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A SZERZŐKRŐL 

 

Ajtay-Horváth Viola 

 

 

2008-ban érettségizett a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnáziumban, ahol középiskolai 

évei alatt számos versenyen szerepelt sikeresen, történelemből az Országos 

Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjébe jutott. Végzősként Nyíregyháza Megyei 

Jogú Város polgármestere a tanulmányai során nyújtott kiemelkedő teljesítményért 

elismerésben részesítette. 

 

2008-ban kezdte meg jogi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, 2010-

től tagja a Bibó István Szakkollégiumnak, ahol szakmai tevékenységét a Civilisztika 

Műhelyben végzi. Emellett az ELTE Munkajogi Tudományos Diákkörének aktív tagja. 

 

Egyetemi tanulmányai kezdetén elsősorban az alapjogok érdekelték, később a 

figyelme az eljárásjogok, a pénzügyjog és különösen a munkajog felé fordult. 

 

Szakmai gyakorlatát a Fővárosi Munkaügyi Bíróságon és a Pesti Központi Kerületi 

Bíróságon töltötte. 

 

2012-ben az Országos Munkajogi Jogesetmegoldó- és Perbeszéd Versenyen második 

helyezést ért el alperesi pozícióban, a Kari csapat tagjaként pedig harmadik helyen 

végzett. 

 

A 2012/2013. tanévben elnyerte a Köztársasági Ösztöndíjat. A kötetben szereplő 

dolgozatával a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és 

Jogtudományi Szekciója Munkajogi Tagozatán I. helyezését ért el. 

 

 

Elérhetőség: ajtayhorvathviola@gmail.com  

mailto:ajtayhorvathviola@gmail.com
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Barta Áron 

 

 

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumban érettségizett, egyetemi 

tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, jogász szakon 2010-ben kezdte 

meg. Főbb érdeklődési területei a jogtörténet, a nemzetközi jog és az európai uniós 

jog; ez előbbi tárgyban több publikációja is megjelent a Joghistóra című 

tudományos lapban. 

 

2011 óta a Bibó István Szakkollégium tagja, emellett 2010-től a Magyar Protestáns 

Tanulmányi Alap Szakkollégiumnak is tagja, illetve 2011-től demonstrátor az ELTE 

Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékén. 2012 őszén Erasmus-ösztöndíj keretében 

féléves graduális képzésen vett részt Franciaországban, az Université de Poitiers-en. 

 

A kötetben szereplő „A szökés bűncselekményi tényállása és szankcionálása a 

Rákóczi- szabadságharc hadseregében” című dolgozatával a XXXI. Országos 

Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciója Jogtörténet 1. 

Tagozatán II. helyezést ért el, témavezetője Dr. Mezey Barna tanszékvezető egyetemi 

tanár volt. 

 

 

Elérhetőség: bartaaron@caesar.elte.hu 
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Czinkóczi Sándor 

 

 

1988-ban, Kiskunfélegyházán született. 2007-ben érettségizett, majd ugyanebben az 

évben felvételt nyert az ELTE ÁJK politológia szakára. 2008 óta tagja a Bibó István 

Szakkollégiumnak, ahol kiemelkedő szakmai és közösségi teljesítményével járul hozzá 

a kollégium életéhez. 2009-ben Erasmus ösztöndíjjal a bambergi Otto Friedrich 

Universität hallgatója. 2011 óta mesterképzését az ELTE TÁTK Nemzetközi 

Tanulmányok Fejlesztéspolitikai Szakirányán végzi. 

 

Szakmai gyakorlatot előbb a Kitekintőnél folytatott, ahol Németország, Ausztria és 

Svájc referense, majd két éven keresztül a Nézőpont Intézetnél Németország 

referense. Főbb érdeklődési területe az Európai Unió kohéziós politikája. A területi 

különbségek kiegyenlíthetőségének kérdése vezette a jelen dolgozat megírására is, 

mellyel a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi 

Szekciója Nemzetközi tanulmányok II. Európa-tanulmányok tagozatában I. helyezést 

ért el. 

