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Aktív és piacképes állampolgár és jogász a XXI. században – egy év a Nemzeti Tehetség 

Program tükrében 

 

Kevés örömtelibb dolog van egy szervezet életében, mint amikor annak tagjai közös erővel és 

még nagyobb kitartással, szorgalommal haladnak a kitűzött cél felé. Úgy gondoljuk, hogy az 

Óriás Nándor Szakkollégium a 2018-2019-es tanévben irigylésre méltó módon haladt előre 

ennek érdekében. 

A kitűzött célunk az volt, hogy az NTP-SZKOLL-18-0013. sz. Nemzeti Tehetség 

Program pályázat keretében vállalt tevékenységeinknek maximálisan eleget tegyünk, és 

mindeközben szakmailag és emberileg egyaránt fejlődni tudjunk. A beszámolóban rövid 

összefoglalót szeretnénk adni arról, hogy milyen programok és rendezvények szervezését tette 

lehetővé a pályázat. 

Az egyéves támogatási időszak mindkét félévben egy-egy 15órás kurzussorozat 

megtartását vállalta a Szakkollégium, melynek központi eleme az volt, hogy a programban részt 

vevő hallgatók aktív állampolgárrá és a XXI. században hasznosítható gyakorlati tudással 

rendelkező piacképes jogásszá válhassanak. Ennek megfelelően az első félévben a hangsúly 

azon gyakorlati készségek elsajátítására, fejlesztésére helyeződött, amelyeket a részt vevő 

szakkollégisták a jogászképzés során csak minimális szinten érintenek. Gyakorló ügyvédek 

segítettek a keresetírás rejtelmeinek elsajátításában gyakorlati példákon keresztül, a Pécsi 

Törvényszék csoportvezető bírája, dr. Antal Gábor segítségével a bírósági ügyvitellel 

kapcsolatos kérdések kerültek megválaszolásra. Megszervezésre került egy prezentációs 

tréning, ahol a hallgatók megtudhatták hogyan kell kinéznie a prezentációnak attól függően, 

hogy ki a célcsoport, valamint, hogy célcsoporttól függetlenül mi az, aminek nem szabad 

szerepelnie benne. Lehetőség nyílt annak elsajátítására, hogy milyen elemekből épül fel egy jó 

szakmai előadás, milyen retorikai készségekkel kell rendelkeznie egy jó előadónak, valamint 

áttekintésre kerültek azok az alapok is, amelyekről egy kutatás indul, és ennek gyümölcseként 

megszülethet egy tanulmány. 

A második szemeszterben a kurzussorozat témáját a választások adták: a tavasszal 

tartott európai parlamenti választások, valamint az ősszel esedékes önkormányzat választások 
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köré szerveztük az előadásokat. A két kérdés aktualitása vitathatatlan, ezért is tartottuk 

fontosnak, hogy a résztvevő hallgatók leendő jogászként szakmaibb szempontokból is 

megismerjék ezek hátterét, kiegészítő ismereteket szerezhessenek az egyetemi képzésben 

elsajátítani szükséges tananyagon felül. A szakkollégisták a kurzusnak köszönhetően olyan 

ismertekre tettek szert a választások és a jogérvényesítés témaköréből, amelyek segítik őket a 

közügyeket értő, aktív állampolgárokká válás útján. Milyen a jelenlegi európai parlamenti 

választási rendszer, ennek tekintetében hogyan alakul a magyar szabályozás? Kik azok, akik 

ezen a választáson választójoggal rendelkeznek? Hogyan alakul a választójog kérdése a 

bírósági gyakorlat tükrében? A helyhatósági választások tekintetében mi a helyzet a választási 

rendszerekkel? Itt ki rendelkezik szavazati joggal? 

A két említett választáson kívül szó esett az alapvető jogok érvényesítésének 

lehetőségeiről Magyarországon, valamint a 2018-ban tartott országgyűlési választások 

jogalkalmazó dilemmái is górcső alá kerültek. Alapjog érvényesítése esetén kihez lehet 

fordulni? Mik a bírói alapjogvédelem tendenciái? Hogyan alakul a választás eljárásjogi 

alapelveinek tartalma? Mik tartoznak ezek funkciói közé? 

