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Előszó a hallgatói különszámhoz

Az Opten Informatikai Kft. és a Jogesetek Magyarázata folyóirat (JeMa) szerkesztősége 
immáron másodszor hirdetett pályázatot joghallgatók számára jogeset-magyarázat 
írására a következő témakörökben: 1. alkotmányjog, 2. büntetőjog, 3. közigazgatási 
jog, 4. magánjog és munkajog, 5. luxembourgi joggyakorlat, 6. strasbourgi joggya-
korlat. A tanulmányoknak meg kellett felelniük a JeMa formai és tartalmi követelmé-
nyeinek. A szerkesztőség nagy örömére számos kiváló pályamunka érkezett, amelyek 
közül a legjobbakat egy hallgatói – kereskedelmi forgalomba nem kerülő – külön-
szám keretében (a lektori vélemények bedolgozása után) most megjelentetünk.

Az Opten Kft. jóvoltából az itt publikált írások szerzői tanulmányaik végéig Optijus 
szolgáltatást és JeMa előfizetést nyertek, az első három helyezett pedig táblagépet, 
notebookot, tablet PC-t, illetve TV-monitort kapott. A szerkesztőség által megállapí-
tott helyezések a következők voltak:

1. helyezés Gál Andor
2. helyezés Szántó Krisztina
3. helyezés Tőzsér Tamás
4. helyezés Nagy Alexandra
5. helyezés Maksó Bianka
6. helyezés Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr
7-9. helyezés Bozsó Ildikó
7-9. helyezés Guzi Zsuzsanna
7-9. helyezés Granyák Lívia
10. helyezés Szakács Tünde

A pályázatot 2012-ben is azzal a reménnyel írtuk ki, hogy a magyar jogi gondolkodás-
ban a jogászi érvelés (és érveléskritika) szerepét növelhetjük, színvonalát javíthatjuk. 
Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy a felnövő jogászgeneráció, vagyis a joghallga-
tók ezzel a típusú gondolkodásmóddal megismerkedjenek, e téren próbára tegyék 
magukat. Elemi fontosságú annak belátása, hogy a jogszabályok szövegéből számos 
különféle értelmezés következhet, amelyekből választani kell. Ez a választás a jogal-
kalmazó felelőssége, aki a választást jogi érvekkel meg kell, hogy indokolja. A jogi ér-
vek pedig nem egyszerűen a „rossz érv” vagy „jó érv” kategóriájába tartoznak, hanem 
egyesek közülük igen meggyőzőek, míg mások kevésbé. Ha a jog ilyen természeté-
nek ismerete elterjedne és elfogadást nyerne a hazai jogászság körében, akkor a bírói 
ítéletek érvelési színvonala, és ennek folytán vélhetően tartalmi színvonala és társa-
dalmi elfogadottsága is javulhatna. Ez pedig minden hazai jogász, sőt az egész or-
szág közös érdeke.

Jakab András és Szomora Zsolt főszerkesztők




