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KARI TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVRŐL 

 

Tisztelt Kari Tanács! 

 

A 2013. év kari tudományos tevékenységének összefoglalásaként a jelen tájékoztatót terjesztem a 

Kari Tanács elé, melyben igyekeztem valamennyi, a tudományos tevékenységhez kapcsolódó 

részterületet lefedni az alábbiak szerint: 

 

1.) Tudományos „zárszámadás” 

Az éves tudományos költségvetési keret 2013-ban 2,2 M Ft volt. A „Tehetséggondozás és a és a 

tudományos műhelyek fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen” című, TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-

0010 számú projekt kifutó összegei még felhasználhatóak voltak. A Doktori Iskola alapítványa 

mintegy 250.000,- Ft hozzájárulást biztosított könyvkiadáshoz, illetve ezen felül a doktorandusz-

konferencia megrendezésének költségeivel járult hozzá a meglévő keretösszeghez. A Batthyány Lajos 

Szakkollégium alapítványa 100.000,- Ft hozzájárulást biztosított könyvkiadáshoz, valamint a nyári 

egyetem megszervezésében is anyagi részesedést vállalt. A Rektori Hivatal (Tudományos Rektor-

helyettes) mintegy 1,5 M Ft-tal járult hozzá könyvkiadáshoz. 

 

2.) Tudományos publikációk 2013-ban: 

A kari rendszeres kiadványok közül 2013-ban a kar arculatát tükrözően az egyetem többi karával 

együttesen megjelent az Optimi Nostri című kiadványunk újabb példánya. Az Opus Magistrale esetén 

koncepcióváltás történt: a sorozatot Opus Magistrale Könyvek címen adtuk ki. 2013-ban két kötet 

jelent meg ennek keretében (Menyhárt Ádám és Ganczer Mónika PhD. értekezésének kiadása). A 

Jog-Állam-Politika című kiadvány 4 számmal jelent meg 2013-ban, sikerült a folyamatos megjelenést 

biztosítani. A szakkollégium rendszeressé tette a Diskurzus című folyóirat (főszerk.: Kálmán János) 

papír alapú és elektronikus megjelenését. 

A kari vezetés kezdeményezésére Takács Péter koordinációjával új on-line periodika (Studia Juridica 

et Politica Jasurinensis) előkészítése történt meg 2013-ban. Szintén Takács Péter koordinációjával 

Keserű Barna Arnold technikai segítségével valamennyi korábbi kari kiadványt egy elektronikus 

felületen (http://dfk-online.sze.hu) közzétettünk a könnyebb elérhetőség, illetve az idézettség 

megnövelése érdekében. 

A kari oktatók a 2012. évhez képest (135 közzétett publikáció) jelentősen megnövelték a tudományos 

publikációk számát 2013-ban (208 közlemény). Kiemelkedő az Alkotmányjogi Tanszék publikációs 

tevékenysége, de a többi tanszék teljesítménye is kiegyenlített. Az egy oktatóra jutó publikációs szám 

a korábbi cca. 3,5-ről cca. 4,4-re emelkedett.  
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Az MTMT adatai alapján tanszéki bontásban az alábbiak szerint alakult a 2013. évi publikációs szám. 

 

szerző / intézmény neve 2013 

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 208 

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék 45 

Bűnügyi Tudományok Tanszék 23 

Jogelméleti Tanszék 22 

Jogtörténeti Tanszék 19 

Kereskedelmi-, Agrár- és Munkajogi Tanszék 25 

Közigazgatási Tudományok Tanszék 37 

Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék 20 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék 17 

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 13 

 

Jelentősen megnövekedett 2013-ban a karhoz köthető nagyobb lélegzetű kiadványok (könyvek, 

monográfiák) kiadása. A teljesség igénye nélkül ezek közül néhányat felsorolok:  

 

- The trasformation of the Hungarian Legal System 2010-2013 (szerk.: Smuk Péter) 

- Lenkovics Barnabás: Ember és tulajdon. Dialóg Campus Kiadó, Nordex Kft., 2013 

- Váczi Péter: A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői. Dialóg Campus 

Kiadó, Nordex Kft., 2013 

- Szente Zoltán: Applicatio est vita regulae – Nemzetközi jogesetek a parlamenti jog köréből. 

