
„Deák Ferenc” középiskolai történelem 
tanulmányi verseny 

 
 
a  Nyugat‐dunántúli  és  a  Közép‐dunántúli  régió,  továbbá  a  szlovákiai  magyar 
nyelvű  középiskolák  humán  érdeklődésű  –  elsősorban  –  10.  és  11.  osztályos 
tanulói számára. 
 

I. A TANULMÁNYI VERSENY TÁRGYKÖREI 
 

Elődöntő:  központilag  kiadott  feladatlap  megoldása,  amely  a  XIX.  századi 
magyar történelem tárgykörét öleli fel. 

 
Középdöntő (választható témakör), tanulmány: 

 helytörténeti  tárgyú  esszé  (a  városhoz,  településhez,  megyéhez, 
régióhoz  kapcsolódó  állam‐  ill.  jogtörténeti  jelentőségű  esemény, 
neves  közéleti  személyiség  bemutatása  és  tevékenységének 
elemzése, vagy 
 Deák Ferenc élete és munkássága, vagy 
 a Győri Királyi  Jogakadémia nevezetes  tanára,  vagy diákja életének, 
tevékenységének bemutatása. 

 
Döntő:  Vetélkedő keretében csapatfeladatok megoldása és szóbeli előadása 
 

II. A TANULMÁNYI VERSENY SZERVEZŐI 
 

A verseny rendezője: Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam‐ és 
Jogtudományi Kar 

A szervezőbizottság elnöke:  Dr. Kovács Gábor PhD., egyetemi docens, dékán 
helyettes 

Tagok:  Dr. Révész T. Mihály az állam és jogtudomány kandidátusa, 
tanszékvezető egyetemi docens, a zsűri elnöke, jogtörténész, 
Dr. Mezey Barna, az állam és jogtudomány kandidátusa, tanszékvezető 
egyetemi tanár, jogtörténész, 
Dr. Egresi Katalin PhD. egyetemi docens, történész, 
Dr. Kállay István egyetemi docens, jogtörténész, 
Dr. Barna Attila egyetemi adjunktus, jogtörténész, 
Dr. Deli Gergely egyetemi tanársegéd, jogtörténész, 
Dr. Tar Attila Szilárd történelemtanár. 

Titkár: Dr. Horváthné Körmendi Katalin és Horváth Anett dékáni titkárok. 
 



  
 

  

III. A VERSENY RÉSZTVEVŐI 
 

A  tanulmányi  versenyen  3  fős  csapatok  indulhatnak,  egy  középiskola  több 
csapatot is nevezhet. 

A  jelentkezéseket  a  versenyfelhívás  mellékletét  képező  jelentkezési  lapon 
legkésőbb 

2009. március 15‐ig 

kérjük  eljuttatni  elektronikusan  a  kormendi@sze.hu  e‐mail,  vagy  a  következő 
postai címre: 

Széchenyi István Egyetem 
Deák Ferenc Állam‐ és Jogtudományi Kar 

9026, Győr, Áldozat u. 12. 
 

IV. A VERSENY IDŐTÁBLÁJA 
 

Elődöntő:  A feladatlapok kiadása: 2009. március 25. 
A megoldások beküldése: 2009. április 27. 
Értesítés az eredményről: 2009. május 11. 

 
Középdöntő:  A választott témakörök beküldése: 
  2009. május 27‐ig 

A témakörök jóváhagyása: 2009. június 10. 
Az elkészült esszék beadása: 2009. szeptember 21. 

  Értesítés az eredményről: 2009. szeptember 30. 
 

Konzultáció:  2 napos rendezvény 
2009. október 16‐17. (péntek, szombat) 

A  döntőbe  jutott  csapatok  és  felkészítő  tanáraik  fogadása  Győrben. 
Ismerkedés a várossal, az Egyetemmel és a Karral.  

 
Karunk neves professzorai a versenyhez kapcsolódó  történelmi,  jogtörténeti, 
politológiai,  jogi előadásokat tartanak, melyek a verseny döntőjének bázisát 
képezik.  

 
Péntek:   Konzultáció, előadások, levéltár, könyvtár  

A  kísérő  tanároknak  állófogadás.  A  tanulóknak  ebéd  a 
Széchenyi Étteremben. 

