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KÖRMENDI ANNA
FŐSZERKESZTŐ

KÖSZÖNTŐ

Kedves Olvasó!

Elérkezett ez a pillanat is, megjelent a
Semester 2021/22-es kiadása, amelyen
idén is rengeteget dolgoztunk, mint
design, mind tartalmi szempontból
egyaránt. 
A tavalyi év igen mozgalmasra sikeredett
a Szakkollégium számára, hiszen
elnyertük a Nemzeti Tehetség Program
pályázatát, mely megvalósításán serényen
dolgozott az akkor tevékenykedő Kabinet.
Számos a közönség számára nyílt
eseményt rendeztünk, ahol vendégünk
volt többek közt Tarlós István, Budapest
egykori főpolgármestere, dr. Gulyás
Gergely, Miniszterelnökséget vezető
miniszter és még sok más szakmájában
megbecsült előadó is. Az év során
lebonyolításra került néhány zárt –
kizárólag a Szakkollégistáink számára
elérhető - eseményre is. 
A 2021-es év különös várakozással telt
számunkra, hiszen ebben az évben
ünnepelte fennállásának huszadik
évfordulóját a Magyary Zoltán
Szakkollégium, mely jeles alkalomról egy 

nagyszabású konferenciával emlékeztek
meg tagjaink. Az évben rengeteg
közösségi és szakmai esemény valósult
meg, melyekről mind- mind igyekeztünk
beszámolni magazinunkban. 
Mint minden Szakkollégium, mi is nagy
hangsúlyt fektetünk a szakmaiságra és
annak fejlesztésére, így a tartalmat
színesítve szakkollégistáink kutatásairól
készült rezümék is elérhetőek a kedves
Olvasó számára. A Magyary egy nagyon
színes szakkollégium ami a kutatási
területeket illeti, a Szakkollégiumban
működő szakmai mentorprogram minden
felvett tagnak segítséget nyújt a megfelelő
szakterület és téma megtalálásában. 
A magam részéről köszönöm minden
Szakkollégistának, aki bármilyen szinten,
de részese volt e magazin
megszületésének. Számomra pedig ismét
lezárult egy időszak, amiért örökre hálás
leszek azoknak, akik erre lehetőséget
teremtettek nekem – a Magyary
családnak! 
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SZABÓ ANNA VIKTÓRIA
ELNÖK

KÖSZÖNTŐ
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Kedves Olvasó!

Követve elődjeim útját, most rajtam a
sor, hogy pár szót szóljak eme rövid
köszöntőben. 
Az írás, mint művészet, mint
önkifejezés, közel áll a szívemhez, és
tudom, eljön az én időm is, hogy
egyszer a saját alkotásommal is
tovább gyarapíthassam a Semester
intézményének örökségét. A
tudományos munkáktól kezdve az
összefoglalókon át a tartalomvilágban
megannyi téma jelenik meg, ami
tükrözi Szakkollégiumunk
sokszínűségét, a Tagságunk
egyediségét.

Ez a kis folyóirat végigkíséri a
Magyary Zoltán Szakkollégium
alakulását, és tovább örökíti a
„magyary-s szellemiség” -et az
utókornak. Az elkövetkezendő
generációk majd hozzánk hasonlóan a
korábbi Semester-köteteket fogják
standoláskor kiteríteni a
nagyközönség elé, és büszkén
mosolyogni felettük, miközben a
Szakkollégiumról mesélnek. A
legendák szerint így járja…
Fogadjátok sok szeretettel az írásokat!

A legjobbakat:
Szabó Anna Viktória
Elnök



CSIBOR FERENC

AZ EURÓPAI POLGÁRI 
KEZDEMÉNYEZÉS KAPCSOLATA AZ

ONLINE TÉRREL

A 2007-ben elfogadott, és 2009-ben
hatályba lépett Lisszaboni szerződés több
lényeges változást és újítást hozott be az
Európai Unió működésébe. Többek között
a kötelezően követendő jogforrások közé
emelte az Alapjogi Cahrtát, bevezette a
rendes jogalkotási eljárást, ezáltal a
Tanáccsal egyenrangú jogalkotóvá tette az
Európai Paralamentet, valamint
formálisan rögzítette az Európai Tanács
működésére vonatkozó szabályokat.
Ezeken felül további fontos eleme volt a
szerződésnek, hogy bevezette az európai
polgári kezdeményezés jogintézményét
(röviden: EPK).
Az európai polgári kezdeményezés
lényege, hogy az unió polgárai számára
megadja a lehetőséget, hogy egy
számukra fontos ügyet az Európai
Bizottság (röviden: EB) elé vigyenek. A
bejegyzett kezdeményezés szervezőinek
egy 12 hónapos időszak áll
rendelkezésére, hogy összegyűjtsenek
legalább a tagállamok egynegyedéből 
 egymillió támogató nyilatkozatot. 

Amennyiben ezt sikeresen megteszik, úgy
a kezdeményezés érvényessé válik, és a
Bizottság köteles érdemben megvizsgálni.
Egy-egy kezdeményezés célja végső
soron azt elérni, hogy az EB jogalkotást
kezdeményezzen az adott ügyben.
Az EPK bevezetését jelentős elvárások és
remények övezték. Azt várták, hogy általa
megnyílik a lehetőség arra, hogy
hatékonyan becsatornázzák a polgárok a
számukra fontos kérdéseket az uniós
jogalkotásba. Elmondható viszont, hogy a
várakozások ellenére az áttörő siker
elmaradt. A kezdeményezések jelentős
részét vagy visszavonták, vagy nem
voltak képesek összegyűjteni a kellő
számú támogató nyilatkozatot. Ezidáig
mindösszesen csak hat olyan
kezdeményezés van, amelyek sikeresnek
tekinthetők, vagyis a Bizottság érdemben
megvizsgálta őket miután összegyűlt a
szükséges számú támogató nyilatkozat.
Ezen hat EPK közül sem kezdeményezett
mindegyik esetében uniós jogalkotást.
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Kutatásom során azt vizsgáltam, hogy az
európai polgári kezdeményezések hogyan
jelentek meg az online térben. Ehhez
közelebbről szemügyre vettem az egyes
kezdeményezések hivatalos weboldalait,
és a vizsgálat eredményeit összesítettem.
Megállapítható, ahogy az EPK nem volt
képes jelentős eredményeket elérni az
uniós jogalkotás szintjén, úgy az online
térben sem fejtett ki komoly hatást. A
kezdeményezések több mint felének
esetében nem elérhető a hivatalos oldal,
amelyeknél pedig elérhető, ott is egy elég
statikus weboldalra visz a link, amelyen
tulajdonképpen csak a kezdeményezés
céljának leírását olvashatja el az
odalátogató. Néhány kivételes esetben
viszont a weboldal tartalmaz egyfajta
hírfolyamot, amelyen periodikusan
megjelennek bejegyzések a
kezdeményezés témájában.

Úgy vélem, ez egy remek módja az
érdeklődő polgárok megszólításának,
amely jó gyakorlat, ha szélesebb körben el
tudna terjedni, úgy érdemben elő tudná
segíteni az európai polgári
kezdeményezés sikerességét. 
Zárszóként még azt tudom mondani, hogy
ugyan az EPK nem volt képes idáig
forradalmi változást hozni az EU
működésében, ez viszont nem jelenti azt,
hogy le kell mondani az intézményről.
Amennyiben a szervezők megkapják a
jövőben a szükséges támogatást és
segítséget az uniós intézmények részéről,
úgy azt gondolom, előbb vagy utóbb
képes lesz beváltani az európai polgári
kezdeményezés az eredetileg hozzáfűzött
reményeket, és egy igazi sikertörténetté
válhat. 
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KECSKEMÉTI ZOLTÁN

MAGYAR TARTALÉKOSOK HELYE ÉS
SZEREPE A HONVÉDELEMBEN ÉS A

TÁRSADALOMBAN

A kutatás célja a magyar tartalékosok
helyzetének leírása a tartalékos rendszer
történeti előzményeinek, jelenlegi
szabályozásának és jövőbeli kilátásainak
vizsgálatával, valamint megoldási
javaslatok megfogalmazása az esetlegesen
felmerülő rendszerszintű problémákra. A
kutatás forrásainak alapja a tartalékos
rendszerrel kapcsolatos jogszabályok,
nyilvánosan elérhető honvédségi anyagok
és egyéb a rendszerrel foglalkozó
tanulmányok, valamint a kutató saját
tapasztalatai.
A kutatás során a dolgozat rávilágít a
tartalékos rendszer történeti
előzményeinek napjainkban is érezhető
hatására, ismerteti a modern
magyarországi önkéntes tartalékos
rendszer célcsoportjait, feltárta a rendszert
érintő legsúlyosabb problémákat valamint
megoldási javaslatokat fogalmazott meg.
A dolgozat törekedett a téma társadalmi
vonatkozásainak kiemelésére, valamint a
munka 

hadtudományi jellegének
minimalizálására. A végső cél egy olyan
tanulmány létrehozása volt, melyben a
rendszer 2017-óta történt változásait is
tartalmazó körképet ad a hazai önkéntes
tartalékos rendszerről, mely kiindulási
alap lehet későbbi mélyebb,
koncentráltabb kutatásokhoz is.
A témaválasztás okai egyrészt a jelenlegi
nemzetközi helyzetben keresendők, hiszen
a tartalékos rendszerek felé fordított
figyelem is jelentőssé vált akár az elmúlt
hónapokat vizsgálva, a rendszerben
rejlenek lehetőségek olyan
társadalompolitikai projektek
támogatására, mint a szegénység
visszaszorítása vagy a roma integráció,
mely talán váratlan egy alapvetően
katonai területtel foglalkozó dolgozattól,
azonban alátámasztja azt, hogy a
társadalomtudományok területén
létjogosultsága van a témát feldolgozó
kutatásoknak is.

10



MÁTYÁS FLÓRA

 AFROAMERIKAIAK SZEGREGÁCIÓJA AZ USA-BAN –
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BLACK LIVES MATTER

MOZGALOMRA, KITEKINTVE EGYES
SZERVEZETEKKEL VALÓ KAPCSOLATÁRA

 

Miért érdemelné meg bárki is az évszázadokon
át húzódó megaláztatásokat és semmibe vételt
azon egyszerű okból kifolyólag, hogy más a
bőrszíne? Meddig tűrik a színesbőrű emberek a
hátrányos megkülönböztetések sorozatát? Ha
egyszer elég és betelik az a bizonyos pohár,
mekkora erejű és hatású megmozdulások
következhetnek be? Vajon a rasszizmusnak
tényleg van még helye a 21. századi modern,
haladó szellemiségű világban, és ha nem, mit
lehet ellene tenni? A tanulmányom célja, hogy
átfogó képet adjon az afroamerikai embereket
érő, sokszor alaptalan támadásokról és arról,
hogy milyen égető problémává vált az
évszázadok során az Amerikai Egyesült
Államok lakosaiba beidegződött rasszizmus.
A Black Lives Matter mozgalom elindulásának
oka a színesbőrű emberek hátrányos
megkülönböztetése, az indokolatlan rendőri
brutalitás és előítéletek, valamint az
évszázadok folyamán teljesen és széleskörűen
beépült rasszizmus az Egyesült Államok
lakosságában. A rendőri túlkapások sokszor
ellehetetlenítik az afroamerikaiak életét és
mindennapjait, mivel soha nem érezhetik
magukat teljes mértékben biztonságban, hiszen
bármikor letartóztathatják vagy radikális
esetekben megölhetik őket teljesen alaptalanul,
a berögzült előítéletek miatt. A mozgalom
gyors és széleskörű elterjedéséhez sajnálatos
módon a szélsőségesen brutális események –
mint 

George Floyd halála – vezettek, amelyek
alapjaiban rendítették meg a társadalmat,
felhívva a figyelmet a hihetetlen mértékű
rasszizmusra és arra, hogy a fekete életeket
milyen mértékben tudják semmibe venni. 
Meglepő módon több összefüggés is
megfigyelhető a Ku Klux Klán és a Black
Lives Matter között, de fontos kiemelni, hogy
alapjaikban teljesen eltérőek. Igaz, mind a
klán, mind a mozgalom nevéhez köthetőek
erőszakos megmozdulások, de össze nem
hasonlítható mértékben – míg előbbinek célja
évszázadokon keresztül színesbőrű emberek
üldözése és meggyilkolása volt, addig az
utóbbinak célja az, hogy felhívja a figyelmet
arra, hogy az afroamerikaiakat is megilletik az
alapvető emberi jogok.
A BLM mozgalom több egyéb
megmozdulásának is alapjául szolgált úgy,
mint az európai Roma Lives Matternek, amely
még nem egy kiforrot emberjogi mozgalom, de
igyekszik felhívni a figyelmet a roma emberek
elnyomására és semmibe vételére – főleg a
COVID-19 világjárvánnyal kapcsolatban.
Sajnálatos módon a rasszizmus és negatív
diszkrimináció a mai napig nagymértékben
jelen van az USA-ban, ami ellen érthető
módon küzdenek az érintettek és az őket
támogatók, hogy évszázadok után elérjék azt
az egyszerű célt, amely nem más, mint hogy
egyenlően tekintsünk embertársainkra
függetlenül attól, hogy milyen bőrszínűek.
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PÓCSI FANNI

AZ EURÓ BEVEZETÉSE
MAGYARORSZÁGON

 