 

 

Elérhetőség: sandor.czinkoczi@gmail.com 

mailto:sandor.czinkoczi@gmail.com
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Haraszti Judit 

 

 

2008-ban érettségizett a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és 

Gimnáziumban, majd ebben az évben megkezdte felsőfokú tanulmányait a 

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán. 2009-től joghallgató az ELTE Állam- és 

Jogtudományi Karán. A következő évben nyert felvételt a Bibó István 

Szakkollégiumba, ahol a közösségi feladatok ellátása mellett kezdettől fogva a 

Civilisztika Műhely tagja. Főbb érdeklődési területei közé tartozik az ingatlanjog és a 

szerződési jog. 

 

Nyári egyetemi tanulmányai alatt a heidelbergi és brémai egyetem képzésein 

behatóan foglalkozott a német művelődéssel, nyelvvel, illetve német jogi 

szaknyelvvel. Az egyetemi oktatáson túlmutató képzés, az angol, német, valamint 

francia nyelvtudás mellett zenei (furulya és zongora) és táncművészeti (klasszikus és 

kortárs balett) ismereteket mondhat magáénak. 

 

Szakmai gyakorlatot végzett a Pakucs Ügyvédi Irodában, a CHSH Dezső ügyvédi 

irodában, illetve több ízben felsőfokú nyelvtudást igénylő feladatok ellátásával, 

gazdasági társaságoknál.  

 

A kötetben szereplő „A gazdasági válság mint szerződési kockázat. Hol van a 

szerződési kockázat határa?” című dolgozatával a XXXI. Országos Tudományos 

Diákköri Konferencia Polgári jogi tagozatán második helyezést ért el. 

 

 

Elérhetőség: juditharaszti92@gmail.com  

mailto:juditharaszti92@gmail.com
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Kántor Zsófia 

 

 

Középiskolai éveit az érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban töltötte, majd a 2008-

ban letett érettségi vizsgája után tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Karán folytatta. 

 

Szakkollégiumi tagságát 2010 tavaszán nyerte el. Két évig a Politikatudományi 

Műhely, majd a Közjogi Tudományok Műhely tagja. Főbb érdeklődési területei a 

közigazgatási jog, annak hatékonysági szempontból történő átalakítása, és ezek 

politikai vetületeinek témája foglalkoztatja leginkább. Három éve az ELTE 

Jogszociológia Tanszékének demonstrátora. 

 

Munkatapasztalatai között a Kálóczy, Bagi és Wittner Ügyvédi Irodában, illetve a 

Berczi Ügyvédi Irodában végzett gyakornoki munkáját is meg kell említeni. 

 

Angol, és német nyelvből tárgyalóképes nyelvismerettel, és nyelvvizsgával is 

rendelkezik. 

 

Aktív szerepet vállal a Szakkollégium külső képviseletében, ennek keretében 

korábban a Szakkollégiumok Egyeztető Fóruma Kommunikációs Bizottságának 

tagjaként végzett munkát. 

 

Tudományos karrierje mellett a sportnak is szentel időt életéből; egy női amerikai 

futball csapat leigazolt játékosa. 

 

A 2012/2013. tanév tavaszi szemeszterére elnyert Erasmus ösztöndíj keretében 

jelenleg az athéni Panteion Social and Political Sciences University-n végzi 

tanulmányait. 

 

 

Elérhetőség: zsofia.kantor@gmail.com 
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Koller Kármen Csenge 

 

 

1989. december 2-án született Kiskunhalason. Baján nőtt fel, itt végezte középiskolai 

tanulmányait. 2008-ban érettségizett német nyelven a Magyarországi Németek 

Általános Művelődési Központjában. Gimnáziumi évei alatt is szívesen vett részt 

tanulmányi versenyeken, német nyelv és magyar irodalom tantárgyakból az 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjébe jutott, valamint éremmel 

díjazták a Kazinczy „Szép magyar beszéd” és az „Édes anyanyelvünk” versenyeken 

is. 

 

2008-ban kezdte jogi tanulmányait, 2010 tavaszától a Bibó István Szakkollégium 

Civilisztika Műhelyének tagja. „A soproni mélygarázs-ügy: közjog és magánjog 

kereszttüzében” című dolgozatával a XXX. OTDK Állam- és Jogtudományi 

Szekciójának Polgári jog I. tagozatában III. helyezést ért el. 

