén megkezdi 
működését az ELTÉn is. A HEADet ajánljuk mindenkinek, akit foglalkoztatnak a nemzetközi 
közélet aktuális gazdasági és politikai kérdései, az Európai Unió kihívásai vagy éppen a 
diplomácia rejtelmei, de különösen akkor, ha szeretnéd mindezeket a hozzád hasonló 
érdeklődésű hallgatótársaid körében megvitatni, elemezni, értelmezni. 

A HEADben egyszerre tanulunk és tapasztalunk. A képzéseinken szerzett, az egyetemi 
kötelező minimumon túlmutató tudást a szervezeti munkában való részvétellel és a külső 



 

partnerekkel közös programok alkalmával a gyakorlatban mélyítjük el, így fejlesztve a 
diplomáciai karrierhez oly nélkülözhetetlen készségeket. 

Amit ajánlunk:  

• Strukturált 4 féléves képzési terv 

• Találkozások a szakma hazai képviselőivel (előadások, vitaestek, látogatások a 
partnerintézményeknél) 

• Egy friss, folyamatosan formálódó közösség, ahol nem csak a szakmai kérdéseket 
vitathatod meg, de barátokra is találsz 

Ha felkeltettük az érdeklődésed, kövess minket a közösségi médián, vagy gyere el az őszi 
nyitóelőadásunkra és az infóestünkre, ha pedig szeretnél te is részt venni a közösség 
épülésében, és az itt elsajátítható tapasztalatokkal megalapozni a pályafutásod, jelentkezz az 
őszi tagfelvételünk folyamán szeptember 7 és 28 között! 

Az alábbi linkeken megtalálsz minket Facebook és Instagram oldalunkon: 

Instagram: https://bit.ly/headelteinstagram 

Facebook: https://bit.ly/headeltefacebook 

 

3. EUROPEAN LAW STUDENTS’ ASSOCIATION (ELSA)  

Kedves Gólyák!   

Az egyetem izgalmas dolgokat tartogat számotokra, pláne, ha 
Ti is tesztek azért, hogy emlékezetes legyen ez az 5 év!   

A sok kötelező egyetemi kötelezettségen túl tegyetek Ti is azért, 
hogy egy motiváló közösség tagjai legyetek, szakmailag 
fejlődjetek és életre szóló emlékeket, barátokat szerezzetek! 
Nincs más dolgotok, mint jelentkezni egy számotokra 
szimpatikus szervezetbe és aktívan részt venni benne!   

Az ELSA a világ legnagyobb joghallgatókból és fiatal 
jogászokból álló nemzetközi szervezete, amely 3 kulcsterületen 
tevékenykedik:  

1. Szemináriumok és konferenciák szervezése, hogy a jogász képzésedet aktuális 
témákban különböző neves előadók segíthessék elő az egyetem adta lehetőségeken 
túl  



 

2. Tudományos tevékenységek végzése, amin keresztül különböző szakmai és jogi 
programokon vehetsz részt, mint perbeszédmondók, kutatócsoportok és egyéb 
rendezvények.   

3. Gyakornokcsere program megvalósítása, hogy kihasználhasd a nemzetközi 
kapcsolatokból eredő lehetőségeket és a szakmai gyakorlatodat külföldön tölthesd 
Európa szinte bármelyik pontján.   

A szakmai programokon túl egy összetartó közösség tagja lehetsz! Légy részese a világ 
legnagyobb joghallgatókból és fiatal jogászokból álló közösségének!  

Jelentkezz Te is már első éves korodban, hidd el, nem fogod megbánni!   

 

4.  PERJÁTSZÓ KÖR  

Életed a dráma? Bírod a reflektorfényt? Szívesen lennél egy 
összetartó csapat tagja? Ismerd meg a Perjátszó Kört, 
Magyarország egyedülálló társulatát! Fő tevékenységünk, 
hogy híres emberek, történelmi személyek életét és pereit 
mutassuk be a színpadon, egy félévben általában kettőt. 
Darabjainkat mi magunk írjuk és büszkén állíthatjuk, évek óta 
teltházas előadásokat tartunk az Aula Magnában, de vendégszerepelni is  

szoktunk. És ez még nem minden: rendszeres beülések, túrák, moziélmények, önfeledt 
karaokepartik várnak Rád! Szívesen tartoznál csapatunkhoz? További információkkal várunk 
szeretettel a PK standhoz!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. KÜLÜGYI KÖR  

 

 

 



 

6. FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG (FEB)  

 



 

7. JURÁTUS  

Kedves Elsőévesek! 

