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A SZERZŐKRŐL 

 

 

 

 
Csaba Orsolya Zita 

 

 

A középiskolai tanulmányait Pécsen, a Leőwey Klára Gimnáziumban, illetve a 

Pennsylvania állambeli Wyoming Seminary Prep School-ban folytatta, 

ösztöndíjasként. Ezt követően felvételt nyert az ELTE Társadalomtudományi Karára, 

ahol nemzetközi tanulmányokat hallgatott. Másodévesen bekerült az ELTE Állam- és 

Jogtudományi Karára, illetve a Bibó István Szakkollégium tagja lett. Szakkollégiumi 

tanulmányait a Nemzetközi- és Európai Jogi Műhelyben kezdte és folytatja azóta is, 

mint negyedéves joghallgató. 

 

Szakmai gyakorlatot teljesített a Magyar Helsinki Bizottságnál és a Karsai Dániel 

Ügyvédi Irodában. Jelenleg a Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Irodában 

gyakornok. Fő érdeklődési területei az emberi jogok, a nemzetközi jog és a polgári 

jog.  

 

A 2015-ben megrendezett XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 

nemzetközi jogi tagozatában I. helyezést ért el a „Közösségi érdekek erősödése a 

nemzetközi jogban” című dolgozatával. 
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dr. Horváth Georgina 

 

 

A miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban 2010-ben érettségizett, majd ebben az 

évben kezdte meg felsőfokú tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakos hallgatójaként.  

 

A Szakkollégiumba 2012-ben nyert felvételt, és a Büntető Tudományok Műhelyében 

a jogász diploma megszerzéséig, 2015 júliusáig végzett hallgatói szakmai munkát. 

2013-ban a Szakmai Stáb vezetője és a Választmány tagja, 2014-ben a Felvételi 

Bizottság tagja volt, továbbá ugyanettől az évtől a Büntető Tudományok 

Műhelyének diákmentora, 2015 szeptembere óta mentora. Fő érdeklődési területe a 

bizonyítás a büntetőeljárásban, az eljárás időszerűsége és a bírói döntéseket 

meghatározó tényezők. 

 

2012 és 2014 között az ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszékének ösztöndíjas demonstrátora, 

illetve 2013-ban a Büntetőjogi TDK titkára. 2013-tól a Büntető Eljárásjogi és Büntetés-

végrehajtási Jogi Tanszék ösztöndíjas demonstrátora, továbbá 2014 és 2015 között a 

Tanszék mellett működő Tudományos Diákkör titkára. 2015 óta a Magyar 

Kriminológiai Társaság tagja. Jelenleg az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék ösztöndíjas Ph.D hallgatója, 

a kari Doktorandusz Önkormányzat képviselője és a doktorandusz hallgatókat 

képviselő Kari Tanács tag. Emellett szakvezető oktatója az ELTE ÁJK Büntető 

Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tudományos Diákkörének. 

 

2013-ban és 2014-ben is a Fővárosi Perbeszédversenyen I. helyezést ért el ügyész 

kategóriában, 2014-ben az Országos Perbeszédversenyen III. helyezést ért el, ezzel az 

ügyészek közül a legjobb lett. 

 

Számos szakkollégiumi és egyetemi konferencia szervezésében és moderátori 

feladatában részt vett. Szakmai gyakorlatát a Budapesti VI. és VII. Kerületi 

Ügyészségen töltötte, emellett dr. Inzelt Éva vezetésével részt vett egy korrupciós 

aktakutatásban az OKRI-ban. 

 

A kötetben található Tilalmak és szabadság a büntető bizonyításra vetítve című 

dolgozatával a 2015. évi OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció Büntető Eljárásjog I. 

tagozatában III. helyezést ért el. 

 

Angolul és franciául beszél, szabadidejében teniszezik. 

 

Elérhetőség: horvath.georgina@ajk.elte.hu 
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Járdai Maxim 

 

 

2012-ben érettségizett a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban, majd 

ugyanebben az évben kezdte meg felsőfokú tanulmányait az ELTE Állam- és 

Jogtudományi Karán jogász szakos hallgatóként. Előtte 2001 és 2008 között a minszki 

73. számú iskolában tanult. 

