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A szerzők bemutatkozásai 

 

I. Csatári Orsolya 

2015-ben érettségizett a Karinthy Frigyes Gimnázium német két tanítási nyelvű tagozatában. 

Ebben az évben kezdte meg tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Karán, amelynek jelenleg végzős jogász hallgatója. 

Elsőéves korában felvételt nyert a Bibó István Szakkollégiumba, amelynek keretei között 

először a Közjogi Tudományok Műhelyében, majd harmadéves korától a Civilisztikai 

Tudományok Műhelyében végzi szakmai munkáját. A 2016/2017-es tanévben a 

szakkollégium választmányának tagja volt. Legfőbb érdeklődési köre a polgári perjog, így 

többek között tutori dolgozatában az önrendelkezési jog polgári perbeli érvényesülését 

vizsgálta. 

Tudományos munkáját a szakkollégiumi kereteken kívül az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszékének 

demonstrátoraként végezte. 2016-ban az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem 

vendéghallgatójaként tanult nemzetközi polgári eljárásjogot. 2018-ban társelőadóként részt 

vett egy Sevillában megrendezett alapjogi fókuszú nemzetközi konferencián. A 2018/2019-es 

tanév őszi félévében a németországi Ruprecht-Karls Universität Heidelberg ösztöndíjas 

hallgatója volt. 

Egyetemi tanulmányai alatt dolgozott gyakornokként az UNICEF Magyar Bizottságánál, a 

Társaság a Szabadságjogokért civilszervezetnél, majd az Alapvető Jogok Biztosának 

Hivatalában és Budapest Főváros XVIII. kerületének jegyzője mellett. Jelenleg a CMS 

Budapest Nemzetközi Ügyvédi Irodában szerez tapasztalatot. 

Eredményeit több módon is elismerték: nemzeti felsőoktatási ösztöndíjas, számtalan verseny 

díjazottja, több kutatócsoport tagja. 

2019-ben az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjának keretében készült, „Az anyagi 

pervezetés mint az egyensúly záloga – a magyar polgári perjogi sajátosságok tükrében” című 

dolgozatát a XXXIV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában mutatta be. 

Elérhetőség: orsolya.csatari@gmail.com 

 

II. Cseh Esztella 

Cseh Esztella középiskolai tanulmányait Budapesten, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban, 

illetve Németországban folytatta. 2012-ben kezdte meg tanulmányait az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ahol 2018 januárjában szerzett jogász 

diplomát summa cum laude minősítéssel. 

2013-ban nyert felvételt az ELTE Bibó István Szakkollégiumába, ahol tanulmányait a 

Civilisztika, majd a Nemzetközi és Európai Jogi Műhely keretein belül folytatta. 

Szakkollégiumi évei alatt részt vett az ELTE Bibó István Szakkollégiuma EU 2020 

szakpolitikai kutatócsoportjának munkájában.  
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Egyetemi tanulmányai alatt a DLA Piper Posztl, valamint a Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai 

Ügyvédi Irodában, a Magyar Fejlesztési Bank Nemzetközi Jogi Igazgatóságán továbbá a 

Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Irodában szerzett szakmai gyakorlatot. 

2015 nyarán DAAD ösztöndíj keretében az University of Passau-n folytatott tanulmányokat.  

2018 februárjától a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Irodában dolgozik ügyvédjelöltként.  

Elérhetőség: esztella.cseh@gmail.com 

 

III. Fodor Dániel Roland 

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar ötödéves jogászhallgatója, 2015 óta a Bibó István 

Szakkollégium tagja. A Kollégium munkájában Választmányi elnökként és a Szakmai Stáb 

vezetőjeként vette ki a részét.  

Jogi tanulmányait megelőzően a Budapesti Corvinus Egyetem Alkalmazott közgazdaságtan 

alapszakán végzett, mely során egy szemesztert töltött a University of Amsterdamon.  

2016. februárjában a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által szervezett Mediációs Versenyen 

vett részt Párizsban az ELTE csapatának tagjaként. 2017. májusában a Telders Nemzetközi 

Jogi Perbeszédversenyen Hágában képviselte az ELTE- t. 2018. áprilisában I. helyezést ért el 

a X. Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó Versenyen alperesi pozícióban.  

A 2018/2019. tanév őszi félévét a Ghent University jogász és kriminológia szakán töltötte 

Erasmus ösztöndíj keretében. 

Elérhetőség: foddan94@gmail.com 

 

IV. Gáspár Kristóf 

A Budapesti Fazekas Mihály Gimnáziumban érettségizett. 2014-ben kezdte meg tanulmányait 

az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar politológia szakán, ahol 2017-ben alap-, 2019-ben 

mesterszakos diplomát szerzett. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem regionális és 

környezeti gazdaságtan mesterszak végzős hallgatója, emellett Erasmus-ösztöndíjjal az 

észtországi University of Tartu-n is folytatott tanulmányokat. 2015-től a Bibó István 

Szakkollégium tagja, ahol szakmai munkáját a Politikatudományi Műhelyben végezte. 

Szakkollégistaként több ízben vállalt közösségi feladatokat, többször volt tagja a Felvételi 

Bizottságnak, részt vett szakkollégiumi konferenciaszervezésben, felelőse volt társadalmi 

felelősségvállalási projektnek, illetve választmányi elnökként is dolgozott. 2019-től a 

Szakkollégium egyik senioraként tevékenykedik. 

