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Krónika 

 

A 2016-2017-es tanév tavaszi szemesztere tartalmasan telt az Óriás Nándor 

Szakkollégium számára. Az előző félév végén abszolutóriumot szerzett több tagunk, így 

személyi változások történtek szakkollégiumunk életében. A négy tagozat tagozatvezetői 

mind abszolutóriumot szereztek, így a Bűnügyi Tagozatot Szabó Andrástól Czotter Regina, a 

Civilisztika Tagozatot Bánfai Edinától Krausz Bernadett, az Elméleti-történeti Tagozatot Biró 

Zsófiától Niklai Dominika, a Közjogi Tagozatot Kis Kelemen Bencétől Krizsics Zorán vette 

át. Tanulmányait szintén befejezte Hanák Dóra, Hohmann Balázs, Kelemen Anna, Molnár 

Nikoletta, Németh Zsófia, Róna Bence, Schmidt Virág, Szabó András és Vajdai Anita. 

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

Bűnügyi Tagozatba Kiss Fanny és Makai Krisztián, a Civilisztika Tagozatba Benke Lúcia, 

Priol Kinga és Szívós Alexander, az Elméleti-történeti Tagozatba Békési Gábor, a Közjogi 

Tagozatba Nagy Katalin nyertek felvételt. 

A szemeszter egyik első programja a PTE ÁJK nyílt napja volt, amelyen több tagunk is 

részt vett, egyebek között az élő könyvtár részeiként alakítottak kikölcsönözhető könyvet 

vagy éppen könyvtárost. Emellett az ÓNSZ kvízt is rendezett a középiskolásoknak, amely a 

sok érdeklődőnek köszönhetően remek hangulatban telt. 

A Kar eseményét követően a Szakkollégium is nyílt napot tartott a felvételiző 

joghallgatók számára, amelyen bemutatkoztak a tagozatok, illetve mind a négy területről 

előadások hangzottak el egy-egy szakkollégista részéről: Czotter Regina (Bűnügyi Tagozat) a 

pótmagánvád intézményéről, Krasz Péter (Civilisztika Tagozat) a másért való felelősség 

aktuális kérdéseiről, Suhajda Máté (Elméleti-történeti Tagozat) az Osztrák-Magyar Monarchia 

felbomlásáról alkotmánytörténeti megközelítésben illetve Krizsics Zorán (Közjogi Tagozat) 

az újratervezésről a hazai építésügy igazgatásban tartottak előadást. 

A tavaszi félév sokunk számára egyik legjelentősebb eseménye a Miskolcon 

megrendezett XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia volt. Szép 

eredményekkel szerepeltek jelenlegi, illetve az abszolutórium megszerzésével nemrég 

alumnivá vált tagjaink. Első helyezést ért el és Rektori különdíjban részesült a Közjogi 

Tagozat alumni tagja, Hohmann Balázs a Közigazgatási jog 2. tagozatban; a Nemzetközi jogi 

tagozat második helyezése mellett a Wolters Kluwer Kft. és a Honvédelmi Minisztérium 

különdíjait nyerte el Kis Kelemen Bence, szintén a Közjogi Tagozat alumni tagja; harmadik 

helyezett lett az Elméleti-történeti Tagozat tagja, Suhajda Máté a Magyar állam- és jogtörténet 
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2. tagozatban, emellett a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, valamint a Honvédelmi 

Minisztérium különdíjaiban részesült. A kisebb létszámú tagozatokban a harmadik helyen 

végző hallgatók különdíjában részesült az Elméleti-történeti tagozat alumni tagja, Biró Zsófia 

a Munkajogi és szociális jogi tagozatban; az Elméleti-történeti tagozat tagozatvezetője, Niklai 

Dominika az Egyetemes állam- és jogtörténeti tagozatban; illetve a Civilisztika tagozat 

alumni tagja, Bánfai Edina a Polgári jog 4. tagozatban. A legjobb opponenseknek járó 

díjakban is bővelkedtek szakkollégistáink: Fincza Dóra (Bűnügyi tagozat) a Büntetőjog 3., 

Czotter Regina (Bűnügyi tagozat) az Infokommunikációs jogi, Németh Boróka (Elméleti-

történeti tagozat) a Közigazgatási jogi 1., Lovas László (Elméleti-történeti tagozat) a 

Munkajogi és szociális jogi, Gyöngyösi Levente (Civilisztika tagozat) a Polgári eljárásjogi, 

Benke Lúcia (Civilisztika tagozat) a Polgári jogi 4.,  Kasza Melinda (Civilisztika tagozat) a 

Római jogi tagozat legjobb opponensei lettek. A XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi 

Szekcióján túl a Had- és Rendészettudományi Szekcióban is szerepelt az Elméleti-történeti 

tagozat tagja, Kühár Noémi, aki a Hadtörténelem, rendészettörténet tagozat harmadik 

helyezését nyerte el. 