Nagy örömmel köszöntünk benneteket az ELTE ÁJK-n! Engedjétek meg, hogy röviden 
bemutassuk szervezetünket, a Jurátust! 

   

A Jurátus az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának hallgatói magazinja. Lapunk több 
évtizedes múltra tekint vissza, és jelenleg a Kar egyik legdinamikusabban fejlődő közössége. 

A szorgalmi időszakban napi rendszerességgel jelentetünk meg cikkeket online 
felületeinken. Írásainkban nemcsak a Kart és az ELTE egészét érintő eseményekre reagálunk, 
hanem fontos közéleti és kulturális kérdésekkel is foglalkozunk. Összességében négy fő 
rovatunk van: az Egyetem tér, a Tudomány, a Kultúra&Gasztro és az Életmód. Ezenfelül 
körbejárjuk a jogászi, valamint politológusi karrierlehetőségeket a Karrier&Külügy 
rovatunkban, és lehetőséget biztosítunk a hallgatói vélemények publikálására, a Vélemény 
alrovatunk keretein belül. Művészsarkunkban pedig tehetséges kari polgárok alkotásait 
csodálhatjátok meg. 

Egyedüliként a diákszervezetek között, a Jurátus két hetente megjelenő saját podcast 
sorozattal rendelkezik. Adásainkban szó esett már az egyetemről és az oktatásról, közéleti, 
tudományos eseményekről, illetve meghívott vendégeinkkel olyan releváns témákat 
dolgoztunk fel, mint az előválasztás vagy a jogállamiság. 

 

  

Szerkesztőségünk írókból, olvasószerkesztőkből, rovatvezetőkből, fotósokból, 
lapmenedzserekből és rádiós munkatársakból áll - kiemelkedően teljesítő tagjaink számára 
biztosított a szervezeten belüli előrelépés. 

A Jurátus mindig megújuló, lelkes csapat, amely új ismeretségeken és barátságokon kívül 
szakmai fejlődésre, illetve tapasztalatszerzésre is kínál lehetőséget a tagjai számára. 
Szervezetünk 

rendkívül heterogén közösség: politológus és jogász szakról, illetve minden évfolyamról 
csatlakozhatnak hozzánk az egyetemisták. Diákszervezetként nagy hangsúlyt fektetünk a 
csapatépítésre, valamint egy olyan közösség kialakítására, ahol a tapasztalatszerzés, a 
kibontakozás öröme mellett tagjaink egy támogató, biztos társaságot tudhatnak maguk 
mögött. 

A cikkeinket a honlapunkon kívül social media felületeinken is megtekinthetitek: 

Honlap: https://juratus.elte.hu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Juratus 



 

Instagram: https://www.instagram.com/elte_juratus/ 

Linked In: https://www.linkedin.com/company/juratus/ 

Ha gondolkodsz azon, hogy jelentkezel hozzánk, de még nem győztünk meg teljesen, olvasd 
el ezt a cikkünket: https://juratus.elte.hu/5-ok-amiert-jelentkezz-a-juratushoz/ 

Ha kell egy kis segítség ahhoz, hogy eligazodj az ÁJK világában, csekkold le ezt az írásunkat: 

https://juratus.elte.hu/hasznos-oldalak-es-csoportok-nem-csak-
golyaknak/?fbclid=IwAR1vVD3PcHdVprm2XBt3NZqYoFOj2kKTcRPpRCoqDmTPHdJmhqTge
2skwio  

  

