
         

1 
 

Krónika 

 

2018/2019-es tanév őszi féléve is tartalmasan telt az Óriás Nándor Szakkollégium tagjai 

számára. Számos új taggal bővültünk: az Elméleti-történeti tagozatba Nhat Pham Linh, a 

Bűnügyi Tagozatba Kutnyánszky Luca és Schubert Bálint, a Civilisztika Tagozatba Bárdos 

Kata és Pozsárkó András nyert felvételt. 

Tagjaink közül többen abszolutóriumot szereztek, így befejezte tanulmányait Benke 

Lúcia, Kiss Fanny, Nagy Katalin, Rinfel Márton, Suhajda Máté, valamint Udvardy Péter. 

E félév programjait alapjaiban meghatározta az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 

kiírt „A hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása” pályázat elnyerése. 

A Nemzeti Tehetség Programnak (NTP) támogatásával megvalósuló „Aktív és piacképes 

állampolgár és jogász a XXI. században” c. projektnek köszönhetően a szakkollégisták minden 

hónapban legalább egyszer különböző kurzusokon vettek részt, amik nagymértékben 

elősegítették a hallgatók szakmai fejlődését, valamint tudományos előmenetelét. Példaként 

említhetők a dr. Cseporán Zsolt által tartott „Retorika” c. előadás, a szakkollégium elnöke, dr. 

Mohay Ágoston, valamint dr. Jusztinger János prezentációs és tudományos íráskészség 

fejlesztő kurzusai, illetve a külsős előadók bevonásával tartott vitaest azt országgyűlési 

választásokról. 

Az Óriás Nándor Szakkollégium és az Ars Boni között létrejött együttműködés első 

állomásaként szeptemberben egy előadással egybekötött szakmai beszélgetés zajlott le a két 

szervezet között, amelynek témáját a jog jelenét és jövőjét érintő aktuális folyamatok és ezek 

karriertervezési hatásai képezte. 

A félév kiemelkedő programja a szeptember 28-án megrendezett Kutatók Éjszakája volt, 

amelyen elsöprő sikert aratott a szakkollégium „Star Wars – jogász szemmel” című előadása. 

Az előadók – Budai András, dr. Cseporán Zsolt és dr. Kis Kelemen Bence – a Csillagok 

Háborúja világának jogi vonatkozásaiba vezették be a közönséget. 

Október 19-én került megrendezésre a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Karán a Herczegh Géza professzor születése 90. évfordulójának tiszteletére tartott 

Emlékkonferencia, amelynek célja a nemzetközi hírű jogászprofesszor életműve előtti 

tisztelgés volt. A konferencián a szakkollégisták közül előadott Békési Gábor, Molnár Bálint, 

Molnár Kata, Nagy Katalin, Nezdei Mirabella, valamint Szijártó István. Az Emlékkonferencia 

alapján tanulmánykötet jelent meg. 

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

együttműködési megállapodás keretében évente különböző szakmai programok kerülnek 
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megrendezésre. Ebben a félévben az Elméleti-történeti Tagozat közreműködésével a „A 

bírósági szervezetrendszer átalakítása, történeti perspektívái" című kerekasztal-beszélgetést dr. 

Sipos Balázs és dr. Grossné dr. Hahn Melinda meghívott előadók részvételével. 

A Civilisztika Tagozat őszi tagozati programja keretében vizsgálta az ügyész magánjogi 

szerepét, különösen az új Pp. hatálybalépését követő perbeli jogállásra tekintettel dr. Bércesi 

Zoltán fellebbviteli főügyészhelyettes segítségével. 

Novemberben a PTE Szakkollégiumi Napra a szakkollégium csapata a közösségi média 

hatásai témakörében végzett kutatómunkát. „A személyre szabott marketing a GDPR tükrében” 

című előadásával 2. helyezést ért el a csapat, amelynek tagjai Békési Gábor, Breszkovics 

Botond, Fuchs Vivien, valamint Molnár Bálint voltak. A kutatásból készült tanulmány a 

kapcsolódó konferenciakötetben fog megjelenni. 

A Bűnügyi Tagozat önálló programjaként került megrendezésre a „Bűnügyi humor, 

avagy bírósági határozatok kicsit másképp” című előadás, amelyen meghívott előadóként a 

Törvényszék részéről dr. Oltai Judit bírónő vett rész. 