Először is meg szeretném említeni
Lámfalussy Sándor nevét, akit az euró
„atyja”-ként emlegetnek. Ő egy magyar
származású úriember volt, egy
közgazdász, aki később belga
állampolgárságot szerzett. Ő napjaink
nemzetközi pénzügyi életének egyik
legmeghatározóbb alakja.
Magyarország 2004. május 1-jén
csatlakozott az Európai Unióhoz. Minden
újonnan belépett tagállam vállalja azt,
hogy bevezeti az eurót, mint
fizetőeszközt, azaz a forint helyett az euró
lenne az új pénznem. Az Uniónak érdeke,
hogy a tagországok gazdaságilag stabilak
legyenek.
Számos előnye és hátránya ismert az euró
bevezetésének. Először is kezdjük a
bevezetés előnyeivel. Ha be lenne vezetve
egy közös valuta, akkor jobban össze
lehetne hasonlítani a dolgozók béreit, a
termékek, szolgáltatások árait.
Megszűnnének az árfolyam-ingadozások
is. Nem lennének tranzakciósköltségek a
valuta váltáskor. Ez utóbbi tekinthető
egyébként előnynek és hátránynak is.
Mivel a lakosság, a háztartások, a
vállalatok számára kiadást jelent jelenleg, 

az  eltűnne az euró bevezetésével
párhuzamosan. A bankok és a pénzügyi
közvetítők számára ez pedig hátrány,
mivel elesnek egy bevételi forrástól. A
saját pénz kibocsájtásából nem lenne több
bevétel az állam számára. Ha hazánk
csatlakozna az eurozónához, akkor
részesedne az euró kibocsájtásából
származó bevételből, jelentősebben kisebb
mértékben, mintha egy saját valutával
rendelkezne.
Az -as Maastrichti Szerződés fogalmazta
meg a közös valutának a bevezetési
feltételeit. Ez a szerződés meghatározott
egy bizonyos négy elemből álló
konvergenciakritériumokat. Ez a négy
kritérium az árstabilitás fenntartása, az
árfolyam-stabilitás, a hosszú lejáratú
kamatláb, illetve az államháztartási
egyensúly megtartása. Cél, hogy az ország
ne ütközzön nehézségekbe mikor belép a
rendszerbe, egy hosszútávú egyensúlyra
kell törekedni.
Az euró bevezetésének három féle módját
tudjuk megkülönböztetni. Van egy
kétütemű bevezetés, ahol van legfeljebb
egy hároméves átmeneti időszak, míg
teljes mértékben be nem lesz vezetve az
euró. 12



Van egy együtemű bevezetés, ahol nincs
átmeneti időszak, mindent egyetlen egy
napra kell időzíteni. Illetve a harmadik az
az együtemű bevezetés fokozatos kivonási
időszakokkal, ekkor fokozatosan lesz
kivezetve a régi valuta egy év alatt, míg
teljesen el nem tűnik. Viszont ez csak a
készpénzes fizetésre lenne érvényes, a
számlapénzek már euróban lennének. 
Elgondolkodtató kérdés az, hogy mikor
vezetnék be az eurót Magyarországon? A
bevezetés időpontját szerintem nem lehet
pontosan meghatározni, mivel már több
alkalommal is tervezték, de elmaradt.
Hazánk nem feltétlen áll készen arra,
hogy bevezessék az eurót. De 2020-ban a
négy konvergencia kritériumból kettőt
már teljesített Magyarország, azt, ami az 

államháztartásra vonatkozik és ami a
hosszú lejáratú kamatlábakra vonatkozik.
Elég megosztó válaszok vannak azzal
kapcsolatban, hogy bevezetnék az eurót
hazánkban a következő években az
állampolgári oldalról.
Hazánk gazdasága lehet, hogy jól járna a
közös valuta bevezetésével. Számos
előnyt, lehetőséget jelentene a gazdaság,
valamint a lakosság számára is, de
ugyanakkor veszélyekkel, nehézségekkel
is járhat, ha bevezetnék az új valutát, az
eurót. Összegségében nagy feladat, egy
komoly kihívás lenne vagy lesz majd ez a
pénzcsere a pénzügyi szektor, a nagyobb
cégek, a kisebb gazdasági társaságoknak,
továbbá a lakosság számára is.
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CSIBOR FERENC

A BEVEZETETT KORLÁTOZOTT
PRECEDENSRENDSZER

 

A jogtudomány területén a precedens
fogalmát legáltalánosabb módon úgy
lehetne megragadni, mint egy olyan
korábbi ítélet, amely kihatással van a
későbbi időszakok joggyakorlatára. Az
egyes országok jogrendszereit
hagyományosan két nagy jogcsaládba
szokás besorolni: ezek az angolszász és a
kontinentális jogrendszerek
csoportosítása. Az elkülönítés egyik
lényeges eleme, hogy a bírói precedens
milyen szerepet tölt be az adott ország
jogrendszerében. Az angolszász jog
meghatározó eleme, hogy a bírói
precedens kötő erővel bír. Vagyis
amennyiben adott élethelyzetre egy
bíróság kimond egy ítéletet, úgy később
egy hasonló ügy elbírálásakor az eredeti
precedensnek megfelelő ítéletnek kell
születnie. Ezzel szemben a kontinentális
jogrendszerek esetében ilyen kötő erővel
nem rendelkezik a bírói precedens. A
jogértelmezés egy fontos eleme a korábbi
ítéletek joggyakorlatának áttekintése,
viszont egy később eljáró bíróság számára
nyitott a lehetőség, hogy eltérjen a
korábbi precedenstől.

Hazánk jogrendszere a kontinentális
jogcsaládba tartozik. Ezáltal
hagyományos a magyar bírói ítéletek sem
jelentettek kötő erejű precedenst. A
bíróságok figyelemmel kísérték az alakuló
ítélkezési gyakorlatot egyes
jogkérdésekkel kapcsolatban, viszont a
rendszerben nyitva állt a lehetőség az
eltérésre. Ez a gyakorlat változott meg
részben 2020-ban, ugyanis hatályba lépett
az úgynevezett korlátozott
precedensrendszer. Ennek értelmében a
Kúria minden, a Bírósági Határozatok
Gyűjteményében (röviden: BHGY)
közzétett határozata kötelezően
követendővé vált az alsóbb szintű
bíróságok által, és a Kúria ítélkező
tanácsa is csak jogegységi eljárás
lefolytatása által térhet el egy korábbi
közzétett határozattól. Ezáltal a hazai
jogrendszerben is megjelent az angolszász
jogra jellemző kötő erejű bírói precedens.
Kutatásomban célom feltárni, milyen
nehézségeket jelent a Kúria határozatai
között történő keresés, az adott ügyhöz
kapcsolódó precedens határozat
megtalálása. 
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Mivel a korlátozott precedensrendszer
érvényesülésének fontos eleme, hogy a
gyakorlatban mennyire jól használható a
BHGY, így célom javaslatokat
megfogalmazni, hogy a rendszert hogyan
lehetne hatékonyabbá tenni. Ennek
érdekében alapul veszem az Angliában
kialakult „law report” gyakorlatot. Ennek
lényege, hogy a periodikusan megjelenő
kiadványokban szerkesztett formában
teszik közzé az olyan ítéleteket, amelyek
új precedenst jelentenek, vagyis
valamilyen új 

jogértelmezést tartalmaznak, lefektetnek
egy új jogelvet. Összefoglalva
elmondható, hogy a korlátozott
precedensrendszer bevezetése egy jelentős
változást hoz a magyar jogrendszer
működésébe, a bíróságok ítélkezési
gyakorlatába. Az elkövetkezendő évek ez
kiemelten fontos kérdése, hogy a
gyakorlatban hogyan és mennyire fog
tudni érvényesülni az új rendszer, ezáltal
milyen irányba indítja el a magyar
jogrendszer fejlődését, átalakulását. 
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HERCZEG FANNI

AFGANISZTÁN HELYZETE - MÚLT, JELEN,
JÖVŐ

A kutatásom célja az, hogy bemutassam,
milyen változásokon ment keresztül
Afganisztán helyzete az elmúlt néhány
évtizedben. A téma aktuális, hiszen a
háború nem is olyan régen fejeződött be,
és a nemzetközi figyelem is nagy, ami rá
irányul.  Az előadásom során igyekszem
bemutatni, hogy hogyan alakult meg a
Talibán, valamint azt is, hogy milyen
módon szerezte meg a szervezet a
hatalmat. Azt is vizsgálom, hogy a háború
megindulása után hogyan alakultak az
erőviszonyok mind a tálibok, mind pedig
a szövetségesek oldalán. Megfigyelhetőek
az események alakulása során olyan
fontosabb történések, melyek
fordulópontot jelentettek a háború
menetében. Ezeket is igyekszem
ismertetni. Célom bemutatni azt is, hogy
hogyan szerezték vissza a hatalmat azok
után, hogy úgy tűnt, sikerült a tálibok
erőit visszaszorítani. Arra is kitérek, hogy
mi vezetett ahhoz, hogy ilyen hamar
visszafoglalják a területeket. 

Azt is elemzem az előadás során, hogy
miként alakult a helyzet ezen
eseményeket követően. Milyen szerepe
van az Egyesült Államoknak, Kínának
vagy az Európai Uniónak? Az amerikai
elnökök politikája eltérő volt abban a
tekintetben, hogy mekkora haderő legyen
Afganisztánban. Mi befolyásolta, hogy
Amerika és a szövetséges erők kivonták
csapataikat? Milyen hatással lesznek az
események a migráció alakulására?
Röviden vizsgálom azt is, hogy a
nemzetközi szervezetek milyen szerepet
vállaltak a konfliktusok során. Arra a
kérdésre is keresem a választ, hogy a nők
helyzete hogyan változott meg az új
vezetés következtében. Ezek alapján
felvetődik az a kérdés, hogy mi történik a
számukra biztonságot nyújtó női
menhelyekkel? A kutatásomban szó lesz
annak az elemzéséről is, hogy milyen
kilátásai vannak a jövőre nézve az
országnak.
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GION MÁRTON GÁBOR

AGRÁRPOLITIKAI DILEMMÁK

Témám az Európai Unió Közös
Agrárpolitikája (röviden: KAP) és az
orosz mezőgazdaság, agrárium. 
Előadásomban többek között
szeretnék arra kitérni, hogy miért jött
létre a Közös Agrárpolitika, hogyan
változott létrehozása óta, valamint
kitérek a Szovjetunió felbomlását
követő időszakra, azaz a jelen
Oroszországra (a „Jelcin-korszakot”
csak nagyon felületesen érintem). A
21. század mind a két fél
szempontjából nagyon meghatározó:
az Uniós agrárpolitika tekintetében
ezen időszakban alakult ki a reformok
többsége. Az új évszázad az orosz
politika tekintetében sem maradt
változatlan: 1999. december 31-én
Borisz Jelcin lemondott, utódja 

Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin lett,
aki azóta több, mint 20 éve irányítja
az országot. Az orosz mezőgazdaságot
vizsgálva azt kell megfigyelni, hogy
Putyin alatt milyen változások
következtek be, valamint, hogy a
„Medvegyev-korszaknak” (2008-
2012) volt-e bármilyen hatása ezen
területre. A különböző gazdasági és
háborús válságok a mezőgazdasági
szektort sem kímélik, akár munkaerő,
akár anyagi támogatások tekintetében.
A kutatási témám a reformok mellett a
költségvetéssel is foglalkozik, hiszen
a Közös Agrárpolitika az Európai
Uniónak jókora hányadát teszi ki. Mi
a helyzet költségvetési szempontból
Oroszországban? 
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BEDNÁRIK BOGLÁRKA

EGY FELSŐOKTATÁSI MODELLVÁLTÁS
KAPUJÁBAN, AVAGY AZ EGYETEMEK

ALAPÍTVÁNYI FENNTARTÁSÚVÁ VÁLÁSA

Magyarországon az elmúlt
évtizedekben egy egészen új
oktatáspolitikai irányvonal
bontakozott ki az egyetemek
intézményi működési kereteinek
átalakításával. A modellváltást nagyon
sok kritika érte, és napjainkban is igen
megosztó téma. De vajon milyen
érvek szólnak mellette és ellene? Hol
találhatunk jó gyakorlatokat a
modellváltásra? Mit is jelent a
harmadik generációs egyetemi
modell? Az előadásomban ezekre a
kérdésekre fogom keresni a választ.
Első körben szeretném bemutatni azt,
hogy milyen felsőoktatási
intézmények működnek országszerte,
hogy általános képet kapjunk arról,
hogyan is néz ki a felsőoktatási
intézményhálózat ma 

Magyarországon. Ezután fel
szeretném vázolni, hogy milyen
felsőoktatási modellváltás van
kilátásban, illetve folyamatban
világszerte, és hogy ezt a modellt
milyen korábbi modellek előzték meg.
Ezután bemutatnám, hogyan zajlott a
váltás Magyarországon az első
egyetemnél, vagyis a Budapesti
Corvinus Egyetem esetében, majd
szeretném röviden megválaszolni
azokat az általános kérdéseket,
amelyek felmerülhetnek egy ilyen
nagyszabású oktatáspolitikai
változtatás kapcsán. Végül pedig
SWOT-analízis segítségével
mutatnám be milyen előnyök,
hátrányok, lehetőségek illetve
veszélyek rejlenek az egyetemi
modellváltás hátterében.
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BODOR VERONIKA

MAGÁNJOGI KUTATÓMŰHELY

 A Szakkollégium és a Civilisztikai
Tanszék kooperációjában megvalósuló,
immáron negyedik éve működő
Magánjogi Kutatóműhely a 2021/22-es
tanév tavaszi félévében is folytatta a
közös munkát és megtartotta
konferenciáját A szellemi tulajdon értéke
és védelme címmel. Az e félévi közös
munka Prof. Dr. Barta Judit és Dr. Dúl
János tanszéki oktatók koordinálásával
valósult meg. 
 A Kutatóműhely első foglalkozására
februárban került sor egy online előadás
keretein belül, amelyet Dr. Barta Judit
tanszéki oktató tartott meg. A másfél órás
előadás során átfogó képet kaphattunk a
szellemi tulajdonjogról: megismertük az
iparvédelmi-, valamint a szerzői jogot,
kifejtésre kerültek a védjegy, a bitorlás, a
formatervezés védelme, az üzleti titok, a
merchandising és a technológia
témakörei, valamint leírásra kerültek az
uniós- és nemzetközi viszonylatok is. Az
előadás végeztével a Kutatóműhely tagjai
egy-egy konkrét témát választottak
maguknak, 

amelyben több hónapig kutattak. A
februárban kezdődő közös munka
lezárására május 11-én került sor az
online térben megrendezett konferencia
keretében, ahol a Kutatóműhely tagjai 10-
15 percben mutatták be eddigi kutatási
eredményeiket. Az előadásokat az alábbi
sorrendben és címmel tartották meg a
Kutatóműhely tagjai:
1.      Bodor Veronika: A mesterséges
intelligencia és a digitális megoldások a
szellemi tulajdonvédelem területén
2.      Vatai Sára: Mi védheti a szellemi
tulajdont, ha a jog nem? Az üzleti titok a
szellemi alkotások körében
3.      Berzsán Roland Tamás:
Merchandising a film és rajzfilmfigurák
területén
4.      Torda Sztella: A szellemi tulajdon
értéke, különös tekintettel a zeneművek és
a kapcsolódó szerzői alkotások
felhasználására
5.      Kutas Bernadett: Védjegyek,
védjegyoltalom, védjegybitorlás
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Szabó Bianka kutatási területe a Design,
avagy a formatervezési minta védelme a
divat világában volt, aki további egyetemi
kötelezettségei miatt nem tudott részt
venni a konferencián.
A korábbi évekhez hasonlóan a tagok által
végzett kutatások publikációként
jelenhetnek meg a Civilisztikai Tanszék
Opuscula Civilia kiadványában. 