8. ELTE VITAKLUB  

A Budapest Debate Union a Budapesti Corvinus Egyetem, és az  
Eötvös  Loránd  Tudományegyetem  vitázó 
közösségeinek együttműködéséből létrejött országos szintű 
vitatársulat, melynek fő profilja a magyaregyetemi 
vitatevékenység  szervezése, koordinálása, és a 
Magyarországon működő vitacsapatokkal való kapcsolattartás. 
Emellett a szervezet foglalkozik regionális, országos, illetve 
nemzetközi vitaversenyek és bajnokságok szervezésével, a külföldi 
csapatokkal és vitaszervezetekkel való kapcsolattartással, és segédkezik a vita-
világbajnokságon és az Európa-bajnokságon Magyarországot képviselő csapatok 
kiválasztásában.   
Az ELTE Vitaklub a Budapest Debate Union tagja és az ELTE közéleti vitázással foglalkozó 
diákszervezete. A szervezet célja az vitakultúra fellendítése az ELTE hallgatóinak körében, 
valamint a hallgatók képviselete a Budapest Debate Union szervezetén belül.  

Fontosnak tartjuk, hogy kritikus gondolkodásra neveljük az embereket, és a vitázás nyújtotta 

formális keretek segítségével inspiratív környezetet biztosítsunk a szólásszabadságnak. 

Vitaalkalmainkat heti rendszerességgel tartjuk meg angol nyelven. Minden alkalom egy 

gyakorló vitából és egy szakmai előadásból (workshopból) áll. Utóbbi a vitázás formáját, 

módszereit és gyakori témáit ismerteti meg a jelen lévőkkel.”  

  

9. LUCA PAOLI TÁRSASÁG  

Kedves Elsőévesek!  

A Luca Pacioli Társaság ELTE tagszervezet 2021 elején, februárban alakult meg a Corvinuson 
már több éve működő Luca Pacioli Társaság mintájára.  



 

A Luca Pacioli Társaság ELTE az első olyan diákszervezet az ELTE-n, amely tagjai számára az 
egyetemi képzést kiegészítő gyakorlati tudás megszerzését célzó kurzusok esetében az 
Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) és a Gazdálkodástudományi Kar (GTK) tanuló hallgatókat 
is szívesen fogadja, hiszen egyaránt foglalkozik mindkét kart érintő területekkel.  

Ennek oka, hogy a Luca Pacioli Társaság ELTE diákszervezet képzési rendszere úgy lett 
kialakítva, hogy az egyetemi évek alatti szakmai fejlődésre fókuszáljon, miközben lehetővé 
teszi az új kapcsolatok kiépítését, hiszen rendszeresen csapatépítő programokon, baráti 
összejöveteleken vehetünk részt.  

Amennyiben érdekel a számvitel, az adózás, netalán a jog világa, vagy csak úgy érzed 
szeretnél egy összetartó csapat részese lenni, érdemes csatlakozni a szervezetünkben 
kialakulóban lévő családhoz.  

Miért érdemes csatlakozni?  

A Luca Pacioli Társaság ELTE tagjaként fejlesztheted gyakorlati kompetenciáid mind jogi, 
mind gazdasági területeken, amely a munkaerőpiacra kilépve versenyelőnyt jelenthet 
számodra. Szakmai-baráti közösségünket összeköti a hasonló érdeklődés és gondolkodás, 
valamint a közös célok. A szervezet tagjaként kipróbálhatod magad a diákszervezet 
mindennapi életében: az itt töltött idő során lehetőség nyílik jelentkezni mind a 
tagszervezet mind az Egyesület működését meghatározó területekre, ahol megtanulhatod 
hogyan működik többek között a szervezetek közötti kapcsolattartás, a külső 
kommunikáció, betekintést nyerhetsz a társaság marketingtevékenységébe vagy részt 
vállalhatsz a különböző nagyszabású vagy belsős rendezvények, illetve programok 
megszervezésében. Idővel akár azt is megtapasztalhatod milyen egy csapatot vezetni. Részt 
vehetsz szakmai eseményeinken és kötetlen csapatépítő alkalmainkon is, ahol 
megismerkedhetsz más karok vagy éppen más egyetemek diákjaival.  

Összességében még emlékezetesebbé és hasznosabbá teheted velünk egyetemi éveid.  

Mi vár rád, hogy ha csatlakozol?  

● A Luca Pacioli Egyesület vállalati partnerei közé tartoznak olyan multinacionális 
cégek, amelyek szakterületeink fő képviselői a vállalati szférában. Ezen együttműködéseken 
keresztül olyan szakmai kurzusrendszert működtetünk, amely elvégzése sokrétű szakmai 
fejlődési lehetőséget kínál, valamint elősegíti a tagok kapcsolati hálójának szélesítését és a 
karrierjük megalapozását. Kötelező és szabadon választható szakmai kurzusaink adják a 
képzési rendszer egyik pillérét.   

