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Krónika 

2017/2018-as tanév tavaszi féléve is tartalmasan telt az Óriás Nándor Szakkollégium tagjai 

számára. Számos új taggal bővültünk: az Elméleti-történeti tagozatba D. Horváth Vanessza, a 

Bűnügyi Tagozatba Iglódi Viktória és Rónai Veronika, a Civilisztika Tagozatba Nagy Bíborka 

Rebeka és Weich Lili, a Közjogi Tagozatba pedig Molnár Kata nyert felvételt.  

A félév kezdete előtt tagjaink közül többen részt vettek a „PTE Road Show” elnevezésű 

rendezvényen, amelynek keretein belül segítettek a jogi kar népszerűsítésében.  

A félév első programja a február 21-én megrendezett nyílt napunk volt, ahol folytattuk a már-

már hagyománnyá vált „filmek és sorozatok jogász szemmel” sorozatot. A szakkollégisták „A 

Gyűrűk Ura” trilógiából készültek érdekes előadásokkal, Molnár Bálint Középfölde 

jogtörténetét vette górcső alá, Nezdei Mirabella pedig a Megye megtisztítása során elkövetett 

bűncselekményekről, valamint a Megye közjogi berendezkedéséről tartott előadást. Március 

19-23. között Vilniusban, Litvániában került megrendezésre az „INSPIRED” oktatási program, 

amelynek keretein belül a hallgatók egy héten át előadásokat hallgathattak a migráció, a 

menekültügy, a szervezett bűnözés és a terrorizmus témaköréből, valamint volt lehetőségük a 

többi nemzet hallgatóival is együtt dolgozni. A Szakkollégiumból a programon, Benke Lúcia, 

Molnár Bálint, Nezdei Mirabella, Suhajda Máté és Szijártó István vettek részt. A programon 

részt vett hallgatóknak lehetőségük nyílt a programon elhangzott témákból merítve tanulmány 

írására angol nyelven. 

Áprilisban a „Jogász-Közgazdász Tavaszi Fesztiválon” az ÓNSZ számos szakma programmal 

vett részt, minden tagozat külön programmal is készült. Az Elméleti-Történeti Tagozat a Római 

Jogi Tanszékkel közösen római jogi jogesetmegoldó versenyt, a Bűnügyi Tagozat bűnügyi 

kvízt, a Civilisztika Tagozat a Polgári Jogi Tanszék segítségével polgári jogi jogesetmegoldó 

versenyt és civiliszika-activityt szervezett, a Közjogi Tagozat pedig meghívta dr. Koltay 

Andrást, aki előadást tartott „Muzulmán fejkendők és európai szólásszabadság” címmel. Ezen 

a rendezvényen sem maradhatott el a megszokott esemény folytatása, a szakkollégium tagjai 

Harry Potter világának jogi kérdéseiben kalauzolták az érdeklődőket. Dr. Cseporán Zsolttól a 

Mágiaügyi Minisztérium felépítéséről ás hatásköreiről hallhattunk, Nagy Bíborka Rebeka az 

egyes filbeli esetekben előforduló veszélyes üzemi felelősségről beszélt, Fuchs Vivien pedig az 

átokszórás büntetőjogi megítéléséről tartott előadást.  

Április 9-10-én került megrendezésre a „XI. Nemzetközi és XVIII. Országos Interdiszciplináris 

Grastyán Konferencia”, ahol Szijártó István, Fuchs Vivien és Nezdei Mirabella tartottak 

előadást. 
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2017 elején a Pécsi Törvényszék és az Óriás Nándor Szakkollégium között létrejött 

együttműködési megállapodás keretében évente különböző szakmai programok kerülnek 

megrendezésre. Ebben a félévben a Bűnügyi Tagozat és a Törvényszék szervezésében 

„Fókuszban az új Be.” címmel kerekasztal-beszélgetés került megrendezésre. 

Májusban Nezdei Mirabella és Szijártó István előadást tartottak Újvidéken, Szerbiában a Pécsi 

Tudományegyetem bemutatkozó programján.  

A kiemelkedő tanulmányi, közösségi és kutatómunka eredményeként tagjaink számos 

ösztöndíjat nyertek el. Minden tagunk részesült az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti 

Kiválósági/Tanulmányi Jogászösztöndíjában, többen pedig a tagok közül Intézményi, Szakmai 

és Tudományos Ösztöndíjat is elnyertek. Szijártó István második helyezést ért el a legfőbb 

ügyész által Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton büntetőjogi 

témakörben benyújtott pályázatával. Fuchs Vivien szintén pályázatot nyújtott be. Nagy Bíborka 

Rebeka, Fuchs Vivien, Rinfel Márton és Budai András is eredményesen szerepeltek a kari 

jogesetmegoldó versenyeken. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogi intézete 

által májusban szervezett polgári- és büntetőjogi jogesetmegoldó versenyen Fuchs Vivien és 

Budai András a büntetőjogi csapat tagjaként, Benke Lúcia és Udvardy Péter pedig a polgári 

jogi csapat tagjaként egyaránt a második helyet szerezték meg. 

Szakkollégistáink többsége demonstrátori tevékenységet lát el a kar valamely tanszékén, 

valamint aktív résztvevői a diákköröknek. A tudományos kutatómunka eredményeit tagjaink 

rendszeresen bemutatják hazai és nemzetközi konferenciákon, illetve folyamatosan publikálják 

tanulmánykötetekben és országos szakfolyóiratokban.  

 

ÓNSZ Elnökség 

  