 A közös munka tervezetten a következő
félévben is folytatódni fog.
Összességében elmondható, hogy a
konferencia eredményesnek bizonyult: a
résztvevő tagok lelkiismeretesen végezték
munkájukat, élvezetesen és összeszedetten
mutatták be előadásaikat, amely a
közreműködő oktatók felkészítése nélkül
nem mehetett volna végbe.
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SÁNDOR VIKTÓRIA

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS JELENLEGI
HELYZETE ÉS JÖVŐBELI KILÁTÁSAI 

KURZUS
 

 A magyar közigazgatás jelenlegi helyzete
és jövőbeli kilátásai kurzusok a 2021-
2022-es tanév mindkét félévében,
összesen 10 alkalommal kerültek
megtartásra, jelenléti formában. A
Nemzeti Tehetség Program keretében
megtartott alkalmak során olyan témákkal
foglalkoztunk, szerezhettünk átfogóbb
ismereteket többek között, mint Magyary
Zoltán tudományos öröksége (vagyis a
közigazgatás tudományos megközelítése);
a közigazgatási bíráskodásról,
alkotmányfejlődésről és annak
kapcsolatáról a közigazgatással; az oktatás
jelentőségével, és annak sikerességének
vagy sikertelenségének a
következményeivel; választási
rendszerünkről és kormányformáink
kialakulásáról és még sorolhatnám az
izgalmasabbnál-izgalmasabb témákat
amelyekkel foglalkozhattunk. 

 Összességében, ha értékelnem kellene ezt
az évet, akkor sikeresnek mondanám a
kurzusokat téma és oktatóválasztás
szempontjából, viszont a hallgatók
érdeklődése a témák iránt már kevésbé
mondható aktívnak. Nem a téma vált
kevésbé aktuálissá, érdekessé, hanem a
hallgatók már más formában igénylik a
tudás becsatornázását, az ismeretek
átadásának módszertanait, formáit. A
második félévben, már igyekeztünk a
frontális óratartási módszereket felváltani,
csoportos foglalkozásokkal és a
megszokottól eltérő teremelrendezéssel.
Egyszerűen változnak a hallgatók, így hát
a módszereinknek is változnia kell.
 Itt szeretném megragadni az alkalmat és
köszönetet mondani a Lőrincz Lajos
Közigazgatási Jogi Tanszéknek és a
kurzus kapcsolattartójának Dr. Kristó
Katalinnak. A tanszék oktatói nélkül és a
Dr. Kristó Katalin mindig gyors és pontos
szervezői és kapcsolattartói munkája
nélkül kurzusainkat nem tarthattuk volna
meg. Köszönjük!

Oktatók: 
Dr. Koi Gyula, Prof. Dr. Patyi András,
Sáfrán József, Dr. Bauer Lilla, Dr.
Balogh-Békesi Nóra, Dr. Szalai-András,
Kovács Éva Margit, Seereiner Imre, Dr.
Kurunczi Gábor, Varga Ádám
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A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS JELENLEGI
HELYZETE ÉS JÖVŐBELI KILÁTÁSAI 

KURZUS KÉPEKBEN
 



KELEMEN VIKTOR

A NEMZETKÖZI JOG AKTUÁLIS
KÉRDÉSEI

KURZUS

 A 2021/22-es tavaszi szemeszterében a
tagság féléves döntése alapján a több
választható kurzus közül az egyik a
nemzetközi jog aktuális kérdései nevet
viselte. Véleményem szerint egy kiváló 5
alkalomból álló kurzuscsokor van a
hátunk mögött. Tudniillik, hogy a
Szakkollégiumunk többsége
államtudományi vagy közigazgatás-
szervező szakirányon tanul és csak egy
kisebb hányada tanul aktívan a
nemzetközi szintéren. 
Az alkalmak előadásait a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Jogi
Tanszék közreműködésével tartottuk meg,  
véleményem szerint egy sikeres félévet
zárhattunk a szakkollégistákkal. Külön
kiemelném, Dr. Hárs András Tanár Úr
tevékenységét, aki által aktívan tudtuk
tartani a tanszékkel a kapcsolatot, illetve
minden tanárnak, aki segítette szakmai
fejlődésünket.  Az alkalmakat a tanszék
tanárai tartották, melyeken többnyire
interaktív módon a hallgatóságot is
bevonták.

Külön érdekes helyzet volt az idei tavaszi
félév, hiszen az Ukrajnában zajló háborús
konfliktust is a hozzáértő tanáraink
segítségével a jogi oldalát is meg tudtuk
vizsgálni. Hallhattunk személyes
tapasztalatokról is, melyek a magyar-
ukrán határnál szereztek és ezáltal mi is
jobban megértettük a helyzet súlyosságát.
Ezen kívül több nemzetközi helyzetet is
sikerült átbeszélni, ami által egy fontos
képet kaptunk a jelenben zajló háborús
konfliktusok jogi oldaláról, különös
eljárásokról és sokszor megdöbbentő
hírekről, történetekről.
Összegezve, társaimmal együtt azt
gondoljuk, hogy rendkívül hasznos
féléven vagyunk túl, ha a kurzus
választást tekintjük, hisz a mai világunk
nemzetközi színterei megalapozzák
Magyarország helyzetét. A járvány okozta
nehézségek és az Ukrajnában tartó
háborús konfliktusok jelenét vizsgálva,
mindannyiunk számára egy életre szóló
tudást tudtunk elsajátítani.
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SZÜCS LOTTI

VERSENYRÉSZVÉTELEK

A Magyary Zoltán Szakkollégium
életében a versenyek kiemelt szerepet
játszanak, legyen szó egyéni, csoportos
vagy szimulációs versenyekről. Ezen
eseményeken a szakkollégisták meg
tudják mérettetni magukat, felmérve azt,
hogy miképpen tudnak egymás ellen
illetve egymással dolgozni egy közös cél
érdekében, miközben elmélyítik a
tudásukat és fejlesztik a kommunikációs
készségüket. 
Az őszi félév folyamán több versenyen
vettek részt a Szakkollégium tagjai és
sikeres eredményeket értek el. Az első
szakmai jellegű verseny az Első Magyar
Jogi Könyvszalon keretén belül
megrendezett Alkotmányjogi kvíz volt,
ahol szakkollégistáink közül Körmendi
Anna, Vatai Sára és Szücs Lotti képviselte
a Szakkollégiumot. Az Országos Polgári
Anyagi Jogi Jogesetmegoldó és Activity
Versenyen Sivák Veronika és Csibor
Ferenc alkottak egy csapatot a
Szakkollégiumból. A 2021. november 12-
én tartott anyagi jogi jogesetmegoldó
versenyen Csibor Ferenc alperesi
pozícióban III. helyezést ért el. 

Emellett a Szakkollégiumot képviselve A
Tudomány Kapujában Poszterverseny is
14 tag adta le a pályamunkáját. A
Poszterversenyen Állam és Jogtudományi
Szekcióban első helyezést ért el Torda
Sztella A globalizáció kihívásai-
tendenciák a XXI.században című
pályamunkájával, második helyezettnek
nyilvánították Sivák Veronikát, aki A
COVID-19 járvány hatása az online
kereskedelemre és ennek versenypolitikai
vonatkozásai című kutatásában készítette
el a poszterét és szintén dobogós lett,
harmadik helyezéssel Zsigmond Zsófia a
Free Speech vs Blasphemy The problem
of anti-blasphemy laws in Pakistan című
angol nyelvű poszterével. A
Kiberbiztonsági Szekcióban Kiss Adrienn
A kritikus infrastruktúrák hálózatossága
című munkájával ért el szintén harmadik
helyezést.

A második félévben, 2022.február 28-án
megrendezésre kerülő intézményi
Nemzetközi Vitaesten vett részt egy
szakkollégiumi csapat, Juhász Marcell,
Berzsán Tamás és Szóláth Ákos
részvételével. 
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A csapat harmadik helyezéssel zárta a
vitaversenyt. A tavaszi félév folyamán
továbbá a Jogász Diákkörösök Országos
Találkozóján vett részt  Pécsen 2022.
április 7-8. között Torda Sztella és Csibor
Ferenc, ahol interaktív jogi versenyen
mérethették meg magukat. A
Szakkollégium tagjai 2022. május 25-én
pedig egy nagyobb jellegű szimulációs
csapatversenyben is indultak a Mint-A-
Parlament keretein belül, ahol
Szakkollégium tagjai egy 20 fős
frakcióval a Nekünk Nem Mindegy Párt
szerepében

 vett részt egy törvényjavaslat
kidolgozásában és megtárgyalásában.
Összességében kijelenthető, hogy a
szakkollégium életében kiemelt
jelentőségűek a versenyeken való
részvétel, hiszen ezeken keresztül tudják a
hallgatók feszegetni a saját határaikat
szakmailag, miközben új szerepkörben
próbálják ki magukat. A Szakkollégium
szakmai vonalának erősítése érdekében a
versenyeken való részvételének és a
versenyek szervezésének nagy hangsúlyt
kell adni a Szakkollégium életén belül.
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SZÜCS LOTTI

KONFERENCIA- RÉSZVÉTELEK

A Szakkollégium tagjai a 2021/2022.
tanévben is számos konferencián vettek
részt, ezzel is bővítve a tudásukat és
fejlesztve az előadó készségüket. A
Szakkollégium ebben az évben ünnepelte
az alapításának a huszadik évfordulóját,
ezen alkalom tiszteletére egy konferenciát
szerveztünk „Nemzet és Tudomány- 20
éves a Magyary Zoltán Szakkollégium"
címmel 2021. október 8-ára. A
Konferencián olyan jeles emberek, mint
Dr. Deli Gergely rektor és Dr. Prof. Máthé
Gábor szólalt fel, délután pedig a
szakkollégisták mutatták be két
szekcióban az eddigi kutatási
eredményeiket. Az őszi félévben a 2021.
november 19- én tartott Haza
Szolgálatában Konferencián vett részt öt
szakkollégistánk, akik A kritikus
infrastruktúráktól A COVID-19 járvány
hatása az online kereskedelemre és ennek
versenypolitikai vonatkozásáig különböző
témákban mutatták be a kutatásaikat.
A tavaszi félév első konferenciája a
XXVI. Bolyai Konferencia volt, mely
2022. március 13-án került megrendezésre
a Bolyai Szakkollégium szervezésében,
amelyen három szakkollégista (Kiss
Adrienn, Gion Márton és Kutas
Bernadett) is bemutatta a kutatását.

Három szakkollégistának (Sallai
Barnabás, Torda Sztella és Szücs Lotti)
lehetősége adódott a félév folyamán
Brüsszelben részt vennie egy két napos
konferencián, a National Conservative
Conference-n, ahol Európa jövőjéről
hallgathattak érdekes előadásokat.
Emellett a szemeszter folyamán a Változó
Világ, Változó Társadalom Konferencián
és Poszterversenyen is képviseltette magát
a Szakkollégium, amely 2022. május 5-én
került megrendezésre. A Poszterversenyen
a tudományos poszterét a
szakkollégiumból 2 fő (Czakó Boglárka,
Szücs Lotti) mutatta be. A konferencián a
kutatását a szakkollégiumból Herczeg
Fanni mutatta be.  A VII. Illyés
Multidiszciplináris Konferencia 2022.
május 7-én zajlott le, ahol a
Szakkollégiumot Csibor Ferenc
képviselte, előadásának bemutatásával.
Mindemellett ki kell emelni, hogy a
Szakkollégium harmadik alkalommal
szervezte meg a Magyary Konferenciát
2022. május 13-án. A Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Oktatási
Épületében 40 előadó 5 szekcióban
prezentálta is kutatási eredményeit
érdekesebbnél érdekesebb témákban.27



A Szakkollégiumból rekordszámú, 15
hallgató próbálta ki magát „opponensi”
szerepkörben, érvelve a dolgozatok ellen,
kérdéseket feltéve a kutatóknak. Ezen
szakkollégisták közül Nagy Dominika,
Sivák Veronika és Szabó Anna Viktória is
legjobb opponensi díjat kapott a
szerepléséért.

Összességében elmondhatjuk, hogy a
Szakkollégium szakmai teljesítménye
kiemelkedően magas volt konferenciák
tekintetében. A Szakkollégium két
konferenciát szervezett és több
konferencián vett részt az egyetemen, az
országban és határainkon túl is. Az elsős
szakkollégistától a végzős hallgatóig
mindenki meg tudta mérettetni magát
ebben a tanévben is, erősíteni tudtuk a
Szakkollégium szakmai vonalát, fejlesztve
önmagunkat, társainkat és a közösséget.

Rendhagyó módon a Szakkollégium az
első, illetve a második félévben részt vett
az Intézményi Diákköri Konferencián,
ahol kiemelkedő eredményeket értek el a
tagok a tudományos dolgozataik
prezentálásával és az opponenciájuk
bemutatásával. Az első félévben Sivák
Veronika képviselte a dolgozatának
bemutatásával a szakkollégiumot és öt
opponens vett részt a Szakkollégiumból
az ITDK-n. A 2022. május 4.-én rendezett
ITDK-án a dolgozatával nevezettek közül
Had- és Rendészettudományi Szekcióban
I. helyezést ért el Kiss Adrienn, Állam- és
Jogtudományi Szekcióban III.helyezést ért
el Csibor Ferenc és a
Társadalomtudományi Szekcióban Érsek
Kitti is III. helyezést hozott el. Ebben a
szekcióban még bemutatta a munkáját
Sallai Barnabás és Sárdi Adrienn
szakkollégistánk. A
Közgazdaságtudományi Szekcióban pedig
Garamvölgyi Dávid szerzett különdíjat.
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TORDA SZTELLA 

BESZÉLGETÉS TARLÓS ISTVÁNNAL – EGY
KIVÉTELES ÉLETÚT BEMUTATÁSA 

 

Tarlós István volt 2021. szeptember 14-én a
Magyary Zoltán Szakkollégium nyílt
eseményének meghívott előadója, akinek az
életútjáról az egyetemi polgárok egy érdekes
beszélgetést hallgathattak meg.
Az esemény elején Budapest előző
főpolgármesterét a politikai pályájának a
kezdetéről kérdeztük. A válaszadás során
kiderült, hogy vendégünk már gyerekkora óta
vonzódott a politikához, ennek ellenére
igazából 1990-ben kezdődött a közéleti
karrierútja – az ezt megelőző évtizedekben
mérnökként tevékenykedett. 1990-től 2006-ig
Óbuda polgármesteri tisztségét töltötte be, ahol
elmondása szerint óriási hely - és
emberismerettel rendelkezett. Nosztalgikusan
emlékezett vissza erre az időszakra, amikor
szűk értelemben vett szülőhazáját igazgatta.
A beszélgetés során ezt követően - a politikai
pályája kezdetének kielemzése után – a
fővárosra és a főpolgármesteri tisztség
betöltésére helyeződött a hangsúly. Szerinte a
legnagyobb kihívás, ami már évtizedek óta
gondolkodásra készteti a főváros mindenkori
vezetését, a budapesti közlekedésnek a
helyzete és az ezzel kapcsolatos nehézségek. 

