Krónika
Az Óriás Nándor Szakkollégium a 2019/2020-as tanév őszi szemeszterét is igyekezett minél
több szakmai és közéleti programmal megtölteni.
Az őszi felvételi eljárásunk során két új taggal bővült a Szakkollégium, a Civilisztika
Tagozatba Martin Márton, a Bűnügyi Tagozatba pedig Auer Gréta nyert felvételt. Több tagunk
is az abszolutórium megszerzése előtt áll, név szerint Bárdos Kata, Békési Gábor, Breszkovics
Botond, Budai András, Iglódi Viktória, Fuchs Vivien, Molnár Kata, Nagy Bíborka Rebeka,
Nezdei Mirabell, Rónai Veronika és Szijártó István. Mivel Békési Gábor és Nezdei Mirabella,
a Szakkollégium eddigi két hallgatói alelnöke is tanulmányai végéhez közeledik, ezért új
alelnököket választott a Szakkollégium Közgyűlése Pozsárkó András és Kappel Gergely
személyében. Ugyanezen okokból több tagozatban is tagozatvezető váltás történt, az ElméletiTörténeti Tagozat vezetését Békési Gábortól Molnár Bálint vette át, a Bűnügyi Tagozatot pedig
Fuchs Vivien helyett Rengel Dóra vezeti tovább. Az Elméleti-Történeti Tagozat eddigi
mentora, dr. Jusztinger János is búcsúzott a Szakkollégiumtól, helyét dr. Csoknya Tünde Éva,
a Római jogi Tanszék tanársegédje vette át.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is támogatást nyerünk el az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Nemzeti Tehetség Programja (NTP) keretében kiírt „A hazai és határon túli
magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása” pályázaton, a 2019/2020-as tanévet így a jog és
az egészségügy kapcsolatnak vizsgálata határozza meg. A projekt (NTP-SZKOLL-19-0022)
keretében a szakkollégisták többek között kurzusokon vesznek részt, vitaesteket szerveznek,
valamint lehetőségük lesz tanulmányokat is írni a témakörben, amelyek a nyárra megjelenő
szakkollégiumi kötetben lesz olvasható.
2019. szeptember 27-én ismét sor került a „Kutatók Éjszakája” elnevezésű rendezvényre,
amelynek keretén belül a Szakkollégium a már jól ismert, filmeket és sorozatokat jogász
szemmel vizsgáló előadássorozatát folytatta. Az eseményen a „Trónok Harca” fantasy sorozat
újabb jogi kapcsolódásait derítették fel tagjaink, Békési Gábor a trónöröklés és a királyválasztás
szabályait vizsgálta, Pozsárkó András a szellemi tulajdonjog megjelenését mutatta be e körben,
Nezdei Mirabella pedig a humanitárius nemzetközi jog szempontjából elemzett néhány
eseményt. A program az eddigi évekhez hasonlóan nagyon sikeres volt.
A 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 Civilisztika Tagozat és a Törvényszék szervezésében az
NTP-program tematikáját követve az orvosi műhibaperekkel kapcsolatosan tartott előadást dr.
Gelencsér Zoltán polgári-gazdasági-közigazgatási-munkaügyi kollégiumvezető, az előadást
követően pedig egy kerekasztal-beszélgetés került megrendezésre.
November 13-án a Bűnügyi Tagozat a tavalyi nagy sikerre tekintettel ismét megrendezte
a „Bűnügyi Humor, avagy bírósági határozatok másképp” elnevezésű rendezvényét, amelyen a
tagozat tagjai mellett meghívott előadóként dr. Németh Gábor, a Siklósi Járási Ügyészség
vezető ügyésze tartott egy rövid prezentációt.
Szintén novemberben került megrendezésre a „16th International Student Seminar”
Vilniusban, amelynek témája a bírói hatalom modern társadalomban betöltött funkciója volt. A
Közjogi Tagozat tagjai közül hárman, Kappel Gergely, Nezdei Mirabella és Szijártó István
sikeresen szerepeltek angol nyelvű prezentációjukkal a nemzetközi konferencián.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is sikerült kijutnia a PTE ÁJK csapatának a „Jean Pictet
Competition” elnevezésű humanitárius nemzetközi jogi perbeszéd nemzetközi fordulójába, a
tagok mind a Közjogi Tagozat tagjai. Lukács Viktória, Puskás Tamás és Kappel Gergely
február végén Bali szigetén mérhetik össze a tudásukat sok más ország csapataival.
A „Price Media Law Moot Court Competition” nemzetközi médiajogi perbeszédverseny
regionális fordulójában is sikeresen szerepeltek tagjaink, Bárdos Kata, Breszkovics Botond,
Pozsárkó András, Puskás Tamás és Rónai Veronika Tóth Krisztinával kiegészülve 7. helyezést
értek el.
A Szakkollégium 2019 őszén úgy döntött, hogy létrehozza a „Jog és technológia”
elnevezésű munkacsoportot, amely az új technológiák jogi összefüggéseit és kihívásait
vizsgálja, jogterületeken keresztülfekvő módon. A munkacsoport vezetője dr. Kis Kelemen
Bence doktorandusz hallgató, az ÓNSZ titkára.
A kiemelkedő tanulmányi, közösségi és kutatómunka eredményeként tagjaink számos
ösztöndíjat nyertek el. Minden tagunk részesült az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti
Kiválósági/Tanulmányi Jogászösztöndíjában, többen pedig a tagok közül Intézményi, Szakmai
és Tudományos Ösztöndíjat is elnyertek. Békési Gábor, Breszkovics Botond és Szijártó István
elnyerték az Új Nemzeti Kiválósági Program támogatását. Nezdei Mirabella, Szijártó István és
Rónai Veronika Kriszbacher Ildikó ösztöndíjjal is büszkélkedhet. Emellett Szijártó István
karunk Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjasa. Szijártó István ezen kívül III. helyezést ért el a
Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata, a Belügyi Tudományos Tanács és
az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által közösen kiírt pályázaton, továbbá szintén III.
helyezett lett az Országos Bírósági Hivatal által kiírt Mailáth György Tudományos Pályázaton

is. Szintén István nyerte az ArsBoni szakkollégiumi különdíját a cikkíró pályázat keretén belül.
Békési Gábor részt vett a Nagy László magánjogi érvelési verseny döntőjében. Fuchs Vivien
és Nezdei Mirabella idén is egy-egy középiskolás diákot mentorálnak a SZINAPSZIS
mentorprogram keretében. 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.
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