
 

 

 

 

 

 

 

 

A JOGI NÉPRAJZ ÉS A JOGI KULTÚRTÖRTÉNET ÚJ FORRÁSAI 
JOGI KULTÚRTÖRTÉNETI ÉS JOGI NÉPRAJZI INTERDISZCIPLINÁRIS NEMZETKÖZI 

KONFERENCIA 
Szekszárd, 2017. szeptember 28-29. 

(2. körlevél) 
 

 

  

Tisztelt Előadó, Kedves Kutatócsoport Tag! Kedves Barátaink! 

 

Örömmel fogadtuk jelentkezését a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi 
Kutatócsoport és a „A jogtörténeti kutatások új forrásai: jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi 
digitális adattár (DDFL)” témában megvalósult OTKA-kutatás (109191 K) Szekszárdon 
2017. szeptember 28-29-én szervezett A jogi néprajz és a jogi kultúrtörténet új forrásai jogi 
kultúrtörténeti és jogi néprajzi interdiszciplináris nemzetközi konferenciára.  
 
Az alábbiakban néhány fontos információt szeretnénk megosztani a konferencia 
programjával kapcsolatban. 
 
Kérjük, hogy a tájékoztató elolvasását követően a mellékelt regisztrációs lapot kitöltve 
szíveskedjen visszaküldeni 2017. szeptember 8-ig a jogineprajz@igyk.pte.hu e-mail 
címre! 
 
Időpont:  
Két napos konferenciánk szeptember 28-án (csütörtökön) 10:00 órakor veszi kezdetét és 
szeptember 29-én (pénteken) 16:00 órakor kívánjuk befejezni. 
 
Helyszín: PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (korábban Illyés 
Gyula Kar) Szekszárd, Rákóczi utca 1., fsz. 52. sz. konferenciaterem. 
 

A helyszín megközelítése 

Tömegközlekedéssel érkezők:  
A konferencia helyszíne a vasútállomástól és a buszpályaudvartól legegyszerűbben 
gyalogosan 10 perc sétával érhető el a Séd patak partján. 
Gépkocsival: 
GPS-koordináta: 46.35253, 18.70423 
Parkolás: Térítésmentesen a Kar parkolójában (amely a Mátyás király utcából közelíthető 
meg). 
 
Szállás: 
A konferencia előadói számára kedvezményes szálláslehetőséget biztosítunk szeptember 
28-án este a konferencia helyszínétől 50 méterre található PTE KPVK Kollégium két ágyas 
vendégszobáiban, amennyiben az erre vonatkozó igényüket a melléklet regisztrációs lapon 
előzetesen jelzik (visszaküldési határidő szeptember 8.). 

mailto:jogineprajz@igyk.pte.hu
https://www.google.hu/maps/dir/Szeksz%C3%A1rd+Vas%C3%BAt%C3%A1llom%C3%A1s%E2%80%8E,+Szeksz%C3%A1rd,+7100/R%C3%A1k%C3%B3czi+utca+1,+Szeksz%C3%A1rd,+7100/@46.3511136,18.7083904,17z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4742ee72949e6615:0xa5620abf94f9107b!2m2!1d18.712464!2d46.34938!1m5!1m1!1s0x4742ee755ae554f7:0x4cc5fcfab27d17af!2m2!1d18.702429!2d46.351667!3e2
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14J1PpHqkdrMWpO8uCq6cGOGco4U&ll=46.352533683699974%2C18.704239700000016&z=18
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zOMxvEEWcAxs.k2su68IVTLXA


 

 

 

 

 

 

 
 
További önköltséges szálláslehetőségek egyéni foglalással: booking.com 
 
Étkezés: 
A konferencia helyszínén a büfé ingyenes, az étteremben az ebéd lehetősége biztosított 
(napi menü: 1050 Ft, heti ajánlat 950 Ft egytálétel). 

A konferencia előadói számára szeptember 28-án (csütörtökön) az esti programhoz 
kapcsolódóan közös vacsorát és borkóstolást szervezünk. Ezért kérjük, hogy az esti 
programon való részvételüket a melléklet regisztrációs lapon előzetesen jelezzék 
(visszaküldési határidő szeptember 8.)! 

 
Előzetes programterv: 
A konferenciateremben a max. 20 perces előadásokhoz a projektorhasználat lehetőségét 
biztosítjuk (dialéptetővel). 

A végleges meghívót szeptember 18-án (hétfőn) küldjük ki a konferencia résztvevőknek, 
illetve közzétesszük a Kutatócsoport honlapján (www.jogineprajz.hu). 

 

Programterv 

2017. szeptember 28. CSÜTÖRTÖK 
 
Konferencia megnyitó, köszöntők 
10.00 -10.30 
 
Plenáris ülés 
10.30-13.00 
 
13.00-14.00 Ebédszünet 
  
Szekció ülések 
I. Szekció 
14.00-16.15 
 
16.15-16.30 Kávészünet 
 
II. Szekció 
16.30-18.05 
 
19.00 Vacsora, borkóstoló 
 
 
 
 
  

http://www.jogineprajz.hu/


 

 

 

 

 

 

 
 
 

2017. szeptember 29. PÉNTEK 
III. Szekció 
9.00- 11.00 
 
11.15-11.30 Kávészünet 
  
IV. Szekció                                                           
11.30- 13.05 
 
13.05-14.00 Ebédszünet 
 
V. Szekció 
14.00-16.30 
  
16.30 A konferencia zárása 
 
 
A személyes találkozásig is a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi 
Kutatócsoport nevében szívélyes üdvözlettel: 
 

Szekszárd-Budapest, 2017. augusztus 29. 

 

Dr. Nagy Janka Teodóra                                               Dr. Mezey Barna 

            elnök                                                                       társelnök 

 

 

                                                         Szabó Ernő  

                                               tudományos asszisztens  

 

 

 

 

 

 

 