Tarlós István azt is kiemelte, hogy teljesen más
szemszögből tudta szemlélni a főváros
működését a főpolgármesteri székből, mint a
kerületi polgármesteriből. 
Összességében a főpolgármesterként eltöltött
időszakot úgy értékelte, hogy sok áldozatot
kellett hoznia, valamint nehézségekkel
szembenéznie, ám a tisztségből fakadó pozitív
hozadékok és élmények minden tekintetben
kárpótolták őt.
Az esemény során lehetőség volt a közönségtől
érkező kérdések feltételére is. Az egyik kérdés
a budapesti közlekedés lehetséges fejlesztési
irányaira vonatkozott: meghívott előadónk
szerint Budapesten legalább két új hidat
kellene építeni, valamint a gyűrű irányú
forgalmat fejleszteni. Az eseményt záró
kérdésben arra volt kíváncsi a hallgatóság,
hogy milyen tanácsot tudna adni a közönség
soraiban ülő hallgatóknak, akik a jövő
közigazgatási generációját jelentik. Válaszában
Tarlós István kifejtette, hogy mindenekelőtt ki
kell építeni egy bizalmi kört, és a negatív
jellemvonásokkal rendelkező emberek helyett
a megbízható, egyenes emberek társaságát kell
előnyben részesítenünk – ez pedig az egyik
záloga egy sikeres élet- és karrierútnak.
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BESZÉLGETÉS TARLÓS ISTVÁNNAL – EGY
KIVÉTELES ÉLETÚT BEMUTATÁSA

KÉPEKBEN
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GARAMVÖLGYI DÁVID

KÖZIGAZGATÁS A POLITIKÁBAN –
POLITIKA A KÖZIGAZGATÁSBAN

 

Bauer Lilla, Kovács Éva és Szalai
András a Lőrincz Lajos Közigazgatási
Tanszék oktatói a Magyary Zoltán
Szakkollégium szervezésében egy
kerekasztalbeszélgetésben vettek részt
a közigazgatás átpolitizáltságáról és
annak a politikához fűződő
viszonyáról.
Az esemény első felében az oktatók
tisztázták a hallgatók számára, hogy
miképpen is kapcsolódik össze a
politika és a közigazgatás. Mi is
minősül politikai pozíciónak és hogy
mi a pálya csúcsa egy közigazgatási
karrier során.
Az esemény során az oktatók kitértek
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
szerepére a közigazgatási személyi
állomány utánpótlásának
biztosításának tekintetében. Szóba
került az államtudományi és
közigazgatásszervező szakok
létjogosultsága jövőbeli szerepe a
közigazgatásban.

Az esemény további részében az
Oktatók kitértek arra, hogy miképpen
cserélődik és alakul át a közigazgatás
személyi állománya és struktúrája egy
kormányváltás során Magyarországon
vagy egyes más Európai országokban.
Kitértek arra, hogy egy közigazgatási
dolgozó miképpen vállalhat szerepet a
politikában és ő maga mennyire
politizálhat aktívan. Továbbá felhívták
a hallgatók számára a figyelmet a
közigazgatásban uralkodó erős
öncenzúrára a politikával
kapcsolatban.
Az esemény záró részében volt
lehetőség a közönség sorából is
kérdezni az oktatóktól. Ahol a
hallgatók leginkább arról érdeklődtek,
hogy a diplomájuk mennyire képes
felvenni a versenyt a közigazgatásban
egy más eltérő diplomával a
közigazgatásba érkező személlyel
szemben. 
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KÖZIGAZGATÁS A POLITIKÁBAN –
POLITIKA A KÖZIGAZGATÁSBAN

KÉPEKBEN
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KÖRMENDI ANNA

NEMZET ÉS TUDOMÁNY- 20 ÉVES A
MAGYARY ZOLTÁN SZAKKOLLÉGIUM

 

A Szakkollégium fennállásának 20
évfordulója alkalmából Szakkollégistáink
egy rendhagyó konferenciát szerveztek
október 8-án, melynek helyszínéül a
Ludovika Épület Széchenyi Díszterme
szolgált.
Az eseményt Egyetemünk rektora, Dr.
Koltay András nyitotta meg. Rektor Úr
köszöntője után az Államtudományi és
Nemzetközi Tanulmányok Karának
Dékánja, Dr. Deli Gergely köszöntötte a
jelenlevőket. Továbbá köszöntőt mondott
még Dr. Kis Norbert fejlesztési
rektorhelyettes, Dr. Orbán Balázs
miniszterhelyettes, parlamenti stratégiai
államtitkár, és Borsó Tibor, a Magyary
Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöke. A
köszöntőket a Magyary Zoltán
szakkollégium igazgatója, Dr. Szabó Máté
Csaba és Szakkollégiumunk elnöke,
Trnka Norbert zárta. 
Az esemény második szakaszában
szakmai előadásokat hallgathattunk meg.
Dr. Patyi András tanszékvezető Úr
Magyary Zoltán munkásságáról és életéről
nyújtott egy összefoglaló képet a
jelenlévők számára.

Dr. Máthé Gábor, Karunk professor
emiritusa Magyary munkásságának egy fő
kérdéséről beszélt, miszerint a 19. századi
magyar közigazgatást 20. század
elvárásainak megfelelően kell átalakítani.
Dr. Méhes Tamás oktatási dékánhelyettes
előadása más szempontból volt érdekes,
ugyanis a Tanár Úr maga is jelen volt a
szervezetünk megalapító tagjai közt.
Érdekes volt első kézből információkat
kapni a megalapításunk gondolatáról, és
arról, hogyan zajlottak az első évek, akkor
még a Ménesi úti Campuson. Tanár Úr
előadását a Kreatív Tanulási program
bemutatásával zárta. A szakmai részt egy
panelbeszélgetéssel zártuk, ahol
vendégeink voltak Dr. Szabó Barnabás a
külügyi és Külgazdaségi Intézetből,
Egyetemünkről Dr. Kaszap Márton,
illetve Dancsok Petra, a Magyary Zoltán
Szakkollégium egy tagja. A beszélgetés fő
témája a Brexitet követő brit belpolitikai
helyzetének áttekintése volt.A délutánt,
Konferenciánk harmadik szakaszát Dr.
Kaiser Tamás tudományos dékánhelyettes
nyitotta meg köszöntőjével.
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Az első előadást egy alumnánk, Sugár
Eszter tartotta, aki mesélt a szakkollégista
éveiről, illetve arról, hogy a közigazgatási
karrier hátrahagyásával, hogyan vált
borászfeleséggé. Ebben a szakaszban már
megkezdődött szakkollégistáink előadása
is. A Széchenyi díszteremben Kiss
Adrienn előadását hallgathattuk meg a
létfontosságú rendszerelemek
hálózatalapú vizsgálatáról. Őt követte
Csibor Ferenc, aki a bírói precedens
szerepéről beszélt az angolszász jogban. A
Konferencia harmadik szakaszát
Garamvölgyi Dávid zárta, a „Mekkora
érték a diploma?” című előadásával.

Egy rövid kávészünet után a nap lezárása
következett, ahol már csak a
Szakkollégium tagjainak előadásai
maradtak hátra. 
Nehéz hónapok állnak mindannyiunk háta
mögött, de úgy gondolom, sikerült
méltóképp megemlékeznünk
Szakkollégiumunk fennállásának huszadik
évfordulójáról. Az évforduló alkalmából
még az est folyamán egy Alumni
találkozót is szerveztünk, ahol késő estig
nosztalgiáztunk és élveztük egymás
társaságát.
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GARAMVÖLGYI DÁVID

SIKEREK ÉS KIHÍVÁSOK – EGY
KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR ÉLETÚTJA 

 

A 2021 október 27-ei nyílt
eseményünkön dr. Janó Márk Ádám a
Miniszterelnökség közigazgatási
államtitkára volt a vendégünk. Az
esemény a Nemzeti Tehetség Program
keretében valósulhatott meg. Az
eseménnyel a célunk az volt, hogy az
este folyamán a hallgatók
megismerkedhessenek a közigazgatási
államtitkársághoz vezető úttal és
megismerhessék az Államtitkár Úr
mindennapjait, kihívásait.
Az esemény első szakaszában a
tanulmányairól, a politikai és a
versenyszférában végzett munkáiról
tapasztalatairól beszélgettünk az
Államtitkár Úrral. Megtudhattuk,
hogy sokáig kerülte a jogi pályát, de
aztán az egyetemi érdeklődési körének
– az alapjogoknak – hatására kezdett
el dolgozni egy rövid kitérő után az
Országgyűlés Emberi Jogok
Bizottságánál. 

Az Országgyűlési
vizsgálóbizottságokat elemezve az
Államtitkár Úr arra jutott, hogy a
vizsgálóbizottságok szerepüket
tekintve kiüresedtek.
Az munkaszervezésével kapcsolatban
megismerhettük a mindennapjait.
Beszélt a sokszor több órás
közigazgatási államtitkári
értekezletekről és a rendszeres
vitákról, feladatokról, amelyeket el
kell látnia. A hallgatóság számára
érdekes volt belelátni a sokszor feszes
munkatempóba.
Az est folyamán szó esett még a
pozícióhoz szükséges ismeretekről
kompetenciákról. Az Államtitkár Úr
kifejtette, hogy rendkívül nagy
rugalmasság és munkabíró képesség
szükséges a pozíció ellátásához,
továbbá bátorította a hallgatóságot a
közigazgatási pályán való maradásra. 
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KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR ÉLETÚTJA

C. NYÍLT ESEMÉNY KÉPEKBEN
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GARAMVÖLGYI DÁVID

BUDAPEST – VÍZFEJ VAGY AZ ORSZÁG
MOTORJA?

 

A 2021/2022 tanév tavaszi szemesterének első
nyílt eseménye 2022. 02.16-án került
megrendezésre, amely a Budapest – vízfej
vagy az ország motorja címet viselte,
vendégünk dr. Fürjes Balázs a
Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi
agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára
volt. Az eseményt nagy érdeklődés övezte,
hiszen teltházzal vártuk az Államtitkár Urat.
dr. Fürjes Balázs életében meghatározó a
Ludovika épülete, emelte ki a nyílt esemény
elején. Édesapja a Ludovika utolsó évfolyamán
végzett 1944 augusztusában, és a Ludovika
épületében tartóztatták le a nyilasok, mivel
ellenállási mozgalmat szerveztek zsidó
polgártársaik megsegítésére. Mindössze egy
szavazaton múlt, hogy nem végezték ki az
édesapját. Továbbá az Államtitkár Úr jelentős
szerepet vállalt a Ludovika Campus
felépítésében és a városrész rehabilitációjában.
Az nyílt esemény első felében Budapest
szerepéről beszéltünk Magyarországon belül.
Az Államtitkár Úr kifejtette, hogy véleménye
szerint Budapest megfelelő méretű és a
sokszor hangoztatott Budapest és vidék
konfliktus nem állja meg a helyét. Véleménye
szerint inkább ennek a két szereplőnek
közösen, nem elkülönülten kell munkálkodnia
az ország fejlesztésén. Az Államtitkár Úr
felsorolta azokat a főbb kritikus pontokat is, 

amelyek a kormányzat szerint a legnagyobb
kihívások jelenleg Budapesten, ilyenek például
a közlekedés, zöldítés, és a lakhatás. Az est
folyamán részletesebben a közlekedés
problémakörét taglaltuk. Kitért arra a kérdésre,
hogy miért tartja rossz ötletnek a gépjárművek
kitiltását vagy korlátozását a belvárosban.
Véleménye szerint nem korlátozásokkal kell
nevelni az autókat használó polgárokat, hanem
meg kell teremteni azt a fejlett közösségi
közlekedést, amely képes alternatívát nyújtani
az autót használók számára.
A nyílt esemény második felében a
hallgatóságnak volt lehetősége kérdezni az
Államtitkár Úrtól. Habár az esemény
alapvetőleg egy szakpolitikai est volt, a
jelenleg is tartó kampányidőszaknak
köszönhetően több aktuálpolitikai kérdést is
kapott az Államtitkár Úr. Többszöri visszatérő
kérdés volt, hogy miképpen tud együttműködni
az aktuális kormányzat és a Fővárosi
Önkormányzat. Kiemelete a párbeszéd
fontosságát és az együttműködés jelentőségét,
hiszen mind a két félnek a végső célja, hogy
Budapestet segítség és jobbítsák.
Összességében egy rendkívül jó hangulatú
nyílt eseményt tartottunk meg ahol egyaránt
érintettük az aktuális szakpolitikai,
urbanisztikai kérdéseket és a jelenlegi politikai
vitákat.  
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SZÜCS LOTTI

JUBILEUM- 10 ÉVES AZ ALAPTÖRVÉNY 
 

2012.január 1.-jén lépett hatályba a jelenlegi
alkotmányunk, az Alaptörvény. 2022-ben
ünnepeljük ezen eseménynek a tíz éves
évfordulóját, ezért ennek tiszteletére a
Magyary Zoltán Szakkollégium szakmai nyílt
eseményt szervezett „Jubileum-10 éves az
Alaptörvény” címmel, ahol a vendégünk Dr.
Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető
miniszter volt.
2022.március 9.-ei szakmai eseményt Dr. Deli
Gergely Rektor Úr nyitotta meg, aki az
Alaptörvény és az alkotmányozás
fontosságáról ejtett pár szót. Ezután kérdések a
mentén haladva mesélt nekünk Miniszter Úr az
Alaptörvény keletkezésének körülményeiről.
Miniszter Úr az alkotmány-előkészítő eseti
bizottság egyik alelnöke volt 2010-2011-ben,
így kiemelt szereplő lehetett az Alaptörvény
létrehozásában. A beszélgetés elején Miniszter
Úr kitekintésként a különböző alkotmányok
születésének a sokféleségét taglalta, miközben
kitért a német illetve a francia alkotmányok
keletkezésére is.
Miniszter Úr mesélt az egyetemi
hallgatóságnak a rendszerváltás utáni
alkotmányozási kísérletekről és igényekről,
valamint az Alaptörvénynek a kommunista
alkotmányhoz való viszonyáról. Emellett az
eseti bizottság működésére, feladatköreire,
munkafolyamatára és az alkotmány
előkészítésével kapcsolatos nehézségekre és
nézeteltérésekre is kitért. 

