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Köszöntő
Lapunk abban a szerencsés helyzetben van, hogy a Nemzteti Tehetség Program segítségével, 

idén kiadhat egy OTDK különszámot. A szemeszter folyamán sokszínű programokon vehettek 
részt a kar hallgatói, melyek segítették a versenyzőket a felkészülésben. A félév megkoronázása 
természetesen maga a konferencia volt, melybe a különszám segítségével mindenki bepillantást 

nyerhet. Reményeink szerint sikerül felkeltenünk számos további hallgató érdeklődését 
a tudományos munka iránt, hogy a következő kari diákköri konferencián - emelve a verseny 

színvonalát - még többen induljanak, és a továbbjutó pécsi jogászok két év múlva 
még kiválóbban képviselhessék egyetemünket az OTDK-n.
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A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Kar a 2018/19-es tanévre NTP-HHTDK
-18-0017 szám alatt „PTE ÁJK kari diákköri kon-
ferencia 2018” címmel sikeres pályázatot nyújtott 
be az Emberi Erőforrások Minisztériumának meg-
bízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
által a Nemzeti Tehetség Program keretében meg-
hirdetett, „A hazai Tudományos Diákköri műhe-
lyek és rendezvényeik támogatása” elnevezésű pá-
lyázati kiírásra.

A különszám kiadását az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáske-
zelő által a Nemzeti Tehetség Program keretében meg-
hirdetett, „A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és 
rendezvényeik támogatása” című pályázati kiírásra be-
nyújtott NTP-HHTDK-18-0017 számú „PTE ÁJK kari 
diákköri konferencia 2018” című pályázat támogatta.

A pályázat támogatásával a fenti projekt keretében az 
alábbi rendezvényeket valósítottuk meg:

Mindenekelőtt 2018. október 11–12-én lebonyolítot-
tuk a Kari (intézményi) Tudományos Diákköri Kon-
ferenciát, amely egyúttal előválogató fordulója volt a 
2019-es XXXIV. OTDK-nak. A verseny másfél napon 
keresztül, több tudományterületi blokkban, azokon 
belül pedig tagozatokban folyt, és a kar számos hall-
gatóját megmozgatta, hiszen az országos konferen-
ciához hasonlóan itt is volt minden pályamunkának 
hallgatói opponense, ezen kívül pedig a hallgató-
társak, barátok érdeklődő nézőként, szurkolóként 
hallgatták meg társaik előadásait. A kari fordulóra a 
nevezéseket június végéig kellett benyújtani. Eredeti-
leg összesen 57 nevezés érkezett be, ám visszalépések 
miatt az ITDK-n végül 46 dolgozatot mutattak be a 
hallgatók. Ezek közül a tagozati zsűrik 38 pályamun-
kát juttattak tovább az Országos Tudományos Diák-
köri Konferenciára.

Mind az őszi, mind a tavaszi szemeszterben tartot-
tunk egy-egy egész délutánt kitöltő TDK orientációs 
napot. A 2018. november 15-én tartott esemény fő 
célja a diákkörök bemutatkozása volt, míg tavasz-
szal, az OTDK előtt kevéssel (2019. április 3.) inkább 
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a pályamunkák bemutatására, s ezáltal nem csupán 
a motiválásra, hanem a versenyzők még jobb felké-
szülésére helyeztük a hangsúlyt. Utóbbi célt szol-
gálta a Györffy Kinga által vezetett, kimondottan az 
OTDK-résztvevők részére hirdetett egész napos pre-
zentációs tréning is, amelyet szintén tavasszal tartot-
tunk (2019. március 22.).

Két intézménylátogatás is szerepelt a kari TDT prog-
ramjában, s mindkettőről elmondható, hogy nagy 
népszerűségnek örvendő eseményekről volt szó, hi-
szen az utazás illetve a vendéglátó intézmények által 
adott keretek miatt korlátozott létszámú jelentkezőt 
tudunk csak fogadni, és a meghirdetett helyek pilla-
natok alatt beteltek. Az Alkotmánybíróság megláto-
gatása egész napot kitöltő kirándulás keretében tör-
tént, míg Pécsett a PTE ÁOK Igazságügyi Orvostani 
Intézetének munkatársai egy délelőtt folyamán két 
csoport kalauzolására is vállalkoztak.