 

2013-ban felvételt nyer a Bibó István Szakkollégiumba, ahol a Nemzetközi és Európai 

Jogi Műhely tagja lett. Ugyancsak 2013-ban a Nemzetközi Magánjogi és Európai 

Gazdasági Jogi Tanszék demonstrátora volt. Demonstrátorsága alatt több 

Tudományos Diákköri ülés szervezésében is részt vett. 2014 nyarán gyakornokként 

tevékenykedett a Forgó, Damjanovic és Társai ügyvédi irodában. 2015-ben tagja 

volt az ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék és a BCE Mikroökonómiai Tanszék által 

szervezett versenyjogi jogesetmegoldó verseny győztes csapatának. Oroszul 

anyanyelvi szinten, angolul felsőfokon, németül középfokon beszél. 

 

Az OTDK Kari fordulójában a Polgári Jogi Szekcióban jutott tovább „Az üzleti titok és a 

know-how védelme” című dolgozatával.  

 

Elérhetőség: jardaimaxim@yahoo.com 

  

mailto:jardaimaxim@yahoo.com
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Kempler Károly 

 

 

2011-ben érettségizett a Szent Benedek Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű 

Gimnáziumban. 2008-2009-ben a Global Outreach Alapítvány ösztöndíjasaként 

tanult egy amerikai magángimnáziumban (Pachelli High School, Wisconsin). 2010-

ben a Gimnáziumban meghirdetett Comenius program keretében észtországi 

tanulmányúton vett részt.  

 

2011-től az ELTE Állam és Jogtudományi Karának jogász hallgatója. 2012-ben felvételt 

nyert a Felvételi Előkészítő Bizottságba, ahol mind a mai napig történelem 

szemináriumokat tart középiskolások számára. 2014-ben a történelem frakció 

vezetőjeként szervezi a frakció munkáját. Másodéves tanulmányi eredményeivel 

megpályázta a Karon kiírt köztársasági ösztöndíjat, ahol 23. helyezést ért el. 

 

2013-ban csatlakozott a Bibó István Szakkollégiumhoz, ahol a Nemzetközi és Európai 

Jogi Műhely tagja. 2014-ben „Az Európai Unió oktatáspolitikájának hatása a magyar 

felsőoktatásra” címet viselete” című dolgozatával első helyezést nyert el a 

Külügyminisztérium esszéíró pályázatán. 2014 őszén gyakornokként az Európai 

Bizottság Magyarországi Képviseletén dolgozott. 2015. óta áthallgat a Közép-európai 

Egyetemre (CEU), ahol a „The Humany Rights System of the UN” című kurzuson vesz 

részt.  

 

Érdeklődési területe a védelmi felelősségre, az emberi jogokra, az erőszak tilalmára, a 

tenger jogra és az európai uniós jogra terjed ki. Felsőfokon beszél angolul és jelenleg 

spanyolul tanul.   

 

„A védelmi felelősség elmélete és története” című dolgozatával II. helyen jutott 

tovább az OTDK Kari fordulójáról az országos fordulóra. Dolgozatával részt vett a 

XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciója 

Nemzetközi Jog tagozatában.  

 

Elérhetőség: kemplerkaroly@gmail.com 

  

mailto:kemplerkaroly@gmail.com
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Kispál Zsuzsanna 

 

 

2010-ben érettségizett a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban, és kezdte meg 

tanulmányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 

2012 tavaszától a Bibó István Szakkollégium Civilisztika Műhelyének tagja. 

2014 őszén a „A Pp. zárványa, a keresetváltoztatás” c. dolgozatával a Magyar 

Ügyvédi Kamara által  dr. Kiss Daisy emlékére kiírt pályázaton harmadik helyezést ért 

el. 

 

2015/16-os tanév őszi félévében a moszkvai Puskin Intézetben folytatott 

tanulmányokat. 

 

A pécsi Ítélőtáblán gyakornokoskodott, amely idő alatt rengeteget tanult dr. Döme 

Attilatól, aki konzulensként segítette a dolgozat létrejöttét.  