Megemlítette az államadóság, valamint az
alkotmányozási rend kardinális kérdéskörét,
ugyanis ezen részletek nagyobb jellegű
változtatása miatt több vita is volt a
bizottságon belül. Valamint a történeti
alkotmányunk szerepéről is szót ejtett a
beszélgetés során, kiemelve az Alaptörvény
hagyományokra épülő szerepét, ugyanis
bizonyos aspektusok mentén vizsgálva a
jelenlegi alkotmányunkban az 1222-es
Aranybulla ellenállási záradékát is fellelhetjük.
Az Alaptörvény módosításairól is
beszélgettünk, Miniszter Úr a kilencedik
módosítás előnyeiről beszélt. Többek között
kiemelte, hogy ezen legutóbbi módosítás által
a korábbi hat különleges jogrend típust
leszűkítették a veszélyhelyzet, szükséghelyzet
és hadiállapot három kategóriájára, ami által
2023-tól a különleges jogrend intézményeinek
a hatékonyabb működését tették lehetővé.
Mindemellett szót ejtettünk a Nemzeti
Hitvallás világi szerepéről, a Szent Korona
„nemzetegységet” megtestesítő
szimbolikájáról és a preambulum jogi kötő
erejéről, valamint arról a kérdéskörről, hogy a
bírósági döntésekben mennyire érvényesül az
alapjogi szemlélet.
Összességében a nagyszámú hallgatóközönség,
a pozitív visszajelzések azt jelezte Számunkra,
hogy a szakmai eseményünk nagy érdeklődést
váltott ki és sikeresen zárult.
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KUTAS BERNADETT

KÜLÖNLEGES JOGREND SZABÁLYOZÁSA
MAGYARORSZÁGON 

 

2022. évi március 28. napján került
megrendezésre a tavaszi félév harmadik
nyílt eseménye a Magyary Zoltán
Szakkollégium jóvoltából. Vendégünk
volt Dr. Till Szabolcs ezredes úr NKE
HHK Honvédelmi Jogi, és Igazgatási
Tanszék oktatója, aki a különleges
jogrendről tartott előadást a hallgatóknak.
Előadásában többek között olyan
kérdésekre kaptunk választ, mint például
mi a védelem, és mi a biztonság? A
különleges jogrend, és a honvédelem két
egymáshoz kapcsolódó téma, vagy két
különálló témakör? Milyen történelmi
háttere van a különleges jogrendek?
A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi
Társaság képviseletében kifejtette, hogy a
különleges jogrend és a honvédelmi
alkotmányosság kapcsolata hogyan
változott az évek során, valamint, hogy a
2023-ban hatályba lépő új honvédelmi
törvényből kikerült a különleges jogrendi
tárgykör, amelynek szabályozását a
védelmi és biztonsági tevékenységek
összehangolásáról szóló törvény veszi át.
A témakörön belül elmagyarázta, hogy mi
tartozik bele a honvédelmi 

alkotmányosság, és a különleges jogrend
témakörébe. Emellett megemlítette az
állam szerepét: az olyan biztonsági
kihívások kezelése, mint például a
koronavírus járványé hatékony
intézményrendszer kialakítását teszi
szükségessé. Az Alaptörvény kilencedik
módosításával e tevékenység védelmi és
biztonsági kontextusba kerül egy
korszerűbb, egyszerűbb és célszerűbb
rendszer kialakítását előírva.
Ezen túlmenően a politikum fontosságáról
is szó esett, hogy az Alaptörvényben
megfogalmazott módosításokat, miként,
mikor, és hogyan használhatják fel a
szükségesség és arányosság
alkotmányossági elvárásaival kompatibilis
módon.
Végezetül válaszolt a hallgatók által
feltett kérdésékre, mellyel segített még
nagyobb betekintést adni a téma
mélységeibe.
Összességében az ezredes úr egy
informatív és részletes előadást tartott a
közönségnek. Igyekezett a megadott
időkereten belül minél bővebb,
információt szolgáltatni a témáról, amivel
a hallgatóságnak egy újabb szakterületre
sikerült jobban rálátnia.41
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SÁNDOR VIKTÓRIA

AZ ALAPVETŐ JOGOK 
 

2022.04.13.-án megrendezésre került a
2021/2022. tanév tavaszi szemeszterének
negyedik, egyben utolsó nyílt eseménye,
amely „Az alapvető jogok” címet viselte.
Vendégünk dr. Kozma Ákos, az alapvető
jogok biztosa volt. Az eseményen szép
számmal jelen voltak a szakkollégistákon
kívül az egyetemi hallgatók is, akik
kérdéseikkel gazdagították az eseményen
elhangzó gondolatokat.
Dr. Kozma Ákos 2019. szeptember 26.
napjától tölti be az alapvető jogok
biztosának tisztségét, ami a
magyarországi ombudsmannak felel meg.
Előadásával és egy kisfilm segítségével a
hallgatóságnak bemutatta ennek a közjogi
tisztségnek és a munkáját segítő
hivatalnak, az Alapvető Jogok Biztosának
Hivatala működését, feladatait. Az
ombudsman nagyon szerteágazó, széles
spektrumot lefedve, majdnem 200 fős
hivatalával és a 6 területi irodával nyújt
segítséget az embereknek alapvető
jogaikat érintő kérdésekben. Tanácsot
adnak nekik, segítik az ügyindításukat,
illetve jogi segítséget is kaphatnak.

Előadónk fontosnak tartja a személyes
ügyintézés lehetőségét és a személyes
jelenlétet is a helyszínen az ügyek sikeres
kivizsgálása érdekében.
Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
látja el (a teljesség igénye nélkül) a zárt
intézményben tartózkodó emberek
alapvető jogainak védelmét, a rendőri
intézkedésekkel szembeni panaszok,
valamint a védett tulajdonságon alapuló
egyenlő bánásmóddal kapcsolatos ügyek
kivizsgálását, illetve az minden olyan
ügynek a kivizsgálását, amely esetében a
panaszos valamely alapvető jogának
sérelmét feltételezi, és már minden
közigazgatási jogorvoslati lehetőséget
kimerített, vagy nem állt rendelkezésre
jogorvoslat.
A közjogi tisztség jelentőségét mutatja,
hogy az ombudsmant a köztársasági elnök
javaslatára az Országgyűlés kétharmados
többséggel, 6 évre választja meg. Az
alapvető jogok biztosa tevékenységéről
évente beszámol az Országgyűlésnek, a
képviselők kérdéseket intézhetnek hozzá. 
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Az alapvető jogok biztosa külön hellyel
rendelkezik a parlamenti padsorokban.
Érdekes módon, a védett tulajdonságokkal
kapcsolatos hatósági döntéseket
leszámítva, a kiadott jelentések nem
rendelkeznek kikényszeríthető erővel,
ennek ellenére a jelentésekben
megfogalmazott ajánlásaikat a címzettek
az esetek jelentős részében elfogadják és
megteszik a javasolt intézkedéseket.
Előadónk szerint az ombudsmani
intézmény a demokrácia finomhangolása,
aminek a döntéseit illik figyelembe venni. 

Úgy gondolja egy jól működő
demokráciában nincs szükség kötelező
erőre ahhoz, hogy egy döntés befolyásolni
tudja a közjog fejlődését és
előrehaladását.
Összességében egy nagyon tartalmas,
informatív előadáson vehettünk részt, ahol
megismerhettük egy olyan szervezet
működését, ami sokkal közelebb van
számunkra, mint azt elsőre gondolnánk.
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TORDA SZTELLA

III. MAGYARY KONFERENCIA

A III. Magyary Konferencia 2022.
március 13-án került megrendezésre a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A már
hagyománnyá vált eseményen 40 előadó
prezentálta a kutatásait, akik több egyetem
és szakkollégium képviseletében érkeztek.
 
Az előadók 5 szekcióban mutatták be
előadásaikat: Állam- és Jogtudományi
(Szekcióvezető: Dr. Auer Ádám),
Közgazdaságtani (Szekcióvezető: Dr.
Szemlér Tamás), Szociológia és
politológia (Szekcióvezető: Dr. Szabó
Máté Csaba), Kiberbiztonsági
(Szekcióvezető: Dr. Bányász Péter),
valamint Nemzetközi kapcsolatok és
biztonságpolitika (Szekcióvezető: Dr.
Zachar Péter Krisztián) szekcióban. A
konferenciát a Szakkollégium
igazgatójának, Dr. Szabó Máté Csabának
és a Szakkollégium elnökének, Trnka
Norbertnek a köszöntője és tájékoztatója
nyitotta meg. 

A konferencia során több szekcióban - az
előadók magas száma miatt – nemcsak
délelőtt, hanem délután is prezentálták
kutatási eredményeiket a résztvevők, egy
délben megtartott állófogadást követően.
Az előadóknak 15 perc állt rendelkezésre
a prezentációjuk megtartására, majd 5
percig a közönségnek és a
szekcióvezetőnek is lehetősége volt
kérdések feltételére. A konferencia késő
délután fejeződött be. Az esemény alatt
rengeteg előadást hallgattunk meg,
számos érdekes kutatási területbe és
témába nyertünk bepillantást, és sok
hasznos tapasztalattal gazdagodtunk. 
 
Ezúton is köszönjük a konferencia
előadóinak, szekcióvezetőinek és a
közönségnek is, hogy ezt a napot velünk
töltötték, és hozzájárultak a
Szakkollégium hírnevének öregbítéséhez,
a magas minőségű szakmai
diskurzusokban való részvételhez és a
rendezvény sikerességéhez.

45



A III. MAGYARY KONFERENCIA KÉPEKBEN

46



TORDA SZTELLA

"AZ ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS KIHÍVÁSAI
AZ ELMÚLT ÉVEKBEN"

 

2021. október 18-án Szakkollégiumunk
meghívott vendége Sulyok Tamás, az
Alkotmánybíróság elnöke volt. 
A beszélgetés során szóba került Elnök Úr
pályájának kezdete, valamint annak
legfőbb állomásai. Több kérdés
vonatkozott arra, hogy milyen
munkaköröket töltött be életében, és ezek
milyen olyan tapasztalatokkal
gazdagították, amik jelentős hatással
voltak karrierjének alakulására.
Kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen
kihívásokkal szembesül az
Alkotmánybíróság elnöke a munkája
során, illetve arra is, hogy hogyan zajlik a
testület munkája és döntéshozatala. A
társasbíráskodás előnyeiről és esetleges
nehézségeiről szintén szó esett az
eseményen. A beszélgetés során érintve
lettek az Alkotmánybíróság elnökének
feladatkörei is. Magáról az
alkotmányjogról szintén kérdeztük Elnök 

Urat, valamint érdekességképpen arról,
hogy milyen témájú ügytípusok tartoznak
az általa legkedveltebbek közé.
Nemzetközi vizekre is eveztünk: a magyar
Alkotmánybíróság külföldi
alkotmánybíróságokkal való kapcsolatára
is kitértünk, valamint arra, hogy milyen
nemzetközi szervezetek tömörítik az
Európai Unió és a világ országainak ezen
intézményeit. A beszélgetésen résztvevők
az est végén feltehették saját kérdéseiket
Elnök Úrnak, amik egyaránt érintettek
nemzetközi tématerületet (például az
alkotmánybíróságok országonként eltérő
területi sajátosságai), valamint az
alkotmánybírók közötti munkakapcsolat
és munkavégzés sajátosságait is. A
beszélgetés során rengeteg érdekes és
izgalmas kérdés érintve lett, így az
esemény végére sok tudással és hasznos
információkkal lettünk gazdagabbak. 
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SIVÁK VERONIKA

A VILÁG EGY KÖNYV, AHOL AZ
UTAZÁS MAGA AZ OLVASÁS –

AMERIKAI DIPLOMATÁKKAL
BESZÉLGETTÜNK 

 

2021. november 4-én két nagyon különleges
vendéget köszönthettünk köreinkben: az
Amerikai Nagykövetségről érkezett hozzánk
két diplomata, Kenneth D. Wilcox vice consul
és Steven H. Abels executive assistant Vizsy
László kíséretében.
Moderátorként az eseményt a kérdések
előzetes összeírásakor leginkább egy amerikai
talk show-ként vizionáltam, ahol egy
fantasztikus beszélgetésben lehet majd részünk
a közönség aktív bevonásával. Számításaim
nem nagyon lőttek mellé: Ken és Steve
egymást követve avattak be legviccesebb,
legmeghatóbb és legmeghatározóbb
történeteikbe, miközben beavattak minket a
külügyi szolgálat rejtelmeibe.
A kiválasztás folyamata, az, hogy melyik
diplomata melyik országba kerül kiküldetésre,
az úgynevezett flags day keretében dől el. Ezt
valóban úgy kell elképzelnünk, hogy egy
asztalra ki vannak téve a különböző országok
különböző zászlói, majd a zászlókat egyesével
felemelve mondják a kiküldendő diplomata
nevét – ez mindig egy nagyon izgalmas
esemény, hiszen nem tudhatod, hogy számodra
melyik külhoni helyszín jut. Egy másik fontos
esemény a kiválasztás során az úgynevezett
handshake day, amikor is az adott ország
megjelölésével meginvitálnak erre az
eseményre, ahol a kérdés csupán annyi, hogy 

elfogadod-e a felkínált lehetőséget.
Ken csupán néhány éve van kiküldetésben,
előtte ugyanis ügyvédként dolgozott, és
többszöri próbálkozásra sem sikerült átmennie
a külügyi szolgálat által megkövetelt vizsgán.
Azonban nem adta fel, 2016-ban pedig már
Mexikóban dolgozott, ezután került a
budapesti nagykövetségre, ahol az amerikai
állampolgárok magyarországi biztonságáért
felel, valamint az általa vezetett osztály dönt a
vízumokról, beutazási engedélyekről.
Mexikóban több milliárdossal is találkozott
munkája során, illetve különböző
hírességekhez is volt szerencséje. Amikor ezt
barátai megtudták, hitetlenkedve kiáltottak fel,
hogy hiszen ő édesanyám kedvenc filmsztárja,
vagy éppen az ő imádott énekese.
Legmeghatóbb történetei közé azok az
események tartoznak, amikor örökbefogadás
ügyében kellett döntenie: soha annyi szeretet
és ölelést nem kapott a családoktól, illetve
elmondása szerint a gyermekek a
legcsodálatosabb lények ezen a földön.
Steve már régóta szolgálja hazáját a külügy
területén. Volt már kiküldetésben Dohában,
Jakartában, Bécsben, jelenleg pedig
Budapesten dolgozik. Osztálya „táviratokat”
küld és fogad, protokolláris eseményeken vesz
részt. Egy-egy hivatalos ebédnél vagy
vacsoránál szigorú protokollt követnek, ami az
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ültetést rendjét, a megszólításokat és a
bemutatkozás sorrendjét illeti. 
Számos történetet mesélt, melyek közül kettőt
emelnék ki, még közelebbé hozva és
személyesebbé téve egy diplomata nem
mindennapi, hétköznapi életét. Amikor
Bécsben dolgozott, egy 38 emelet magas
épület legfelső négy szintjén voltak az ottani
nagykövetség irodái. Az átjáró folyósóra pedig
sokszor betévedt egy-egy madár. Az általa
tapasztalt első ilyen esetnél szólt a portásnak,
aki kesztyűt húzott, és annak rendje és módja
szerint szabadon engedte a madarat. A
következő ilyen esetnél maga Steve döntött
úgy, hogy kimenekíti a szegény madarat:
kesztyűt vett, és az irodán át – az egyik
hatalmas amerikai katona rémületére –
menekítette ki az állatot. Az évek során így
több verebet, és egyéb madarat szabadított
meg.
Steve mindig hord magánál egy pakli francia
kártyát, mely előkerült egy bécsi étterem
asztalánál, miközben egy nagykövetet
fogadtak, ezzel is oldva a feszültséget.
Dohában pedig minőségi időtöltést szerzett az
ottani nagykövetnek és feleségének, amikor a
nőt megtanította perecet sütni, Steve ugyanis
még Ohio-ban, ahol felnőtt, egy ideig pékként
dolgozott. Pár hónappal később a feleség
köszönetet mondott neki, mert havonta egyszer
a férjével, aki nagykövetként rendkívül
elfoglalt, együtt süthetnek perecet, így közösen
töltve azt az időt.

