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Krónika 

Az Óriás Nándor Szakkollégium a 2013/2014-es tanév végeztével működésének eddigi 

legtermékenyebb időszakát tudhatja maga mögött. A megalakulást követő hónapokban 

lefektetett alapokon nyugodva számtalan konferenciát, versenyt és egyéb programot 

sikerült naptárunkba iktatnunk, amelyeken részben meghívottként, részben szervezőként 

képviseltük a Szakkollégiumot, valamint a Pécsi Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Karát. 

Az operatív jellegű változásokat vizsgálva egyrészről a leköszönő és a felvételt nyert 

szakkollégisták személyére, másrészről a szakkollégium vezetőségének átalakulására 

érdemes kitérnünk. Az őszi felvételi eljárás során négy új tagot vettünk fel: Vajdai Anitát 

és Schmidt Virágot az Elméleti-történeti Tagozatba, Diseri Ágnest és Szabó Eszter 

Szimonettát pedig a Bűnügyi Tagozatba. A tavaszi felvételi eljárás során további tizenegy 

hallgató csatlakozott hozzánk: Arnold Bernadett, Biró Zsófia és Kis Kelemen Bence az 

Elméleti-történeti Tagozatba, Németh Konrád a Bűnügyi Tagozatba, Mannó Csilla és 

Molnár Márk a Civilisztikai Tagozatba, Bárány Viktória Fanny, Havasi Bianka, Balaskó 

Angéla és Molnár Máté pedig a Közjogi Tagozatba nyertek felvételt. Mindemellett a 

távozó szakkollégistákról sem szabad megfeledkeznünk: Tavaszi Renáta, Cseh Balázs 

és Máté Eszter az Elméleti-történeti Tagozatot, Dezső Lili, Péter-Szabó Petra és Nagy 

Eszter a Bűnügyi Tagozatot, Raus Csaba, Tokorcsi Katalin, Kiss Evelin és Nagy Viktor a 

Civilisztikai Tagozatot, Szabó Anett, Pál Emese és Rinfel János pedig a Közjogi Tagozatot 

hagyta el az őszi félév végeztével (elsősorban azért, mert egyetemi tanulmányaik 

végéhez értek). Mindez a tagozatok vezetésén is éreztette hatását: Pulai Gábor az 

Elméleti-történeti Tagozat, Kaiser Kristóf a Bűnügyi Tagozat, Bendes Ákos a Civilisztikai 

Tagozat, Lukonits Ádám pedig a Közjogi Tagozat irányítását vette át a leköszönő 

tagozatvezetőktől. Ezzel párhuzamosan megválasztottuk szakkollégiumunk első titkárát 

is Cseporán Zsolt személyében. Azonban nem csak a szakkollégisták, hanem a 

mentorok terén is történtek változások: dr. Peres Zsuzsanna adjunktus asszonyt dr. 

Jusztinger János adjunktus úr váltotta az Elméleti-történeti Tagozat élén. Külön 

örömünkre szolgál, hogy a megalakuláskor lefektetett felvételi szabályok kitűnően 

megállták a helyüket az őszi és a tavaszi felvételi eljárások alkalmával. 
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Az Óriás Nándor Szakkollégium az elmúlt évben közel tíz konferencián képviseltette 

magát. Az őszi szemeszter elején a PTE ÁJK fennállásának kilencven éves évfordulója 

alkalmából szerveztünk tudományos rendezvénysorozatot: az Elméleti-történeti Tagozat 

kartörténeti kiállítást szervezett, a Bűnügyi Tagozat perbeszédversenyt írt ki, amelyen a 

PTE ÁJK, valamint az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Karának hallgatói vettek részt, a Civilisztikai Tagozat kerekasztal-beszélgetést szervezett 

öregdiákokkal Óriás Nándor emlékére, a Közjogi Tagozat pedig menekültügyi 

kutatásainak eredményeit prezentálta, amelyben a Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal munkatársai is részt vettek. Még az őszi szemeszter végén Közjogi Tagozatunk 

két tagja, Daka Marija és Lukonits Ádám, valamint dr. Mohay Ágoston adjunktus úr 

Vilniusban képviselték a Szakkollégiumot, valamint a pécsi jogi kart, ugyanis meghívást 

kaptak a Vilniusi Egyetem társszervezésében megrendezésre kerülő „Application of 

International Law in Domestic Courts” című nemzetközi tudományos konferenciára. Ezt 

követően a tavaszi szemeszter elején a Pécsi Hittudományi Főiskola Berényi Zsigmond 

Szakkollégiumával közösen egyházjogi témában szerveztünk interdiszciplináris 

konferenciát, amelyre olyan neves előadókat fogadták el meghívásunkat, mint Prof. Dr. 