A 2016/2017-es tanévtől kezdve három éven át volt az ELTE ÁJK Politikatudományi 

Intézetének demonstrátora. Fő érdeklődési körének megfelelően több magyar belpolitikai 

témájú politikatudományi és történeti kutatásban is részt vett kutatóként, az MTA TK 

Politikatudományi Intézet, illetve az Országgyűlés Hivatal projektjeiben. 

Szakmai munkáját a 2017/2018-as tanévben nemzeti felsőoktatási, 2015/2016-ban, 

2016/2017-ben, 2017/2018-ban és 2018/2019-ben a Bihari Mihály Alapítvány, 2019/2020-
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ban a Magyar Nemzeti Bank ösztöndíjával ismerték el. 2017-ben az Új Nemzeti Kiválóság 

Program, 2019-ben az MTA PTI Alkotói pályázatán nyert kutatási ösztöndíjat. 

Egyetemi évei alatt célkitűzésének tartotta az elméleti tudás és a gyakorlati alkalmazhatóság 

közelítését a politikatudományban. Ennek szellemében készültek munkái: 2019-ben az ebben 

a kötetben megjelent dolgozatával különdíjban részesült a XXXIV. OTDK-n, ugyanebben az 

évben a kari fordulón szintén országos kvótát szerzett „Kreativitás és innováció a politikában” 

című pályamunkájával. 

Elérhetőség: gasjankri@gmail.com  

 

V. Stekler Klára: 

Stekler Klára a dolgozat írásakor másodéves joghallgató. A Bibóban először a Jogelméleti, 

később a Nemzetközi és Európai Jogi Műhely tagja volt. A jogi tanulmányai mellett 

párhuzamosan az ELTE pszichológia szakán is tanult, ahol szintén részt vett a tudományos 

diákéletben. A fogyasztóvédelem és az alternatív vitarendezés iránti érdeklődése végigkísérte 

egyetemi tanulmányai alatt. A Pénzügyi Békéltető Testület AVR junior díj nyertese a 2017-

es, illetve 2018-as évben. Erasmus félévét a Humboldt Egyetemen végezte. 

Elérhetőség: steklerklara@gmail.com. 

 

VI. Szalai Flóra 

2015-ben érettségizett, majd ebben az évben megkezdte jogi tanulmányait az ELTE Állam- és 

Jogtudományi Karán. Tanulmányai első szemeszterében nyert felvételt a Bibó István 

Szakkollégiumba, ahol kezdettől fogva a Közjogi Tudomány Műhelyében végzi szakmai 

tevékenységét. A 2016-17-es tanévben kommunikációs stábvezetőként segítette a 

Választmány munkáját. 

Kimagasló eredményeiért másodévben elnyerte a köztársasági ösztöndíjat. Harmadévesen 

tagja volt a Price Media Law Moot Court perbeszédversenyen a nemzetközi, oxfordi döntőn a 

legjobb 16-ba jutó eltés csapatnak. Ezt követően elnyerte a Pro Iurisprudentia Practica 

Emlékérmet. Az évek során több publikációja is megjelent, mentorával dr. Szentgáli-Tóth 

Boldizsárral közösen adtak elő egy orleans-i konferencián. 

2018 őszi félévét Lisszabonban töltötte Erasmus tanulmányúton. A kari tevékenységekben is 

aktívan részt vesz, másodévesen mentorként segítette a gólyák beilleszkedését, részt vett a kar 

jogklinika programjában, valamint a Polgári Jogi és az Alkotmányjogi TDK tagja is volt több 

éven keresztül. 

Szakmai érdeklődésének középpontjában az emberi jogok, a sajtójog, illetve az adatvédelem 

áll. 

Elérhetőség: szalaifloraa@gmail.com 
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VII. Sziládi Péter Sándor 

Sziládi Péter Sándor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 

(ELTE-ÁJK) 2019 nyarán oklevelet szerzett jogász. Gimnáziumi éveiben (2006-2014) a 

KEBA tőkepiaci versenyén ért el csapatban II. és III. helyezést, továbbá számtalan városi, 

kistérségi, megyei és országos szavaló-, illetve prózamondó versenyen vett részt. 2012-ben 

pedig első ízben szerezte meg az „Év diákja” címet. 

Egyetemi évei alatt az ELTE Bibó István Szakkollégium keretei között a Civilisztikai 

Tudományok Műhelyében végezte szakmai munkáját. A 2016-os Szakmai Napon a 

„Személyiségsértés algoritmussal?” című munkájával első helyezést ért el. Ugyanezen 

dolgozat kapcsán elnyerte az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíját is. Az ELTE ÁJK 

Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékén ösztöndíjas demonstrátor, a Tudományos Diákkör 

titkára és rendszeres előadója volt. Az augsburgi és a jénai egyetem gondozásában nemzetközi 

konferencián előadóként szerepelt, emellett németül, angolul, s magyarul is publikál. Az 

ELTE Felvételi Előkészítő Bizottság munkájából történelemtanítással vette ki a részét, míg 

2016-17-ben a szervezet történelem frakcióvezetői feladatait is ellátta. 

2017-18-ban tanulmányait a Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg ösztöndíjas 

hallgatójaként folytatta. Kiemelkedő tanulmányi és tudományos teljesítménye alapján 

többször Köztársasági, illetve Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban is részesült. 2017-ben a 

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának 

Magyar Állam- és Jogtörténet I. tagozatában „Kossuth, a bukott monarcha vagy a 

„respublica” őre?” című dolgozatával (Konzulens: Prof. Dr. Mezey Barna) II. helyezést ért 

el. 

Angolul és németül beszél és dolgozik. 

Elérhetőség: psziladi@gmail.com 