Győr, Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2013 

- Szente Zoltán: Érvelés és értelmezés az alkotmányjogban. Dialóg Campus Kiadó, Nordex 

Kft., 2013 

- Marján Attila: Európai gazdasági és politikai föderalizmus. Dialóg Campus Kiadó, Nordex 

Kft., 2013 

- Doktori Műhelytanulmányok 2013 (Szerk.: Kecskés Gábor) 

- Jubileumi kötet – Jubilee volume. (Szerk.: Kecskés Gábor) 

- Quot capita, tot sententiae tanulmánykötet (szerk.: Kálmán János) 

 

3.) Tudományos kutatások 

Takács Péter a karhoz regisztrálta az OTKA - K 108790. számú, „A modern állam változásai – Történeti 

perspektívák és a jelenkori kihívásokra adott válaszok” című projektet, melynek futamideje: 2013-

2017. 

Lévayné Fazekas Judit vezetésével az EU támogatásával jelentős kutatás kezdődött meg a karon, 

illetve létrejött a Magánjogi Kutatások Központja. 
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4.) Ösztöndíjak, elismerések: 

Egresi Katalin: Nemzetközi vendégkutatói ösztöndíj: Campus Hungary: Fiesole EUI és Firenzei 

Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara – egy hónap (2013. október).  

Kálmán János: Campus Hungary Ösztöndíj - Rövid külföldi tanulmányút: 2013. július 15. és 31. között 

két hetet töltött a prágai Charles University-n és a cseh pénzügyi felügyeleti rendszerrel kapcsolatos 

kutatásokat végzett.  

Gömbös Csilla: Nemzeti Kiválósági Program – Eötvös Lóránd Hallgatói Ösztöndíj (2013. szeptember – 

2014. június); 

Horváthy Balázs: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2011-2014) 

Smuk Péter: Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj (2013-14); Mestertanár Aranyérem (2013)  

 

5.) Fokozatszerzési eljárások: 

 A kar doktori iskolájában 2013-ban 4 db PhD fokozatszerzési eljárás indult meg, ebből 3 fejeződött 

be. A hallatók létszáma a 2012. évhez jelentősen, összesen 11 fővel növekedett. 

A KHB tevékenysége során 2013-ban 2 habilitációs eljárás zárult le. 

 

6.) Tudományos rendezvények 

2013 március - EU Impacts on Central and Eastern European States: Law, Politics, Economy and 

Society című nemzetközi téli egyetemnek (Winter Seminar) 

2013. március – a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete a karon rendezte meg „Az Új Büntető 

Törvénykönyv bemutatása” című konferenciasorozatának első előadását 

2013. nyár - „Mint-a-parlament” című diákkonferencia a Kar aktív részvételével az Országgyűlés 

Felsőházában 

2013. július - Taking Human Rights Seriously – European Standards & Central European Challenges 

címmel tartottuk meg a szakkollégium szervezésével a 8. nyári egyetemi előadássorozatot.  

2013 július -  Magánjogot Oktatók Egyesületének éves közgyűlését és országos konferenciája   

2013. ősz -  Jogod Van hozzá! Emberi jogok képekben 

2013. december - Az állam és jog alapvető értékei doktorandusz-konferencia 

2013. december – The Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013 - Könyvbemutató  

 

 

7.) Könyvtár és on-line adatbázisok 

2013-ban a teljes kari könyvtári állomány ellenőrzése megtörtént. A jogi kari könyvtárat 

bekapcsoltuk a HUNTÉKA elektronikus rendszerbe, így az egyetemi könyvtárral azonos technikai 

feltételeket alakítottunk ki. 

A szakdolgozatokat és doktori értekezéseket 15 évre visszamenőleg feldolgoztuk, így jelenleg 

valamennyi szakdolgozat és értekezés kutatható, egyben a biztosítottuk, hogy a szakdolgozatok 

betekintése a záróvizsga-szabályzatnak megfelelő ellenőrzés mellett történjék. 

A tantárgyi felülvizsgálat keretében elfogadtuk a kutatásmetodika, mint külön tantárgy felmenő 

rendszerben történő bevezetését. 
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Anyagi forrás hiányában 2013-ban nem volt könyvtári könyvbeszerzés (ez nem érintette a jogi 

szakfolyóiratok folyamatos beszerzését). A Hein-Online adatbázis bevezetése és további egy évre 

történt meghosszabbítása jelentős számú külföldi szakirodalomhoz biztosít hozzáférést. 

 

Győr, 2014. március 21. 

       

        Tisztelettel:   

           Németh Imre 

          tudományos-, és nemzetközi  

           dékán-helyettes 