A szakmai rendezvények kínálatában igyekeztünk 
széles palettát megmutatni a diákkörös illetve a di-
ákköri tevékenység iránt érdeklődő hallgatóknak, 
olyan, a jogászi hivatás különböző területein működő 
vendégeket meghívva, akik értékes és érdekes tapasz-
talatokkal szolgálhatnak, illetve Pro Scientia Arany-
érmeseket is vendégül láttunk, akik a tudományos 
kutatói és oktatói munkával kapcsolatos élményeiket, 
motivációikat osztották meg a hallgatósággal. Időren-
di sorrendben az alábbi programokat szerveztük:

2018. november 21. Ügyvédek egykor és ma címmel 
előadást tartott, majd kérdésekre is válaszolt dr. Le-
posa Marianna, a Pécsi Ügyvédi kamara elnöke.

2019. március 11. Az új Be. alkalmazásának kezdeti 
tapasztalatairól szerveztünk kerekasztal-beszélge-
tést, amelyen bírói részről dr. Makai Lajos, a Pécsi 
Ítélőtábla tanácselnöke, ügyészi oldalról dr. Takács 
István, a Pécsi Járási Ügyészség vezetője, míg ügyvédi 
(és elméleti) szemszögből dr. Herke Csongor egyete-
mi tanár, ügyvéd vettek részt.

2019. április 2. A Jogász Napok idejére időzített köz-
úti helyszínelés-szimuláció, amely a Pécsi Városi Ren-
dőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály mun-
katársainak közreműködésével valósulhatott meg, 
talán a legsikeresebb volt az összes szakmai program 
közül, rengeteg hallgatói érdeklődőt vonzott.

2019. április 24-én egy ünnepélyesebb ülés s azt kö-
vető állófogadás keretében tartottuk meg az OTDK 
értékelését és a Pro Scientia Aranyérmes fórumot, 
amelyen öt Pro Scientia Aranyéremmel kitüntetett 
egykori hallgatónk vett részt. Ez egyúttal a pályázati 
projekt programsorozatának záró eseménye is volt.

Az Expressis Verbis e különszámában az egyes fent 
felsorolt programokról részletesebb beszámolót is 
lehet olvasni. Ezeknél külön már nem tüntetjük fel, 
hogy a fenti pályázati támogatásból valósultak meg.
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1-jén megkezdte működését. Sulyok Elnök Úr bemutat-
ta az Alkotmánybíróság jelenlegi helyzetét is. Elmondta, 
hogy jelenleg az Alkotmánybíróság 15 tagból áll, őket az 
Országgyűlés választja meg, 12 évre. Az elnököt szintén 
az Országgyűlés választja meg az alkotmánybírók kö-
zül, az elnökhelyettest az Alkotmánybíróság elnökének 
javaslatára, az alkotmánybírók maguk közül választják 
meg. Az Alkotmánybíróság igazgatási munkaszerve-
zete az Alkotmánybíróság Hivatala, amely ellátja az 
Alkotmánybíróság szervezeti, működtetési, ügyviteli és 
döntés-előkészítési feladatait. Az Alkotmánybíróság Hi-
vatalát a főtitkár vezeti; ezt a tisztséget jelenleg Bitskey 
Botond tölti be.

Sulyok Elnök Úr elmondta: az Alkotmánybíróság fela-
data a demokratikus jogállam, az alkotmányos rend és 
az Alaptörvényben biztosított jogok védelme, a jogrend-
szer belső összhangjának megőrzése, valamint a hata-
lommegosztás elvének érvényre juttatása, melynek so-
rán mindhárom hatalmi ág felett ellenőrzést gyakorol. A 
törvényhozó hatalom feletti kontroll kétféleképpen va-
lósulhat meg: előzetes absztrakt normakontroll, amikor a 
törvény kihirdetése előtt vizsgálja annak alkotmányossá-
gát, illetve az utólagos absztrakt normakontroll, amelyet a 
kihirdetés után végez. Az utólagos normakontrollt in-
dítványozhatja az országgyűlési képviselők ¼-e, a Kúria 
elnöke, a legfőbb ügyész, a Kormány és az ombudsman. 