 

Részt vett a Gazdasági Versenyhivatal Versenykutató Központjának pályázatára 

alakult szakkollégiumi versenyjogi kutatócsoport munkájában, melynek 

eredményeképpen a 2011-ben megjelent “Aktuális kérdések a piacliberalizáció 

területén” című kötetben publikált “A piacnyitás és a vasúti ágazat” címmel. 

 

2012-ben az ELTE csapatának tagjaként részt vett az ICC által szervezett Nemzetközi 

Mediációs Versenyen. 

 

A 2012/2013-as tanév őszi félévében Erasmus ösztöndíj keretében a Leuveni Katolikus 

Egyetemen folytatott tanulmányokat. 

 

A 2013 tavaszán megrendezett XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián a 

tiszta gazdasági károkról és a könyvvizsgáló felelősségéről szóló dolgozatával 

elnyerte a Magyar Ügyvédi Kamara különdíját.  

 

Érdeklődési köre elsősorban a gazdasági jog különböző területeire terjed ki. Jelenleg 

a Weil, Gotshal & Manges Ügyvédi Iroda gyakornoka. Angol és német felsőfokú 

nyelvismerettel rendelkezik. A szakmai munka mellett a Szakkollégium közösségi 

életének is aktív résztvevője, az Alumni Stáb vezetőjeként tevékenykedik. 

 

 

Elérhetőség: kollerkcsenge@gmail.com 
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Matits Kornél 

 

 

2010-ben érettségizett a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban, és kezdte meg 

tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, 

melynek jelenleg harmadéves joghallgatója. 2010 óta aktív tagja az Alkotmányjogi 

Tanszék keretei között működő Közjogi Körnek. 

 

2011-ben a nyert felvételt az ELTE Bibó István Szakkollégiumába, szakmai 

tevékenységét a Közjogi Tudományok Műhelyének keretein belül folytatja. A 

2011/2012. tanév során gyakornokként tevékenykedett egy polgári joggal foglalkozó 

ügyvédi irodában. 

 

Érdeklődése középpontjában a parlamenti jog, az országgyűlés szervezeti rendszere, 

valamint a népképviseleti szervek működésének, gyakorlati funkcionálásának 

kérdései állnak. 2013-ban a XXXI. OTDK Állam-és Jogtudományi Szekciójának 

Alkotmányjog I. tagozatában, „Az országgyűlési képviselőcsoportok - Szabályozás és 

gyakorlat” című dolgozatával első helyezést ért el. 

 

Középfokon beszél német és angol nyelven. Szabadidejében egy budai 

cserkészcsapat vezetésében vesz részt. 

 

 

Elérhetőség: matits.kornél@gmail.com 



BJPSZ 2014/1. 
 

473 

 

Mátyók Fanni 

 

 

2011-ben érettségizett a Városmajori Gimnázium ének- magyar tagozatán, 

ugyanezen évben megkezdte tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Karán, melynek jelenleg másodéves joghallgatója. 

 

2011 őszén felvételt nyert a Bibó István Szakkollégiumba, ahol tanulmányait a 

Nemzetközi és Európa Jogi Műhely keretén belül folytatja. Érdeklődésének 

középpontjában az emberi jogok univerzális, nemzetközi érvényesíthetősége áll, 

különös tekintettel a gyermekek jogainak kérdéskörére. Foglalkoztatják továbbá az 

emberek egyéni jogtudatosságának kérdései, valamint a jogtudatosság 

növelésének lehetséges módozatai. A jövőben ezeken a területeken szeretne 

jogvédő tevékenységet folytatni. 

 

Jogi tanulmányai mellett szívesen foglalkozik irodalommal, az ELTE ÁJK Felvételi 

Előkészítő Bizottságának keretén belül második éve készít fel gimnazistákat az 

érettségire.  

 

Szabadidejében érdeklődik a színházi kultúra iránt, egy amatőr színjátszó társulat 

tagja. 

 

2010 óta nyaranta, önkéntes munka keretein belül hátrányos helyzetű gyermekek 

táboroztatásával is foglalkozik. 

