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Annak ellenére, hogy a 2020/21-es tanév őszi féléve rendhagyónak tekinthető az Óriás Nándor 

Szakkollégium életében, a szüntelen aktivitásnak köszönhetően egy tartalmas és eredményes félévet 

zárhattak a szakkollégisták. 

A félév során négy új taggal bővült a szakkollégium. A Bűnügyi Tagozatba Pohl Dóra, míg az 

Elmélet-történeti Tagozatba Szentes Dalma nyert felvételt. A Civilisztika Tagozat új tagként Kezce 

Dominikot és Palatinus Fannit köszönthette, illetve Kappel Gergely e tagozatba is felévtelt nyert. 

Október 6-án, a félév nyitó Közgyűlésén Kis Kelemen Bence átvette a Közjogi Tagozat mentorálását 

Cseporán Zsolttól, ezzel együtt Kis Kelemen Bence korábban ellátott titkári feladatait Békési Gábor, a 

szakkollégium volt alelnöke vette át. Több tag is abszolutóriumot szerzett, melynek okán további 

személyi változások történtek. Az alelnöki pozíciót betöltő Pozsárkó András helyét Rengel Dóra vette 

át, illetve a Civilisztika Tagozatban ellátott tagozatvezetői feladatait Dinga Anna látja el a továbbiakban. 

Andráson kívül további hat tag fejezte be a tanulmányait. Schubert Bálint és Kutnyánszky Luca a 

Bűnügyi Tagozatból, Weich Lili a Civilisztika Tagozatból, D. Horváth Vanessza az Elmélet-történeti 

Tagozatból, valamint Lukács Viktória a Közjogi Tagozatból távozik.  

Ebben a szemeszterben is sikerült egy színvonalas lapszámot (2020/I.) megjelentetni a 

Scripturában, melyben összesen hét izgalmas témával foglalkozó tanulmány kapott helyet Auer Gréta, 

Békési Gábor, Botló Andrea, Breszkovics Botond, Csajági Tímea, D. Horváth Vanessza és Simon Soma 

Péter tollából. A lap 2020/II. száma a körülmények következtében némi csúszással, de megjelenés alatt 

van. 

A március 11-én kihirdetett a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 

rendelet az előző szemeszterre tervezett, személyes megjelenést igénylő több programot halasztásra 

kényszerített, melyeket ebben a félévben pótolt a szakkollégium. Ez a programsorozat az előző félévhez 

hasonlóan az egészségügy és a jog kapcsolata köré épült, és amely az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Nemzeti Tehetség Programja (NTP) keretében kiírt „A hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok 

támogatása” pályázat támogatott. Ennek keretében a tagok a szakkollégium első programjaként 

szeptember 8-án Csoknya Tündétől, az Elmélet-történeti Tagozat mentorától ismerhették meg az orvosi 

etika, és bioetika legérdekesebb területeit. Az interaktív előadás során tagjaink megoszthatták 

gondolataikat akár az abortusszal, az eutanáziával, akár az embereken végzett kísérletekkel kapcsolatban. 

Mindezek után Hengl Melinda, a Bűnügyi Tagozat mentora vezette be a jelenlévőket az igazságügyi 

orvostan rejtelmeibe. A soron következő előadást szeptember 16-án karunk volt oktatója, Cseporán 

Zsolt tartotta, aki egy igen aktuális témakört boncolgatott. Témája középpontjában az egészségügy 

kormányzati irányításának aktualitása állt, melyet a koronavírus világjárvány tükrében vizsgált. Szintén 

ezen a napon a tagok Mohay Ágostontól, a szakkollégium elnökétől hallgathatták meg „Az egészségügy 

egyes nemzetközi és uniós jogi vonatkozásai” című prezentációt, melynek során elnök úr egy szemléletes 

összehasonlító rendszerben ismertette a kérdéskör egyes területeit, érintve a koronavírus nemzetközi 



 
 

jogi relevanciáját és az erre vonatkozó szabályozást. Szeptember 23-án a szakkollégium titkárától, Kis 

Kelemen Bencétől két előadást is figyelemmel kísérhettek a tagok. Elsőként a betegjogokkal 

kapcsolatban felmerülő kérdésekről, majd nemzetközi vizekre evezve, pontosabban a humanitárius 

nemzetközi jog terén vizsgálódva az orvosok és a kórházak védelméről tudhattak meg hasznos 

információkat a megjelentek. Szeptember 29-én az NTP projekt összekapcsolódott az ÓNSZ és a Pécsi 

Törvényszék között évek óta zajló kooperációval, melynek keretében ezúttal a Bűnügyi Tagozat 

szervezett kerekasztal-beszélgetést, a meghívott vendégelőadó Kovács Csaba, a Pécsi Törvényszék 

tanácselnöke és címzetes táblabírája volt, aki orvosi műhibaperekkel kapcsolatos jogeseteket mutatott 

be. A programsorozat zárásaként pedig Kozma Zsolttól, igazságügyi orvosszakértőtől tudhatták meg a 

tagok, hogy miként állapítják meg a sérelemdíj és a kártérítés összegét egy orvosi műhibaper esetén.  