Szakmai kirándulás az 
Alkotmánybíróságon

2019. február 27-én a NTP-HHTDK-18-0017 pályá-
zat támogatásával 29 hallgató szakmai kiránduláson 
vehetett részt az Alkotmánybíróságon. 

Reggel 6 óra 15 perckor autóbusszal elindultunk Buda-
pestre. Odaérkezésünkkor a beléptetést és a biztonsági 
átvizsgálást követően a hirdetőterembe vezettek minket, 
ahol Sulyok Tamás alkotmánybíró, az Alkotmánybíró-
ság jelenlegi elnöke fogadott minket. Az Elnök Úr előa-
dást tartott nekünk az Alkotmánybíróság történetéről. 

Elmondta, hogy az Alkotmánybíróság az Alaptörvény 
védelmének legfőbb szerve; létrehozásáról 1989 janu-
árjában határozott az Országgyűlés. Szervezetéről és 
hatásköréről a rendszerváltást előkészítő háromolda-
lú politikai egyeztető tárgyalásokon született döntés. 
Ennek megfelelően az Országgyűlés 1989 októberé-
ben módosította az Alkotmányt, beiktatta a 32/A. §-t, 
amely az alkotmánybíráskodás alapvető szabályait 
rögzítette. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi 
XXXII. törvény 1989. október 30-án lépett hatályba. 
Az Országgyűlés november 23-án megválasztotta az Al-
kotmánybíróság első öt tagját, így a testület 1990. január 
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A Kormány jelenlegi tervei szerint 2020. január 1-jén 
megkezdik működésüket a közigazgatási bíróságok, és 
utólagos normakontrollt már a Közigazgatási Felsőbíró-
ság elnöke is indítványozhat majd. Bírói kezdeményezés-
re is végezhet vizsgálatot az Alkotmánybíróság, amikor 
egy konkrét ügy kapcsán előforduló jogszabályt tart ag-
gályosnak a bíró. Ekkor az eljárást felfüggesztik, és meg-
vizsgálják, hogy valóban Alaptörvénnyel ellentétes-e a 
jogszabály. Erre az Alkotmánybíróságnak 90 napja van. 
Ha bebizonyosodik alkotmányellenessége, a jogszabályt 
az Alkotmánybíróság megsemmisíti; ellenkező esetben 
– ha nem találja ellentétesnek az Alaptörvénnyel – a bí-
rónak alkalmaznia kell az adott jogszabályt. 

Működése során az Alkotmánybíróság alkotmányjo-
gi panaszokat is elbírál. Ennek egyik esete, amikor az 
ügyfél bírósági eljárás során alkalmazott jogszabályt el-
lentétesnek vél az Alaptörvénnyel; a másik eset, amikor 
nincs bírósági eljárás, a jogi norma közvetlenül sérti a 
panaszos alapjogait – ennek benyújtására a jogszabály 
hatályba lépésétől számított 180 nap áll az ügyfél rendel-
kezésére. Elnök Úr elmondása szerint a bírói ítélet ellen 
is benyújtható az alkotmányjogi panasz, ez az ún. való-
di alkotmányjogi panasz. Ennek során bármelyik fél az 
Alkotmánybírósághoz fordulhat jogerős döntés ellen, ha 
a bírói jogértelmezés sérelmes – pontosabban alaptör-
vény-ellenes – a fél számára. Hatósági döntések alkot-
mányossági kontrolljára pedig akként nyílik lehetőség, 
hogy minden közigazgatási döntés bíróság előtt megtá-
madható, és minden bírósági döntés alkotmányossága 
az Alkotmánybíróság által felülvizsgálható.

