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Előszó 
 

A jog alapvető funkciója a társadalmi konfliktusok megoldása. Egyik 

sajátossága az, hogy tudomány és gyakorlat nem válik szét élesen egymástól. A 

tudományos gondolkodás a jog alapvető struktúráinak és működési 

mechanizmusainak megértése és értékelése. Ez, ahogy az itt következő írások is 

mutatják, nem a szakmai közösség egy szűk körének a kiváltsága, hanem 

valamennyi jogász feladata, és vannak, akik az első lépéseket ezen az úton már az 

egyetemi tanulmányaik alatt megteszik. Ehhez felbecsülhetetlen támogatást jelent 

az az intézményi háttér, amelyet a Bibó István Szakkollégium, és a Szakkollégium 

munkájában részt vevő hallgatók és oktatók közössége nyújt. Ennek jelentőségét 

tovább növeli az, hogy a Szakkollégium ezt az intézményi hátteret a jogtudomány 

teljes spektrumán képes biztosítani. Ez több mint elismerésre méltó teljesítmény: olyan 

érték, amelyet feltétlenül őrizni kell.   

A tudományos munkához az intézményi háttér önmagában kevés. Ehhez 

szükség van a mélyebb megértésre való állandó személyes törekvésekre, a 

személyes áldozatvállalásra, továbbá a kritikai megmérettetés és a felelősség 

vállalása iránti készségre. Amint az itt következő írások is mutatják, ez a lapszám 

különös értékeket hordoz. Azt mutatja, hogy a Szakkollégium képes megteremteni 

azt a közeget, amelyben mindez már a szakmai fejlődésnek az első szakaszában is 

értékké és a tanulási folyamat szerves részévé válik. Az írásaikat itt megjelentető 

hallgatók a velük szemben támasztott elvárásokat messze meghaladva mutatják 

meg azt a kimagasló teljesítményt, amellyel már a tanulmányaik során a 

tudományos szakmai közösség részévé is váltak. Ezt igazolja a Bibó Jogi és 

Politikatudományi Szemle jelen második száma is, amely a szakkollégisták által a XXXI. 

Országos Tudományos Diákköri Konferenciára beadott pályaműveket tartalmazza, 

és amely tudományos munkákkal a Szakkollégium tagjai összesen 4 első helyezést, 4 

második helyezést és egy különdíjat nyertek el az OTDK döntőjében. 

Az egyetem sok mindent kifejez és sokféle módon leírható. Két vonását 

azonban rendszeresen ki szokták emelni, még ha a mindennapi életünkben ez 

háttérbe is szorul. Egyrészt az egyetemen nem válik szét élesen az oktatás és a 

tanulás, mert az egyetemen tanárok és hallgatók egyazon közösségnek a tagjai, 

másrészt pedig nem válik szét az oktatás és a tudomány, mert a tudomány a tanulási 

folyamat szerves része tanárok és diákok számára egyaránt. Ez a szakmai fejlődés 

nehéz és rögös útját jelenti. Meg kell küzdeni a tökéletesség hiányának az állandó 

érzésével, személyes korlátokkal, a szakmai alázat által diktált követelményekkel és 

azzal, hogy a teljesítményeket mások mérik. Ennek a vállalása egyúttal meg is teremti 

azt a közösséget, amely elsősorban a törekvéseket értékeli és erre nagyobb szükség 

van. Tisztelettel kell tehát adóznunk mindazoknak, akik munkájukkal ehhez 

hozzájárultak. Az elért és elismert eredményeknek örülni kell, mert utána rögtön újabb 

feladatok, még nagyobb kihívások és megpróbáltatások következnek. Emellett 

azonban az itt megjelent írások figyelemreméltó szakmai értéket képviselnek, 

amellyel szerzőik már nemcsak az egyetemi és szakkollégiumi közösség részének, de 

a hazai tudományos közösség tagjaiként lépnek a szakmai nyilvánosság elé.   

 

Budapest, 2014. augusztus 24. 

 

Menyhárd Attila egyetemi tanár 

    a Civilisztika Műhely Műhelyvezető tanára 

ELTE ÁJK Tudományos Diákköri Tanács elnöke 
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