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Szabó Tibor Zsombor: 

Német Jogi Centrumot alapítottak Győrött 
 

 

Kora tavasszal tartották Győrött a Német Jogi Centrum ünnepélyes megnyitóját. Az 

azóta eltelt időszak a készület és munka jegyében telt, hogy az érdeklődő hallgatók 

előtt szeptemberben kitárulhasson a Centrum kapuja. A kezdetekről és a reményteli 

tervekről Deli Gergellyel, a Német Jogi Centrum vezetőjével beszélgettem. 

 

 
 

Láttam a Német Jogi Centrum meghívóját, amelyet több fórumra eljuttattatok. 

Neves személyiségek voltak a meghívottak listáján, és azt is észrevettem, hogy te 

vagy a Német Jogi Centrum vezetője. Mit kell elképzelni a Német Jogi Centrum 

alatt? Mi volt az oka a létrehozásának? Mik a terveid ezzel az intézménnyel? 

Beszéljünk a kezdetekről. 

 

Igazából az a furcsa, hogy eddig nem volt német jogi centrum Győrben, hiszen Győrnek 

mint városnak és az egész régiónak az élete nagyon szervesen kapcsolódik azokhoz az 

elsősorban német és osztrák tulajdonú cégekhez, amelyek ott működnek. Ezek a cégek és 

vállalkozások teszik Győrt a legdinamikusabban fejlődő és leggazdagabb várossá a 

főváros után. Erre tekintettel inkább meglepő, hogy eddig nem volt olyan képzési 

centrum a városban, ahol német jogi szaknyelvet és német illetve osztrák bevezető jogi 

ismereteket lehetett volna elsajátítani. Ezen igény miatt hoztuk létre ezt a képzési 

centrumot, illetve azért is, mert korábban a győri jogi karon nem volt idegennyelvű 

képzési központ és ezt a hiányt is pótolni szerettük volna. 

 

Mennyire kapcsolódik a centrum a győri jogi karhoz? Egy nappali képzésbe 

illeszkedő képzésről van szó vagy inkább délutáni órákról? 
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Egy kiegészítő képzést kell elképzelnünk, ami a győri Széchenyi István Egyetem Deák 

Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán működik, az egyetem szenátusa hozta létre, illetve 

hagyta jóvá a létrehozását, tehát ebből a szempontból nézve egyetemi szintre tagozódik 

be. A centrum vezetője a rektornak és a kancellárnak tartozik beszámolási 

kötelezettséggel, de beszámolóit első szinten mindig a kari vezetőség véleményezi. Nem 

önálló jogi személy, nem minősül önálló oktatási egységnek, speciális, új kategóriát 

képez. A Német Jogi Centrum mellett még szlovák jogi centrum jött létre Győrben. Nem 

csak jogász, hanem minden egyéb érdeklődő hallgató is részt vehet a képzésekben az 

egyetem bármelyik karáról, sőt külsősök is regisztrálhatnak. Szelekció nélkül fogadjuk a 

jogászi hivatásrendek aktív tagjait, ügyvédeket, ügyészeket, bírákat, közjegyzőket is 

Győrből és környékéről, akik az ezt igazoló okmányaik felmutatásával beiratkozhatnak a 

képzésekre és látogathatják az órákat. A többi győri polgár jelentkezését sajátos 

feltételekhez kötjük, egy rövid motivációs levél után döntjük el, hogy részt vehetnek a 

képzésben vagy nem. 

 

Mit értesz a kiegészítő képzés alatt? 

A kiegészítő képzés azt jelenti, hogy az órák pénteken és szombaton blokk-szerűen 

kerülnek megrendezésre, nem feltétlenül heti rendszerességgel. Nagyjából egy hónapra 

két-három képzési alkalom jut majd. A képzésnek saját kredit-rendszere van és saját 

elektronikus oktatási környezete is fejlesztés alatt áll, amin a beiratkozást, a 

kurzusfelvételt, a teljesítéseket lehet elvégezni, tehát nem csatlakozik a hivatalos Neptun-

rendszerhez és csak a jogász nappali tagozatos hallgatók esetében valósul meg, hogy 

egyes órák teljesítése mind a kar által, mind a Centrum által is elismert kreditponttal jár. 

A Centrum maga alakította ki a képzési struktúráját, saját képzési követelményekkel bír, 

és a kétéves képzés végén kétnyelvű igazolást állít ki a képzés abszolválásáról. 

 

Mikor kezdődik a tanév? 

Szeptember 19-ével kezdődik a Centrumunk első tanéve. Azért később, mint az általános 

jogász képzés, mert azt szeretnénk, hogy mindenki már azután tudjon jelentkezni, hogy 

látja az alapképzésének a terheit, illetve hogy szeptember végéig a külsős érdeklődőket is 

meg tudjuk szólítani a nyári pihenés után. 

 

Milyen források állnak rendelkezésre a Centrum megindításához? 