Elnök Úrtól megtudhattuk, hogy az Alkotmánybíróság 
működési mechanizmusa a következőképpen alakul. 
Az ügyeket egyesbíróként, öttagú tanácsban vagy teljes 
ülésen tárgyalják. Az öttagú tanács esetén a vezető sze-
mélye 3 havonta változik, a hierarchia kialakulásának 
elkerülése érdekében. A teljes ülés alkalmával 15 alkot-
mánybíró van jelen, illetve a főtitkár, aki a jegyzőköny-
vet vezeti. Ahogy a 15 fős létszámból kikövetkeztethető, 
az ügyek eldöntése hosszadalmasabb, mint egyesbíró 
esetén, ezért kevés ügy van határidőhöz kötve, átlagban 
fél év számolható egy ügyre. Az ügyeket meghatározott 
napirend szerint tárgyalják. A szavazás során minden 
bírónak egy szavazata van, az elnöknek is. Ha szavazate-
gyenlőség alakul ki – például azért, mert egy bírót kizár-
tak –, akkor az elnök szava dönt, ekkor tehát – Elnök Úr 
elmondása szerint – neki „kvázi 2 szavazata van”. A sza-
vazástól nem lehet tartózkodni. Amennyiben valamely 
bíró nem ért egyet a döntéssel, különvéleményt fűzhet a 
határozathoz. Ezzel próbálják biztosítani a bírák autonó-

miáját. Ahhoz, hogy a döntés megszülessen, legalább 8 
alkotmánybíró szavazata szükséges.

Sulyok Elnök Úr tájékoztatta a hallgatókat arról is, hogy 
2012. január 1-jén új alkotmány, az Alaptörvény lépett 
hatályba, melynek 24. cikke tartalmazza az Alkotmány-
bíróságra vonatkozó alapvető szabályokat. A működés 
törvényi kereteit az Alkotmánybíróságról szóló új, 2011. 
évi CLI. törvény (Abtv.) tartalmazza, a működés, az el-
járás és a szervezeti felépítés részletes szabályait pedig az 
Ügyrendjében állapította meg a testület.

Az előadás végeztével a hallgatók is tehettek fel kérdése-
ket, mely során további információkat tudhattunk meg. 
Többek között azt is, hogy az alkotmánybíró munkáját 
egy hivatali apparátus, ún. „stáb” segíti, amely 3 jogász 
végzettségű, szakvizsgával és/vagy PhD fokozattal ren-
delkező személyből és a titkárságból áll. A munkáltatói 
jogokat az elnök gyakorolja felettük, azonban az „irányí-
tás és a felügyelet” az alkotmánybíró joga. Ennek hát-
ránya, hogy a specializálódás nem lehetséges, az elnök 
szignálja az ügyeket, de igyekeznek jártasság alapján ki-
osztani őket. Megtudhattuk azt is, hogy az Alkotmány-
bíróság tartalmilag nem vizsgálhatja felül az alkotmány-
módosításokat, csak formailag. Évente kb. 2000 ügy 
érkezik, amiből 7-800-at vizsgálnak érdemben, a többit 
valamilyen formai hiba miatt visszautasítják. Az indít-
ványt egyesbíró és a főtitkár is visszautasíthatja.

Elnök Úr tájékoztatója után megnézhettük a teljes ülés 
tanácskozó termét, ahol a nagyobb horderejű döntések 
születnek.

Ezt követően az Alkotmánybíróság étkezdéjében ebé-
deltünk, majd 13.00 órától Stumpf István alkotmánybíró 
tartott előadást, akit az Országgyűlés 2010. július 23-án 
választott az Alkotmánybíróság tagjává, így a jelenlegi 
alkotmánybírák közül ő a legrégebb óta hivatalban lévő 
alkotmánybíró. Alkotmánybíró Úr a budapesti Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Karán jogi, majd a Bölcsészettudományi Karán szo-
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ciológus diplomát szerzett. Az Egyesült Államokban a 
Harvard és a George Washington egyetemeken közpo-
litikával foglalkozott. Megalapította, majd évekig vezette 
az ELTE Bibó István Szakkollégiumát. Az MTA Politikai 
Tudományok Intézetének tudományos kutatója volt. 
Létrehozta a Századvég Politikai Iskolát, illetve a Minisz-
terelnöki Hivatal minisztereként is dolgozott. 

Életpályájának rövid bemutatása után, említést tett egy 
2019. március 8-án tartandó budapesti konferenciáról, 
mely az „Alkotmányos EU-dentitás 2019” címet viseli. 
Ezen konferencia témája az alkotmányos identitás Eu-
rópában. Előadást tartott Koen Lenaerts, az Európai 
Bíróság elnöke; Andreas Voßkuhle, a Német Szövetségi 
Alkotmánybíróság elnöke. Ausztria, Hollandia, Csehor-
szág, Lettország, Luxemburg, Olaszország, Svájc és Szlo-
vénia alkotmánybírósága elnöki, illetve elnökhelyettesi 
szinten képviseltette magát. Magyar részről a köztársa-
sági elnök, az Alkotmánybíróság elnöke, az igazságügyi 
miniszter, magyar közjogi méltóságok, alkotmányjogá-
szok, közigazgatási szakemberek és a tudomány kép-
viselői voltak jelen. A szakmai eseménynek a Magyar 
Tudományos Akadémia adott otthont. 