Szombat:   Konzultáció. Ebéd, majd városnézés a Hallgatói Önkormányzat 
szervezésében. Eredményhirdetés. 

Döntő:  egész  napos  ünnepélyes  rendezvény  Győrött,  a  Kar  épületében 
2009. november 28. (szombat). 



  
 

  

V. DÍJAZÁS 
 
A diákok számára: 

Az  I. helyezett  csapat  tagjainak  személyenként: 100.000  Ft pénzjutalom, 
vagy a diák választása szerint – amennyiben a Széchenyi István Egyetemre 
költségtérítéses  képzésre  nyert  felvételt  –  1  félévi  költségtérítés  + 
kollégiumi felvétel és 1 félévi kollégiumi díj térítése. 

A  II. helyezett  csapat  tagjainak  személyenként:  75.000.‐  Ft pénzjutalom, 
vagy kollégiumi felvétel és 2 félévi kollégiumi díj térítése (fentiek szerint). 

A  III. helyezett csapat tagjainak: 50.000.‐ Ft pénzjutalom, vagy kollégiumi 
felvétel és 1 félévi kollégiumi díj térítése (fentiek szerint) 

 
A helyezést elérő csapatok felkészítő tanárai számára: 

Az I. helyezett csapat felkészítő tanárának 1 db Laptop. 
A II. helyezett csapat felkészítő tanárának 1 db asztali számítógép. 
A III. helyezett csapat felkészítő tanárának 1 db Palmtop. 

 
A helyezést elérő csapatok iskolái számára: 

Elismerő oklevél 
 
Különdíjak: 

ajándék utalványok,  
számítástechnikai részeszközök, 
könyvjutalom. 

 
VI. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:  

 
Az  elődöntőre  összeállított  feladatlap  a  középiskolai  tanulmányokra  épül, 
tárgykörét a reformkor, az 1848‐49‐es  forradalom és szabadságharc eseményei 
és  jogalkotása,  a  kiegyezés,  a nemzetiségi  kérdés és  szabályozása,  stb.  képezi. 
A  feladatok  rövid,  esszé  jellegű  válaszokat,  logikai,  illetve  tréfás 
feladatmegoldásokat igényelnek. 
 
A középdöntő team‐munkában végzett helytörténeti  (pl.: Visegrád: Grosschmid 
Béni,  Dunaszerdahely:  Szladits  Károly;  stb.),  vagy  Deák  Ferenc,  vagy  a  Győri 
Királyi  Jogakadémia  egy  nevezetes  tanárának,  diákjának  (Vas  megye:  Horvát 
Boldizsár;  Zala megye:  Csány  László;  stb.)  életére  és munkásságára  vonatkozó 
kutatást igényel. A bírálat az önálló elemzés módjára, a kutatás eredményeire, és 
a mű  stílusára  terjed  ki. Az esszé  javasolt  terjedelme  legfeljebb 60.000‐80.000 
leütés (szóközökkel, lábjegyzettel együtt). 



  
 

  

 
A döntő a Deák Ferenc Állam‐ és Jogtudományi Kar aulájában, szakmai zsűri által 
irányítva, vetélkedő‐szerűen, nézők jelenlétében zajlik. Az egyes csapatokat 8‐10 
fő  kísérheti  el.  A  kérdések  tárgykörét  a  konzultáción  ismertetett  és  tárgyalt 
témakörök  alkotják.  A  bírálat  a  csapatmunkára,  a  tárgybeli  tudásra,  az 
előadásmódra irányul. 
 

VII. MÉDIA NYILVÁNOSSÁG 
 
A  Széchenyi  István  Egyetem  Deák  Ferenc  Állam‐  és  Jogtudományi  Kara 
honlapjának külön oldala (dfk.sze.hu). 

A  tanulmányi verseny eseményeit  folyamatosan mutatja be a Hircity  regionális 
internetes portál (www.hircity.hu), amely a résztvevőkkel készített riportokat  is 
közre adja.  
 
 
 

AZON DIÁKOK (CSAPATOK) JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK, AKIK A TÖRTÉNELEM 
IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉSÜK MELLETT JÓ KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGGEL IS 

RENDELKEZNEK! 
 

 
Jó felkészülést és eredményes részvételt kívánunk. 
 
 
 
Győr, 2009. február 27. 
 
 

Dr. Szalay Gyula 
dékán 