Ken és Steve is rávilágítottak arra, hogy egy
diplomata munkanapja nem szorítható
sablonba: mindegyik nap más és más, igazából
sose tudhatják, hogy mire számítsanak – és
munkájuk pont emiatt válik izgalmassá és
változatossá.
Utolsó tanácsként azt fogalmazták meg, hogy
legyünk nyitottak a világra, hiszen annyi
felfedezni való vár minket odakint, és soha ne
hagyjuk abba a tanulást, ezáltal is tágítva
ismereteink tárházát.
A beszélgetés fantasztikus hangulatban telt, a
közönségtől érkezett kérdéseket a diplomaták
cukorkával jutalmazták. Az esemény végén
Vizsy László valamennyi résztvevőt egy-egy
kitűzővel ajándékozott meg, amelyek az
amerikai-magyar kapcsolatok 100 éves
évfordulója apropóján készültek.
Vendégeinknek ezúton is köszönjük a
meghívást, további szolgálatukban sok örömet
és sikert kívánunk! Amint elmondták,
rendkívül szeretik Budapestet, azonban
hamarosan mindketten itt hagyják
Magyarországot: Ken december végével
visszatér az Egyesült Államokba, Steve pedig
Tokióba megy kiküldetésre.
A világ egy könyv, és aki nem utazik, az csak
egyetlen lapját olvassa el. – idézte Steve Szent
Ágoston szavait, amikor kikísértem őket az
épületből. Munkájuk során ez is motiválja
őket: minél több helyet és kultúrát megismerni,
amelyre minket is biztattak a beszélgetés
végén elhangzott szavaikkal.
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SÁNDOR VIKTÓRIA

KÖZSZOLGÁLATI PEREK
 

2022. március 23-án megrendezésre került
az idei szemester első zárt eseménye,
amely a Közszolgálati perek címet viselte.
Vendégeink a Fővárosi törvényszékről Dr.
Czesznak-Molnár Erika igazgatási
feladatokkal megbízott bíró, és Dr. Lékó
Anna bírósági titkár voltak. A
rendezvényt az Aurum jogászklub
helyszínéül szolgáló impozáns Andrrássy
úti épületében tarthattuk meg.
Vendégeink a hallgatóságot aktívan
bevonva, kérdéseikre válaszolva mutatták
be a magyarországi bírósági rendszer,
azon belül a közigazgatási bíráskodás
kialakulását. A közigazgatási bíráskodás
nagyon színes terület, hiszen egyaránt
megtalálhatóak benne közigazgatási
perek, amik a kiemelt ügyek mellett,
inkább általánosabb ügyekkel
foglalkoznak, és a közszolgálati perek,
amik bonyolultabb, hosszabb ügyviteli
idővel rendelkeznek.
Dr. Czesznak-Molnár Erika bírónő azért
választotta a közigazgatási bíráskodás
területét, mivel szakmai kihívást látott
benne. Megkívánt ismerni egy új
jogterületet. Fontosnak tartotta kiemelni
számunkra, hogy a bírói munka több, mint 

ítélkezés. Tudniuk kell kezelni a perek
során felmerült kihívásokat: a felek
összefeszülését, az elhúzódó
tárgyalásokat, az ügyfelek esetleges
keresetmódosításainak következményeit,
és legfőbbképpen azt, hogy az ügyfelek
megértsék az ítéletet, ne maradjon
számukra megválaszolatlan kérdés. A
beszélgetés során többször is
megemlítette, hogy a dolgozók között,
illetve azok között, akik az ügyön
dolgoznak a jó kapcsolat nagyon fontos,
elengedhetetlen az eredményes
munkavégzés érdekében.
Dr. Lékó Anna megismertette velünk az
ítéletírás szépségeit és nehézségeit is. 8-10
oldalba össze kell tudni foglalniuk a
tárgyaláson történteket, ami egy
kifejezetten nehéz, kihívásokkal teli
feladat. Ennek kapcsán merült fel a
kérdés, vajon mennyiben előnyös a
digitalizáció elterjedése a bíróságok belül?
Például elhagyható-e a papírhasználat,
vagy inkább a későbbiekben is a
hagyományos úton maradnak? Ezen
kérdések megválaszolása talán, a jövőben
egy következő beszélgetés kiinduló
témája lehet.
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GION MÁRTON GÁBOR

„KUTASSUNK EGYÜTT” – AZ EMPIRIKUS
KUTATÁS MÓDSZERTANA

 

Mitől lesz valami tudományos jellegű
forrás? Honnan érdemes efféle
kiindulópontokat keresni? Elsődleges
vagy másodlagos forrás? – és ehhez
hasonló érdekes kérdések feltevésével
kezdődött meg pénteken a kutatást
elősegítő tréning, melyet Szakács
Édua tanárnő tartott nekünk.
Ezt követően egy játékos feladatra
került sor, itt különböző csoportokra
bontva egy-egy adott állítást kellett
vizsgálni annak fényében, hogy azt
hogyan és milyen kutatási
módszerekkel lehetne bebizonyítani.
A feladat során megbeszéltünk azokat
a tipikus hibákat, amelyek
előfordulhatnak egy-egy tudományos
kutatás során A következő pont, amit
átbeszéltünk azok a hivatkozási
formák voltak,

 ugyanis az egyik fő probléma, ami
szinte mindig előfordul, hogy nem
megfelelően vannak a források
lehivatkozva, ennél fogva pedig azok
„használhatatlanok”. Itt szintén
csoportokban kellett dolgoznunk és
megjelölni a hivatkozásokat egy
szövegben.
A foglalkozás végén kitértünk a
tudományos kutatás felépítésére,
valamint kitértünk arra, hogy hogyan
kell kinéznie, mit kell tartalmazni egy
ideális kérdőívnek, illetve, hogy mikor
van szükség interjú és mikor kérdőív
használatára.
A tréninget teljes mértékben az
interakció jellemezte, ami miatt még
több tapasztalatot tudtunk szerezni
szakkollégista társaimmal.
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LÁTOGATÁS A FŐVÁROSI
TÖRVÉNYSZÉKEN

 

Április 26-án a szakkollégiumunk
tagjainak lehetősége nyílt arra, hogy a
Fővárosi Törvényszéken közigazgatási
pereket tekinthessünk meg, így
bepillantást nyerve a törvényszék
munkájába. A hallgatók két csoportban,
két egymástól különböző de annál
izgalmasabb tárgyaláson vehettek részt
nézőként. Az a csoport, amelynek
jómagam is tagja voltam egy jogviszony
megszűntetéssel kapcsolatos pert
hallgathatott meg, ahol a bírói tanács
elképesztően precíz és profi módon
vezette le a tárgyalást a felek között.
Az ügy rávilágított számunkra, hogy
közigazgatási szakemberként esszenciális
fontosságú, hogy minden tekintetben a
szakmai szabályoknak megfelelően és a
megfelelő gondossággal járjunk el
munkánk során.
A látogatásból kiderült számunkra, hogy a
jogi szakma az elméleti téziseken kívül
rengeteget gyakorlati és tapasztalati tudást
igényel. Megtapasztalhattuk azt, hogy az
általunk tanult jogszabályok alkalmazása
mennyire összetett és milyen jogvitákat
indukálhat bármilyen alkalmazásbeli hiba
miatt. A tárgyalás során az ügy előadó
írája ismertette velünk a per körülményeit,

a már ismert tényeket. A tárgyalás végig
követése során pedig egy fiktív
jegyzőkönyv volt a segítségünkre, abban
hogy tartani tudjuk a lépést az egymást
követő perbeli eseményekkel.
Az ítélethozatal alatt Dr. Lékó Annával, a
fővárosi törvényszék bírósági titkárával
oszthattuk meg az észrevételeinket az ügy
kapcsán. Illetve Anna készséggel
válaszolt minden felmerülő kérdésünkre a
perrel kapcsolatosan. Megosztotta velünk
tapasztalatait arról, hogy milyen jellegű
perek kerülnek általában a törvényszék
elé, és hogy milyen hangulatban telnek a
dolgozók mindennapjai. A per
lezárultával pedig még egy közös
fényképet is készíthettünk a
tárgyalóteremben a bírói tanács elnökével,
dr. Czesznak-Molnár Erikával.
Szerintem mindannyiunk nevében
mondhatom, hogy óriási élmény volt
számunkra a látogatás. Rengeteg hasznos
tapasztalatot szerezhettünk a bírósági
szervezet, azon belül is a közigazgatási
bíráskodás működéséről. Úgy gondolom,
hogy akár a jövőben is, ha lehetőségünk
akad egy újabb szervezett bírósági
látogatásra, élni fogunk a lehetőséggel.  
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VATAI SÁRA

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEINK

 A karantén feloldásával a Szakkollégium
is visszaállt a régi kerékvágásba, így a
tagoknak számos lehetőségük volt részt
venni különböző közösségi eseményeken.
A közösség a Szakkollégium egyik
alappillére, így a közösség egybetartására
és összekovácsolására is mindig nagy
hangsúlyt fektetnünk. Ennek érdekében
szervezünk számos kisebb-nagyobb,
kötetlenebb eseményeket és programokat,
ahol jobban megismerhetjük egymást,
jókat beszélgethetünk vagy éppen
társasjátékozhatunk.
Szeptemberben megrendezésre került a
már-már hagyománnyá váló III. Magyary
Piknik az NTP-SZKOLL pályázat
támogatásával. A pikniknek szokásosan a
szeretett Orczy Park adott otthont. A fűre
letelepedve nassolnivaló és üdítő
kíséretében beszélgetünk és töltöttünk el
egy kellemes délutánt. Nagy örömünkre
alumnisok is részt vettek a pikniken. 
 Novemberben amerikai mintára
Hálaadást tartottunk, mely a
Nemzetköziesítő Állandó Munkacsoport
szervezésében 

valósult meg. A Munkacsoport
gondoskodott a vacsoráról, mely a
hagyományos pulyka helyett mac&cheese
volt, desszertként pedig browniet
fogyasztottunk vanília fagylalttal. Az
asztalokra gyönyörű őszi dekoráció került,
mely még inkább otthonosabbá varázsolta
a hangulatot és a környezetet. Az estet egy
Kahoot kvízzel zártuk, mely a
nemzetköziesítés jegyében angolul zajlott.
A játék során a hálaadással kapcsolatos
kérdésekkel tesztelhettük ismeretünket. A
Szakkollégiumban szintén hagyománnyá
vált, hogy minden évben a karácsony
közeledtével megajándékozzuk egymást.
A Magyary Karácsonyt idén a Pointer Pub
egyik termében ünnepeltük. Az est során
mindenki átadta az ajándékot annak a
személynek, akit előzetesen húzott, illetve
egy karácsonyi csúnya pulcsi versenyen is
részt vehettek azok, akik felvették a
tipikus karácsonyi pulóverüket. Egy titkos
zsűri választotta ki az első három
helyezettet, akik jutalomban részesültek.
Az ünneplés remek beszélgetések mellett,
meghitt, 
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igazán ünnepi hangulatban telt el, érezni
lehetett, hogy tényleg egy nagy család
vagyunk.  Ezeken felül számos kisebb
esemény volt a tanévben, melyek
lehetőséget adtak arra, hogy közösségben 

lehessünk egymással és jókat
nevethessünk és felfrissülhessünk egy-egy
nehéz hét után. Hálásak lehetünk azért,
hogy egy ilyen közösség tagjai lehetünk.
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Mi magyarysok tudjuk, hogy az őszi félév egy
különleges időszaka a tanévnek, hiszen
szeptemberrel veszi kezdetét a Szakkollégium
felvételi mentorprogramja. 
 A mentorprogram minden újdonsült
szakkollégista számára egy óriási élmény, ami
olyan emlékezetes akár csak az egyetemi
gólyatábor, a felezőbál, vagy éppen a
diplomaosztó. A felvételi mentorprogram alatt
a Szakkollégiumba felvételizni vágyó
hallgatókat mentorcsapatokba osztják. A
mentorok pedig az őszi félév alatt segítik
mentoráltjaikat, hogy minél inkább
bevonódhassanak a Szakkollégium közösségi
életébe, és motiválják őket arra, hogy minél
több szakmai eseményen vegyenek részt. 
Mint egykori mentorált, én is rengeteg
élménnyel gazdagodtam a mentorprogram
alatt. Ez annak köszönhető, hogy ez az időszak
programokban dúsan telt el. A többi
mentoráltal együtt részt vehettem szakmai
eseményeken, ahol bővíthettem tudásomat
mind közigazgatási, mind politikai illetve
igazságszolgáltatással kapcsolatos témákban.
Szeptember 14-én részt vehettünk egy
lebilincselő beszélgetésen, amelynek keretein
belül belül betekintést nyerhettünk Tarlós
István miniszterelnöki megbízott, egykori
főpolgármester életútjának meghatározó
állomásaiba. Szeptember 28-án egy újabb
érdekfeszítő kerekasztal beszélgetésen
vehettünk részt „A Közigazgatás a politikában,