E téma kapcsán említést tett a bevándorlási vitáról, illet-
ve a föderalista és szuverenista álláspontok vitájáról az 
Európai Unió jövőjével kapcsolatban. 

Bíró úr előadása után a hallgatók kérdést intézhettek 
hozzá, ezt követően pedig betekintést nyerhettünk az 
irodájába is.  Megtudtuk, hogy minden alkotmánybí-
rónak nagyjából azonos méretű irodája van, különbség 
csak a berendezési tárgyakban, díszletekben van. Irodá-
jában rengeteg festmény, kupa és oklevél található, me-
lyekből megtudhattuk, hogy nagy sportrajongó, emellett 
a tenisz sportágat rendszeresen űzi, továbbá azt is, hogy 
nagyon büszke szülővárosára, Sárospatakra. 

Találkozásunk alkalmával a bíró úr nagyon közvetlen 
volt, mindenkivel szívélyesen elbeszélgetetett, és bizta-
tott minket, hogy folytassuk eme pályát, mert sokszínű, 
érdekes és kihívásokkal teli.

A program zárásaként néhány csoportképet készítet-
tünk a hirdetőteremben, mely képeken Stumpf István 
alkotmánybíró úr és a résztvevő hallgatók és oktatók lát-
hatók. Ezt követően az Alkotmánybíróság épülete előtt 
is készült pár fénykép, majd útnak indultunk Pécsre.

Összességében elmondható, hogy mindenki jól érezte 
magát, a kirándulás hasznos programnak bizonyult, 
az ott hallott információkkal jelentősen gazdagodtunk, 
melyeket tanulmányaink során is hasznosítani tudunk. 
Úgy gondoljuk, hogy legalább egyszer minden joghall-
gatónak érdemes ellátogatnia az Alkotmánybíróságra.
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alkalmazni?”, hiszen a friss adatok szerint közel 2900 
bíró tevékenykedik hivatásában.

Dr. Herke Csongor tanszékvezető úr számos érdekes 
és jó példával emelte az előadások színvonalát, majd 
egy-két személyes tapasztalatot is fűzött az adott té-
mákhoz.

Kerekasztal - 
Az új Be. alkalmazásának 

kezdeti tapasztalatai
A 2019. március 11-én megrendezésre került ke-
rekasztal-beszélgetés fő témája a büntetőeljárásról 
szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: új Be.) ta-
pasztalatai voltak. A beszélgetés előadói illetve részt-
vevői voltak: Dr. Makai Lajos bíró, a Pécsi Ítélőtábla 
tanácselnöke, Dr. Takács István ügyész, a Pécsi Járá-
si Ügyészség vezetője és Dr. Herke Csongor ügyvéd, 
tanszékvezető egyetemi tanár a PTE ÁJK Büntető és 
Polgári Eljárásjogi Tanszékéről.

Először dr. Takács István beszélt többek között saját 
tapasztalatairól ügyészi szemmel az új Be.-ről. El-
mondta, hogy az újonnan bevezetett elektronikus 
rendszer milyen nehézségeket okozott többeknek is, 
de sajnálatos módon muszáj alkalmazniuk munkájuk 
során. Habár köztudott, hogy a jogászok nem ked-
velik túlzottan a matematikát, az ügyész úr számos 
statisztikai adattal bővítette tudásunkat. Ezen adatok 
megmutatták, hogy az új Be. alkalmazása óta, azaz 
2018. június 1. óta csökkent az ismertté vált bűncse-
lekmények száma, viszont a nyomozások átlagos ide-
je nőtt, épp úgy, ahogyan az ügyészi intézkedések és a 
bírósági eljárások átlagos időtartama is nőtt.

