
Tisztelt TDK-zó Kolleginák, Kollégák! 

 

A Kari Tudományos Diákköri Tanács 2020. október 28-án tartott ülésén megállapította a 2020. 

november 4-ére meghirdetett Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának 

lebonyolítási rendjét. A TDK Konferencia programjáról ezúton tájékoztatjuk Önöket: 

 

1. TDK Konferencia időpontja: 

A TDK Konferencia 2020. november 4-én 8:00 órakor kezdődik. 

2. Online bekapcsolódás: 

Az online kapcsolódás az alábbi Teams linken lehetséges: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_Njc5MWRlMTQtODRiNC00OGI0LWFlMTMtNDQxZGEwMGZmNTMy%40t

hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e06a5dee-cc56-40bd-b41e-

bf3f482bcdd3%22%2c%22Oid%22%3a%222553eb41-8f9b-4269-a6b4-ad6bb0eaa336%22%7d 

3. Előadások sorrendje: 

Az előadások megtartására a pályázó hallgatók nevének ABC sorrendjében kerül sor. 

4. Előadások formai és tartalmi követelményei: 

-A pályaművet bemutató előadásra maximum 10 perc áll rendelkezésre, 

-Az előadáson prezentáció használata kötelező (A prezentációkat kérjük legkésőbb 2020. november 2. 

23:59-ig megküldeni a tdt.ajk@kre.hu e-mail címre!), 

-Az előadásnak röviden tartalmaznia kell a TDK dolgozat téziseit és a kutatás eredményeként 

megfogalmazott következtetéseket. 

5. A Bíráló Bizottság értékelésének szempontjai1 

Írásbeli rész (pályamunka) tekintetében: 

- Témaválasztás (pályamunka eredeti jellege, a szerző egyetemi tananyagon kívüli kérdést vizsgál, 

illetve egy egyetemi tananyag részét képező kérdés mélyebb, átfogóbb, tudományos igényű vizsgálatát 

nyújtja), 

- Téma kifejtésének következetessége (a téma kifejtésének minősége, a téma lehatárolásának 

indokoltsága, egyértelműsége, a választott célkitűzés eredményes végig vezetése), 

A Bíráló Bizottság a pályamunka értékelése során figyelembe veszi az előbíráló oktató által adott 

írásbeli véleményt és a Bíráló Bizottság tagjainak véleményét. 

Szóbeli rész (online előadás) tekintetében: 

- A bemutatás tárgyának pontos rögzítése 

- A kutatási eredmények bemutatása 

- A bemutatás logikája és stílusa 

                                                           
1 Megfelel az OTDT Állam- és Jogtudományi Szekció Felhívás 2. számú mellékletének, azzal, hogy tekintettel 

van a dolgozatok készültségi fokára (nem lezárt pályaműveket bírál el a zsűri) és az opponensi vélemények és arra 

adandó válaszok hiányára. 
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- Időgazdálkodás 

- A prezentáció és a szóban előadott gondolatmenet koherenciája. 

 

6. Az előadások sorrendje és időpontja az alábbi programbeosztásnak megfelelően lesz: 

 

Előadás 

időpontja 

Hallgató neve Pályamunka címe 

8:00-8:10 Adler Brigitta Szülészet - alapjogok (munkacím) 

8:10-8:20 Bakos Lajos Szellemi tulajdon a sportban 

8:20-8:30 Bíró Vivien Az elektronikus végrendelkezés szabályai különös 

tekintettel a hazai és az amerikai jogfejlődésre 

8:30-8:40 Czérna Enikő Az újságírókat megillető előjogok, különös 

tekintettel a belépési jogra és annak szerepére a 

tájékozódáshoz való jog érvényesülése során  

8:40-8:50 Dorang Zsanett Összbüntetés aktuális kérdései 

8:50-9:00 Forján Rebeka Emberkereskedelem - a XXI. század rabszolgasága 

9:00-9:10 Giovannini Máté A negotiorum gestor felelőssége a római klasszikus 

jogban 

9:10-9:20 Hendrik Krisztina A megyei közgyűlések jövője Magyarországon 

9:20-9:30 Himpli Lénárd DePolitizáljunk 

9:30-9:40 Horváth Áron Az ülnökök szerepe a büntetőeljárásban 

9:40-9:50 István Andrea Az afrikai sertéspestis megjelenése és hatása az 

eurázsiai kontinensen, különös tekintettel a 

magyarországi vadászati igazgatásra 

9:50-10:00 Kereszturi Gréta A szerencsejáték szerződés, az ázsiai és európai, 

azon belül a magyar fogadási rendszer 

összehasonlítása, illetve a hazai szerencsejáték 

szerződések sajátosságai 

10:00-10:10 Kormányos Judit Törvényhozás a kétkamarás parlamentekben 

10:10-10:20 Mihalik Viktória A feltűnő értékaránytalanság szabályozása a Ptk.-

ban és érvényesülése a bírói gyakorlatban  

10:20-10:30 Nagy-Pallay Klára Ebcsont beforr? A társállatokon elkövetett 

állatkínzás ismérvei 

10:30-10:40 Nuray Attila Az Európai Unió hatalmi dinamikája 

tagállami végvárak a közösségi jog árnyékában 



10:40-10:50 Rátkai Márk A munkajog és a mesterséges intelligencia (AI) 

kapcsolata 

10:50-11:00 Schlachta Boglárka Leplezett eszközök leplezetlenül 

11:00-11:10 Schlachta Boglárka Fejezetek a bírói hivatás történetéből 

11:10-11:20 Selmeczi Laura A műanyaghulladék uniós, és hazai jogi szabályozás 

tükrében,- különös tekintettel az egyszerhasználatos 

műanyagokra 

11:20-11:30 Sepsi Hanna Egy sorozatgyilkos életútja a kezdetektől a 

lelepleződésig  

11:30-11:40 Stomfai Vivien A mestereséges intelligencia által vezérelt 

haditechnikai eszközök szabályozási mechanizmusa  

11:40-11:50 Székely Botond Munka fogalmának változása a platform munka 

tükrében 

11:50-12:00 Szűcs Dániel A határon túli nemzettestekkel kapcsolatos 

igazgatási tevékenységek és támogatáspolitika 

vizsgálata a kárpát-medencei államok tükrében 

12:00-12:10 Szűcs Zsófia A szellemi tulajdon védelme a jog minden 

eszközével fókuszban a divat, a szabás- varrás és 

hímzés 

 

Kérünk minden versenyzőt, hogy legyen figyelemmel a fenti beosztásra és előadásának megtartására 

felkészülve az előre meghatározott időpontban legyen bejelentkezve az online felületen. 

 

Kérdéseiket a tdt.ajk@kre.hu e-mail címre várjuk. 

 

Mindenkinek eredményes felkészülést kívánunk! 

 

Budapest, 2020. október 28. 
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