 

Érdeklődési köre a perjogon kívül a polgári jog különböző területeire terjed ki. Készülő 

szakdolgozata a földhaszonbérlet felépítésén keresztül vizsgálja a közjogi 

korlátozásokat a magánjog rendszerében. 

 

Középfokon beszél angolul, jelenleg oroszul tanul. Történelemszeretete miatt 

korábban gimnazistákat készített fel történelem érettségire. 

 

Elérhetőség: zsuzsi.kispal@gmail.com 

  

mailto:zsuzsi.kispal@gmail.com
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dr. Matits Kornél 

 

 

2010-ben érettségizett a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban. Ebben az évben 

kezdte meg tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Karán, ahol 2016 januárjában szerzett jogász diplomát summa cum 

laude minősítéssel. 

 

2010-2016 között tagja volt az Alkotmányjogi Tanszék keretei között működő Közjogi 

Körnek. A Kör Közjogi Tükör című tudományos folyóiratának 2015 óta szerkesztője. 

 

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

Közjogi Tudományok Műhelyének keretein belül folytatta, mely műhelyben 2016 

januárjától a szakkollégisták mentoraként tevékenykedik. 

 

Egyetemi tanulmányai alatt a Szladics Ügyvédi Irodában, a Réti, Antall és Társai 

Ügyvédi Irodában (PwC Legal), az Alkotmánybíróságon dr. Stumpf István 

alkotmánybíró törzskarában, valamint az Igazságügyi Minisztériumban dr. Berke 

Barna államtitkár kabinetjében szerzett szakmai gyakorlatot. 

 

A 2013/2014-es tanév őszi félévében Erasmus ösztöndíjasként a berlini Humboldt 

Universität-en, míg a tavaszi félévben az Universität Heidelberg-en Baden-

Württemberg ösztöndíjasként folytatott tanulmányokat. 2015 tavaszán a Közép-

európai Egyetem (CEU) vendéghallgatója volt. 

 

2013-ban a XXXI. OTDK Állam-és Jogtudományi Szekciójának Alkotmányjog I. 

tagozatában, „Az országgyűlési képviselőcsoportok - Szabályozás és gyakorlat” című 

dolgozatával első helyezést ért el. 2015-ben a XXXII. OTDK Állam-és Jogtudományi 

Szekciójának Munkajog II. tagozatában „A nyugdíjrendszer 2010-2012-es átalakítása” 

című dolgozatával második helyezést ért el. Tudományos tevékenysége 

elismeréseként az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2015-ben Pro Scientia 

Aranyéremmel jutalmazta. 

 

2016 márciusától az Igazságügyi Minisztérium jogi szakreferenseként dolgozik. A 

2016/2017-es tanévre a Közép-európai Egyetem (CEU) egy éves összehasonlító 

alkotmányjogi mesterképzésére (LL.M.) nyert felvételt és ösztöndíjat. 

 

Angol nyelvből felső-, míg német nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. 

 

Szabadidejében egy budai cserkészcsapat vezetésében vesz részt.  

 

Elérhetőség: matits.kornel@gmail.com 
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Mécs János  

 

 

A városmajori Gimnáziumban érettségizett. Jelenleg az ELTE Állam- és Jogtudományi 

Kar ötödéves jogász, harmadéves politológus hallgatója. A Bibó István Szakkollégium 

Civilisztika Műhelyének a tagja. 

 

A 2013/2014. tanév tavaszi félévét a Vrije Universiteit Amsterdamon töltötte Erasmus-

ösztöndíj keretében.  

 

A 2012/2013., valamint a 2014/2015. tanévben köztársasági ösztöndíjban részesült.  

 

A 2013/2014. tanév során egy szakkollégisták közreműködésével megvalósuló projekt 

vezetésében vett részt, mely során Kiss Daisy „A Polgári Per Titkai” művét igazították a 

hatályos jogszabályi környezethez, a könyv 2014 szeptemberében jelent meg a HVG-

Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. kiadásában. 

 

Jelen kötetben megjelent dolgozatával a XXXII. Országos Tudományos Diákköri 

Konferencia Alkotmányjog III. tagozatában I. helyezést ért el. 

