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A RENDEZVÉNY MEGNYITÁSA 

TEOKJ fszt. II. előadó 

16:00 – 16:05 

 

 

ELŐADÁSOK 

TEOKJ fszt. II. előadó 

 

 

1) BÜNTETŐJOG A MOZIVÁSZNON 

 

Mozifilmek, tévésorozatok kockáin gyakrabban bukkannak fel büntetőjogi tényállások, mint gondolnánk! Az 

előadáson filmrészleteket vetítünk, ahol a megjelentek próbára tehetik jogérzéküket és szavazhatnak a 

büntetőjogi minősítésről. Dr. Elek Balázs, karunk oktatója és a Debreceni Ítélőtábla bírája elmagyarázza, hogy 

jogilag mi a helyes megoldás és miért. 

 

Programot lebonyolítók neve(i): Dr. Elek Balázs 

Időpont: 16:05 – 16:35 

 

 

2) SZÖSSZENETEK AZ E-KÖZIGAZGATÁSBÓL, AZAZ MILYEN LEHETŐSÉGEINK VANNAK MOST 

MAGYARORSZÁGON, HA ELEKTRONIKUSAN SZERETNÉNK ÜGYEINKET INTÉZNI? 

 

Az időpontfoglalás már nem ismeretlen számunkra, de számtalan rövidítés van még az elektronikus 

ügyintézésben (SZEÜSZ, KEÜSZ, SZÜF, NTG, BEDSZ, PKI...), amelyet a „hétköznapi halandó” nem ismer, 

holott ha tudna róluk, talán szívesebben próbálkozna hivatalos ügyeinek Interneten való elintézésével. Tudta, 

hogy számtalan „ügynök” (azonosítási, érkeztetési, kézbesítési) is „cirkál” az e-közigazgatásban, hogy 

ügyintézésünket segítse? Tudta, hogy az új e-egészségügyi térben már nemcsak az elvégzett vizsgálatok 

nyilvántartását nézheti meg, hanem a leleteket is letöltheti? Használta már a Webes Ügysegédet okmányai 

megújítására és nyomon követésére? 

Ez az előadás megpróbál egy kis betekintést adni néhány már elérhető elektronikus szolgáltatásról. 

 

Programot lebonyolítók neve(i):Répásiné dr. Veszprémi Bernadett 

Időpont: 16:40 – 17:10 

 

 

3) POLGÁRI JOGI MINTATÁRGYALÁS 

 

Szeretnéd megtudni, hogyan zajlik valójában egy polgári per? Kíváncsi vagy rá, hogy milyen légkör uralkodik 

a tárgyalóteremben? Vajon az igazságérzeted megegyezik a jogilag helyes megoldással? Az elmúlt évek 

hagyományait követve az Állam- és Jogtudományi Kar oktatói és hallgatói ismételten egy polgári per 

bemutatásával készülnek, ahol az érdeklődők a fentihez hasonló kérdésekre is választ kaphatnak. A 

mintatárgyalás végén a közönség tippelhet a per kimenetelére, a helyesen válaszolók ajándékban részesülnek. 

 

Programot lebonyolítók neve(i): Polgári Jogi Tanszék 

Időpont:17:15 – 18:15  
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4) „A MUNKÁNAK VÉGE...” DE MIKOR ÉS HOGYAN? 

 

Mi a különbség jogilag a munkamánia és a valódi túlóra között? Létezik olyan, hogy "közös megegyezéses 

felmondás"? Hol a határ a főnök-beosztott viszonyban? A főnök túlzott bizalmaskodása vajon minősíthető 

zaklatásnak? Honnan tudhatod, hogy nem törvényesen rúgtak ki a munkahelyedről? Munkavállaló-e a „munka 

vállaló”? Jogász hallgatók és egyetemi oktatójuk tipikus, számos konfliktust generáló munkahelyi, munkajogi 

helyzetek modellezésével kívánják próbára tenni az érdeklődők jogérzékét, egyúttal rövid magyarázatot adni a 

konkrét jogkérdésekre. 