 politika a közigazgatásban” című
rendezvényén, ahol szó volt a közigazgatás
átpolitizáltságáról, amely egy aktuális és
megosztó téma a közszolgálati rendszerek
témakörében. Október utolsó hétvégéje is
rengeteg érdekes programmal bővelkedett.
Többek között meghallgathattuk Dr. Sulyok
Tamást az Alkotmánybíróság elnökét, aki
bevezetett minket az Alkotmánybíróság
működésébe, illetve Dr. Janó Márk Ádámot, a
Miniszterelnökség közigazgatási államtitkárát,
aki feltárta előttünk, hogy a sikerek mellett,
milyen kihívásokkal kell szembenéznie egy
közigazgatási államtitkárnak. November elején
a szakkollégium nemzetközi vizek felé evezett,
amikoris az Amerikai Nagykövetség két
munkatársa tartott előadást a Nagykövetség
mindennapjairól.  Illetve a mentoráltak részt
vehettek a Magyary Zoltán Szakkollégium 20
éves évfordulójának tiszteletére megrendezett
nagyszabású konferencián is. A konferencián
számos elismert oktató, illetve közigazgatási
szakember előadásának lehettünk részesei. A
konferencia során továbbá sor került a
szakkollégium jelenlegi tagjainak előadásaira
is, amelyek színvonalukban és
szakmaiságukban sem maradtak le a többi
szakmai előadás mögött. A Konferencián
meghallgathatták, hogy a tagok milyen
szakterületen kutattak az elmúlt időszakban,
ami számomra egy kifejezetten érdekes része
volt a mentorprogramnak, hiszen láthattuk, 
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hogy a Szakkollégiumban milyen
kiemelkedő szellemi alkotó tevékenység
folyik, ami úgy gondolom
mindannyiunkra motiválóan hatott. 
Továbbá a mentorprogram alatt a
közösségépítésre is nagy hangsúlyt
fektettek a szervezők. Sor került például
egy moziestre, ahol egy nagyon fordulatos
filmet, a „Kapj el ha tudsz”-t néztük meg.
Tartottunk társasjátékestet is, aminek
keretében rengeteg társast próbáltunk ki.
Terítékre kerültek az olyan klasszikusok
mellet, mint UNO, újabb fordulatos
játékok is, mint például az Avalon.
Szintén a közösségi programok sorát
színesítette egy közös pizzasütés is, ahol
minden egyes pizzát közösen állítottunk
össze és készítettünk el, és talán túlzás
nélkül mondhatom, hogy a pizzák óriási
sikert arattak. 

 A felvételi mentorprogram
megkoronázásaként pedig egy
emlékezetes hétvégét töltöttünk együtt
Tarjánban, ahol a szakmaiságra épülő
workshopok mellett csapatépítő játékokat
is kipróbáltunk. A hétvége fénypontját
pedig a Magyary első szépségversenyének
megrendezése jelentette. A verseny alatt
garantáltan jó hangulat uralkodott és
annyira emlékezetesre sikerült a verseny,
hogy azóta már megrendezésre került a
második Magyary szépségverseny is. 
Decemberre zárult le a mentorprogram,
aminek végén 16 új taggal bővült a
„Magyary család”. Ezúton is köszönöm,
mindannyiunk nevében a felejthetetlen
heteket az akkori Kabinetünknek és
koordinátorunknak, hiszen nekik
köszönhetjük ezeket a maradandó
élményeket, amiket a mi 2021-es felvételi
mentorprogramunk adott. 
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2020. novemberében csatlakoztam a
Szakkollégiumhoz. Már a saját
mentorprogramom alatt is tudtam, hogy a
következő évben, ha lehetőséget kapok rá,
akkor mentor szeretnék lenni. Számomra olyan
emlékezetes volt a saját mentorprogramom,
annyi élménnyel lettem gazdagabb, amik még
inkább arra motiváltak, hogy én is hasonló
emlékeket adhassak át másoknak. 
Úgy gondoltam egyetemi tanulmányaim
végéhez közeledve elegendő tanulmányi,
szakmai  és élettapasztalattal rendelkezek
ehhez a feladatkörhöz. Így élmények mellett
tapasztalatot, tudást is át tudtam adni
mentoráltjaimnak az együtt töltött idő során. 
Mentorként másképp éltem meg a Felvételi
Mentorprogramot, mint mentoráltként. Már
nem csak résztvevője, hanem szervezője is
voltam a Mentorprogram során szervezett
eseményeknek. Továbbá felelősnek éreztem
magamat a hozzám tartozó 4 hallgató mellett
az összes többi mentoráltért is. Nagyon jól
éreztem magamat, viszont ez már egy más
típusú, felelőségteljesebb szerep volt. 
A mentori szerep elsősorban, mint kihívás
motivált. Ennek a szerepkörnek a kihívásait a
mentoráltakkal történő kapcsolatfelvételben,
annak megtartásában, személyiségük
megismerésében és bizalmuk elnyerésében
találtam meg. Vannak ugyan is olyan
személyiségű emberek, akik nagyon jól
beleilleszkednének a közösségbe, viszont
zárkózottságuk miatt elsőre nem képesek rá.
Legfőbb feladatomnak ezeknek a
jelentkezőknek a megismerését és
zárkózottságuk feloldását tűztem ki célul.

Véleményem szerint a Felvételi
Mentorprogram elsősorban azért is egy nagyon
jó lehetőség és azért tartjuk meg minden
évben, mert a jelentkezőknek lehetőséget nyújt
arra, hogy belelássanak a Szakkollégium
életébe. Nem csak a szórakoztató, hanem a
komolyabb részeibe is. Szerettem volna a
kevésbé szórakoztató részét is megmutatni a
Szakkollégium tevékenységének. 
Közel kettő hónap alatt már valóban belelátnak
egy közösség életébe és eldönthetik
szeretnének-e a részeseivé válni vagy nem.
Számomra mentorként a legfontosabb célom
az volt, hogy megmozgassam, aktivizáljam a
jelentkezőket. Szerettem volna, ha már
terveznek a közösséggel, gondolkodnak új,
megvalósítandó ötleteken, kutatásokon,
programokon. Nem csak akkor jelennek meg
egy eseményen, ha azt több nappal hamarabb
beharangozzuk. Úgy gondolom sikeresen
megvalósultak ezek a törekvéseim is.
Ebben az évben egy nagyon erős csapat
jelentkezett, 24 jelentkezőből 16 hallgató nyert
felvételt. Bízom benne, hogy minél hamarabb
be tudtak illeszkedni a közösségünkbe és
megtalálták a hozzájuk leginkább passzoló
kutatási témát.
Záró gondolatként szeretnék mindenkit arra
biztatni, ha lehetősége nyílik rá és érzi
magában azt a plusz erőt, motivációt, ami
ehhez a feladathoz szükséges, akkor
jelentkezzen mentornak. Érdemes kipróbálnia
magát ebben a szerepben is. Nagyon sokat
lehet tanulni belőle!
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Minden felvételt nyert szakkollégista számára
meghatározó időszakot jelent a szakmai
mentorprogram, ami a tavaszi félév első
heteiben veszi kezdetét. A szakmai
mentorprogram előtt minden szakkollégista
elolvashatja a szakmai mentorok pályázatait és
preferenciasorrendet állíthat fel az alapján,
hogy kivel szeretne együtt dolgozni a
következő fél év során. 
A szakmai mentorok ebben az időszakban arra
törekednek, hogy megtalálják, hogy mi az a
tudományterület vagy éppen konkrét kutatási
téma, amibe beleáshatja magát a mentorált.
Ennek érdekében heti-kétheti rendszerességgel
tartanak találkozót, ahol átbeszélhetik azt,
hogy a mentorált milyen szakirodalmakat talált
a témában, milyen módszer alapján kutat, vagy
éppen hogy milyen konklúziót vont le a
kutatásából. Amennyiben a mentorált
bármilyen területen segítségre vagy éppen
tanácsra szorul, akkor a szakmai mentor segíti
túljutni az első kutatás nehézségein. 
Nekem személyesen is nagyon pozitív
tapasztalataim vannak arról, mennyire nagy
segítség tud lenni egy szakmai mentor a taggá
válás után. Miután a felvételt nyert hallgatók a
Magyary Zoltán Szakkollégium tagjaivá
válnak a következő nagy lépcsőfok számukra a
tavaszi félévben megrendezésre kerülő
konferenciákon, poszterversenyeken való
részvétel, illetve a TDK-n való részvétel vagy
éppen az opponálás. A legtöbb új tagnak
ugyanis ezek még teljesen új dolognak 

SZAKMAI MENTORPROGRAM....
EGY MENTORÁLT SZEMÉVEL

2022 TAVASZ

számítanak, mivel sokan ilyenkor vesznek
részt először ilyen jellegű  tudományos,
egyetemi rendezvényeken. 
Én pontosan ebben a helyzetben voltam 2021
tavaszán, amikor részt vettem életem első
tudományos projekt versenyén, a
Hackathonon, illetve életem első
konferenciáján és Tudományos Diákköri
Konferenciáján. Mindezen eseményeken való
részvétel számomra teljesen
elképzelhetetlennek tűnt elsőéves
egyetemistaként, hiszen fogalmam sem volt
arról, hogyan kezdhetnék bele egyáltalán.
Tavasszal viszont szakmai mentoromnak
köszönhetően kellőképpen fel tudtam készülni
ezekre és csupa pozitív tapasztalattal
gazdagodtam ezen időszak alatt. Számomra ez
egy óriási élmény volt, és nagyon nagy
büszkeséggel töltött el, hogy nemcsak sikerült
megtalálnom egy olyan témát, amit
érdeklődéssel kutattam, hanem hogy az előadói
képességem is tudtam fejleszteni. 
Úgy gondolom minden szakkollégista felnéz a
saját szakmai mentorára, aki azon felül, hogy
segíti őt, inspirálja is. A szakmai mentorok
ugyanis követendő példaként és példaképként
állnak az új tagok előtt, bemutatva azt, hogy
szorgalmas és odaadó munkával mi mindent el
lehet érni a Szakkollégium kötelékében. Én
személyesen remélem azt, hogy egyszer én is
olyan szinten lehetek tudományos téren, mint
mentoraink, de azt hiszem ebben az érzésben
minden mentorált osztozik. 
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SÁNDOR
VIKTÓRIA

SZAKMAI MENTORPROGRAM....
EGY MENTOR SZEMÉVEL

2022 TAVASZ 

Mielőtt saját mentori tapasztalataimat
megosztanám, szeretném bemutatni mit is
takar Szakkollégiumunkon belül a
Szakmai Mentorprogram. 
A Szakkollégiumon belül egy tanéven
belül több mentorprogramot is
megszervezünk. Az első félévben a
Felvételi Mentorprogramot, a második
félévben pedig a Szakmai
Mentorprogramot. Míg a Felvételi
Mentorprogram alig kettő hónapot ölel fel
és a célja a szakkollégiumba jelentkező
hallgatókkal megismertetni a
szakkollégium álltalános működését,
belelátást biztosítva szervezetünk
mindennapjaiba, addig a szakmai
mentorprogram már közel 6 hónapot ölel
fel és a szakkollégiumba frissen felvett
hallgatók vesznek részt benne. Ennek a
Mentorprogramnak a céljai közé tartozik
az új tagok aktív bevonása a Közösség
életébe, beilleszkedésüket folyamatosan
segítése, (ugyan csak fontos feladatnak
tekintjük) végül, de nem utolsó sorban
bátorítjuk és hasznos tanácsokkal látjuk el
őket kutatási témájuk megtalálásában,
feldolgozásában és eredményeik
bemutatásában, ezzel is elindítva őket
tudományos pályájukon.

Bevallom, szakmai mentornak lenni
sokkal nagyobb feladattal és felelősséggel
járt, mint a Felvételi Mentorprogram
mentoraként tevékenykedni. Ennek a
mentorprogramnak ugyan is nem a
szórakozás a célja. Ebben az esetben a
mentort nagyobb felelősség terheli.
Rendszeres találkozókat tartva
figyelemmel kell kísérnie mentoráltja
fejlődését és több faktort figyelembe véve,
minden tudását felhasználva kell segítenie
mentoráltját. Figyelnie kell a mentorált
beilleszkedését a közösségbe, ami nem
mehet a saját baráti, családi kapcsolatai
kárára. A kutatási témája megtalálása után
oktatója kiválasztásában is segítenie kell.
A kutatás csodálatos dolog, viszont az
egyetemi feladatok ellátása sem
helyezhető háttérbe. 
Kijelenthetem, fantasztikus és
eredményesnek mondható félévet
zárhattam le június végével, azonban
semmiképpen sem úgy, ahogyan azt
eredetileg elterveztem. El nem
mondhatom mennyire hálás vagyok ezért
a lehetőségért, mivel saját
jellemfejlődésemhez is nagyban
hozzájárult, továbbá saját szakmai
fejlődésemet is segítette. 
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CSIBOR FERENC

Február 26-án szakkollégisták egy
csapata meglátogatta Esztergom
városát szemeszterindító kirándulás
keretében. A nap első felében
megnézték a város ferences
gimnáziumát. Hála annak, hogy a
kirándulás szervezője, Kelemen
Viktor szakkollégista korábban a
gimnázium tanulója volt, így egy, a
gimnáziumban oktató szerzetes körbe
vezette a csoportot, megmutatva a
rend templomát és a kollégiumot is. A
körbevezetés közben szó esett a rend
és a gimnázium történetéről, az
iskolában zajló mindennapi életről.

Ezt követően a szakkollégisták
megcsodálták a bazilikát. A közös
ebédet követően a nap második felét
városnéző sétával töltötték. Felemelő
Magyarország egyik kiemelkedően
szép városát megtekinteni.
Remélhetőleg a következő félévben is
lesz hasonló közös kirándulás, amely
képes közelebb hozni egymáshoz a
Szakkollégium tagságát. 

