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Krónika 

Az Óriás Nándor Szakkollégium a 2018/2019-es tanév tavaszi szemeszterét is igyekezett minél 

több szakmai és közéleti programmal megtölteni. 

A tavaszi felvételi eljárásunk során számos új taggal bővültek a tagozatok. Ez volt az első olyan 

időszak, amikor az érdeklődők már az új Felvételi Szabályzat alapján adhatták be a 

jelentkezésüket. A Bűnügyi Tagozatba Rengel Dóra, a Közjogi Tagozatba Kappel Gergely, 

Puskás Tamás és Lukács Viktória, az Elméleti-történeti Tagozatba pedig Simon Soma és Móczi 

Korina nyertek felvételt.  

Tavasszal mind a Kar, mind pedig a Szakkollégistáink számára az egyik legjelentősebb és 

legtöbb embert érintő esemény a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia volt, 

amelynek ebben az évben a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem adott otthont.  

Szakkollégistáink közül Bárdos Kata, Békési Gábor, Breszkovics Botond, D. Horváth 

Vanessza, Kiss Fanny Gréta, Molnár Bálint, Molnár Kata, Nagy Katalin, Riba Eszter Krisztina, 

Rónia Veronika, Suhajda Máté, Szijártó István, valamint Udvardy Péter dolgozattal indultak a 

versenyen, Móczi Korina és Nezdei Mirabella Kitti pedig opponensként képviselték a 

Szakkollégiumot. A részvételi arány mellett az eredmények tekintetében is kiemelkedtünk: első 

helyezést ért el Suhajda Máté (Magyar állam- és jogtörténet I. tagozat) második helyezett lett 

Rónai Veronika (Büntetés-végrehajtás jogi és kriminológiai tagozat), Békési Gábor (Magyar 

állam- és jogtörténet II. tagozat), Breszkovics Botond (Polgári jog II. tagozat), valamint Kiss 

Fanny Gréta (Büntető eljárásjogi és kriminalisztikai tagozat) pedig harmadik helyezést értek 

el. Önálló különdíjban részesült Szijártó István (Nemzetközi jog II. tagozat), aki a Honvédelmi 

Minisztérium Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes államtitkárának különdíját kapta, 

valamint Bárdos Kata (Polgári jog I. tagozat), aki a Vodafone Magyarország Alapítvány 

különdíjában részesült. Nezdei Mirabella Kitti a legjobb opponensnek járó különdíjat kapta a 

Nemzetközi jog II. tagozatban. 

Az OTDK mellett e félév programjait is alapjaiban meghatározta az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által kiírt „A hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása” 

pályázaton projektünk megvalósítása. A Nemzeti Tehetség Program (NTP) támogatásával 

megvalósuló „Aktív és piacképes állampolgár és jogász a XXI. században” c. projektnek 

köszönhetően a szakkollégisták minden hónapban legalább egyszer különböző kurzusokon 

vettek részt, amik nagymértékben elősegítették a szakmai fejlődést és. Az európai és az 

önkormányzati választásokra kihegyezett programsorozat keretében előadást tartott többek 

között dr. Mohay Ágoston, dr. Kis Kelemen Bence, dr. Cseporán Zsolt, illetve dr. Mészáros 
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Gábor is. A pályázat keretein belül a szakkollégisták két kerekasztal-beszélgetésen vehettek 

részt, aminek témáját szintén ezek választások képezték. A téma kapcsán saját 

tanulmánykötetünk jelent meg „A választások egyes jogi kérdései” címmel, amelyben a 

szakkollégisták által írt tanulmányok a választások arányossági kérdéseitől, a 

büntetésvégrehajtási intézetekben történő választójog gyakorlásán át egészen a párt- és 

kampányfinanszírozás egyes kérdésiig számos témakört fednek le. 

Szintén a pályázat támogatásnak köszönhetően 2019. május 3-5. között a Szakkollégium 

tagjai Kolozsvárra utaztak, hogy részt vegyenek a kolozsvári Mikó Imre Jog- és 

Közgazdaságtudományi Szakkollégiummal közösen szervezett különböző szakmai 

programokon. A szakkollégiumok kölcsönös bemutatása mellett a hallgatók vitaestet 

szerveztek, valamint különböző interaktív előadásokat tartottak.   