A Jogász Napok keretében ellátogatott a Karra Szakkollégiumunk meghívására az 

Információs Hivatal igazgatója, dr. Simon Csaba, aki „Az Információs Hivatal tevékenysége 

és elhelyezkedés a hírszerzésnél” címmel tartott előadást. A Civilisztika Tagozat activity-t 

tartott, amelyen az induló csapatok között oktatók is képviseltették magukat. A 

rendezvénysorozaton az Elméleti-történeti Tagozat jogtörténeti kvízt szervezett illetve 

megrendezte a már hagyománnyá vált római jogi jogesetmegoldó versenyt. 

A Civilisztika Tagozat májusi közösségkovácsoló kihelyezett tagozati ülését Villányban 

tartotta, amelyen a tagozat tagjain kívül részt vett dr. Bércesi Zoltán és az Elméleti-történeti 

tagozat képviseletében a tagozat mentora és tagozatvezetője.  

A Szakkollégium külön csapatot indított a PTE ÁJK Kvíz-esten, melynek tagjai Benke 

Lúcia, Czotter Regina, Makai Krisztián és Szívós Alexander voltak. 

Szakkollégiumunk célja, hogy korszerű és gyakorlati tudást adjon át tagjainak, e 

célkitűzés megvalósítása érdekében 2017 elején együttműködési megállapodás jött létre a 

Pécsi Törvényszék és az Óriás Nándor szakkollégium között. Az együttműködési 

megállapodás keretében évente különböző szakmai programok kerülnek majd megrendezésre 

a Törvényszék és Szakkollégiumunk közös rendezésében, továbbá lehetőséget biztosítunk a 

Törvényszék munkatársainak, hogy előadásokat tarthassanak különböző aktuális és 

neuralgikus kérdésekben, amelyekkel gyakorló jogászok találkoznak. Ezen felül adott a 

lehetőség a Törvényszék munkatársai előtt, hogy publikálhassanak a Scriptura online 
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folyóiratba, amely lehetőséggel már e szám kapcsán is élt a Törvényszék (dr. Pecze Balázs: A 

közigazgatási hatósági eljárás jogorvoslati rendszerének változásai 2018. január 1. napját 

követően). Reményeink szerint az elmélet és a gyakorlat eképpen történő ötvözése nem csak 

szakkollégiumunk, hanem gyakorló jogászok, bírósági dolgozók javára is válhat. Ehelyütt is 

köszönjük a Törvényszék együttműködését és Kis Kelemen Bence alumni tagunk szervezői 

közreműködését. 

A kiemelkedő tanulmányi, közösségi és kutatómunka eredményeként tagjaink számos 

ösztöndíjat nyertek el és komoly elismeréseket kaptak. Az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti 

Kiválósági Jogászösztöndíját kapta a Bűnügyi Tagozatból Fincza Dóra, az Elméleti-történeti 

Tagozatból Békési Gábor, Breszkovics Botond, Kühár Noémi, Németh Boróka, Niklai 

Dominika és Suhajda Máté, a Civilisztika Tagozatból Benke Lúcia és Kasza Melinda, a 

Közjogi Tagozatból Nagy Katalin és Krizsics Zorán. Az Igazságügyi Minisztérium 

Tanulmányi Ösztöndíjában részesült Kiss Fanny, Fajtai Krisztina, Makai Krisztián és Szívós 

Alexander.  

A félév során tagjaink több versenyen is részt vettek. Az ELSA-BKIK alternatív 

vitarendezési versenyen szerepelt Priol Kinga és Németh Boróka, továbbá a kari büntetőjogi 

perbeszédversenyen vett részt Czotter Regina és Fincza Dóra, Krasz Péter pedig második 

helyezést ért el ugyanitt ügyvéd kategóriában. A Jogász Napokon megrendezett Római jogi 

jogesetmegoldón második helyezést ért el Kasza Melinda. 

Tagjaink rendszeres résztvevői konferenciáknak: Kasza Melinda és Niklai Dominika a 

félév kezdetén a "Hatékonyság és jogbiztonság a birtokvédelmi eljárásban" című  

konferencián szerepeltek, Suhajda Máté és Kasza Melinda az intézményi IM konferencián 

tartottak előadást, Niklai Dominika a Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti 

Kutatócsoport tudományos ülésén és a Grazi Egyetem jogi karán német nyelven adott elő. A 

Tavaszi Szél országos doktorandusz konferencián Miskolcon szerepelt Krausz Bernadett és 

Niklai Dominika. Krizsics Zorán angol nyelven tartott előadást a PTE DOK és az MMA-

MMKI által közösen szervezett nemzetközi konferencián. A folyamatos kutatási tevékenység 

eredményeképpen - a konferenciákon való előadásokon túl - tagjaink számos publikációja 

jelenik meg különböző tanulmánykötetekben és szakfolyóiratokban, továbbá a félév során 

többen írtak a PTE ÁJK folyóirata, az Expressis Verbis számára. 

Szakkollégistáink közül többen aktívan részt vesznek a Kar közösségi életében, tagjai 

illetve titkárai kari Tudományos Diákköröknek, ellátnak demonstrátori feladatokat és 

évfolyam képviseletet. Emellett a tavaszi Profex nyelvvizsgákon számos tagunk szerzett angol 

és német nyelvből jogi és közigazgatási szaknyelvvizsgát.  