 

Programot lebonyolítók neve(i):Dr. Zaccaria Márton Leó 

Időpont:18:20 – 19:00 

 

 

5) JOGTÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEK 

 

Gyakran vetődik fel a kérdés, hogy miért van szükség a kodifikációra, miért kell újabb és újabb kódexeket 

alkotni, nemcsak az anyagi jog, hanem az eljárás jog terén is akkor, amikor léteznek olyan alapvető jogi 

megoldások, garanciák és szokások, amelyeket több mint 100 éve alkalmazunk. Az interaktív előadás 

keretében a hallgatók bevonásával 19-20. századi érdekes jogeseteken keresztül kívánjuk tesztelni a közönség 

kultúrtörténeti meglátásait illetve természetes jogérzéküket. 

 

Programot lebonyolítók neve(i):Dr. Papp László 

Időpont: 19:05 – 19:30 

 

 

6) DON QUIJOTE LÁNDZSÁJA? – KALANDOZÁSOK A KLÍMAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS BIRODALMÁBAN 

 

2019-ben már júliusra esett az a nap, amelyen a Föld által biztosított, éves erőforrás-készleteit felélte az 

emberiség, s a következő évi tartalék felélésébe kezdett. Szélmalom-e vagy valós veszély az erőforrások 

felélése, a klímaváltozás, s szélmalomharc-e a környezet védelme? Az előadás a klímaváltozás és az energia-

előállítás szabályozásából merít közérthető példákat. 

 

Programot lebonyolítók neve(i):Környezetjogi és Munkajogi Tanszék 

Időpont: 19:35 – 20:05 
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JÁTÉKOS VETÉLKEDŐK, KVÍZEK 
A helyszínt lásd lentebb az ismertetésnél 

 

 

1) DE ÁJK HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT PULTJA 

 

A Hallgatói Önkormányzat szervezésében játékos vetélkedőkön és kvízeken vehettek részt, amelyek 

bevezetnek a jogtudomány világába. Játssz velünk, és zsebeld be az ajándékainkat! A vetélkedők alatt vetített 

filmeken keresztül betekintést nyerhetsz a jogi kar működésébe, valamint a hallgatói életbe. 

 

Programot lebonyolítók neve(i): DE ÁJK Hallgatói Önkormányzat 

Helyszín: TEOKJ földszinti folyosó, a II. előadó mellett 

Időpont: a rendezvény ideje alatt folyamatosan (16:00 - 20:05) 

 

 

2) OKOSABB VAGY, MINT EGY ELSŐÉVES? 

A játékot a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Jogtörténeti Tanszéke készítette, elsősorban 

azon hallgatók számára, akik tesztelni szeretnék, hogy egyetemi tanulmányaik vége felé haladva vajon képesek 

lennének-e az elsőéves követelményrendszer újbóli teljesítésére. A társasjáték játékos módon teszteli a 

hallgatók tudását, melynek megválaszolásához bármilyen segédeszközt lehet használni, egyedül „telefonos 

segítséget” nem. A játékban maximum 5 háromfős csapat vehet részt. A játék során magyar alkotmány- és 

jogtörténeti, római jogi, egyetemes állam- és jogtörténeti, illetve kartörténeti kérdésekre kell válaszolni. 

Minden témakörben 1-5 nehézségi szintű kérdések találhatóak. A játék szabályait a szervezők a vetélkedő 

kezdetén ismertetik. A hallgatók mellett természetesen (a terem befogadóképességétől függően) érdeklődőként 

bárki részt vehet a programon, aki kíváncsi a feladatokra és megoldásaikra. Jó játékot és kellemes szórakozást 

kívánunk! 

Programot lebonyolítók neve(i):Jogtörténeti Tanszék 

Helyszín: C/11-es terem 

Időpont:16:05 – 18:00 

 

 


