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Krónika 

 

A 2022/2023-as tanév őszi szemeszterében is számos szakmai és csapatépítő programon vehettek 

részt a szakkollégium tagjai. Ugyanakkor ez a félév legfőképpen az elméleti és gyakorlati elmélyülésről 

szólt, a Tudományos Diákköri Konferencia kari fordulója állt a középpontban. 

A felvételi eljárás az elmúlt időszakokhoz képest is kiemelkedő sikerűnek mondható, a 

szakkollégium hét új taggal bővült. Az Elméleti-Történeti Tagozatba sikeresen felvételt nyert Farkas-

Kozics Iván, Kőszegi Gergő, Miklai Kamilla, valamint Zaka Maja. A Bűnügyi Tagozathoz Hollósi 

Beatrix csatlakozott, a Közjogi Tagozatba Kemény Bálint és Szántó Soma nyert felvételt. Az Elméleti-

Történeti Tagozatban Szentes Dalma vette át a Tagozatvezetői posztot. Kiss Mátyás és Várallai Luca 

alelnöki megbízatása lejárt, így a Közgyűlés új alelnököket választott további egy évre. Jávorszki 

Hunor Bendegúz lett az új alelnök, míg Várallai Luca továbbra is az alelnöki feladatokat látja el, 

mindkettőjüket egyöntetűen szavazta meg a Közgyűlés.  

Szakkollégistáink kiválóságát és szorgalmát jelzi, hogy az őszi szemeszterben is rengetegen 

részesültek különböző ösztöndíjakban. Így többek között az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti 

Kiválósági Ösztöndíjban, Új Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjban, Kriszbacher Ildikó 

Tehetséggondozó Ösztöndíjban, Intézményi Szakmai, Tudományos Ösztöndíjban, valamint 

Tanulmányi Ösztöndíjban. Külön kiemelendő, hogy Szentes Dalma elnyerte a Közjegyzői Kamara 

Kiválósági Ösztöndíját, Kiss Mátyás pedig Pro Universitate Juventutis emlékéremben, valamint Óriás 

Nándor-díjban részesült. A Szakkollégium történetében első alkalommal a szervezet – a Pécsi 

Tudományegyetem által biztosított tehetséggondozási támogatás révén – őszi szemeszterben a 

legkiemelkedőbb hallgatókat pályázati alapon ÓNSZ Kiválósági Ösztöndíjban részesítette, ezzel is 

támogatva, illetve motiválva tevékenységüket.  

Nagy örömünkre szolgál, hogy sikeresen megvalósítottuk az NTP-SZKOLL-21-0018. sz. 

pályázati projektünket. A Nemzeti Tehetségprogram Pályázat lezárásaként az őszi félév elején a „Jog 

és technológia” című online nemzetközi konferencia keretében a kolozsvári Collegium Iuridicummal 

közösen előadásokat hallhattunk a szakkollégisták írásaiból, amelyek „A technológia és a jog 

korrelációja” című kiadványunkban jelentek meg. A kötetben megjelent tanulmányok szerzőinek nagy 

része részt vett a konferencián, kifejthette további álláspontját a kutatott témájával kapcsolatban. A 

kolozsvári Collegium Iuridicummal így továbbra is kapcsolatot tartva egy újabb projekt valósulhatott 

meg.  

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia volt a félév egyik prioritása, így szinte minden 

szakkollégista az általa készített TDK dolgozatával, kutatásával is foglalkozott. A szakkollégiumi 

hagyományoknak megfelelően 2022. október 13-án tartottuk az Intézményi Tudományos Diákköri 
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Konferencia „0. fordulóját”, amelyen minden TDK-n indulni kívánó szakkollégista kipróbálhatta 

magát közönség előtt. Az előadások után észrevételeket, javaslatokat kaptak az előadók egymástól és 

az ÓNSZ oktató tagjaitól, ezzel elősegítve a későbbi sikeres szereplést. A szakkollégium egyik fő 

feladata a tehetséggondozás, így ez a program kiemelt jelentőséggel bír.  

A félév egyik legnagyobb szakmai programjára 2022. november 11-én került sor. A budapesti 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szent György Szakkollégiumának rendezésében szakmai napon 

vehettünk részt Budapesten. A házigazda szakkollégium mellett az eseményen részt vett továbbá a 

győri egyetem jogi karának Batthyány Lajos Jogász Szakkollégiuma is. A programon rendkívül érdekes 

és tartalmas, egyben interaktív előadásoknak lehettünk tanúi – és résztvevői. Betekintést nyerhettünk 

az egyetemen működő ún. szituációs házba, és megismerhettünk különböző helyszíni szemlével, 

helyszíni kutatással kapcsolatos vizsgálati, nyomrögzítési módszereket.  

Az ÓNSZ meghívására 2022. november 15-én a Pécsi Törvényszék elnöke, dr. Sipos Balázs 

bíró úr a tisztességes eljáráshoz való jogról tartott előadást, amelyet egy kerekasztal-beszélgetés 

követett. Minden tagozat egy-egy tagja pár percben összegezte az adott tagozatának aspektusából 

lényeges elemeket a tisztességes eljárás követelményét illetően, amellyel kikristályosodott e jog 

jelentősége a főbb jogterületek vonatkozásában. A szakkollégisták és az érdeklődők betekintést 

nyerhettek abba, hogyan érvényesül a gyakorlatban a tisztességes eljáráshoz való jog, ezáltal nem csak 

elméleti síkon tanulhattak az alapelvről.  

Végül az ÓNSZ beiskolázási és tudománynépszerűsítő tevékenységével kapcsolatban 

megemlítjük, hogy részt vehettünk a Ciszterci Rendi Nagy Lajos Gimnáziumban rendezett expón, 

remélve, hogy az érdeklődő középiskolások közül többen is a jövőben a PTE ÁJK szakkollégiumának 

tagjaivá válnak, emellett az ÓNSZ tagjai több egyéb beiskolázási rendezvényen is részt vettek az 

„Ikonikus filmek – jogász szemmel” című előadással. Az ÓNSZ-t képviselve a Közjogi Tagozat tagjai 

pedig 2022-ben is előadást tartottak a Kutatók Éjszakája elnevezésű programon. 

A félév mind közösségi, mind egyéni szinten programokkal és sikerekkel bővelkedett, ennek 

következtében hasonlóan feladatokban, élményekben gazdag következő félévet remélünk.  

 

ÓNSZ Elnökség  

  


