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Krónika 

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Scriptura 2015/I. számának megjelenése óta időszakban 

Szakkollégiumunk számos színvonalas rendezvényt szervezett és tagjaink különböző 

versenyeken, konferenciákon és pályázatokon is jelentős sikereket értek el. 

A 2015 tavaszán megrendezett PTE ÁJK Jogász Napok szakmai programjait 

hagyományosan Szakkollégiumunk szervezte. A programok közt helyet kaptak neves 

szakemberek előadásai, jogesetmegoldó versenyek, szakmai kvízjátékok és érvelési verseny 

egyaránt. Különös népszerűségnek örvendett Bűnügyi Tagozatunk „CSI Hungary: a 

helyszíni szemle gyakorlata Magyarországon” címet viselő programja, amelynek keretében 

az érdeklődők megtekinthették a legmodernebb technikával felszerelt magyar helyszínelő 

buszt is. 

A félév tudományos eredményekben szintén bővelkedett, az országos 

megmérettetésre készülve az egyéni tudományos munka kiemelkedő hangsúlyt kapott. 

Szakkollégiumunk hallgatói jeles eredményeket értek el a XXXII. Országos Tudományos 

Diákköri Konferencián. Kaiser Kristóf, Bűnügyi Tagozatunk volt tagja dolgozatával a 

Büntetőjog 3. tagozatban második helyezést ért el, Civilisztika Tagozatunkból Molnár Márk 

pedig pályamunkájával a konferencia Polgári jog 4. tagozatában szerzett második helyezést. 

Közjogi Tagozatunk tagjának, Hohmann Balázsnak a dolgozata a Közigazgatási jog 1. 

szekció legjobbjának bizonyult, a tagozat volt tagjai közül Lukonits Ádám az Európajogi 

tagozat harmadik helyét, Daka Marija pedig a Nemzetközi jog 2. tagozat második helyét 

szerezte meg. Elméleti-történeti Tagozatunk tagjai közül Niklai Patrícia Dominika első 

helyezést kapott a Római Jogi és Egyetemes Állam- és Jogtörténeti tagozatban, Biró Zsófia 

pedig a tagozat második legjobb dolgozatát prezentálta. A konferencia opponensi díjai közül 

négyet szintén szakkollégistáinknak ítéltek, Szücs Blanka az Infkommunikáció és Médiajogi 

szekció, Török Tamás a Közigazgatási jogi 1. szekció, Lovas László a Római Jogi és 

Egyetemes Állam- és Jogtörténeti szekció, Szabó András pedig a Büntetőjog 3. szekció 

legjobb opponensei lettek. Niklai Patrícia Dominikát emellett kiváló előadásáért a 

Konferencia Prezentációs Díjára is jelölték, Hohmann Balázsnak pedig az Országos 

Tudományos Diákköri Tanács Pro Scientia Aranyérem-kitüntetést adományozott. 

A tavaszi szemeszter további jeles eseményeként tartjuk számon Közjogi 

Tagozatunk által „A hatalommegosztás elvének érvényesülése napjainkban” címmel 
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szervezett konferenciát, amelyen a tagozat valamennyi tagja előadóként vett részt. Számos 

tagunk tartott továbbá előadást a IV. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencián 

valamint a VII. Nemzetközi és XIII. Országos Interdiszciplináris Konferencián. Hohmann 

Balázs és Kis Kelemen Bence előadóként vettek részt a II. Fiatalok Európában 

Konferencián, valamint Hohmann Balázs a Tavaszi Szél 2015 nemzetközi konferencián 

előadásáért megkapta a legjobb előadónak járó díjat. Kis Kelemen Bence előadóként vett 

részt a Human Rights vs. National Security – Should Freedom be Restricted to Safeguard 

Freedom? c. tudományos konferencián, ahol elnyerte a graduális hallgatók szekciójának 

legjobb előadói díját. Környei Mátyás, a Civilisztika Tagozat tagozatvezetője 2. helyezést 

ért el a Nagy László Magánjogi Érvelési Versenyen. Kis Kelemen Bence különdíjat kapott 

a Batthyány Lajos Szakkollégium által 2015 tavaszán meghirdetett tudományos 

esszépályázaton. 

Szintén májusban került sor a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Karának Doktori Iskolája által szervezett Jogász Doktoranduszok Pécsi Találkozójára. A 

találkozón fiatal kutatóink nagy számban részt vettek előadóként.  

A szemeszter méltó befejezéseként 2015. június 19-én rendeztük hagyományos 

félévzáró konferenciánkat „A jog eszközei a terrorizmus elleni küzdelemben” címmel. A 

konferencián előadást tartottak Bartkó Róbert (SZIE DFÁJK), Hautzinger Zoltán 

tanszékvezető egyetemi docens (NKE RTK), Böröcz Miklós rendőr alezredes (TEK), 

valamint Szakkollégiumunk tagjai (Arnold Bernadett, Bárány V. Fanny, Havasi Bianka, 

Bánfai Edina és Szabó Eszter Szimonetta). Szintén programjaink palettáját szélesítette Dr. 

Zacher Gábor főorvos „Drog helyzet van” című előadása, amely rendkívül nagy 

érdeklődésre tartott számot karunkon. Az előbbi konferenciát a Nemzeti Tehetség Program, 

utóbbi rendezvényünket a PTE EHÖK támogatta. 

A 2015/2016-os tanév is eseménydúsan indult Szakkollégiumunk életében. 

Októberben kiírt belső pályázatunkra számos színvonalas pályamunka érkezett. A 

tagozatonként felállított szakmai zsűri a Bűnügyi Tagozatból Hanák Dóra, a Civilisztika 

Tagozatból Környei Mátyás, a Közjogi Tagozatból Havasi Bianka, az Elméleti-történeti 

Tagozatból pedig Schmidt Virág pályaművét ítélte legjobbnak. A nyertes dolgozatok szerzői 

2015. október 22-én rendezett konferenciánkon adták elő választott témájukat és egyben 

versenyeztek a legjobb előadói valamint a közönségdíjért. Mindkét díjra Havasi Bianka 

bizonyult a legérdemesebbnek. 
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Számos tagunk rangos ösztöndíjban részesült. Bárány V. Fanny, Biró Zsófia, Havasi 

Bianka, Hohmann Balázs, Kis Kelemen Bence és Niklai Dominika elnyerték a Kriszbacher 

Ildikó Ösztöndíjat, Bárány V. Fanny a Nemzeti Tehetség Program, Biró Zsófia és Hohmann 

Balázs pedig az Átütő Tehetségek Ösztöndíjában is részesülnek. Hohmann Balázs Pécs 

város polgármesteri ösztöndíját és a 2015/2016-os tanév Köztársasági Ösztöndíját szintén 

magáénak tudhatja. Emellett Szakkollégiumunk több tagja nyert el külföldi tanulmányi 

ösztöndíjakat és neves ügyvédi irodák gyakornoki helyeinek betöltésére kiírt pályázatot. 

Többen részt vesznek továbbá a Szinapszis mentorprogramban, ezzel is népszerűsítve 

szakkollégiumunkat és a PTE-t leendő egyetemisták körében. 

Az említett eredmények mellett a tudományos életben való aktív részvételt tükrözi 

tagjaink számos publikációja, amelyek rangos folyóiratokban és konferenciakötetekben 

jelentek és jelennek meg. 

 

Elnökség 

  