Az Elméleti-Történeti Tagozat a Jogtörténeti és a Római Jogi Tanszékkel együttműködve 

megrendezte az ITDK 0. fordulóját, amelynek célja az volt, hogy az Országos Tudományos 

Diákköri Konferencia kari fordulója előtt a versenyen indulók kötetlenebb keretek között 

előadhassák dolgozatukat és tanácsokkal lássák el egymást, ezzel segítve a felkészülést. 

Decemberben a szakkollégistáknak lehetőségük nyílt az Alapvető Jogok Biztosának 

Hivatala által szervezett „Ombudsmani esték” c. programsorozaton prezentálni a „Fantasztikus 

világok jogász szemmel” c. előadást, ami az elmúlt évek során feldolgozott ikonikus filmek 

jogi elemzéséből készült válogatásból állt össze. Így Békési Gábor, Budai András, Fuchs Vivien 

és dr. Kis Kelemen Bence vezette be az érdeklődőket a Star Wars, a Harry Potter, a Trónok 

Harca, valamint a Gyűrűk Ura varázslatos világába.  

A kiemelkedő tanulmányi, közösségi és kutatómunka eredményeként tagjaink számos 

ösztöndíjat nyertek el és komoly elismeréseket kaptak. Suhajda Máté első helyezést ért el az 5. 

Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Versenyen, emellett a Karunk egyik Köztársasági 

ösztöndíjasa, illetve az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasa. A DLA Piper és az 

ArsBoni szervezésében megvalósult „Lawyer for a day” jogesetmegoldó versenyen Rinfel 

Márton első helyezést ért el. Bárdos Kata első helyezést ért el „Lexi AI Generation” nemzetközi 

versenyen, a versenyen részt vett Udvardy Péter is. Bárdos Kata, Rónai Veronika és Udvardy 

Péter részt vettek a „Price Media Law Moot Court” versenyen. Udvardy Péter elnyerte a Kar és 

az ILex által közösen alapított „A leginnovatívabb hallgató” különdíját. Kriszbacher Ildikó 

Ösztöndíjban részesült Békési Gábor, Suhajda Máté és Szijártó István, Szijártó István emellett 
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Karunk másik Köztársasági ösztöndíjasa. A Jogklinika ügyösszefoglaló versenyén első 

helyezést ért el Rónai Veronika és Udvardy Péter, különdíjban részesült Iglódi Viktória és Nagy 

Bíborka. A Jean Pictet Competition nemzetközi humanitárius jogi verseny Franciaországban 

megrendezésre kerülő következő fordulójába jutott Schubert Bálint, Szijártó István és Nezdei 

Mirabella. A Szinapszis mentorprogram keretin belül ebben a félévben Nezdei Mirabella és 

Fuchs Vivien egy-egy középiskolás diák tanulmányi előmenetelében nyújtanak segítséget. 

Nezdei Mirabella egyéb ösztöndíjai mellett Rektori elismerő oklevelet kapott. Fuchs Vivien, 

Molnár Kata és Nezdei Mirabella segítettek a „PTE Pont Itt” elnevezésű rendezvényen a 

jogászkvíz megszervezésében és lebonyolításában. Több tag segítséget nyújtott a különböző 

beiskolázási programok keretein belül a kar népszerűsítésében. A szakkollégisták jelentős része 

elnyerte az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíját, vagy az 

Igazságügyi Minisztérium Tanulmányi Ösztöndíjában részesültek, valamint több tag részesült 

Intézményi, Szakmai és Tudományos Ösztöndíjban is. Szakkollégistáink többsége 

demonstrátori tevékenységet lát el a kar valamely tanszékén, valamint aktív résztvevői a 

diákköröknek. Az októberben tartott Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián a 

szakkollégisták kimagasló teljesítményt nyújtottak, így szép számmal képviselhetik a kart az 

áprilisban megrendezésre kerülő országos fordulón. A tudományos kutatómunka eredményeit 

tagjaink rendszeresen bemutatják hazai és nemzetközi konferenciákon, illetve folyamatosan 

publikálják tanulmánykötetekben és rangos folyóiratokban. 
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