Emlékezetes esemény volt a kolozsvári Collegium Iuridicum szakkollégiummal közösen 

lebonyolított online konferencia, amelyre október 3-án került sor. Az online találkozón „Az egészségügy 

és a jog kapcsolata” című kötetbe publikáló szakkollégisták valamennyien prezentálták írásaikat, amelyet 

egy kerekasztal-beszélgetés követett, ahol többek között szó volt a magyar és a román egészségügy 

helyzetéről jogi szemszögből nézve. 

A szakkollégium október 16-án ismét egy sikeres online konferenciát valósított meg. Ezúttal a 

tagok TDK dolgozataiba nyerhettek betekintést a konferencián jelenlévők, készülve ezzel az Intézményi 

Tudományos Diákköri Konferenciára. Az előadásokat követően a részvevők javaslatokat fogalmaztak 

meg, észrevételeket tettek a hallgatók sikeres szereplése érdekében. Hasznosnak bizonyult a program, 

mivel az októberben tartott Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián a szakkollégisták 

kimagasló teljesítményt nyújtottak, így szép számmal képviselhetik a kart a 2021 áprilisában 

megrendezésre kerülő országos fordulón. Emellett nem elhanyagolható jelentőségű, hogy több tag 

opponensként nyújtott tevékenységét is elismerés és dicséret illette. 

Az Óriás Nándor Szakkollégium és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara között létrejött 

megállapodás keretében két online program is megvalósult. Október 20-án a közjegyzői hivatás 

rendeltetéséről kaphattak a szakkollégisták egy átfogóbb képet, tevékenységük, hatáskörük, és a 

hivatásuk gyakorlóira alkalmazandó jogszabály elemzése, bemutatása révén. November 3-án a 

közjegyzői eljárásokban megvalósuló elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kérdésekre kaphattak 

választ a tagok.  

A Karon minden évben nagy népszerűségnek örvendő „Kutatók Éjszakája” programsorozat ebben 

a félévben sem múlhatott el a szakkollégium részvétele nélkül. Ez alkalommal előadóink, Puskás Tamás, 

Kappel Gergely és Molnár Bálint a „The Witcher” című filmsorozat lenyűgöző, konfliktusokkal és 

varázslattal tarkított világának jogi aspektusait tárták a hallgatók elé.   

A kiemelkedő tanulmányi, közösségi és kutatómunka eredményeként tagjaink számos ösztöndíjat 

nyertek el és komoly elismeréseket kaptak. Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjban részesült D. Horváth 

Vanessza, Szentes Dalma és Schubert Bálint. Bálint emellett a X. Országos Nemzetközi Jogi 

Jogesetmegoldó versenyen II. helyezést ért el. D. Horváth Vanessza Nemzeti Felsőoktatási 



 
 

Ösztöndíjban is részesült, illetve az ELSA – MOKK alternatív vitarendezési versenyen „mediátor” 

kategóriában I. helyezést ért el. Lukács Viktória ebben a félévben megkapta a „Competency Clinic” 

ösztöndíjat. Kappel Gergely és Simon Soma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

országos pályázatán II. helyezést értek el tanulmányukkal. Kiss Mátyást a Hallgatói Önkormányzati 

Testület elnöki megbízottjának nevezték ki. Puskás Tamás „A közös adatkezelés fennállásának értelmezése – 

a Fashion ID ügy” című cikke megjelent az Arsboni online platformján, illetve „Meddig él a személyes adatok 

védelme?” címmel tartott előadást a 2020. évi Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencián. Ugyanezen 

címmel poszterprezentáció tartott és absztraktot jelentetett meg idegen nyelven a nemzetközi 

MedPECS2020 Konferencia keretében.  

A Szinapszis mentorprogram keretin belül a 2020 őszi szemesztertől Rengel Dóra és Auer Gréta 

egy-egy középiskolás diák tanulmányi előmenetelében segítenek, emellett több tag segítséget nyújtott a 

különböző beiskolázási programok keretein belül a kar népszerűsítésében, előadásokat tartva az 

érdeklődő középiskolásoknak. 

A szakkollégisták jelentős része elnyerte az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kiválósági 

Jogászösztöndíját, vagy az Igazságügyi Minisztérium Tanulmányi Ösztöndíjában részesültek, valamint 

több tag részesült intézményi, szakmai és tudományos ösztöndíjban is. Szakkollégistáink többsége 

demonstrátori tevékenységet lát el a kar valamely tanszékén, valamint aktív résztvevői a diákköröknek. 
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