 

 

Elérhetőség: matyokfanni@gmail.com  
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Petrovics Aletta 

 

 

2009-ben érettségizett a tiszaújvárosi Eötvös József Gimnáziumban. 2010-ben kezdte 

meg jogi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Karán. 

 

2011 őszén felvételt nyert az ELTE Bibó István Szakkollégiumba, ahol azóta is a Büntető 

Tudományok Műhelyének aktív tagja. A 2012/2013. tavaszi felvételi eljárás során a 

Szakkollégiumban működő Felvételi Bizottság tagja volt. 

 

Érdeklődése elsősorban a büntetőjogra terjed ki, emellett foglalkoztatják a közjogi 

tudományok is, ezen belül elsősorban az alkotmányjog, illetve az olyan 

határterületek, mint az alkotmányos büntetőjog kérdései, valamint az egyes 

alapjogok és az anyagi büntetőjog összefüggései. 

 

Egyik főszervezője volt a Bibó István Szakkollégium Büntető Tudományok Műhelye 

által 2013 áprilisában megrendezett, „Az új Büntető Törvénykönyv - Hagyomány és 

megújulás a büntetőjogban” című, több mint kétszáz fős közönség érdeklődésére 

számot tartó szakmai-tudományos konferenciának. 

 

Az egyetem elvégzése után továbbra is szeretne a büntetőjoggal foglalkozni, 

ügyészségen vagy bíróságon elhelyezkedni. A 2013-as őszi félév során tanulmányait 

Erasmus ösztöndíj keretében az Université du Luxembourg egyetemen folytatja. 

 

Középfokon beszél angol és francia nyelven. 

 

 

Elérhetőség: petrovics.aletta@gmail.com 

mailto:petrovics.aletta@gmail.com
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Szabó András  

 

 

Szabó András 2007-ben tette le érettségijét a Budapesti Piarista Gimnáziumban, 

majd ugyanezen évben felvételt nyert az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- 

és Jogtudományi Karára. 

 

A Bibó István Szakkollégium 2008 őszén választotta tagjává. A Szakkollégiumon belül 

a Büntető Tudományok Műhelyének tagja, de a büntetőjog mellett az informatikai 

jog, a szerzői jog, és a társasági jog területei is érdeklik. A Szakkollégium életéből 

többek között a szakmai napokon való részvételével, és az OTDK indulóknak nyújtott 

opponensi segítségével veszi ki a munkáját. 

 

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végzett tanulmányai mellett a kanadai 

University of Regina, a göttingeni Georg-August Universität, a berlini Humboldt 

Universität, és heidelbergi Karl Ruprechts Universität egyetemeken is tanult, emellett 

2010-ben a budapesti Central European University vendéghallgatója volt. 

 

Egyetemi tanulmányai során többször is részt vett versenyeken, így 2011-ben, a XXXI. 

Országos Tudományos Diákköri Konferencián „Az internetes fájlcserélés büntetőjogi 

vonatkozásai” című tanulmányával indult el, 2012-ben pedig a Szerzői jog a XXI. 

században – szerzői jogi cikkíró versenyen „A fájlcserélés gazdasági hatásairól” címet 

viselő dolgozatával III. helyezést ért el. 

 

Munkatapasztalatai közé tartozik a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesületben 

végzett önkéntes munkatársi tevékenysége, emellett gyakornoki pozíciót töltött be a 

Fővárosi Bíróságon, illetve a Szécsényi és Társai Ügyvédi Társulásban. Jelenleg a 

Gálffy Tibor Ügyvédi Irodában végzi gyakornoki munkáját. 

 

Német, angol, és svéd nyelven beszél. 

 

 

Elérhetőség: szabo.andras.bonaventura@gmail.com 
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Szabó Sarolta Édua 

 

 

1990-ben született, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnáziumban érettségizett. 

2009-ben kezdte el tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi karának jogász 

szakán. Tanulmányai első szemeszterében nyert felvételt az ELTE Bibó István 

Szakkollégiumba. 

