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Krónika 

 

Az elmúlt időszak távoktatásban töltött féléveit követően a 2021/2022-es tanév őszi szemesztere 

szerencsére már ismételten jelenléti formában valósult meg. Ez hatással volt a Szakkollégium életére 

is, hiszen az ÓNSZ is hosszas kihagyás után tudott végre olyan programokat megvalósítani, ahol a 

tagok személyesen tudtak találkozni egymással. 

A félév elején megtartott felvételi eljárás is sikerrel zárult, öt új tag érkezett a Szakkollégiumba. 

A Bűnügyi Tagozatba Telegdy Blanka és Thalabér Zoltán, a Civilisztika Tagozatba Holéczy Laura 

Anna és Várallai Luca, a Közjogi Tagozatba pedig Horváth Dominik nyert felvételt. 

Valamennyi tagozat eredményesen zárta a félévet, valamint számos nagyon szép egyéni eredmény is 

született.  

A Bűnügyi Tagozat féléves programjára a tagozat valamennyi tagja előadással készült. A féléves 

tematika a “gyilkos sztárok” cím köré épült. A Tagozat híres emberek által elkövetett emberöléssel 

kapcsolatos bűncselekményeket dolgozott fel.  

A Civilisztika Tagozat tagozati programja a járványhelyzet miatt végül nem tudott 

megvalósulni, azonban a tagozat tagjai aktívan kivették a részüket a Szakkollégium életéből és a 

különböző versenyeredményekkel öregbítették az ÓNSZ hírnevét. 

Az Elméleti-történeti Tagozat rendkívül izgalmas féléves programja a Jogtörténeti Borzongás 

címet kapta, amelynek apropóját a Halloween adta. Ennek alkalmával izgalmas és hátborzongató 

történetekkel, például az átokházi hóhér, a martfűi rém és Henry Howard Holmes rémtetteivel, 

valamint Báthori Erzsébet legendájának titkaival ismerkedhetett meg a közönség a Tagozat tagjainak 

tolmácsolásával. 

A Közjogi Tagozat november közepén “Afganisztán egykor és ma” címmel tartott kerekasztal-

beszélgetést, amelynek aktualitását a 2021-es tálib hatalomátvétel adta. Az eseményen a tagozat 

valamennyi tagja aktívan részt vett. 

A Szakkollégium Jog és Technológia Munkacsoportja részt vett a „A mesterséges intelligencia 

szabályozása az Európai Unióban: lehetőségek és kihívások” című, a kar által szervezett kerekasztal-

beszélgetésen. A konferenciára a munkacsoport tagjai előadásokkal is készültek. 

A korábbi évekhez hasonlóan nemcsak az egyes tagozatok által közösen elért eredményekről 

lehet beszámolni, hanem a tagok idén is kiemelkedő egyéni eredményeket értek el. Számos 

versenyeredmény, publikáció, és ösztöndíjpályázat sorolható fel a tagok neve mellett. Az elmúlt 

félévekhez hasonlóan a Szakkollégisták jelentős része elnyerte az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti 

Kiválósági Jogászösztöndíját vagy az IM Tanulmányi Ösztöndíját. Emellett a Szakkollégium 5 tagja 

is elnyerte a Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Ösztöndíját. A tagok többsége 
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demonstrátori tevékenységet lát el a PTE ÁJK valamely tanszékén, illetve a diákkörök aktív 

résztvevői. 

Külön említést érdemel, hogy a 2021. szeptember 24-27. között, a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem Kolozsvári Karának Jogtudományi Intézete által szervezett versenyen a 

Szakkollégium két csapattal is képviseltette magát. A Bűnügyi Tagozat három tagja (Ambrózi Miklós, 

Pohl Dóra Luca, Rengel Dóra) a büntetőjogi szekcióban negyedik helyezést értek el, így elismerésben 

részesültek. A polgári jogi szekcióban a Szakkollégium Civilisztika Tagozatának tagjai (Dinga Anna 

Veronika, Kappel Gergely, Scheibelhoffer Eszter) pedig a második helyezést érték el.  

Kecze Dominik és Palatinus Fanni, a Civilisztika Tagozat tagjai részt vettek a DLA Piper által 

szervezett Lawyer for a day című versenyen.  

Kappel Gergely a Közjogi Tagozat tagja társelőadó volt a 35. OTDK Plusz Konferencián. 

Emellett Óriás Nándor díjban, illetve Pro Universitas Juventutis díjban részesült, illetve II. helyezést 

ért el a Magyar Jogász Egylet pályázatán. Kiss Mátyás, aki szintén a Közjogi Tagozat tagja II. helyezést 

ért el a XI. Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny döntőjében, illetve II. helyezést ért 

el a Magyar Jogász Egylet pályázatán.  

Mindenképp említést érdemel, hogy az ÓNSZ sikerrel pályázott a “Szakkollégiumok 

tehetséggondozó programjainak támogatása” elnevezésű, a Nemzeti Tehetség Program által kiírt 

pályázaton. A projekt keretein belül egyfelől tehetséggondozási célú előadásokra, másfelől közös 

kutatásra és nyilvános vitaestekre is sor kerül, a projekt zárásaként pedig elkészül majd egy 

tanulmánykötet a jog és a modern technológiák kölcsönhatásának egyes vetületeiről. A projekt 

nyitányaként e szemeszterben már több programelem is megvalósult, így többek között november 

2-án Csoknya Tünde és Kis Kelemen Bence tagozati mentorok tartottak előadást 

“Kutatásmódszertan és kutatásetika” valamint “Tudományos publikációk készítése” címmel. 

November 16-án a Szakkollégium elnöke, Mohay Ágoston tartott előadást “Előadástartás, 

prezentáció-készítés” címmel, Hengl Melinda és Békési Gábor pedig “A retorika elmélete és 

gyakorlata” rejtelmeibe avatták be a hallgatóságot. A november 23-ai alkalmon Szilágyi Mariann 

szakkönyvtáros tartott előadást a jogi és szakirodalmi adatbázisok kezeléséről, Mészáros Pál tagozati 

mentor pedig a beadványszerkesztés rejtelmeibe avatta be a tagságot.  A projekt keretében tervezett 

jótékonysági ruhagyűjtési program szintén megkezdődött, az összegyűlt ruhákat a tavaszi szemeszter 

során juttatjuk el a rászorulókhoz. 

 

ÓNSZ elnökség 

 
 
 


