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Krónika 

 

Szakkollégiumunk a 2016-os évet is igyekezett a lehető legtartalmasabban eltölteni, minél több 

szakmai valamint társasági rendezvényen részt venni, programokat szervezni és a tagok 

tudományos pályáját hatékonyan elősegíteni. 

Őszi felvételi eljárásunk során mindegyik tagozatunkba új tagokat vettünk fel. A 

Bűnügyi Tagozat Fincza Dóra, Molnár Nikoletta és Czotter Regina, a Közjogi Tagozat Fajtai 

Krisztina, az Elméleti-történeti Tagozat Suhajda Máté Gáspár és Breszkovics Botond, a 

Civilisztika Tagozat pedig Kasza Melinda hallgatókkal bővültek. 

Legutóbbi számunk megjelenése óta a Karunkon és szakkollégistáink körében is az 

egyik legjelentősebb és legtöbb embert érintő esemény a XXXIII. Országos Tudományos 

Diákköri Konferencia Kari fordulóinak megrendezése volt. A Kar rendelkezésére álló 40 

továbbjutó helyből 14-et tagjaink szereztek meg. A 2017-ben Miskolcon megrendezésre kerülő 

OTDK Büntetőjogi Tagozatában Hanák Dóra és Szabó András; az Egyetemes Állam- és 

Jogtörténeti Tagozatban Niklai Patrícia Dominika; a Közigazgatási Jogi Tagozatban Hohmann 

Balázs; a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozatban Biró Zsófia, Suhajda Máté és Kühár 

Noémi; a Munkajogi Tagozatban Biró Zsófia; a Nemzetközi Jogi Tagozatban Kis Kelemen 

Bence; a Polgári Jogi Tagozatban Bánfai Edina és Krausz Bernadett; a Római Jogi Tagozatban 

pedig Németh Boróka, Lovas László valamint Kasza Melinda (opponensként) is megmérettetik 

tudásukat.  

Az őszi szemeszter egyik első programja Szakkollégiumunk szinte már tradicionálisnak 

számító részvétele volt a Kutatók Éjszakáján. Idén egy egyre aktuálisabbá váló és nagy 

érdeklődésre számot tartó témával, az online világ veszélyeivel kapcsolatos előadások 

hangzottak el Adatvédelem és internethasználat, avagy a Nagy Testvér téged is figyel címmel 

Kis Kelemen Bencétől, Róna Bencétől és Dr. Szőke Gergely László adjunktusstól (PTE ÁJK 

Közigazgatási Jogi Tanszék, Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoport), akinek a szakmai 

segítségét ezúton is köszönjük.  

A Civilisztika Tagozat novemberben egy szakmai programmal egybekötött borkóstolót 

szervezett, ahol dr. Bércesi Zoltán fellebbviteli főügyészhelyettes tartott tájékoztatót az ügyész 

szerepéről a polgári perben. A kissé szokatlan helyszín és a kötöttségektől, formalitásoktól 

mentes környezet lehetőséget biztosított az előadó és a hallgatóság közötti témához kapcsolódó 
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színvonalas, kötetlen beszélgetés kibontakozására. A programon az ÓNSZ több tagozata is 

képviseltette magát. 

A szakmai programok sorozata decemberben is folytatódott. A félévben Közjogi 

Tagozatunk Magyarország alkotmányos identitása címmel tagozati kutatást kezdeményezett, 

melynek eredményeképp a tagok tanulmányokat készítettek az alkotmányos identitás 

alkotmányjogi, európajogi és közigazgatás jogi vizsgálatát alapul véve. A tudományos kutatás 

záró rendezvényeként 2016. december 9-én konferenciára került sor a kutatással megegyező 

címmel, amelyen a tagozat tagjai mellett előadott dr. Drinóczi Timea, a PTE ÁJK 

Alkotmányjogi Tanszékének docense, dr. Csink Lóránt, a PPKE JÁK Alkotmányjogi 

Tanszékének docense, Dr. Mohay Ágoston, a PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi 

Tanszékének tanszékvezetője és Dr. Lukonits Ádám, az ELTE ÁJK Alkotmányjogi 

Tanszékének doktorandusza. 