 

Egyetemi tanulmányai kezdetétől fogva a magánjog felé irányul érdeklődése, a 

Szakkollégium Civilisztika Műhelyének tagja. Másodévesen a kar Római Jogi 

Tanszékén, harmadéves korától kezdve pedig a Polgári Jogi Tanszéken 

demonstrátor. Egyetemi tanulmányai kezdetétől látogatta a Polgári Jogi TDK üléseit, 

majd negyedévesen a diákkör titkárává választották. Harmadéves kora óta 

érdeklődik a polgári perjog iránt is, 2012 áprilisában második helyezést ért el a Polgári 

Eljárásjogi Tanszék által szervezett perbeszédmondó versenyen. „Az anyagi és alaki 

igazság a polgári perben” című dolgozatát a 2013 tavaszán Szegeden 

megrendezett XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és 

Jogtudományi Szekciója Polgári eljárásjogi tagozatában I. helyezéssel jutalmazták. 

 

Kimagasló eredményeiért 2011/2012. és a 2012/2013. tanévben köztársasági 

ösztöndíjban részesült. Felsőfokon beszél német nyelven és erős középfokon angol 

nyelven. 

 

 

Elérhetősége: saroltaszabo0803@gmail.com 
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Szelei Menyhért 

 

 

Középiskolai tanulmányait a kecskeméti Katona József Gimnázium és 

Számítástechnikai Szakközépiskolában folytatta, ahonnan 2007-ben nyert felvételt az 

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karának Politológia 

szakára. Tagságát 2008 tavaszán nyerte el a Bibó István Szakkollégiumban, azóta a 

Politikatudományi Műhely tagja. 

 

Az alapképzés ideje alatt fő érdeklődési területe a biztonságpolitika és a nemzetközi 

kapcsolatok volt, később a közpolitika, és a politikai gazdaságtan felé fordult. A 

politológia szak elvégzése után az ELTE Társadalomtudományi Karának Nemzetközi 

tanulmányok szakán folytatta tanulmányait, majd egy évvel később felvételt nyert a 

Budapesti Gazdasági Főiskola Nemzetközi gazdálkodás szakára. 

 

Szakmai gyakorlatát a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnél és a Nézőpont Intézetnél 

töltötte, majd 2010-től kormánytisztviselőként dolgozott a Honvédelmi 

Minisztériumban. 

 

A 2012/2013. tanév őszi szemeszterét Krakkóban töltötte, ahol a Jagelló Egyetem 

Európa Tanulmány Központjának képzésén vett részt. 

 

A Szakkollégium életéből a felvételi eljárásokban vállalt munkájával, és a publikációs 

tevékenységével vette ki a részét.  

 

Angol és német nyelvismerettel rendelkezik. 

 

 

Elérhetőség: menyus.szelei@gmail.com 
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Tóth Angéla 

 

 

2008-ban érettségizett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Radnóti Miklós 

Gyakorlóiskolájában, ahol végzősként I. helyezést ért el az Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen francia nyelvből, majd ebben az évben megkezdte felsőfokú 

tanulmányait az egyetem jogász szakán. 

 

Első évesen nyert felvételt a Bibó István Szakkollégiumba, ahol előbb a Nemzetközi 

Jogi és Európai Jogi Műhely tagja volt, jelenleg a Civilisztika Műhely kurzusainak 

hallgatója. A Szakkollégium keretei között a különböző szemináriumok mellett részt 

vett a dr. Menyhárd Attila által vezetett „Új Ptk. Kutatócsoport” munkájában , illetve 

tutori dolgozatot írt „A jóhiszeműség és tisztesség elve a francia magánjogban, 

valamint a francia bírósági gyakorlatban”címmel. 

 

2009-től két éven át az ELTE-ÁJK Római Jogi Tanszékének demonstrátora, 2010-től 

minden évben Köztársasági Ösztöndíjas. A Szecskay Ügyvédi Irodában és a Szűcs és 

Társai Ügyvédi Irodában összesen négy év szakmai gyakorlatot szerzett. Erasmus 

ösztöndíjjal 2011-től fél évet az Université Panthéon-Assas Paris II-n töltött. 

 

A kötetben szereplő dolgozatával elnyerte a XXXI. Országos Tudományos Diákköri 

Konferencia Állam-és Jogtudományi Szekciója Nemzetközi Jogi Tagozatának I helyét. 