Szponzori és pályázati forrásokból él kizárólag a Centrum, amely teljes függetlenséget és 

szellemi szabadságot biztosít számunkra. Jelenleg az első két év finanszírozása 

megoldott. Egyrészt az Igazságügyi Minisztérium egyik pályázata segít bennünket, illetve 

támogat bennünket az Europäische Stiftung nevű német alapítvány is. Az anyagi 

támogatók mellett természetben, önkéntes társadalmi munkával támogatnak bennünket a 

győri AUDI jogi osztályának munkatársai is, mert ők ingyen oktatnak majd egy kurzust a 

Centrumban. 

 

Említetted az oktatási struktúrát, mit fogtok konkrétan oktatni? Milyen oktatási 

blokkok látszanak körvonalazódni? 

A képzés három pillérre épül. Az egyik a német jogi szaknyelv. Ennek a blokknak a 

vezetője dr. Mirk Mária. A következő a Bevezető jogi stúdiumok a német, illetve osztrák 

jogba, amely akadémiai rendszerű oktatást jelent, tehát szemináriumok keretében történik 
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majd az oktatás. A harmadik pillér keretében pedig minden félévben két-három 

alkalommal külföldi gyakorló jogászok előadásaira várjuk majd az érdeklődőket. A most 

elmondottak a képzés formai elemeire vonatkoznak. A képzés tárgya pedig egy kicsit 

más. Az oktatás tárgya elsősorban német jogi szaknyelv, német és osztrák jogi 

alapismeretek, illetve magyar jog németül, amely azért is fontos, mivel kevésbé szokták 

oktatni. Ennek során olyan jogi ismereteket oktat majd az AUDI, amelyekkel egy magyar 

jogász a mindennapokban reálisan találkozik. Ez lesz az ún. Audi Jogi Szeminárium, 

Audi Rechtsseminar. 

 

Költségtérítéses képzésről beszélünk? 

Képzésünk ingyenes! Elképzelhetőnek tartom, hogy a városbéli érdeklődőktől kauciót 

fogunk kérni, amely az órák 80%-ának látogatása vagy bizonyos számú megszerzett 

kreditpont után visszajár majd az év végén. Ezzel próbáljuk motiválni az érdeklődőket, 

hogy ne csak elkezdjék, de be is fejezzék a képzést. 

 

Mikor elkezdted a centrum felépítését, milyen ideák mozgattak, mik voltak a hosszú 

távú célok? Milyen előnyei származnak majd abból a magyar jogászképzésnek, 

hogy Győrben létrejön a Német Jogi Centrum? Van olyan elképzelésed, miszerint 

akár Budapestről is legyenek, akik elutaznak Győrbe azért, hogy meghallgassák a 

Centrum által szervezett előadásokat? Úgy gondolod, hogy kisugárzó hatása lesz a 

centrum létrejöttének az egész országra akár vagy megmarad lokális jellegű 

kezdeményezésnek Győrben? 

Azt gondolom, hogy a Centrum a helyi igények kielégítését szolgálja. Nem tartom 

elképzelhetetlennek, hogy alkalmi jelleggel a fővárosból is legyenek érdeklődők, de azt 

nem tartom reálisnak, hogy a képzésben folyamatosan részt vegyenek. Lesz egy-két 

olyan külföldi előadó, aki miatt érdemes lesz eljönni hozzánk a fővárosból is. Elsősorban 

azt várom a Centrum megalapításától, hogy a győri jogászi elit németül értő részét fogja 

szervesebb közösségbe kovácsolni. 

 

Visszatérve az oktatási blokkokra, azt veszem ki a szavaidból, hogy példának okáért 

közjogot alapvetően nem fogtok tanítani, tehát abszolút a piaci, gazdasági életre 

fókuszálva a gazdasági jognak a terminológiáját lehet majd elsajátítani. 

Nem teljesen. Az iskola-rendszerű képzésben áttekintjük a legfontosabb jogágakat. 

Ugyan a meghívottak – mint már említettem – gyakorló jogászok lesznek, és valóban 

többnyire nem közjogászok. Nem elképzelhetetlen, hogy valakit az akadémiai életből 

hívunk meg, és akkor az előadása bármilyen témájú lehet. Mindezekre tekintettel 

mondhatom, hogy nem zárjuk ki teljesen a közjogot. Az iskolai rendszerű képzésben 

fontos helyet kap a közjog is, tehát a hallgatók például el fogják tudni sajátítani a német 

alkotmányjog szakkifejezéseit is, fognak találkozni német alkotmánybírósági 

határozatokkal. 

 

Mit mondanál most egy a Német Jogi Centrumba felvételizni szándékozó 

hallgatónak, miért érdemes tanulni a Centrumban? 

A Német Jogi Centrum egy elitképzés, több okból is. Egyrészt azért, mert szűkíti a 

részvételt, hogy a német nyelvnek egy bizonyos fokú ismeretére szükség van, másrészt 

hogy kisszámú képzési csoportokban fog megvalósulni az oktatás. A képzés továbbá 
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plusz aktivitást jelent majd minden résztvevő számára, tehát munkavállalók munka 

mellett, míg a hallgatók az alapképzésük mellett végezhetik majd. Ezen három okból 

mindenképpen elitképzésről beszélünk. Így hívószavam az lenne, hogy aki ki akar tűnni a 

jogászok szürke tömegéből, annak a győri Német Jogi Centrum képzésében kell részt 

vennie. 

 


