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ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI JOGI TDK 

LŐRINCZ LAJOS KÖZIGAZGATÁSI JOGI INTÉZET TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRE 

TDK vezető oktató Dr. Pollák Kitti  (Pollak.Kitti@uni-nke.hu) 

TDK titkár Kovács László (laci.kovacs1993@gmail.com) 

TDK tikár-helyettes Simon Annamária (simonannamaria23@gmail.hu) 

TDK elérhetőségei 

http://akk.uni-nke.hu/oktatasi-egysegek/altalanos-kozigazgatasi-

jogi-intezet/tudomanyos-diakkor 

https://www.facebook.com/groups/508262959236074/?fref=ts 

https://www.facebook.com/kozigazgatasitdk/ 

 

 

 

TDK állandó tagjainak listája  

  

Név Neptun kód E-mail 

Bácsi Kinga EHSU5L bacsikinga1@gmail.com  

Bence Bianka EQ51B8 bianka.bence25@gmail.com  

Csizmadia Petra UVY8RH csizmadia.petra@gmail.com  

Enessey Nóra UB0OHX enesseynora@gmail.com  

Farádi-Szabó Flóra FIRDZM f.flora920@gmail.com  

Hatházi Kinga DP9UZW kingahathazi4@gmail.com  

Hawchar Szabina GLJTPX szabinahachwar@gmail.com  

Kis Kelemen Dalma HY22CY kis.kelemendalma@gmail.com  

Kovács Gyula HQ5LM7 gyuszkokovacs95@gmail.com  

Kovács László R98U9V laci.kovacs1993@gmail.com  

Nagy Lívia YD5TYX nagy.livia@gmail.com  

Németh Alexandra T424W2 szaszy.nemeth@gmail.com  

Nobilis Máté József X1J371 mtnobilis@gmail.com 

Rab Katalin COIAK5 katalinrab8417@gmail.com  

Sági Vanessa SXA6WJ sagivanessa@hotmail.com  

Semlyényi Dániel ALWID3 semlyenyi.dani@gmail.com  

Simon Annamária VTZQ55 simonannamaria23@gmail.com  

Zrínyi Anna OIG75U zrinyi.annaa@gmail.com  
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A 2016/2017. TANÉV TAVASZI SZEMESZTERÉBEN MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMJAINK: 

 

 

Az Általános Közigazgatási Jogi TDK 2016/2017. tanév tavaszi szemeszteri programjai közt 

idegen nyelvű előadások, intézménylátogatás és külföldi Workshop előkészítése szerepelt.  

2017. április 4-én a TDK szervezésében egy előadást keretében 

ismerhettük meg a cseh közigazgatási eljárás kialakulásának 

történetét és a mai szabályozás részleteit. A téma 

komplexitásának megértését Jana Janderova, a Pardubice 

Egyetem, Faculty of Economics and Administration, Institute 

of Administrative and Social Sciences oktatója segítette 

megérteni angol nyelven. Az előadáson 15-20 személy vett 

részt, többségük a TDK rendes tagja. Az előadás végén a 

kérdések feltételét követően már ismeretekkel rendelkeztünk 

egy másik európai állam közigazgatási eljárásának 

szabályozásáról és törvényének felépítéséről. 

Az előadást követően egy 30 perces TDK megbeszélés keretében a tagok számára ismertettük 

jövő félévi terveinket, melyek közt egy bécsi workshop is szerepel. A megbeszélés során 

minden tag nyilatkozott arról, hogy milyen témában kíván előadást tartani majd. 

 

 

A TDK második programjára 2017. május 3.-án került sor. A 

program során egy kétórás előadás keretében ismerhettük meg 

a spanyol közigazgatási joggal angol nyelven. Az előadó 

Anabelén Casares Marcos, a León-i Egyetem oktatója volt. Az 

előadáson 10-15 fő vett részt, akiknek többsége a TDK rendes 

tagja volt. 

Az előadást követően közel egy órás TDK megbeszélés 

keretében a tervezett bécsi utazás előadásairól, időpontjáról 

egyeztettünk.  
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A 2016/2017-es tavaszi félév utolsó TDK által szervezett 

programja egy intézménylátogatás volt a Nemzeti Média és 

Hírközlési Hatósághoz. Dr. Nyakas Levente, a 

Médiatudományi Intézet vezetője fogadott minket néhány 

kollégájával. Egy rövid bevezető után, ami a Médiatanács 

illetve az NMHH kialakulásáról és mostani felépítéséről 

szólt, az Intézet munkatársai (Szeghalmi Veronika, Varga 

Árpád és Papp János Tamás) a kutatási területeiket 

ismertették. Ezt követően, az interaktív beszélgetés során 

olyan aktuális kérdések merültek fel, mint például a cyber 

bűnözés illetve az egyes hazai és nemzetközi médiát is 

érintő jogi dilemmák.  

 

A 2016/2017. tanév tavaszi szemeszterében megvalósított programjainkon a TDK tagok 

jelentős része részt vett. A tagokon kívül nagy volt a nem TDK tagok jelentkezésének aránya 

egyes programjainkon, így szinte minden esetben 15-25 fős „csapattal” vettünk részt a 

programokon. Elmondható, hogy a TDK a Kar egyik legnagyobb TDK-jává nőtte ki magát, 

amelyre már nemcsak kari, hanem más Karról (a HHK-ról) is érkeztek érdeklődők. 

 

 

Budapest, 2017.06.04. 

 

 

Dr. Pollák Kitti  Kovács László   Simon Annamária 

TDK vezető oktató   TDK titkár TDK titkár- helyettes 

 

 

 

 