Szakkollégistáink több ízben részt vettek szakmai rendezvényeken, versenyeken és 

konferenciákon is, ahol előadták kutatásaik eredményét. A IX. Nemzetközi és XVI. Országos 

Interdiszciplináris Grastyán PhD és TDK Konferencia előadói között voltak Krausz Bernadett, 

Bánfai Edina, Kis Kelemen Bence és Hohmann Balázs, akik előadásukkal valamennyien 

helyezést értek el. Kis Kelemen Bence részt vett továbbá a Moszkvában rendezett Civil and 

Political Rights: Concept and Meaning in International Law and National Legal Systems c. 

tudományos tanácskozáson, ami kitűnő lehetőséget jelentett nemzetközi tapasztalatok 

megszerzésére. Niklai Dominika, Elméleti-Történeti Tagozatunk tagja szintén idegen nyelvű 

előadást tartott, a pécsi és grazi jogi kar közös szervezésében megvalósult 

Österreichisches und ungarisches Familienrecht im Vergleich című konferencián. Közjogi 

tagozatunk tagja, Hohmann Balázs előadást tartott többek között a Growing Up in a Globalized 

World konferencián, a Fiatalok EUrópában nemzetközi konferencián és a Pro Scientia 

Aranyérmesek XIII. Konferenciáján. Civilisztika Tagozatunk vezetője, Bánfai Edina, a kari 

fordulóról sikeresen tovább jutva mérettette meg magát a 2016. évi Dr. Nagy László Magánjogi 

Érvelési Verseny szóbeli fordulóján. Kasza Melinda (Civilisztika Tagozat) társkutatóként vesz 

részt az Igazságügyi Minisztérium által támogatott „A jogászképzés színvonalának emelését 

célzó programok” keretében megvalósuló „A birtokvédelem szabályozásának elméleti és 

gyakorlati kérdései. Hatékonyság és jogbiztonság a birtokvédelmi eljárásban" című 

pályázatban, valamint hallgatóként közreműködött „Az új Ptk. egyes szerződéseinek római jogi 

alapjai” c. K-115720. sz. NKFIH (OTKA) pályázati projektumban. 
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A szorgalmas, lelkes és kitartó kutatómunka gyümölcseként tagjaink rengeteg 

ösztöndíjat nyertek el és komoly elismeréseket kaptak. Az Új Nemzeti Kiválóság Program 

ösztöndíjában részesültek Közjogi Tagozatunkból Kelemen Anna, Hohmann Balázs és Kis 

Kelemen Bence; Civiliszika Tagozatunkból Bánfai Edina, Elméleti- történeti Tagozatunkból 

pedig Niklai Dominika és Biró Zsófia. A Közjogi Tagozat két tagja, Fajtai Krisztina és 

Hohmann Balázs eredményesen szerepeltek A Jövő Közigazgatásáért Alapítvány Kuratóriuma 

által kiírt Szamel Lajos tudományos ösztöndíj pályázaton. Biró Zsófia és Hohmann Balázs 

eredményesen pályáztak a PTE Átütő Tehetségek Ösztöndíjra és ezzel együtt a PTE 

Tehetségkövete címet viselik. 

A PTE idén is meghirdette a tehetséges, szakterületükön legkiválóbb hallgatói számára 

a PTE Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjat, amelynek célja a legtehetségesebb hallgatók egyetemi 

oktatóvá és kutatóvá válásának támogatása. Ezt Szakkollégiumunkból három hallgató, Krausz 

Bernadett, Lovas László és Suhajda Máté nyerték el. Németh Boróka a Magyar Országos 

Közjegyzői Kamara Ösztöndíjában részesül, valamint Niklai Dominika 2016-2017-ben Karunk 

egyik Köztársasági Ösztöndíjasa. 

Tagjaink szép számmal publikálják is kutatási eredményeiket és cikkeiket, többek 

között a Jogászvilágban, az Ars Boniban, a Jurában, a Szociális Szemlében és különböző 

tanulmánykötetekben. Ezen felül rendszeresen résztvevői az Erasmus- és nyári egyetemek 

programjainak és valamennyien ellátnak demonstrátori, TDK felelősi tevékenységeket. 

A szakmaiság mellett nagy hangsúlyt fektetünk a közösségépítésre és a társadalmi 

szerepvállalásra. Ennek jegyében több tagunk részt vett a pécsi Autómentes Nap keretében 

megvalósult, rászorulóknak szóló jótékonysági főzésen. 

 

 

ÓNSZ Elnökség 

  


