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Krónika 

 

Az online oktatás utáni első teljes tanév, így ez a szemeszter is sikeresen zajlott, szinte a Covid-időszak 

előtti állapothoz volt hasonló. A Szakkollégium tagjai izgalmas és eredményekben gazdag félévet 

tudhatnak maguk mögött mind közösségi, mind egyéni szinten. 

A félév elején sikeresen lezajlott felvételi eljárásnak köszönhetően további hat taggal bővült a 

Szakkollégium. A Bűnügyi Tagozatba felvételt nyert Csendes Dóra, Soltész Evelin, Rózsa Csongor 

Ernő és Oszvald Bálint, a Közjogi Tagozathoz Balogh Márton és Jávorszki Hunor Bendegúz 

csatlakozott. A további két tagozathoz sajnálatunkra nem érkezett felvételi pályázat. Jövőbeli célunk, 

hogy az Elméleti - Történeti Tagozat, illetve a Civilisztika Tagozat is szép létszámmal működjön, 

amelyre a következő felvételi eljárás szolgál majd.   

A félév elején a Pécsi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Karának Nyílt Napján dr. Békési 

Gábor, a Szakkollégium Titkára és Várallai Luca, a Szakkollégium egyik alelnöke interaktív előadást 

tartottak az érdeklődőknek, mely a Szakkollégium bemutatása és népszerűsítése mellett betekintést 

nyújtott a jogi tévhitek és relevanciájuk témájába.  

A korábbi félévekhez hasonlóan tudományos publikációk terén is bővelkedhethetünk. Botló 

Andrea és Pohl Dóra Luca a Jura folyóirat következő számában megjelenő tanulmányt írtak közösen 

a kiberbűncselekmények elleni küzdelemről, míg Ambrózi Miklós és Balladik András a Közjogi 

Szemlébe készítettek tanulmányt „Drónok alkalmazása a közigazgatásban” címmel. Ezen 

tanulmányok a Nemzeti Tehetségprogram pályázat keretében íródtak. Kiss Mátyás, a Közjogi 

Tagozat tagozatvezetője és dr. Kis Kelemen Bence mentortanárunk közös tudományos publikációt 

készít nemzetközi jogi témában. Várallai Luca, a Civilisztika Tagozat tagozatvezetője a Keresztény 

Jogakadémia Életvédelmi Munkacsoportjának tagjaként tudományos pályázaton az életvédelem, 

teremtésvédelem témájában első helyezést ért el.  

Örömünkre szolgál, hogy elkészült – a Nemzeti Tehetségprogram pályázati vállalásunknak is 

eleget téve – szakkollégistáink és a kolozsvári Collegium Iuridicum tagjai által jegyzett „A jog és a 

technológiai korrelációja” címet viselő tanulmánykötet, melyben rendkívül érdekes írások találhatóak 

többek között a kiberbűncselekményekkel, okoseszközökkel és a digitális pénzzel kapcsolatos jogi 

kérdésekről. Ezzel kapcsolatosan a következő félév során minden szerző egy online nemzetközi 

konferencia keretében foglalhatja majd össze fontosabb megállapításait. 

A félév során kiemelkedő versenyérdemek is születtek. Balogh Márton, Jávorszki Hunor Bendegúz 

és Oszvald Bálint 2. helyezést értek el a Miskolci Jogi Disputa versenyen magánjogi kategóriában. 

Külön említést érdemel, hogy a Balogh Márton, Holéczy Laura Anna, Jávorszki Hunor Bendegúz és 

Kiss Mátyás alkotta csapat továbbjutott a Nuremberg Moot Court nemzetközi perbeszédverseny 
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írásbeli fordulóján, bejutva ezzel a szóbeli fordulóra, melyre 2022 nyarán kerül sor. Felkészítő tanáraik 

dr. Mohay Ágoston és dr. Kis Kelemen Bence. 

Szakkollégistáink kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, a kötelező teljesítési 

minimumok mellett aktívan részt vesznek valamilyen Tudományos Diákkör munkájában, 

demonstrátori vagy TDK titkári tevékenységet végeznek, illetve tudományos konferenciákon fejtik 

ki álláspontjukat kutatási területükön. Szinte kivétel nélkül minden tag tervez részt venni a következő 

Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Számos tagunk emellett elnyerte az IM Kiválósági 

Jogászösztöndíjat, a Tanulmányi Ösztöndíjat, illetve részesült Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjban.  

Az sikeresen megpályázott NTP projekt keretében került sor oktatók és szakemberek által tartott 

előadásokra is, mely a jog és technológia kapcsolatára, valamint a digitalizáció jogi kihívásaira fektette 

a hangsúlyt. Dr. Hohmann Balázs „Beépített jogszerűség (legality by design) - szabályozási megoldás a 

technológiai fejlődés kihívásaira?” címmel tartott előadást közösségünknek, majd a programsorozat 

dr. Iványi Péter blockchain és bitcoinról szóló előadásával folytatódott. Kurzuselőadást tartott dr. 

Kecskés Gábor az autonóm járművekről és a fenntarthatóság összefüggéseiről, mely kerekasztal-

beszélgetéssel zárult a Molnár Kálmán előadóban dr. Miskolci Barna, dr. Kecskés Gábor, dr. Szőke 

Gergely László és Prof. dr. Herke Csongor társaságában. Dr. Kakas Márk az ügyvédi munkában 

releváns legal tech megoldásokat ismertette nekünk egy előadás erejéig, illetve dr. Várady Géza, a 

PTE Műszaki és Informatikai Kar oktatója a drónok működésének technikai hátterébe nyújtott 

betekintést.   

A Szakkollégium társadalmi szerepvállalását megmutatva a szemeszter végén az előző NTP 

projekt által megnyitott ruhagyűjtési akcióból származó adományokat átadta a pécsi Baptista 

Szeretetszolgálatnak, amely az adományokat az ukrajnai konfliktus menekültjei és más rászorulók 

részére továbbította. 

Végezetül egy szomorú eseményről is számot kell adnunk. 2022 áprilisában, életének 40. 

évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. habil. Kocsis Miklós, a PTE ÁJK Alkotmányjogi 

Tanszékének korábbi oktatója, az Óriás Nándor Szakkollégium alapító elnöke. Emlékét megőrizzük! 
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