
 
A MISKOLCI EGYETEM  

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK PROGRAMJAI 

Program Helyszín Időpont 

Pánczél vármegye, 
avagy Kossuth Lajos és 
a jog. c színpadi mű a 
Miskolci Jogi Kar 
előadásában 

A jogi kar oktatóit felvonultató színdarab 
bemutatja, hogy milyen rögös út vezet a 
joghallgatói léttől a gyakorló jogászságig, 

még akkor is, ha az illetőt Kossuth Lajosnak 
hívják. 

A színdarab az Igazságügyi Minisztérium 
jogászképzés színvonalának emelését célzó 

programjai keretében valósul meg. 

XXXVII. ea.  

 

18:00 

Jogi kvíz Mit ér a „józan paraszti ész” a jog 
világában? Próbáld ki magad 

feleletválasztós kvízünkben, meglátod, 
hogy a jog mennyire életszerű! 

Díszaula 17:00-22:00 

 

Bűnös vagy ártatlan? 
Interaktív bírósági 
mintatárgyalás 

Az interaktív mintatárgyalás egy megtörtént 
büntetőjogi jogeset szimulálását foglalja 
magában. Az érdeklődők aktívan részt 
vehetnek a jogeset feldolgozásában, 

kipróbálhatják magukat védőként, 
ügyészként, vagy átélhetik, hogy milyen 

érzés a vádlottak padján állni. 

Mintatárgyaló 

(regisztráció a 
Diszaulában a 

kari pultnál) 

17:00, 
19:00, 
20:00 

Pörgess és nyerj! - a 
Miskolci Törvényszék 
közreműködésével 

Interaktív bírósági kvíz a Miskolci 
Törvényszék közreműködésével! 

Díszaula  17:00-22:00 

 

A kutatók világa 
hallgatói szemmel 

A Miskolci Jogi Karon már hallgatóként 
kibontakoztathatod kutatói vénád, hiszen 

részt vehetsz kutatásokban, projektekben. 
A hallgatók rövid előadásából betekintést 

nyerhetsz a tudományos munka 
szépségébe! 

A/6. ép. 22/B 
terem 

20:00-20:30 

Mentem, láttam, 
nyertem! A külföldi 
részképzések napjaink 
„kihagyhatatlan 
lehetőségei”! 

Miért érdemes Erasmus+ ösztöndíjjal 
külföldi tapasztalatot szerezni? Rövid 

élménybeszámolókból megtudhatjuk, hogy 
milyen tapasztalatokkal tértek haza a 
Miskolci Jogi Kar hallgatói a Ghenti 

Egyetemről (Belgium). 

A/6. ép. 22/B 
terem 

20:30-21:00 

 

A borsodi barnamedvék 
története egy jogász 
szemével 

A medve mint tudjuk, nem játék! 
De BORSODIKUM-e a macik lakott 

területen történő megjelenése? Szeretnéd 
tudni, hogy mit jelent egy jogász számára 
egyre gyakoribb látogatásuk? Gyere el az 
előadásra és tudj meg többet a „magyar 

medve” helyzetről! 

XIX. ea. 19:00-19:30 



Jogászként a média és 
a művészet világában 

Találkozz személyesen a Jóban Rosszban 
Csanády ügyvédjével és tudd meg, hogyan 
hasznosíthatod jogi ismereteid a művészet 
világában! Dr. Lutter Imre a versmondás 

világrekordere, előadóművész, 
drámapedagógus, producer – a Miskolci 

Jogi Kar egykori hallgatója – mesél saját és 
szintén jogász-művész barátai 

tapasztalatairól. 

XIX. ea. 18.30:19.00 

 

Game of laws - a 
Trónok Harca 
magánjogász szemével 

 

A Polgári Jogi Tanszék rendhagyó 
előadása a fantasy történetét dolgozza fel a 

magánjogi megoldások rendszerén 
keresztül olyan kérdésekre keresve a 

választ, hogy Ki is valójában Havas John? 
Hány házasság köttetett a sorozat 
évadaiban? A családi kapcsolatok 

szövevényes rendszere…  

Ki kinek a kicsodája? 

XIX. ea. 20:00-20:30 

 

 

A Facebook sötét 
bugyrai 

A rövid, interaktív előadás során a 
hallgatóság választ kaphat a közösségi 

médiát érintő legégetőbb jogi kérdésekre. 
Megvalósíthat-e jogsértést a lájkolás? 

Hogyan értékelhetőek a kommentek? Mire 
kell figyelni a fényképek posztolásakor? Az 

előadás során ilyen és ezekhez hasonló 
kérdésekre keressük a választ 

XIX. ea. 17:30-18:00 

Mi fán terem a 
kiberbűnözés? 

Interaktív előadás az Internet veszélyeiről, 
avagy hogyan ne váljunk áldozattá az 

online térben. 

XIX. ea 20:30-21:00 

 


