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Krónika 

Legutóbbi számunk megjelenése óta számos jeles esemény zajlott le az Óriás Nándor 

Szakkollégium életében. Külön kiemelendő két rendkívül sikeres, saját szervezésű 

konferencia és egy luxemburgi tanulmányút, amelyek során értékes tapasztalatokat 

szereztünk. Emellett több konferencián, versenyen és vetélkedőn képviseltettük 

magunkat, valamint tagjaink egyénileg is jelentős sikereket értek el. 

Szakkollégiumunk az őszi és a tavaszi felvételi eljárás során új tagokkal bővült. 

Októberben Szeifer Barbarát és Szabó Andrást a Bűnügyi, Szücs Blankát és Környei 

Mátyást a Civilisztika, Niklai Dominikát és Németh Borókát az Elméleti-történeti, 

Kelemen Annát és Hohmann Balázst pedig a Közjogi Tagozatba vettük fel. A tavaszi 

felvételi eljárás során a Bűnügyi Tagozatba Török Tamás és Hanák Dóra, a Civilisztika 

Tagozatba Bánfai Edina, az Elméleti-történeti Tagozatba Lovas László, a Közjogi 

Tagozatba pedig Róna Bence nyertek felvételt. A 2014/15-ös tanévben tíz végzős 

hallgatónktól búcsúztunk: Diseri Ágnestől, Kaiser Kristóftól, Pintér Rómeótól, Czapári 

Dórától, Mannó Csillától, Pulai Gábortól, Lukonits Ádámtól, Daka Marijától, Molnár 

Mátétól és Pintér Rómeótól. A tavaszi félévben a tagozatvezetők személye és az elnökség 

összetétele is jelentősen változott. Szabó Eszter Szimonetta a Bűnügyi Tagozat, a Környei 

Mátyás a Civilisztika Tagozat, Biró Zsófia az Elméleti-történeti Tagozat, Havasi Bianka 

pedig a közjogi Tagozat vezetését vette át. Az Elnökségben a leköszönő alelnököket, 

Lukonits Ádámot és Pintér Rómeót Vajdai Anita és Kis Kelemen Bence váltották. A 

bűnügyi tagozat irányítását dr. Hornyák Szabolcstól dr. Mészáros Bence vette át. 

A 2014/15-ös tanévet Szakkollégiumunk az erdélyi Mikó Imre Szakkollégiummal 

közösen szervezett, „Az EU csatlakozás hatásai Magyarországon és Romániában” című 

konferencia megrendezésével indította. A konferencián mindkét szakkollégium tagjai 

előadást tartottak. Az Óriás Nándor Szakkollégiumot Biró Zsófia, Kaiser Kristóf, Környei 

Mátyás, Daka Marija és Kovács Mihály képviselték. A rendezvény után egy kötetlen 

kirándulás keretében meglátogattuk a pécsi középkori egyetemet, és a konferencia 

sikerén felbuzdulva a szakkollégiumok megállapodtak egy hosszú távú baráti, szakmai 
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együttműködésben. Ennek első eredménye a konferencián elhangzott előadások 

megjelenése folyóiratunkban. 

A Campus Hungary Ösztöndíj keretében 2014. november 9-12 között 

Szakkollégiumunk tanulmányi látogatást szervezett az Európai Unió Bíróságára. A 

szakmai program során a Törvényszéken meghallgathattunk egy magyar vonatkozású 

tárgyalást, valamint a Bíróság munkatársai, Juhász Endre és Czúcz Ottó bíró urak, Petró 

Rita, a Bíróság fordítási igazgatósága magyar osztályának vezetője, Luszcz Viktor jogi 

referens, továbbá Lehóczki Balázs, a Bíróság Sajtó- és Tájékoztatási Osztályának 

referense előadást tartottak a csoportnak. Lehetőségünk nyílt a bíróság munkatársaival 

személyes konzultációra és kötetlen beszélgetésre, emellett interjút készíthettünk 

Vassilios Skourisszal, az Európai Unió Bíróságának elnökével is. 

A félév során Bűnügyi Tagozatunk képviseletében egy szimulált büntetőtárgyalás 

megszervezésével vettünk részt a Kutatók éjszakáján, amelyet a nagy sikerre való 

tekintettel a Karon a hallgatók részére, illetve a nyílt napon a pécsi jogi kar iránt 

érdeklődők számára is előadtak. Részt vettünk továbbá a Pécsi Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Karán megrendezett „Választások Magyarországon” 

konferencián is, ahol Bárány Viktória Fanny, Molnár Máté Bálint és Kis Kelemen Bence 

szerepeltek előadóként. A konferenciák mellett tagjaink különböző versenyeken is 

megmérettették tudásukat. Környei Mátyás részt vett a dr. Nagy László Magánjogi 

érvelési versenyen és a Kossuth szónok versenyen is. 

 

A hazai rendezvényeken kívül nemzetközi konferenciákon is képviseltettük magunkat. 

Közjogi Tagozatunk két tagja, Daka Marija és Lukonits Ádám a 2014-ben Lodzban 

megrendezett „Social and economic rights as fundamental rights?” konferencián 

tartottak előadást. 