 

Elérhetőség: mecsjanos@gmail.com 
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dr. Milánkovich András 

 

 

2015-ben szerzett diplomát jogászként az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon; 

jelenleg a Kar PhD. hallgatója. 2016-tól a Bibó István Szakkollégium igazgatója. Az 

ELTE ÁJK-n oktat. 

 

Hallgatóként a  Szakkollégium választmányában a pénzügyekért felelt, szervezte a 

Szakkollégium jogsegélyszolgálatát és Állampolgári Nevelés Táborát. Előadóként és 

szervezőként évek óta részt vesz a Középiskolások Szabadegyetemén. Középiskolás 

diákokat alapvető alkotmányjogi és állampolgársági ismeretekre oktat. 

  

Kutatási területe az alkotmányjog, ezen belül államszervezeti és egyes alapjogi 

kérdések kapcsolata. Doktori témája a részvételi jogokhoz és az állampolgári 

aktivitáshoz kapcsolódik. Érdekli emellett a közigazgatási jog és a környezetvédelmi 

jog. Szakmai gyakorlatát az Alkotmánybíróságon és az Országgyűlés Hivatalánál 

töltötte. 

  

Az Ars Boni jogi folyóirat, valamint a „Közjogi Tükör” című folyóirat 

Szerkesztőbizottságainak tagja. 

  

A 2013-as OTDK-n II., a 2015-ös versenyen I. helyezést ért el. 2015-ben az Országos 

Tudományos Diákköri Tanács tudományos tevékenységéért a Pro Scientia 

Aranyéremmel tüntette ki, az ELTE ÁJK pedig Hajnóczy-díjban részesítette. 

  

 

Elérhetőség: amilankovich@gmail.com 
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Papp Dorottya 

 

 

2012-ben érettségizett a miskolci Herman Ottó Gimnáziumban, majd ebben az 

évben megkezdte jogi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Szintén 

2012 őszén nyert felvételt a Bibó István Szakkollégiumba, ahol szakmai tevékenységét 

a Közjogi Tudományok Műhelye keretében végzi. A 2013/2014., valamint a 

2014/2015. tanévben a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék demonstrátora, 2013 

ősze óta az Alkotmányjogi Tanszék mellett működő Közjogi Kör tagja. 

 

A 2013/2014. tanévben a Szakkollégium választmányának közösségi ügyekért felelős 

tagjaként tevékenykedett, valamint aktívan részt vett a Szakkollégium Állampolgári 

Nevelés Táborának lebonyolításában, melynek 2015-ben egyik főszervezője volt. A 

Középiskolások Szabadegyeteme program szervezője és előadója immár második 

éve. A Szakkollégium külképviseletében is aktív, a Szakkollégiumok Egyeztető Fóruma 

Kommunikációs Bizottságának tagja. 

 

Tagja az Ars Boni jogi folyóirat szerkesztőségének, melynek internetes oldalán 

cikkeket is publikál. 2015 tavaszán az Oktatási Jogok Biztosának Hivatalában 

gyakornokként tevékenykedett, valamint a 2014/2015. tanévben az Országgyűlés 

Hivatala ösztöndíjas programjában vett részt. 

 

Szakmai érdeklődése középpontjában a közigazgatási jog áll. Angol felsőfokú és 

francia középfokú nyelvismerettel rendelkezik. A 2015/2016. tanévben Erasmus 

ösztöndíjjal az Université Catolique de Lyon képzésén vesz részt. 

 

A XXXII. OTDK-n a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozatban pályamunkájával a III. 

helyezést érte el.  

 

Elérhetőség: dorottyapapp93@gmail.com 
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dr. Patai Szabolcs 

 

 

2009-ben érettségizett a Nagy Lajos Gimnáziumban, ezt követően az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán kezdte meg egyetemi 

tanulmányait jogász szakon. 

 

2010-ben nyert felvételt a Bibó István Szakkollégiumba.  Felvételét követően a 

Szakkollégium Civilisztika Műhelyéhez csatlakozott, ahol magánjogi és polgári 

eljárásjogi témájú szemináriumokon, jogesetmegoldókon vett részt angol és magyar 

nyelven. 