Ezután dr. Makai Lajos beszélt az előkészítő ülés ha-
tékonyságáról, melynek fő pozitívuma, hogy csök-
kent a bíróságok elé kerülő ügyek száma, hiszen az 
előkészítő ülésnek éppen az a célja, hogy minél előbb 
érdemben befejezzék az adott ügyet. Ennek okán fel-
merül a kérdés, hogy „Szükségeltetik-e ennyi bírót 
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Gyetvai Fanni, Lutring Erika

Beszámoló 
az Igazságügyi 

Orvostani Intézetben 
tett látogatásról

2019. március 26-án a Pécsi Tudományegyetem Ál-
talános Orvostudományi Kar Igazságügyi Intézetébe 
szervezett szakmai látogatáson vehettek részt karunk 
hallgatói. Az Állam- és Jogtudományi Kar diákjai 
számára már nem először nyílt lehetőség betekintést 
nyerni az igazságügyi orvostan rejtelmeibe. A nagy 
érdeklődést jól példázza, hogy a jelentkezési listák 
szinte azonnal betelnek, hiszen az esemény, jellegéből 
fakadóan, korlátozott számban látogatható. Ezúttal 
két tizenöt-tizenöt fős csoport szerzett tapasztalato-
kat az orvosi karon.

Az esemény első turnusa reggel kilenc órakor kezdődött 
és másfél órán át tartott. A csoport Balogh Ágnes tanár-
nő kíséretével érkezett az Intézetbe, melynek vezetője, 
Kozma Zsolt igazgató úr köszöntötte a megjelenteket. 
Röviden, de annál érdekesebben ismertette a kar és az 
intézet történetét. 1923-ban kezdődött meg az első tan-
év a pécsi orvosképzés tekintetében, miután a pozsonyi 
Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem a trianoni 
békediktátum következtében a jelenlegi szlovák fővá-
rosból kénytelen volt helyét Pécsre áttenni. Az egyetem 
törvényszéki orvostannal kapcsolatos munkásságából a 
helyi bányászatból fakadóan a metángáz bányalég okoz-
ta fulladásos halál vizsgálata emelendő ki. A Törvény-
széki Orvostani Intézet vezetésével 1947-ben Beöthy 
Konrádot bízták meg, aki kórbonctani szakképesítéssel 
rendelkező törvényszéki orvos volt. 

Kozma úr megemlítette, hogy csak néhány évtized 
elteltével építették be a patológia tantárgyat az orvos-
képzés rendszerébe. Jelenleg a centralizáció követ-
keztében a legtöbb esetet a fővárosba küldik, többek 
között ezért is tudják a pécsi intézetbe beérkező ese-
teket rendkívüli gyorsasággal feldolgozni, hiszen az 
összes eszköz és szakmai tudás rendelkezésükre áll. 
Az ismertetőből megtudhattuk, hogy rendkívül cse-
kély azon orvosok száma az országban, akik jogi vég-
zettséggel is büszkélkedhetnek. Túlnyomó többségük 
az orvosi egyetemen kezdte pályafutását, majd bele-
kóstoltak a jog világába is. Akik végül a jog mellett 
tették le voksukat, ironikus módon gyakorta orvosi 
műhibaperekre specializálódtak.