2014 decemberében Szakkollégiumunk tagjai egy belső pályázat és az ezt követő 

félévzáró konferencia keretében mérhették össze tudásukat. A tudományos pályázatra 

beérkezett tizenhat színvonalas pályamunka közül a szakmai zsűrik által felállított 

rangsor alapján a Bűnügyi Tagozatból Kaiser Kristóf, a Civilisztika Tagozatból Környei 
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Mátyás, a Közjogi Tagozatból Bárány Viktória Fanny, az Elméleti-történeti Tagozatból 

pedig Bíró Zsófia írása bizonyult a legjobbnak. A pályázatot követő nyilvános 

konferencia megrendezésére 2014. december 19-én a Pécsi Tudományegyetem Dr. 

Halasy-Nagy József Aulájában került sor. A konferencia első felében a nyertes 

írásművek szerzői előadás formájában ismertették pályaművüket, amelyeket szakmai 

zsűri mellett a közönség is értékelt. Ezt követően a tagozatok mentorai (Mészáros Bence, 

Kovács Kolos, Kocsis Miklós, Jusztinger János) tartottak előadást. 

Az előadók közül a zsűri a szakmai díjat Kaiser Kristófnak, a konferencia hallgatósága 

a közönségdíjat Bárány Viktória Fannynak ítélte. A konferencia és a félév méltó 

befejezéseként a záró vacsorára a villányi Agancsos Pincészetben került sor.  

A tavaszi félév is mozgalmasan indult. Bárány Viktória Fanny, Balaskó Angéla, Havasi 

Bianka és Környei Mátyás előadóként vettek részt a 2015. 03. 19-21-én megrendezésre 

kerülő VII. Nemzetközi és XIII. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencián. 

Szakkollégiumunk képviseltette magát továbbá a 2015. március 25-én megrendezett II. 

Pécsi Szakkollégiumi napon, ahol csapatunkat (Hanák Dóra és Kis Kelemen Bence) 

színvonalas munkájáért és kiváló előadásáért a zsűri első helyezéssel jutalmazta. A 

„Migráció és bűnözés a jog szemszögéből” címet viselő győztes tanulmány 

elkészítésében Hanák Dóra, Kis Kelemen Bence, Németh Konrád és Róna Bence vettek 

részt. 

Külön örömünkre szolgál, hogy Szakkollégiumunk jelenlegi és végzős hallgatói jelentős 

sikereket értek el a 2014/15-ös tanév egyik legmeghatározóbb és legrangosabb 

szakmai versenyének, a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és 

Jogtudományi szekciójának kari fordulóin. Kaiser Kristóf a büntetőjogi tagozatban, 

Czapári Dóra a polgári eljárásjogi tagozatban, Környei Mátyás az infokommunikációs 

és médiajogi tagozatban, Molnár Márk a polgári jogi tagozatban, Niklai Dominika a 

jogtörténeti tagozatban, Schmidt Virág a római jogi tagozatban, Daka Marija a 

nemzetközi jogi tagozatban, Hohmann Balázs a közigazgatási jogi tagozatban, Lukonits 

Ádám pedig az európai jogi tagozatban ért el első helyezést. Másodikként jutott ki az 

országos versenyre Biró Zsófia a jogtörténeti tagozatban, Vajdai Anita a római jogi 

tagozatban, valamint Bárány Vikrória Fanny és Havasi Bianka az alkotmányjogi 
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tagozatban. Harmadik helyezést ért el Bíró Zsófia a római jogi tagozatban. A versenyen 

opponensként vesznek részt Balaskó Angéla, Kelemen Anna, Szücs Blanka, Szabó Eszter 

Szimonetta, Németh Konrád, Hanák Dóra, Lovas László és Török Tamás. Környei 

Mátyás diákköri dolgozatát a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatudományi 

Intézete által meghirdetett pályázaton is díjazták. 

Kelemen Anna, Németh Konrád és Szücs Blanka pedig részt vettek 2015. március 23-

27. között a ’Freedom, Security and Justice – Crossing Borders’ című nemzetközi 

tudományos oktatási programon és konferencián (melyet a PTE ÁJK Európa Központja 

szervezett), ahol brit, ír, horvát, litván és holland hallgatókkal karöltve közös 

kutatómunkát folytattak és előadásokat tartottak.   

Tagjaink tudományos sikereit több ízben rangos ösztöndíjakkal is jutalmazták. A Pécsi 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara a 2014-2015 tanévre vonatkozóan 

három hallgatónak ítélt meg köztársasági ösztöndíjat. Szakkollégiumunk és Közjogi 

Tagozatunk két tagja, Daka Marija és Lukonits Ádám a pályázati eredmények alapján 

első, illetőleg második helyen részesülhetnek a támogatásban. Szintén Közjogi 

Tagozatunk tagjai, Hohmann Balázs és Lukonits Ádám a Karról egyedülálló módon 

elnyerték a Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Ösztöndíját. Havasi Bianka és 

Bárány Viktória Fanny pedig a Kodifikátor Alapítvány Ösztöndíjában részesültek. 

Számos tagunk Erasmus és egyéb ösztöndíjprogramok keretében külföldön ˗˗˗ többek 

között Brüsszelben, Antwerpenben, Passauban, Berlinben és Grazban ˗˗˗ folytatott 

tanulmányokat. Büszkék vagyunk emellett tagjaink publikált cikkeire és tanulmányaira, 

amelyeket rangos folyóiratok, például a Közjogi Szemle, az Európai Jog és az Ars Boni 

is közöltek. 

Az Elnökség  


