Krónika
A 2019/2020-as tanév tavaszi félévének második fele rendhagyó módon telt az Óriás Nándor
Szakkollégium tagjainak számára.
A tavaszi felvételi eljárás során három új taggal bővült a Szakkollégium. A Bűnügyi
Tagozatba Botló Andrea, a Civilisztika Tagozatba Dinga Anna, a Közjogi Tagozatba pedig Kiss
Mátyás nyert felvételt.
A félév programjai az egészségügy és a jog kapcsolata köré épültek, amelyek az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Tehetség Programja (NTP) keretében kiírt „A hazai és
határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása” pályázat támogatásával valósultak
meg. A féléves projekt (NTP-SZKOLL-19) keretében a szakkollégisták különböző kurzusokon
és kerekasztal-beszélgetéseken vettek részt. Február 4-én dr. Martin Zoltán ügyvéd orvosi
műhibaperekről szóló előadását hallgatták meg tagjaink, amely során az előadó az eljárásban
résztvevő ügyvédek szemszögéből világította meg a folyamatot. Február 25-én a Pécsi
Törvényszék csoportvezető bírója, dr. Antal Gábor tartott előadást az élet, a testi épség és az
egészség elleni bűncselekményekről, amelyet követően a szakkollégisták kerekasztalbeszélgetésen oszthatták meg a gondolataikat, illetve tehették fel kérdéseiket. Március 3-án a
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatója, dr. Barcsi Tamás az
embrióhoz,
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szakkollégiumunk tagjai az egészségügy és a jog kapcsolatának filozófiai oldalával
ismerkedtek meg.
A március 11-én kihirdetett 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet
kihirdetéséről a szemeszterre tervezett további, személyes megjelenést igénylő programjainkat
nem tette lehetővé, azonban ezek a terveink szerint az ősz folyamán pótlásra kerülnek.
A projekt részeként a témához kapcsolódóan a szakkollégisták tanulmányokat írtak,
amelyek egy része a nyáron megjelenő Az egészségügy és a jog kapcsolata című szakkollégiumi
kötetben lesz olvashatók. Másik része a Jura tudományos folyóiratban, valamint a Közjogi
Szemle szakmai folyóiratban fog megjelenni.
A februárban megrendezésre került „Jean-Pictet Competition” elnevezésű humanitárius
nemzetközi jogi perbeszéd verseny Bali szigetén megrendezett nemzetközi fordulójában a PTE
ÁJK-t képviselve sikeresen szerepeltek tagjaink, név szerint Kappel Gergely, Lukács Viktória
és Puskás Tamás.
Schubert Bálint továbbjutott az Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny
döntőjébe. Weich Lili a Baker&McKenzie – The New Lawyer Challenge III. elődöntőjében
szerepelt sikeresen, illetve az ELSA-MOKK Alternatív Vitarendezési Verseny második
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fordulójába jutott. D. Horváth Vanessza a PTE-ÁJK kari perbeszédversenyen „ügyész”
kategóriában első helyet ért el.
A kiemelkedő tanulmányi, közösségi és kutatómunka eredményeként tagjaink számos
ösztöndíjat nyertek el és komoly elismerést kaptak. Minden tagunk részesült az Igazságügyi
Minisztérium Nemzeti Kiválósági/Tanulmányi Jogászösztöndíjában, többen pedig a tagok
közül Intézményi, Szakmai és Tudományos Ösztöndíjat is elnyertek. 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
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