Áprilisban a PTE ÁJK „Jogász Napokon” az ÓNSz számos szakmai programmal vett 

részt, a tagozatok külön programokkal is készültek. Az Elméleti-történeti Tagozat a Római Jogi 

Tanszékkel közösen római jogi jogesetmegoldó versenyt, a Bűnügyi Tagozat bűnügyi kvízt, 

valamint perszimulációt, a Civilisztika Tagozat a Polgári Jogi Tanszék segítségével polgári jogi 

jogesetmegoldó versenyt és „Civiliszikai Activityt” szervezett. A rendezvényen szokásaihoz 

híven kiemelkedő sikert aratott az ikonikus filmek, sorozatok jogász szemmel 

programsorozatunk keretében tartott „Marvel Univerzum – Jogász szemmel” c. előadás. Fuchs 

Vivien büntetőjogi, dr. Mohay Ágoston és Puskás Tamás pedig nemzetközi jogi szempontból 

közelítették meg a Marvel világában felmerülő jogi kérdéseket.  

2017 elején a Pécsi Törvényszék és az Óriás Nándor Szakkollégium között létrejött 

együttműködési megállapodás keretében évente különböző szakmai programok kerülnek 

megrendezésre. Ebben a félévben a Közjogi Tagozat és a Törvényszék szervezésében „A 

közigazgatási bírósági reform” címmel kerekasztal-beszélgetés került megrendezésre, amely 

során az érdeklődők választ kaphattak a rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekre a 

meghívott bírósági titkároktól. 

A kiemelkedő tanulmányi, közösségi és kutatómunka eredményeként tagjaink számos 

ösztöndíjat nyertek el. Minden tagunk részesült az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti 

Kiválósági/Tanulmányi Jogászösztöndíjában, többen pedig az Intézményi, Szakmai és 

Tudományos Ösztöndíjat is elnyerték. Békési Gábor, Suhajda Máté és Szijártó István 

Kriszbacher Ildikó ösztöndíjjal is büszkélkedhet. A Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem Jogi intézete által májusban szervezett polgári- és büntetőjogi 

jogesetmegoldó versenyen Kutnyánszky Luca, Szijártó István és Fuchs Vivien a büntetőjogi 
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csapat tagjaként vett részt, Nagy Bíborka Rebeka, Iglódi Viktória és Pozsárkó András pedig a 

polgári jogi csapat tagjaként a harmadik helyet szerezték meg.  

A Szakkollégium több tagja részt vett a márciusban Opatijában megrendezett 

„INSPIRED – Innovative Solutions for Practicality and Impact in Refugee and Migration 

Oriented Education” elnevezésű intenzív oktatási programban, ahol a migráció, a menekültjog 

és a szervezett bűnözés területéről hallgathattak előadásokat, a program végére pedig 

tanulmányt készítettek egy ezekhez kapcsolódó témában. Több tagunk írását kiválasztotta a 

szerkesztőbizottság a készülő tanulmánykötetbe. 

Szijártó István és Nezdei Mirabella Kitti február 4-9-e között Nairobiban vettek rész a 

15th International Students Seminar nemzetközi konferencián, ahol a választásokkal 

kapcsolatosan tartottak angol nyelvű előadásokat. 

A Karról elsőként a Jean-Pictet Competition elnevezésű humanitárius nemzetközi jogi 

perbeszédverseny második nemzetközi fordulójába jutott Schubert Bálint, Szijártó István és 

Nezdei Mirabella Kitti. A versenyt Franciaországban rendezték meg 2019. március 30-a és 

április 6-a között, a csapatoknak egy fiktív világban lezajlódó események alapján különböző 

szerepekbe helyezkedve kellett más és más álláspontokat képviselniük az egy hetes verseny 

során. 

Május 9-én Budapesten rendezték meg a XI. Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó 

Verseny döntőjét, ahol Nezdei Mirabella Kitti a harmadik, Kappel Gergely pedig az ötödik 

helyet szerezte meg. 

Szakkollégistáink többsége demonstrátori tevékenységet lát el a kar valamely tanszékén, 

valamint aktív résztvevői a diákköröknek. A tudományos kutatómunka eredményeit tagjaink 

rendszeresen bemutatják hazai és nemzetközi konferenciákon, illetve folyamatosan publikálják 

tanulmánykötetekben és országos szakfolyóiratokban. 

 

ÓNSz Elnökség 


