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Krónika 

 

A 2020/21-es tanév tavaszi féléve is online formában folytatódott, az Óriás Nándor Szakkollégium 

tagjai azonban hasonlóan az előző félévekhez most is egy tartalmas és eredményekben gazdag 

szemesztert zárhatott.  

A tavaszi felvételi eljárás során öt új taggal bővült a Szakkollégium. A Bűnügyi Tagozatba 

Ambrózi Miklós, Civilisztika Tagozatba Scheibelhoffer Eszter és Balladik András, a Közjogi 

Tagozatba Somogyi Levente nyert felvételt, illetve az Elméleti-történeti Tagozathoz Solymosi 

Krisztián csatlakozott. 

Minden tagozat egy nem mindennapi, rendkívül érdekes és kreatív témában megszervezett 

féléves programmal készült e szemeszterben. A Bűnügyi Tagozat immár harmadik alkalommal 

rendezte meg április 8-án a „Bűnügyi Humor, avagy bírósági határozatok kicsit másképp” elnevezésű 

online eseményt, melynek során a tagok ezúttal közlekedési bűncselekményekkel kapcsolatos bírósági 

határozatokat dolgoztak fel és adták elő egy humorosabb oldalról megközelítve az egyes eseteket.  

A Civilisztika Tagozat egy igencsak aktuális témában szervezett kerekasztal-beszélgetést, így 

április 29-én „A polgári peres eljárás legújabb módosításai” című eseményhez csatlakozhattak az 

érdeklődök. Az esemény két vendégelőadóval tudott megvalósulni; dr. Gyöngyösiné dr. Antók Éva 

(címzetes egyetemi docens, a Pécsi Ítélőtábla elnökhelyettese) és dr. Kovács Ildikó (a Pécsi Ítélőtábla 

Polgári Kollégium kollégiumvezetője) előadásával.  

A Közjogi Tagozat május 4. napján az egészségügyi szolgálati jogviszonyról tartott kerekasztal-

beszélgetést, amelyen a tagozat szinte valamennyi tagja aktívan részt vett, meghívott felszólaló volt 

továbbá dr. Békési Gábor, az ÓNSZ titkára. 

Az Elméleti-történeti Tagozat féléves tagozati programjára május 6-án került sor „Jogtörténeti 

szappanopera két felvonásban – Boldogságkeresés az ókori Rómában és XIX. századi 

Magyarországon” címmel. A virtuális szcenárió formájában megvalósított, interaktív történet római 

jogi szálát valamennyi tag aktív munkával állította össze. A tagok egy igazán pozitív visszhangot keltő, 

tartalmi és technikai szempontból is igényes projektet valósítottak meg. 

A tagozatok mellett a „Jog és Technológia” Munkacsoportjának valamennyi tagja részt vett a „A 

mesterséges intelligencia szabályozása az Európai Unióban: lehetőségek és kihívások” című, a PTE 

ÁJK által 2021. május 12-én szervezett kerekasztal-beszélgetésen ahol előadásokat tartottak az 

Európai Uniónak a mesterséges intelligencia szabályozására vonatkozó rendelettervezetével 

összefüggésben. 

A kiemelkedő tanulmányi, közösségi és kutatómunka meghozta gyümölcsét a szakkollégium 

tagjai számára ugyanis ebben a félévben is számos ösztöndíjat nyertek el és komoly elismeréseket 

kaptak. A Sapienta Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogesetmegoldó Versenyének pécsi, kari, 
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polgári jogi előválogatóján az „ÓNSZ-team” csapat I. helyezést ért el. A csapat tagjai: Scheibelhoffer 

Eszter, Kappel Gergely, Dinga Anna. 

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián Kappel Gergely Simon Soma Péterrel 

közösen készített „Az alapvető jogokat tiszteletben tartó technológiával az emberiségért!” című 

pályamunkával I. helyezést értek el, Schubert Bálint „A Holodomor nemzetközi büntetőjogi 

megítélése az emberiesség elleni bűncselekmények és a genocídium fogalma alapján” című munkájával 

III. helyezést ért el, valamint  Kiss Mátyás „Az Egyesült Államok és Irán 2020-as katonai akcióinak 

nemzetközi jogi megítélése az erőszakalkalmazását kivételesen lehetővé tevő jogalapok 

szempontjából” című munkájával különdíjat nyert. Szintén különdíjas lett D. Horváth Vanessza az 

OTDK Infokommunikációs jogi tagozatában a „Láthatatlan ellenség. A cyberbullying jogi 

megítélésének kérdései” című dolgozatával. Fődi Violett, Móczi Korina, Kecze Dominik, Palatinus 

Fanni, Puskás Tamás, Dinga Anna és Rengel Dóra pályamunkájukkal részt vettek a megmérettetésen, 

illetve Auer Gréta, Szentes Dalma, Balladik András opponensként vettek részt az OTDK-n. 

D. Horváth Vanesszának és Fődi Violettnek tanulmánya jelent meg a Gyermekekre fókuszálva 

c. konferenciakötetben. Kappel Gergely és Simon Soma Péter magyar nyelvű előadást tartott a 

„Középpontban a járványhelyzettel kapcsolatos jogi kérdések” című tematikus TDK orientációs 

napon. Videóinterjút adott a Pro Veritate Egyesületnek Kappel Gergely, Simon Soma Péter, illetve 

Kiss Mátyás. Auer Gréta előadást tartott 2021. január 29-én az ELTE ÁJK által szervezett „Életvégi 

döntések járvány idején” c. tudományos konferencián. 

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.  

 

ÓNSZ Elnökség 