● A másik pillére a egyéb soft skillek elsajátítását segíti elő, hiszen működésünket öt 
csoport köré szervezzük: szakmaiság, kapcsolatok, marketing, adminisztráció, közösség. 
Legyen szó akár rendezvényszervezésről, marketingről, oktatásról, emberi erőforrás 
menedzsmentről, közösségépítő események szervezéséről, külkapcsolati 



 

együttműködéssel kapcsolatos projektekről, biztosítjuk, hogy minden tagunk megtalálja a 
neki megfelelő helyet szervezetünkben.   

● A vezetőképzésre is nagy hangsúlyt fektetünk, tagjaink kipróbálhatják magukat 
csoportvezetőként, alelnökként vagy elnökként, amely releváns tapasztalatot ad a tudatos 
karrierépítéshez.  

● Ami még fontosabb a szakmai fejlődésnél, hogy egy összetartó közösségként 

bármikor számíthatunk egymásra és életre szóló barátságokat is köthetünk!  

Tagoktól:  

- Eredetileg azért figyeltem fel a szervezetre mert a lezárások alatt kezdtem új 
egyetemen a mestert és így is szerettem volna találni egy összetartó közösséget. Ez remekül 
sikerült viszont a kíváncsiság itt nem állt meg az akkor alakuló szervezet iránt ezért rögtön 
alelnöknek is jelentkeztem. Ezt a döntést azóta sem bántam meg: izgalmas látni hogyan épül 
fel egy diákszervezet, megismerni új embereket és kideríteni hogyan bírunk el az új 
kihívásokkal. Csak pár évet vagyunk itt, miért ne próbálnánk ki? (Seres Dóra, operatív 
alelnök)  

- Aktívan figyeltem az egyetemen működő szervezeteket annak érdekében, hogy ki 
tudjam választani melyik számomra a megfelelő. A Luca Pacioli Társaság bemutatkozása 
rendkívül színvonalas volt és egy új lehetőséget hozott, hogy a jog mellett a gazdasági 
területekre is kiemeltebb figyelmet fordíthassunk. A csapat nagyon közvetlen és barátságos 
volt, így mind szakmai mind pedig a közösség tekintetében nagyon jó választásnak tűnt. Bár 
rövid ideje vagyok tagja a társaságnak, de úgy gondolom, hogy remek csapat gyűlt össze 
ahhoz, hogy egy szuper közösséget hozzunk létre közösen. (Kiss Vivien)  

- Paciolisként rengeteg inspiráló embert ismerhetek meg. Mind szakmai, mind baráti 
téren értékes kapcsolatokat alakíthatok ki. Egy összetartó közösség része lehetek, ahol 
hasonló érdeklődésű emberek vesznek körül,  akikkel közösen dolgozhatok a céljaim 
elérésében. (Hubai Eszter)  

- Mindenkinek teljes szívből ajánlom, hogy jelentkezzen ebbe a diákszervezetbe, mivel 
garantálhatom, hogy rengeteg élménnyel és tudással lesz gazdagabb. Nagyon szuper a 
közösség, nagyon kedves és segítőkész emberekkel ismerkedhettem meg. A pénzügyi, 
gazdasági és adózási ismeretek, melyeket a Társaság tagjaként magas szinten 
elsajátíthatunk nagyon jó kiegészítése, megalapozása a jogi tanulmányoknak, mivel ott ezek 
kisebb hangsúllyal és sokkal később vannak érintve. Emellett a tagok megpályázhatnak 
különböző,  a Társaságon belüli vezetői pozíciókat, melyekben kipróbálhatják magukat 
kicsiben vezetőként, én is így tettem, és így lehettem az Adminisztrációért Felelős Csoport 
vezetője. Ezzel bekerülhettem abba a körbe, amely ennek a nagyon fiatal szervezetnek a 
működtetésén, jobbá tételén fáradozik. Összefoglalva, hogy mit jelent nekem az LPT ELTE: 