Schanda Balázs (PPKE JÁK), Dr. Ádám Antal professor emeritus (PTE ÁJK), Dékány Sixtus 

O. Cist. zirci főapát, és Nyúl Viktor egyetemi lelkész atya. Mindemellett Cseh Balázs és 

Lukonits Ádám szakkollégisták is előadtak a rendezvényen. Március közepén 

szakkollégiumunk meghívást kapott a kolozsvári Mikó Imre Jog- és 

Közgazdaságtudományi Szakkollégiumtól, amelynek eleget téve Bűnügyi Tagozatunk 

(Szabó Eszter Szimonetta, Diseri Ágnes, Kaiser Kristóf, Pintér Rómeó, Németh Konrád, 

valamint dr. Hornyák Szabolcs adjunktus úr) – büntetőjogi témakörű előadások 

tartásával képviselte az ÓNSZ-t. Március végén szakkollégiumunk két tagja, Kis 

Kelemen Bence és Lukonits Ádám részt vettek a PTE ÁJK Európa Központ 

társszervezésében megvalósuló „Freedom, Security and Justice – Crossing Borders” 

című nemzetközi tudományos konferencián, ahol brit, ír, horvát, litván és holland 

hallgatókkal karöltve közös kutatómunkát folytattak. A konferenciához egyébiránt más 

szálon is kapcsolódik az ÓNSZ: elnökünk, dr. Mohay Ágoston adjunktus úr 

társszervezőként segítette a program megvalósítását. A rendezvénysorozat ideje alatt 

egy másik konferencián is érdekelt volt szakkollégiumunk, mivel négy szakkollégistánk 

– párban: Daka Marija és Cseporán Zsolt, valamint Pulai Gábor és Lukonits Ádám – 
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harmadik, illetőleg második helyezést értek el a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium által kiírt „Jó Állam koncepció” közigazgatási-fejlesztési pályázaton, 

amelynek köszönhetően kétszer tizenöt percben lehetőségük nyílt munkájukat 

prezentálni az érdeklődők, valamint a szervezők (így többek között dr. Répássy Róbert 

államtitkár úr) előtt. 

Az ezt követő hetek sem teltek tétlenül. Előbb a PTE ÁJK Hallgatói Önkormányzata 

jóvoltából szervezhettünk tudományos előadásokat a pécsi jogi Kar éves tavaszi 

fesztiválján. A rendezvényen jogesetmegoldó versennyel, választásokkal kapcsolatos 

előadásokkal, valamint perbeszédversennyel vett részt az ÓNSZ, illetőleg lehetőséget 

biztosítottunk a hallgatók számára, hogy neves pesti ügyvédi irodák ügyvédeitől 

kérdezhessenek a pályakezdés, valamint a pályán maradás körülményeit illetően. 

Mindemellett a PTE ÁJK Sportolaw (a sportért felelős kari hallgatói szervezet) 

közreműködésével kerekasztal-beszélgetést szerveztünk a stadionépítések és fejlesztések 

aktuális kérdéseire vonatkozóan. Pár héttel később, április közepén meghívást kaptunk 

az I. Pécsi Szakkollégiumi Napokra. A konferencián Biró Zsófia és Németh Konrád 

ismertették szakkollégiumunk felépítését és tevékenységét. Ezt követően tudományos 

vetélkedőn vettünk részt, ahol harmadik helyezést értünk el. Az eredményt illetően 

feltétlenül kiemelendő Mannó Csilla és Pulai Gábor közreműködése, mivel ők 

prezentálták pályamunkánkat a bírálóbizottság és az érdeklődő közönség előtt. A 

Szakkollégiumi Napokkal párhuzamosan egy másik rendezvény is folyt, a III. 

Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia. E konferencián a doktoranduszok mellett 

a legkiválóbb, graduális képzésben résztvevő hallgatók is előadhatnak: külön öröm volt 

számunkra, hogy az ÓNSZ-ből két szakkollégista (Cseporán Zsolt és Lukonits Ádám) is 

meghívást kapott előadás tartására. Mindemellett kiemelendő, hogy a konferencia 

közjogi szekcióját Közjogi Tagozatunk mentora, dr. Kocsis Miklós adjunktus úr vezette. 

Örömünket pedig még tovább fokozza, hogy Cseporán Zsolt prezentációjával „legjobb 

előadó” díjat nyert. Április végén szakkollégiumunk meghívást kapott az ELTE Bibó 

István Szakkollégiumának harminc éves jubileumi konferenciájára, ahol olyan neves 

előadókkal volt szerencsénk megismerkedni, mint dr. Jakab András alkotmányjogász, 

dr. Kukorelli István volt alkotmánybíró, illetőleg dr. Stumpf István jelenlegi 

alkotmánybíró. Mindemellett nemcsak szakkollégiumi, hanem tagozati szinten is aktívak 
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voltunk: Civilisztikai Tagozatunk május elején a PTE BTK TTI Régészeti Tanszékével 

karöltve szervezett tudományos előadást, amelyen többek között a Seuso-kincs 

történetébe nyerhettek bepillantást az érdeklődők. Május végén pedig – immáron 

második alkalommal – külföldön is képviseltettük szakkollégiumunkat, Kis Kelemen 

Bence és Lukonits Ádám ugyanis részt vettek az Európai Parlament által szervezett 

„European Youth Event 2014” című kétnapos rendezvénysorozaton Strasbourgban. 

A tudományos konferenciák és előadások mellett főként a különféle szakmai vetélkedők 

határozták meg tagozataink tevékenységén az elmúlt évben. Még az őszi szemeszterben 

Közjogi Tagozatunk második helyezést ért el a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, 

valamint a Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata által kiírt 

országos tudományos publikációs pályázaton. A tavaszi szemeszterben 

szakkollégiumunk harmadik helyezést ért el az I. Pécsi Szakkollégiumi Napok keretei 

között megrendezett városi szakkollégiumi vetélkedőn. A Szakkollégiumi Napokkal 

párhuzamosan Bűnügyi Tagozatunk két tagja, Pintér Rómeó és Kaiser Kristóf az 

Országos Büntetőjogi Perbeszédversenyen képviselték az ÓNSZ-t, valamint a pécsi jogi 

kart. A tavaszi szemeszter vége felé közeledve szakkollégiumunk első helyezést ért el a 

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Praetor Szakkollégiuma által szervezett 

országos jogász szakkollégiumi vetélkedőn. Nem sokkal ezt követően pedig Közjogi 

Tagozatunk két tagja, Bárány Viktória Fanny és Havasi Bianka első helyezést értek el a 

Jövő Közigazgatásáért Alapítvány Szamel Lajos tudományos ösztöndíj-pályázatán. 

A konferencia-részvételeken és a versenyeredményeken kívül szakkollégistáink a 

jogtudomány és az élet egyéb területein és szép sikereket könyvelhettek el az elmúlt 

évben. Ennek megfelelően több hallgatónk is ez évben teljesítette kötelező szakmai 

gyakorlatát (olyan helyeken például, mint a brüsszeli és luxemburgi magyar 

nagykövetség, az Alkotmánybíróság, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, és az 

Országgyűlés Hivatala), valamint voltak olyanok is, akik Erasmus ösztöndíjjal külföldön 

folytathattak tanulmányokat (így például Bécsben, Grazban, Berlinben, Brüsszelben, 

valamint Barcelonában). Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a Nemzeti Kiválóság 

Programban mind hallgatói, mind oktatói részről rendelkezünk támogatott kutatási 

pályázattal Cseporán Zsolt és dr. Mohay Ágoston jóvoltából. Mindemellett Rinfel János 

és Lukonits Ádám első helyezést értek el csapatukkal a Pécsi Tudományegyetem karok 
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közötti kézilabda bajnokságában. Végezetül pedig a 2013/2014-es tanév 

elvitathatatlan sikereként könyvelhetjük el a Scriptura folyóirat elindítását is, amely 

reményeink szerint hosszú éveken át színesíti majd a hazai jogtudomány palettáját. 

 

Elnökség 

  


