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Krónika 

 

Négy éve újjáalakult Szakkollégiumunk 2015-2016-ban is töretlen lendülettel és aktivitással 

folytatta tevékenységét. 2015 decemberi számunk megjelenése óta számos szakmai programon 

vettünk részt valamint több sikeres rendezvényt szerveztünk. Tagjaink munkáját több rangos 

elismeréssel és díjjal is jutalmazták. 

A 2015-201-os tanév I. félévének egyik záró programjaként Civilisztika Tagozatunk 

rendkívül érdekes és egyedülálló Fórumbeszélgetést szervezett az új Polgári Perrendtartás 

előkészítő munkálatairól és a kódex koncepciójával kapcsolatos vitás kérdésekről. A program 

meghívott vendégei voltak Győriné dr. Antók Éva (Pécsi Ítélőtábla, bíró) és dr. Király Lilla 

(PTE ÁJK, adjunktus), akik részt vettek a törvény megalkotásában. A beszélgetés vezérfonalát 

a tagozat tagjainak rövid, gondolatébresztő előadása jelentette. A rendezvény kitűnő 

lehetőséget nyújtott arra, hogy a résztvevők bepillantást nyerhessenek a kodifikáció 

folyamatába és az előadások, kérdések révén érdekes viták és párbeszédek bontakozhassanak 

ki. 

Szakkollégiumunk életében nem csupán a szakmaiság, hanem a társadalmi 

szerepvállalás is hangsúlyos szerephez jut. Ennek jegyében tagjaink decemberben részt vettek 

a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar b2 Transzdiszciplináris Szakkollégium 

és a FONA pécsi kesztyűgyártó manufaktúra által szervezett jótékonysági rendezvényen, 

csatlakozva a rászorulók és hajléktalanok javára hirdetett megmozduláshoz. Szintén a sikeres 

együttműködés és összefogás eredményeképp májusban részt vettünk Pécsi Szakkollégiumi 

Fórum által a Madarak és Fák napján szervezett faültetésen. 

2016 január és február hónapjaiban a Karon és Szakkollégiumunkban egyaránt a 

felvételik játszották a főszerepet. Tagjaink aktívan közreműködtek a PTE ÁJK Nyílt Napjának 

programjain, vetélkedővel és előadásaikkal színesítették a rendezvényt.  Szakkollégiumunk a 

tavaszi felvételi időszak alkalmából szakkollégiumi nyílt napot is szervezett, ahol minden 

tagozat bemutatkozott, valamint rövid előadások hangzottak el egy-egy tag kutatási témájáról.  

Szervezetünkben 2016 első szemeszterében számos személyi változás következett be. 

Bűnügyi Tagozatunk tagozatvezetője abszolutóriumot szerzett, így a tagozat vezetését Szabó 

Eszter Szimonettától Szabó András vette át, a tagozat mentori tisztségben pedig dr. Mészáros 

Bencét dr. Hengl Melinda váltotta fel. Civilisztika és Közjogi Tagozatunk tagozatvezetői, 
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Környei Mátyás és Havasi Bianka szintén sikeresen befejezték tanulmányaikat, így e posztokat 

január óta Bánfai Edina illetve Kis Kelemen Bence töltik be. Abszolutóriumot szerzett továbbá 

Arnold Bernadett, Balaskó Angéla és Bárány V. Fanny. Végzett tagjainknak ezúton is 

köszönjük a munkájukat és további sikereket kívánunk. Szakkollégiumunk új tagjaiként 

köszönthetjük Németh Zsófiát (Bűnügyi Tagozat), Krausz Bernadettet (Civilisztika Tagozat), 

Kühár Noémit (Elméleti-történeti Tagozat), valamint Krizsics Zoránt (Közjogi Tagozat). 

A félév számos további szakmai és kötetlen programban bővelkedett. Tagjaink 

rendszeresen részt vettek a Pécsi Szakkollégiumi Fórum rendezvényein (amelynek egyik 

kezdeményező alapítója is az ÓNSZ volt) és a PTE Doktorandusz Önkormányzat által 

szervezett Fiatal Kutatói Szeminárium programsorozaton. 