 

A 2013/2014. tanévet a National University of Ireland, galway-i egyetemen töltötte 

Erasmus ösztöndíj keretében, ahol többek között szerződési jogot, kártérítési jogot, 

nemzetközi kereskedelmi jogot, nemzetközi gazdasági jogot, valamint alternatív 

vitarendezést hallgatott. 2014 júliusában részt vett a Bécsi Egyetem által szervezett 

Austrian Arbitration Academy nyári egyetemi programban, ahol „first grade” 

minősítésű diplomát szerzett. Diplomamunkáját az európai szerződésjogi 

harmonizációról írta. 

 

A Szabó Sarolta Éduával közösen írt „Az érvénytelenített nemzetközi kereskedelmi 

választottírósági ítéletek elismerése és végrehajtása” című dolgozatát a 2015-ben 

megrendezett XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és 

Jogtudományi Szekciója Polgári eljárásjogi tagozatában II. helyezéssel jutalmazták.   

 

Elérhetőség: pataiszabolcs@gmail.com 
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Somody Róbert 

 

 

Középiskolai tanulmányait a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégiumban 

végezte, ahol 2011-ben tette le érettségi vizsgáit. Ugyanebben az évben kezdte meg 

egyetemi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, politológia szakon.  

 

A Bibó István Szakkollégiumba 2013 tavaszán nyert felvételt, ahol azóta is a 

Politikatudományi Műhely tagja. Az alapszak elvégzése után, 2014 óta a 

mesterképzést az ELTE ÁJK Politikatudomány szakon folytatja. 

 

Fő érdeklődési területei a magyar politikai kultúra és magyar belpolitika alakulása a 

rendszerváltás után, valamint az egyetemes politikai eszmetörténet. Szakmai 

gyakorlatát a Nézőpont Intézetnél töltötte 2013-ban. 

 

A Kari TDT Konferencián 2014-ben „Az őszödi beszéd hatása a magyar politikai 

kultúrára” című dolgozatával II., míg a Bibó István Szakkollégium Szakmai Napok 

versenyen I. helyezést ért el.  

 

Elérhetőség: somody1991@gmail.com 
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dr. Szabó Sarolta Édua  

 

 

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 a 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. 

 

A 2013/2014. tanévet Erasmus ösztöndíj keretében a The University of Warwick 

egyetemen töltötte, ahol Certificate of English Law oklevelet szerzett. 2014 júliusában 

részt vett a Bécsi Egyetem által szervezett Austrian Arbitration Academy nyári 

egyetemi programban. 

 

Kimagasló eredményeiért 2011/2012., a 2012/2013. és a 2013/2014. tanévben 

köztársasági ösztöndíjban részesült.  

 

„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. 

 

A Patai Szabolccsal közösen írt „Az érvénytelenített nemzetközi kereskedelmi 

választottírósági ítéletek elismerése és végrehajtása” című dolgozatát a 2015 

tavaszán Budapesten megrendezett XXXII. Országos Tudományos Diákköri 

Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciója Polgári eljárásjogi tagozatában II. 

helyezéssel jutalmazták.   

 

Elérhetőség: saroltaszabo0803@gmail.com 
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2013-ban végzett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Biztonság- és védelempolitikai 

alapszakán. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Politológia BA 

képzésének hallgatója, párhuzamosan a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi 

Tanulmányok mesterszakán tanul.  

 

2013 tavaszától a Bibó István Szakkollégium Politikatudományi Műhelyének tagja. 

Kiemelkedő tanulmányi és szakmai munkáját 2014-ben köztársasági ösztöndíjjal 

ismerték el.  

 

A Szakkollégium aktív tagja, annak munkájában tevékenyen részt vállal, 2014/2015. 

tanév első félévében tanulmányi kurzust szervezett. A Felvételi Bizottság elnöke.  

 

Szakmai érdeklődési területei: biztonságpolitika, magyar belpolitika, politikai 

kommunikáció. Angol és német nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. 

 

A Kari TDT Konferenciáról „Válságkormányzás és válságkommunikáció. A Bokros-

csomag(olás)” című dolgozatával jutott tovább az országos fordulóra.  

 

Elérhetőség: szedlakbalint55@gmail.com 

 