 

 

Elérhetőség: angela.toth.angi@gmail.com  
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Trombitás Mónika 

 

 

1990-ben született Budapesten. Középiskolai éveit a gödöllői Premontrei Szt. Norbert 

Gimnáziumban töltötte, a 2009-ben letett érettségije után az Eötvös Lóránd 

Tudományegyetemen folytatta tanulmányait, majd egy évvel később a Budapesti 

Corvinus Egyetem Politológia szakára is felvételt nyert.  

 

A Bibó István Szakkollégium 2009-ben választotta tagjává, ahol a Civilisztika Műhely 

keretein belül végzi szakmai tevékenységét. A mainzi Johannes Gutenberg 

Universitat, és a moszkvai Puskin Intézetben is folytatott tudományos munkát. A 

Szakkollégiumi tevékenysége mellett az ELTE Közjogi Tudományos Diákkörben is 

fontos szerepet vállal. 

 

Szakmai tapasztalatai között megemlítendő a Taylor Wessing, Bánki és Társai Ügyvédi 

Irodánál, illetve a PWC Réti, Antall és Társai Ügyvédi irodánál végzett gyakornoki 

munka. 

 

Beszélt nyelvei között szerepel a német, a spanyol, az orosz, és az angol is, amely 

utóbbiból szaknyelvi tudással is rendelkezik. 
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1991-ben született Debrecenben, érettségijét 2010-ben a Debreceni Egyetem 

Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumban szerezte. Ugyanebben az évben kezdte meg 

tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán. 

 

2011 tavaszán nyert felvételt az ELTE Bibó István Szakkollégiumába, ahol előbb a 

Közjogi, majd a Civilisztika Műhely tagja lett, a 2011/2012. tanévben pedig a 

közösségi stáb vezetőjeként a Szakkollégium választmányának tagja. 

 

Érdeklődési körébe tartoznak az alapjogok, a betegjogok és az egészségügyi jog 

kérdései. A 2011/2012. tanévben a Belügyi Kerekasztal önképző kör elnökeként 

tevékenykedett. 

 

Az egyetemi közéletben aktív szerepet vállal, tagja a Karon működő Instruktori 

Körnek, évfolyamának képviselője és a gazdasági bizottság tagja a kari Hallgatói 

Önkormányzatnál valamint a Libra - Jogász és Politológus Hallgatók Szövetsége 

alapító elnöke. 

 

2013 őszétől ERASMUS ösztöndíj keretében a walesi Aberystwyth University-n folytatja 

tanulmányait. 
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2009-ben érettségizett a Pápai Református Gimnáziumban. Ugyanezen évtől 2011-ig 

a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi karán, igazgatásszervezői 

tanulmányokat folytatott. Jogi tanulmányait 2010-ben kezdte meg. A Bibó István 

Szakkollégiumba 2011 tavaszán nyert felvételt. 

 

Jelenleg a Közjogi Tudományok Műhelyének keretében végez szakmai 

tevékenységet, melynek fókuszában a környezetjoggal kapcsolatos kérdéseket 

vizsgáló kurzusok, illetve jogesetmegoldó kurzusok állnak. A közjog mellett kiemelten 

érdeklődik a polgári jog és a nemzetközi magánjog iránt is. A közeljövőben 

energiajoggal foglalkozó kutatómunka végzését tervezi. Angolul és szlovákul 

felsőfokon, németül, csehül és oroszul pedig társalgási szinten beszél. 

 

A kötetben szereplő tanulmány egy része szerepel az Otthonunk az ELTE című 

kötetben, mely az ELTE kollégista hallgatóinak tanulmányköteteként látott napvilágot 

2012-ben. 

 

A Bibó István Szakkollégium közössége a Felvételi Bizottság tagjává választotta 2012-

ben, amely testület felelősségteljes tevékenységét 2013. tavaszi szemesztere során 

elnökként irányította. 

 

2013 szeptemberétől ERASMUS ösztöndíj keretében, az athéni Panteion University 

Social and Political Sciences berkeiben folytatja tanulmányait. 
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