A 2016-os Jogász Napok szakmai programjainak összeállításában ismételten jelentős 

szerepet vállaltunk, változatos és érdekes rendezvényekkel vártuk a hallgatókat. A Civilisztika 

tagozat a ‘Magánjogi Tax Poker Tournament’ elnevezésű esemény keretében lehetőséget 

biztosított az adójog, illetve a magánjog iránt érdeklődök számára jogi ismereteik, valamint 

pókertudásuk összemérésére, egy rendkívül jó hangulatú verseny keretében. Bűnügyi 

Tagozatunk meghívott vendége volt Angyal Mikós, aki „Az orvosi művészet hibái” címmel 

tartott előadást. Az Elméleti-Történeti Tagozat pedig idén is megrendezte a már 

hagyományossá vált római jogi jogesetmegoldó versenyt. 

Áprilisban Elméleti-Történeti Tagozatunk Tudományos Emlékülést szervezett 

iskolateremtő jogászprofesszoraink, Óriás Nándor és Benedek Ferenc születésnek 130., illetve 

90. évfordulója alkalmából, melynek levezető elnöke dr Mohay Ágoston volt. A tanácskozást 

dr. Ádám Antal professzor emeritus nyitotta meg köszöntő szavaival, visszaemlékezve a 

professzorokkal való személyes találkozásokra, közös élményekre is. Előadást tartottak prof. 

dr. Kajtár István, dr. habil. Béli Gábor, dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina PhD, dr. Jusztinger 

János PhD, dr. habil. Pókecz Kovács Attila, dr. habil. Herger Csabáné és a tagozat tagjai 

egyaránt. A konferencia anyagából a közeljövőben kötet is készül.  

Szakkollégistáink számos hazai és nemzetközi konferencián sikeresen szerepeltek. Biró 

Zsófia, Hohmann Balázs és Kis Kelemen Bence előadást tartottak VIII. Nemzetközi és XV. 

Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencián, valamint Niklai Dominika és Hohmann 

Balázs a Tavaszi Szél Konferencián. Niklai Dominika előadást tartott továbbá a Krakkóban 

rendezett "Religion in the public space of the legal state of the 19th through 20th centuries" c. 

nemzetközi konferencián. Bánfai Edina és Róna Bence részt vettek a Freedom, Security and 

Justice – Crossing Borders c. angol nyelvű intenzív oktatási programban, amely szintén kiváló 
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lehetőséget nyújtott a szakmai ismeretek bővítéséhez és az idegen nyelvi kutatói-előadói 

képességek fejlesztéséhez. 

Tagjaink több kötetlenebb programon és versenyen is jeleskedtek. Bánfai Edina és 

Gyöngyösi Levente csapatban továbbjutott a DLA Piper által szervezett, ‘Lawyer for a day’ 

előválogatón, így novemberben Budapesten mérhetik össze tudásukat más joghallgatókkal a 

DLA Piper irodájában. Ezenfelül részt vettek a Miskolcon rendezett Országos Polgári Jogi 

Activity versenyen, ahol szintén sikeresen szerepeltek. Biró Zsófia és Krasz Péter az 

eredményes kari fordulót követően, 2016. április 22-én, Győrben részt vettek az Országos 

Munkajogi Jogesetmegoldó Versenyen. A Kar által, 2016. április 12-én szervezett Büntetőjogi 

Jogesetmegoldó Versenyen Ügyvéd kategóriában Krasz Péter III. helyezést ért el. 

Tagjaink munkáját és tanulmányi eredményeit számos ösztöndíjjal jutalmazták.  

Hohmann Balázs Óriás Nándor-díjban és Junior Templeton Fellow ösztöndíjban részesült.  

Szakkollégistáink közül Róna Bence, Hohmann Balázs, Kelemen Anna, Lovas László, Kühár 

Noémi, Németh Boróka, Niklai Dominika, Schmidt Virág, Biró Zsófia, Vajdai Anita, Bánfai 

Edina, Krausz Bernadett és Szabó András az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kiválósági 

Jogász Ösztöndíjában részesültek kiemelkedő tanulmányi, egyetemi és szakmai 

teljesítményükért. 

Tagjaink tagozati szinten és egyénileg is folyamatos kutatási tevékenységet folytatnak, 

aminek eredményeképp számos publikáció jelenik meg színvonalas szakmai lapokban és 

tanulmánykötetekben. Emellett többen aktív szerepet vállalnak a kari TDK-tagozatok 

munkájában, amelyhez egyebek mellett OTDK dolgozat készítésével járulnak hozzá. 

 

 

ÓNSZ Elnökség 


