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KÖZLEKEDÉS 
 

A konferencia helyszínét tömegközlekedéssel legegyszerűbben a Széll Kálmán térről (Moszkva tér-
ről) érheti el a 16-os ún. Vár-busszal. A buszról célszerű a „Kapisztrán tér” megállóban leszállni. 
(Figyelem! A néhány napja változott közlekedési rendben a Széll Kálmán tér / Moszkva tér felől ér-
kező busz megállója kb. 40 méterrel feljebb került. ) – Gépkocsi parkoló a Várnegyed bejárata előtt, 
a Táncsics-szobornál jobbra fordulva található, bár meglehetősen drága és időhatárhoz kötött; ezért a 
gépkocsit javasoljuk távolabbi parkolóban hagyni.  
 

REGISZTRÁCIÓ 
Érkezés: Az Országház u. 30. alatti épület portáján kérjük jelezni, hogy az érkezés célja a konferen-
cián való részvétel. 

Kérjük, érkezéskor regisztráljon a Jakobinus terem előterében, 8.30-kor.  
Ha később érkezik, regisztráció ugyanott. 

A Jakobinus terem megközelíthető: a portánál tovább az udvarra, az udvaron sréhen jobbra, bejárat  
2. ajtón [az 1. ajtó: Büfé], az épületszárny hosszának ¾-e táján. 

 

HELYSZÍNEK 
 

A plenáris előadásokra a Jakobinus teremben kerül sor  

A szekciók a következő helyszíneken üléseznek: 

1. Alkotmányelmélet – JTI Tárgyaló (az MTA TK Jogtudományi Intézetében) 
Megközelíthető: a portánál az épületbe az utcáról belépve jobbra, majd: lifttel: 2. emelet, az-
tán: a folyósóra belépve balra, pár méterrel odébb a folyosó jobb oldaláról nyílik. 

2. Nemzetközi jog, európai integráció – Jakobinus terem 
Megközelíthető: a portánál tovább az udvarra, az udvaron sréhen jobbra, bejárat 2. ajtón [az 1. 
ajtó: Büfé], az épületszárny hosszának ¾-e táján. 

3. Politikaelmélet, jog és gazdaságelmélet – PTI tárgyaló (az MTA TK Politikatudo-
mányi Intézetében) Megközelíthető: a portánál tovább az udvarra, az udvaron sréhen balra, az 
épületszárny kb. felénél a MTA TK Politikatudományi Intézet bejárata, ott belépve a lépcsőn át 
az 1. emeletre; PTI tárgyaló: 119. terem. 

4. Szuverenitás-elméletek – Pepita terem (az MTA TK Szociológiai Intézetében)  
Megközelíthető: a portánál tovább az udvarra, majd rögtön balra fordulva, áthaladva egy átjá-
rón, egy másik épületudvarba jutunk. Ott az udvar szembenső épületszárnyán, kb. az épület 
közepén, egy sarok-kiszögellés mögött: Szociológiai Intézet. Az ajtón belépve a lépcsőkön át 
(2. em.) érhető el a Pepita terem.      

5. Speciális kérdések – Szociológiai tárgyaló (az MTA TK Szociológiai Intézetében) 
Megközelíthető: a portánál tovább az udvarra, majd rögtön balra fordulva, áthaladva egy átjá-
rón, egy másik épületudvarba jutunk. Ott (jobbra: „telefonmúzeum”) az udvar kb. szembenső 
sarkában egy kapuszerű bejárat látható, ezen belépve fel az emeletre, majd: Hegedűs terem 
(Szociológiai tárgyaló) I. em. 31. 

Kérjük, hogy a szekcióülések termét elhagyva gondoskodjanak az ott hagyott értékek védelméről. 
Ennek legjobb módja, ha a szekciók vezetőjével és a diák-segítővel megállapodnak a terem zárásá-
ról.  
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TÁJÉKOZÓDÁS 
A porta utáni hirdetőtáblán házilagosan készült térképeket talál az egyes szekciók megköze-
líthetőségéről. Feliratokat igyekszünk másutt is elhelyezni. 