ESZTERGOMI KIRÁNDULÁS
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SÁNDOR VIKTÓRIA

MEGJÁRTUK A RÁM- SZAKADÉKOT

Március eleji túránk Dömsödön
kezdődött a túraútvonalon. A Rám-
szakadékon átjutva célállomásunkra
Dobogókőre érkeztünk. A túra elején
megtöltöttük friss forrásvízzel
kulacsainkat, amire szükségünk is
volt, ugyanis számos akadály
nehezített az utunkat. Patakokat
léptünk át, létrákat másztunk meg,
korlátokba kapaszkodva közlekedtünk
a sziklák szélén. 

A Dobogókői kilátó felé haladva
érintettük a Thirring sziklákat is,
ahonnan távcsővel tekinthettünk a
távolba. 12 km-es túránk alatt közel
500 méteres szintkülönbséggel kellett
megküzdenünk. Hűvös, mégis
kellemes, túrázáshoz kiváló időt
fogtunk ki. A végén, mindenki pozitív
élményként írta le a bejárt útszakaszt,
leszámítva, néhány elázott túracipőt.
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KUTAS BERNADETT

PÉCSI TANULMÁNYÚT
ELSŐ NAP

 

Hosszú idő után egy három napos tanulmányi
út keretein belül a szakkollégiumnak 2022.
április 21-23. között lehetősége volt ellátogatni
a kultúra fővárosába, Pécsre. Reggel ugyan
fáradtan, de annál nagyobb izgalommal
találkozott a csapat a keleti pályaudvaron,
hogy megkezdjük utunkat.
Sajnos a Pécsre való eljutás nem ment
zökkenőmentesen, ugyanis vágányújítás miatt,
kétszer is át kellett szállnunk menet közben, de
így legalább nem csak a vonaton sikerült
megtapasztalni, hogy milyen bepótolni az esti
alvást, hanem a buszon is. A három órás út
letelte után egy 15 perces sétára volt tőlünk a
szállás. A szálláshelyen körbe vezettek, és
mindenki megkapta szobáját, vele együtt a
szobatársát. Ezután természetesen magunk is
picit felfedeztük a helységet. Egy két órás
időkeretet megadva csapatnak lehetősége volt
egy ebédre elmenni. Én és még pár
szakkollégiumos társam az Árkádot
választottuk étkezésünk első helyszínének.
Ezután jóllakva visszamentünk
apartmanunkba, ahonnan közösen tovább
indultunk az egyik UNESCO Világörökség
helyszínére, a pécsi ókeresztény temetőjébe,
amit az egyik legnagyobb bejárható földalatti
római kori régészeti területnek is titulálnak
Magyarországon. A látogatóközpontban
rengetek sírkamrát figyelhettünk meg, emellett
még koponyákat, régi római kori tárgyakat, és
egy őskori csontváz sem kerülte el 

figyelmünket szemlélődésünk során. Ezután
ellátogattunk egy másik nevezetes helyszínre
Pécs városában, mégpedig a Középkori
Egyetemre, ami Magyarország legelső
egyeteme, amelyet I. (Nagy) Lajos király
alapított Pécsen 1367-ben. Az egyetem belseje
megadta az akkori kor hangulatát, és még egy
pompás udvarkert is körülvette, ami még
szebbé tette a látványt. Kulturális
nézelődésünk után kicsit körbe jártuk még a
város egy részét, és útba ejtettük a Pécsi
Székesegyházat, ahol természetesen nem
maradhatott el a csoportkép készítése sem.
Ezután tovább sétáltunk a Barbakán
kapuerődhöz, ahol a tériszonyosok, és a nem
tériszonyosok egyaránt felmásztak a kapuerőd
tetejére ahol egyedülálló kilátás fogadott
minket Pécs belvárosára. Miután nagy
nehezen, és biztonságban mindenki leért a
kapuerőd meredek és magas lépcsőjéről, vissza
is mentünk a szállásra. Az esti óráknak
köszönhetően a vacsoraidő megkezdése vette
kezdetét, így mindenki üres hasával elindulva
látott útnak egy kiadós étkezés hozzálátása
érdekében. A két órás vacsoraidő leteltével
mindenki visszatalált a fogadóhelységre, ahol
közösségépítő programok sorozata vette
kezdetét. Miután mindenki elfoglalta szobáját,
elvégeztük esti rutinunkat, és egy picit
fáradtan, de boldogan hunytuk le szemünket
várva a reggelt, hogy újult erővel kezdjük meg
a második napra tartogatott programtervet.
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DOBROSI DÁVID

PÉCSI TANULMÁNYÚT
MÁSODIK NAP

 

A Magyary Zoltán Szakkollégium pécsi
kirándulásának második és harmadik napja
április 22-ére és 23-ára esett.
A szakkollégisták egy családias hangulatú
közös reggelivel kezdték a pénteki napot, ami
mindenkit feltöltött egy kis energiával, amire
szüksége volt mindenkinek, mivel egy
tartalmas napnak néztünk elébe.
A reggelit követően a csapat elindult a
Széchenyi tér felé, a cél a Pécs Megyei Jogú
Város Önkormányzata volt.
Érkezés után azonnal egy patinás terembe
vezettek bennünket, amely helyiség a
képviselőtestület közgyűléseinek megtartására
is hivatott. Helyet foglalhattunk a képviselők
székein, majd közel két órán keresztül
hallhattunk beszámolókat az Önkormányzat
dolgozóitól és munkásságukról. Az előadások
témái a Pécsi Önkormányzat és a Közgyűlés
működésének és szerepének körébe tartoztak:
hallhattunk a különböző osztályok teendőiről,
valamint a Önkormányzat helyszínéül szolgáló
épület történetéről is, amit maga a jegyző Dr.
Lovász István mesélt el nekünk. Többek között
a Kulturális és Népjóléti Főosztály, a
Városüzemeltetési Főosztály vezetőitől és
dolgozóitól hallhattunk érdekességeket.
Látogatásunk során hallhattuk, hogy a várost
tekintve milyen előkészületekkel és hogyan

zajlott a választás menete, a bölcsődéket és
óvodákat mindennap érintő fontosabb
tennivalókról is tudomást szerezhettünk, de a
város építészetéről is szó esett. Az előadások
végeztével a körbevezetés és a látogatás
lezárásául felmehettünk a Városházán lévő
harangtoronyba, ahol gyönyörű kilátás nyílt
Pécs városára. 
A látogatás után egy ebéd következett Pécs
belvárosában. Az időjárás ugyan bezavart, de a
délután során látogatást tettünk a Gázi Kászim
Pasa dzsámijába, végül pedig lehetőségünk
nyílt a Zsolnay negyed bejárására, amely
híréhez hűen igen szépnek bizonyult. Lassan
de biztosan elérkeztünk a vacsorához, ami a
reggelihez hasonlóan közösen történt a
szálláshelyen. A vacsorát már csak az esti
program követte, a csapatépítés, amit szintén a
szálláshelyen foglalta színterét.
Szombat reggel a már megszokott módon
közös reggelivel indult, amely után a pakolás
majd a szállás elhagyása következett. Végül a
Szakkollégium tagjaira már csak a hazaút várt
Pécsről Budapestre.
Összességében egy nagyon informatív,
tartalmas, érdekes és egyben kellemes
kiránduláson vehettetek részt a Szakkollégium
tagjai. 
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KÖRMENDI ANNA

ÉVZÁRÓ KÖZGYŰLÉS
HÉREG 2022

 

Mint minden évben, idén is egy több
napos programsorozattal egybekötve
szervezte meg Szakkollégiumunk az
évzáró közgyűlését, mely idén 2022.
július 21-24. között került megtartásra.
Az első nap kalandosan indult, hiszen a
társaság egyik fele – a csoportlétszámból
adódóan- busszal utazott, míg a másik fele
vonatozni kényszerült. Az érkezést
követően megkoszorúztuk névadónk
szobrát Michl Józseffel, Tata
polgármesterével és a Magyary
Népfőiskolai Társaság (továbbiakban
MZNT) képviselőivel együtt. A
koszorúzás után meginvitáltak bennünket
a Tatai Városházán, ahol a város
polgármestere köszöntötte a társaságot,
majd Borsó Tibor, az MZNT elnöke is
üdvözölt minket, végük a Népfőiskolai
Társaság bemutatta tevékenységét és a
beszélgetés közben megállapítottuk, hogy
milyen örvendetes, hogy a
hagyományokat követve minden nyáron
visszatérünk Tatára és milyen
szerencsések vagyunk, hogy ilyen nagy
örömmel fogadnak bennünket!
A csütörtöki nap következő állomása az
MZNT szervezésében az Agostyáni
Ökofalu volt, ahol 2 órát tölthettünk el a 

természetben, távol a nyüzsgő várostól.
Érdekes volt megtapasztalni, hogyan él
egy „zero waste” szellemében élő falu.
Érdekes tapasztalat volt látni azt is, hogy
milyen módon vannak kialakítva ezek az
öko falvak, hiszen például nem mindegy
az sem, hogy milyen állatot és milyen
mennyiségben tarthatnak a közösségben
lakók. A körbevezetésünk után
előadásokat hallgathattunk meg, ahol
megkínáltak bennünket mindenféle
gyógyteával. Az egyik a madarakról szóló
előadás után sokkoló volt látni, hogy
milyen sorsra jutnak – nem is olyan későn
- a vándormadarak a globális
klímaváltozás következményeinek
hatására. Végül következett az utolsó
MZNT-vel közös programunk: Magyary
Zoltán emlékéül felállított kopjafa
megkoszorúzása Héregen.
A nap hátralevő részében közösen
sütöttük meg, majd fogyasztottuk el a
vacsoránkat a tűz körül. A vacsora után
pedig következett az est fénypontja, a
már- már hagyománnyá váló „Magyary-
kvíz” az Igazgató Úr szervezésében.
A második napon a reggeli után
workshopokat tartottunk a Szakkollégium 
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jövőjéről, a közösségi média és a honlap
kihasználtságáról, a Szakkollégium
pénzügyeiről, a szakmai
kapcsolatépítésről és a közösségi
eseményekről. A kiscsoportos
foglalkozások után az ebéd következett,
majd megtartottuk a plenáris ülésünket,
ahol egyeztettük az elképzeléseinket. Az
est befejezéseként, már a vacsora után
közösségi programokon vehettünk részt,
valaki társasjátékozott, valaki énektudását
megcsillogtatva karaokéval nyűgözte le a
társait stb.
A harmadik nap már fáradtabban kelt a
társaság, délelőtt közös játékokon
vehettünk részt, de volt aki inkább a
pihenést választotta, hiszen hosszú és
fontos nap állt előttünk, ugyanis az ebéd
után kezdetét vette az idei –
rekordhosszúságú- évzáró közgyűlésünk.
A Közgyűlés meghallgathatta a Kabinet
és a munkacsoportok beszámolóit,
megválasztottuk az Év Szakkollégistáját
(innen is gratulálunk Garamvölgyi
Dávidnak!), illetve a tisztújítás során az
előző Kabinet egy év után leköszönt és a
Közgyűlés új Kabinetet választott a
következő évre. Munkájukhoz kitartást és
sok sikert kívánunk!

A közgyűlés végeztével fotózás
következett: született kép a régi
Kabinetről, az új Kabinetről, a pénzügyi
vezetők, a titkárok és a kommunikációs
vezetők generációjáról, de természetesen
az elmaradhatatlan csoportképek is
elkészültek a naplementében. A vacsora
után sor került – immár másodjára- a
Magyary Szépségversenyre is, ahol az
indulók szórakoztatták a zsűrit és a
jelenlévőket. Gratulálunk az idei
győztesünknek (aki egyébként alumni
közösségünk egy igen aktív tagja), aki
megkapta a tavalyi év győztesétől az
oklevelet és a koronáját! Az est további
részében szabadon szórakoztunk és
élveztük egymás társaságát, és értékeltük
azt, hogy újra együtt a csapat.
Vasárnap korán keltünk és egy gyors
reggelit követően közösen indultunk útnak
és hagytuk hátra magunk mögött Héreg
nyugalmát és ezeket a csodás együtt
töltött napokat.
Szerintem mindenki nevében mondhatom,
hogy nagyon szuper emlékekkel
gazdagodtunk és mindnyájunkban örök
emlék marad ez a pár nap. 
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VATAI SÁRA

ALUMNI KÖZÖSSÉG

 Az alumni közösség fontos és szerves
része a Szakkollégiumnak. Ők azok az
emberek, akiktől megismerhetjük a
Magyary múltját, akik tanácsokkal
láthatnak el, vagy éppen segítséget
nyújthatnak az egyetem utáni
karrierépítéshez. A 2021/2022-es
tanévben három alumni találkozó is
megrendezésre került, melyeknek a célja,
hogy az alumnisok egymással és a
jelenlegi tagokkal is beszélgethessenek és
megismerkedhessenek. A tanév első
alumni találkozója októberben, a Nemzet
és tudomány – 20 éves a Magyary Zoltán
Szakkollégium c. konferencia után került
megtartása A Grund nevezetű
szórakozóhelyen. Az estén a Konferencia
sikeres lebonyolítását és magát a Magyary
eddigi történetét ünnepeltük meg, így
ebből természetesen az alumnisok sem
maradhattak ki. Az este jó hangulatú
beszélgetésekkel telt el, így mondhatom,
hogy méltóképpen zárult az a nap. A
második alumni találkozóra decemberben
került megrendezésre.  Grund egyik külön 

termében, mely ezúttal volt
szakkollégisták szervezésében, és a
karácsony közeledtével ünnepi
hangulatban valósult meg.  Az est során a
beszélgetések mellett játékra is sor került.
Csapatokra osztódva Bingót játszottunk,
így a hangulat garantált volt. A tanév
utolsó alumnis eseménye májusban az
Orczy Úti Kollégiumban valósult meg. Az
eseményre érkezőket állófogadással
vártuk, a délutánt pedig játékokkal és
beszélgetéssel töltöttük el. Pár óra után az
estét az Andersen Pubban folytattuk és
zártuk.  Az alumni közösség építésére a
jövőben is nagy hangsúlyt szeretnénk
fektetni és cél, hogy egy még inkább
összetartó alumnis közösség jöhessen
létre, akik egymással és az aktív tagsággal
is kapcsolatban vannak. Ennek érdekében
a Facebookos alumnis csoport mellett egy
Messenger csoportot is létrehoztunk, hogy
kötetlenebbül is tudjunk egymással
kommunikálni, ezzel is a folyamatos
kapcsolattartásra törekedve. Igyekszünk,
hogy a jövőben is minél több közös
eseményt valósíthassunk meg a volt
tagjainkkal. 
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"Egységben az erő!"