 

egy szuper, összetartó közösséget, tanulási- és képesség fejlesztési lehetőséget, és nem 
utolsósorban fontos ismerettségeket. (Börzsei Máté)  

  
  

10. FÚZIÓ  

A Fúzió a közélet iránt érdeklődő fiatalokból álló, értékközösségként működő szervezet. 
Célunk a helyi közösségek kialakításán túl a felsőoktatásban résztvevő fiatalok támogatása, 
közösségszervező feladatok ellátása, véleményformáló publikációk és rendezvények életre 
hívása. Fúzió hallgatói csoportok több budapesti, valamint vidéki egyetemen is működnek. 
Diákszervezetünk számos szakmai eseményt szervez, főként jogi, gazdasági és közéleti 
témákban. Mindemellett kiemelt célunk karitatív jellegű tevékenységek szervezése és 
megvalósítása.  

 

11. ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR 

 

Az Országgyűlési Könyvtár a törvényhozás könyvtára, ugyanakkor nyilvános könyvtár és országos 
jogi szakkönyvtár is egyben. Műemléki környezetben modern szolgáltatásokkal vár minden 18 év 
feletti magyar és külföldi állampolgárt. A beiratkozáshoz előzetes regisztráció szükséges, amit 
legegyszerűbben a könyvtár honlapján elérhető webes felületen lehet megtenni. A könyvtár fő 
gyűjtőkörei az állam- és jogtudomány, a politikatudomány és a modern kori egyetemes történelem. 
A könyvtár a hazai szakirodalmat ezekben a témákban a teljességre törekedve, a külföldi 
szakirodalmat pedig a lehető legszélesebb körben gyűjti. Könyvtárunkban található a magyar 
parlamenti dokumentumok legteljesebb nyilvános gyűjteménye, valamint válogatva gyűjtjük egyes 



 

külföldi országok törvényhozási dokumentumait is.  Az Országgyűlési Könyvtár letéti könyvtára az 
ENSZ-nek, valamint az Európai Uniónak. A könyvtár állománya több mint 600 ezer kötet. A 130 
férőhelyes nagy olvasóteremben közel 50 000 kötetes kézikönyvtári állományban lehet böngészni. A 
könyvtár területén Wifi szolgáltatás is igénybe vehető. A könyvtár folyamatosan bővülő online 
katalógusa elérhető a honlapon, amelyben nemcsak a nyomtatott formában hozzáférhető 
könyvekről és folyóiratokról tájékozódhatunk, hanem megannyi teljes szövegű, szabadon 
hozzáférhető elektronikus forrás is gazdagítja a keresés eredményeként kapott találati listát. E mellett 
számos digitális gyűjtemény és társadalomtudományi online adatbázis várja az érdeklődőket. Az 
online adatbázisainkat a beiratkozott olvasók távolról is elérik. 

 

12. ELTE ÁJK MENTORPROGRAM 

 

 „Legyen ez a Kar és ezáltal az egyetem egy jól működő 
és demokratikus közösség, ahol mindenki kibontakozik 
és ahova jó tartozni.” 

 

Az oktatói mentorprogram célja az első éves hallgatók 
egyetemi integrációjának segítése. Minden elsős 
hallgatói csoportnak van egy oktatómentora és három diákmentora, akik közösen dolgoznak 
azért, hogy támogassák a gólyákat az első egyetemi évük során. 

A mentorprogram keretében: 

• aktívan részt veszünk az Orientációs Napok szervezésében és lebonyolításában, ahol 
a gólyák először találkoznak a csoportjukkal és a szakmával; 

• a tanév során olyan foglalkozásokat tartunk, mely segítségükre lehet a tanulmányaik 
során, így tanulásmódszertani, írásmódszertani, time-management képzéseket, 
illetve a féléves vizsgák közeledtével vizsgafelkészítőket; 

• folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a csoporttal, egyéni beszélgetéseket szervezünk, 
amelynek keretében igyekszünk az egyéni problémákat felmérni, azokra megoldást 
találni; 

• mindemellett olyan programokat szervezünk, amelyek segítenek az elsőéveseknek 
abban, hogy reális képet kapjanak a jogászi, kriminológusi, politológusi szakmáról, a 
társadalomban betöltött szerepéről és felelősségéről. 