 
CATERING 

Az egyes szekciók termében ásványvizet és pogácsát, a kávészünet idejére kávét biztosí-
tunk. – Ebédelni a Fortuna Önkiszolgáló Étteremben lehet. Címe: Budapest, I. Hess András 
tér 4.  
 
Az előadók számára a regisztrációkor egy 2.000.- Ft. értékű voucher-t biztosítunk, ami a  
konferencia napján, 12.00 és 13.30 között a Fortuna Önkiszolgáló Étteremben a’la carte 
módon használható fel. A voucher-t a pénztárosnak kell leadni (aki alacsonyabb összeg ese-
tén természetesen nem ad vissza készpénzt.) Az árak az adott helyen változóak, de az ösz-
szeg a tapasztalatok szerint egy szokásos ebédre elégséges; a 2.000.- Ft feletti fogyasztást 
mindenkinek magának kell fizetnie. 
 
A Fortuna Önkiszolgáló Étterem megközelíthető: az MTA TK épületéből az utcára kilépve jobbra 
kell fordulni, majd kb. 120 méter séta után balra következik: Fortuna köz. Ezen átsétálva az utca má-
sik végén, a saroknál jobbra: Fortuna utca és Hess András tér. Bejárat a régi Fortuna Étterem mellett, 
a kapu alatt az „Önkiszolgáló Étterem” felirat melletti ajtón, majd: 1. emelet. 

 
INFORMÁCIÓ 

Amennyiben eltéved, elkésik vagy más problémája lesz, a konferencia napján ezt a követ-
kező telefonszámon jelezheti: xxx-xxx (Argyelán Lászlóné, MTA TK JTI), xxx-xxx (Ta-
kács Péter), xxx-xxx (Takács Sára). 

 
 

PUBLIKÁCIÓ 
Az előadások szerkesztett változatának közzétételével kapcsolatban a korábbi információkhoz képest 
semmi nem változott. A szerkesztett szövegeket nemcsak konferencia-kötetben, hanem digitálisan is 
megjelentetjük. A hagyományos könyvkiadónál megjelentetni tervezett papír-alapú kötetben, a 
résztvevők nagy száma miatt (s persze feltéve, hogy minden résztvevő közölni kívánja előadását), 
sajnos korlátozni kell majd a terjedelmet, az elektronikus kiadványban azonban nem lesz terjedelmi 
korlát. A két publikációnak nem kell feltétlenül és minden részletében egyeznie.  
 
Az elektronikus közlésre az MTA Law Working Papers című kiadványban (ISSN 2064-
4515) (http://jog.tk.mta.hu), kerül majd sor. Kérjük, hogy ehhez a kéziratok leadására a 
Felhívásban megjelölt határidőt (2014. május 1.) tekintse irányadónak – azzal, hogy az 
MTA Law Working Papers szerkesztősége rugalmasan és folyamatosan, akár a nyár végéig 
is fogad közölni kívánt anyagokat.  
 
A kötetbe szánt, rövidebb terjedelmű, papír-alapon megjelenő írások leadási határideje 
2014. augusztus 20. Ez a határidő nem változik és nem kezelhető rugalmasan. A szövege-
ket (1) papírra nyomtatva és (2) elektronikusan is várjuk. A papírra nyomtatott változatot a 
következő postacímre kérjük elküldeni: Takács Péter, Széchenyi István Egyetem, Deák Fe-
renc Állam- és Jogtudományi Kar, Jogelméleti Tanszék, 9026 Győr, Áldozat u. 12.; az 
elektronikus változatot pedig a szervezéshez használt mindhárom e-mail-címre. 

 
Amennyiben kérdése vagy javaslata van, kérjük, jelezze azt (lehetőleg a szervezéshez használt 
mindhárom e-mail-címen: takacs.peter@sze.hu, jakab.andras@tk.mta.hu, másolatban: 
takacs.sa@gmail.com). Köszönjük együttműködését és részvételüket.  

 
 

Jakab András           Takács Péter 
 