A fent felsoroltak egytől egyig érdekes kérdések, amelyekre a kurzussorozat 

előadásaiból az érdeklődő szakkollégisták kivétel nélkül válaszokat kaphattak olyan előadóktól, 

akik az adott témában szakértőnek számítanak. 

A két kurzussorozaton kívül mindkét félévben kerekasztal-beszélgetéseket, vitaesteket 

is szerveztünk, amelyre a szakkollégisták részvételén kívül is nagy érdeklődés mutatkozott. 

Talán itt kezdődik el az aktív állampolgárság: a téma iránti érdeklődéssel. A külső szakértők 

olyan jogelméleti és jogalkalmazói kérdésekre hívták fel a részvevők figyelmét, amelyek 

mellett korábban esetlegesen elsiklottak volna. Az őszi vitaest az Országgyűlési választások 

eredményeivel és ezek tapasztalatainak elemzésével foglalkozott, a tavasszal megrendezettek 

közül az első a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról, 

valamint a nemzetiségi önkormányzati választásokról-, a második pedig a 2019-es európai 

parlamenti választásokról szólt. A második szemeszterben tartott beszélgetések egyik nagy 

jelentőségeként szükséges kiemelni azt, hogy mivel mindkettőre a választásokat megelőzően 

került sor, ezáltal a részt vevők a hallottak következtében bátorítást kaphattak ahhoz, hogy 

leadják a szavazatukat – ezzel elérkeztünk az aktív állampolgárság következő lépcsőfokához is. 

Úgy gondoljuk, hogy az aktív állampolgár bizonyos részben szociálisan érzékeny is. A pályázat 

segítségével lehetőség nyílt arra, hogy a pécsi rászoruló személyek egy részének egyszeri meleg 

étkezést biztosítson a Szakkollégium. A program a Zichy Gyula Alapítvánnyal és a Sant'Egidio 

közösség pécsi szervezetével közösen került megvalósításra annak érdekében, hogy a 
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jótékonyság terén már tapasztalt szervezetek segítségével a támogatás bizonyosan 

rászorulókhoz jusson el. Ha megpróbálunk jobbak lenni, mint vagyunk, akkor körülöttünk is 

minden jobbá válik. 

A program részét képezte egy határon túli magyar szakkollégiummal való kooperáció 

is. Meglévő kapcsolatunk erősítéseként a kolozsvári Mikó Imre Szakkollégiumhoz szerveztünk 

egy pár napos kirándulást, ahol nagy hangsúly helyeződött a közösségépítésre is a szakmai 

beszélgetések mellett: közös sütés-főzés keretében a tagok jobban megismerhették egymást és 

a szakkollégiumok sajátosságait. Az út során nem kizárólag velük, hanem a frissen alakult, 

szintén kolozsvári magyar szakkollégiummal, a Collegium Iuridicummal is sikerült felvenni a 

kapcsolatot. A jövőben mindkét szervezettel tervezzük az együttműködés folytatását a határon 

átnyúló tudományos együttműködések jegyében. 

A szakmai nyilvánosság biztosításának érdekében a pályázat segítségével lehetőség 

nyílt arra, hogy a szakkollégium új weboldalt készíttessen, amely igazodva a kor igényeihez 

alkalmas arra, hogy megfelelően tájékoztassa mind a tagjainkat, mind pedig a többi hallgatót, 

valamint megfelelő feladatot biztosít ahhoz, hogy online jogi szakfolyóiratunk, a Scriptura 

megjelenését biztosítani tudjuk. 

Összességében elmondható, hogy nagyon aktív félévet tudhatunk a hátunk mögött. Az 

elnyert NTP pályázat megteremtette a lehetőséget ahhoz, hogy szakmai tartalmakra épülő 

rendezvényekkel tovább színesítsük a hallgatói életet és hozzájárult ahhoz, hogy 

szakkollégistáink biztos alapot kapjanak a tanulmányaik folytatásához. 

  