A bemutatkozás után átkísértek minket az Igazság-
ügyi Orvostani Intézet boncterméhez. Itt a higiéniás 
viszonyokra tekintettel a megfelelő ruházatot felvéve 
és a protokolláris szabályokat betartva beléphettünk a 
helyiségbe, ahol Tóth Dénes egyetemi tanársegéd szak-
mai előadást és bemutatót tartott, amely során kiderült, 
hogy a boncolásnak három típusát kell megkülönböz-
tetnünk. Általánosságban véve patológiai boncolásra 
szokott sor kerülni, így például, ha az elhunyt személy 
otthonában vagy kórházban veszti életét és boncolása 
a kezelések eredményességét, állapota előrehaladottsá-
gát vizsgálja. Anatómia boncolásról lehet beszélni, ha 
az anatómiai oktatás céljából történik. Rendkívüli halál 
(nem természetes halál, így például égés, fulladás vagy 
öngyilkosság), illetve idegenkezűség gyanúja esetén 
igazságügyi orvosszakértő jár el. Igazságügyi boncolás-
nak kell alávetni továbbá a büntetés-végrehajtási intézet-
ben és a közterületen elhunyt személyeket. Előfordulhat, 
hogy kórboncolás (patológiai boncolás) során felmerül 
a rendkívüli halálok gyanúja. Ez esetben a boncolást 
azonnal abba kell hagyni, az addigi megfigyeléseket rög-
zíteni, majd az elhunytat átjelenteni igazságügyi bonco-
lásra. Az általunk megtekintett ügyben, amelynek rész-
leteit személyiségi jogok miatt nem ismertethetjük, is ez 
utóbbi történt. Igazságügyi orvosszakértő úr ismertette 
a halál okát és körülményeit, sőt bemutatta a holttesten 
a hullajelenségeket is, melyek által megállapítható a halál 
beálltának ideje.
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Közvetlen közelségből megtekinthettük az eset megál-
lapításának szempontjából fontos szerepet játszó ténye-
zőket, bár ez nem minden esetben és nem mindenkinek 
javasolt, hiszen az érdeklődők számára komoly lelki és 
fizikai megterhelést okozhat. A továbbiakban szemrevé-
teleztünk régebbi emberi csontokat és koponyát, többek 
között történelmi eseményben elhunytak maradványa-
it, és az egykoron Pécsi Állatkertből kiszabadult, testi 
sértést okozó farkas koponyacsontját, amelyen a cson-
tot átütő golyó nyomai is láthatóak voltak. Ezek után 
átmentünk az Igazságügyi Homogenetikai Tanszékre, 
ahol Szűcs Dominika egyetemi tanársegéd genetikai 
kísérleteket tartott, mint például speciális anyagot (lu-
mineszcencia) spriccelt baltára, aminek következtében a 
sötétben láthatóvá váltak a tárgyon maradt vérnyomok. 
A vérnyomok az intézet által tárolt mintákból származ-
nak, hiszen az effajta kísérletet egy mintával csak egy-
szer lehetséges elvégezni. A legérdekesebb bizonyára az 
volt, amikor apasági vizsgálatok eredményeit magunk 
elemezhettük ki, laikusként. Továbbá megszemlélhettük 
azokat a helyszíni gyorsteszteket, amelyekkel megálla-

pítható egy helyszínelés alkalmával, hogy emberi vagy 
állati eredetű vért találtak.

Összességében mindenképp hasznos és felettébb érde-
kes programnak lehettünk részesei, és számos hiteles in-
formációval gazdagodtunk. Olyasmit tapasztaltunk meg 
testközelből, amit eddig csak a televízió képernyőjén 
keresztül, krimisorozatokban láthattunk. Számos jogi 
kérdésünkre, amelyek korábban felvetődtek bennünk, 
választ kapunk, de zárásként elmondható, hogy bár egy 
ilyen program a jogászok számára, főleg ha valaki bün-
tetőjoggal kíván a későbbiekben foglalkozni, igencsak 
ajánlatos, de a jelentkezés előtt megfontolandó a felka-
varó látvány miatt.

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a Nemzeti Tehetség 
Program keretében meghirdetett, „A hazai Tudományos Diák-
köri műhelyek és rendezvényeik támogatása” című pályázati ki-
írásra benyújtott NTP-HHTDK-18-0017 számú „PTE ÁJK kari 
diákköri konferencia 2018” című pályázat támogatásával való-
sult meg, amelyért ezúton szeretnénk hallgatótársaink nevében is 
köszönetünket kifejezni.
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Fazekas Cintia

„ A hitelesség alapja a hit”, 
avagy hogyan váljon
részeddé a kutatásod

2019. március 22-én zajlott le a Pécsi Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudományi Karán a XXXIV. Or-
szágos Tudományos Diákköri Konferencián induló 
hallgatók számára szervezett prezentációs tréning, 
melyet Györffy Kinga retorikai-előadástechnikai ta-
nácsadó tartott.

A program egy egész napos workshop formájában való-
sult meg. Ennek keretein belül a jelenlévők megismer-
kedhettek artikulációs gyakorlatokkal, tippeket kaptak 
azzal kapcsolatban, hogyan tegyék hatásossá, lényegre 
törővé és érdekessé előadásukat, mindezt úgy, hogy 
közben a lehető legjobban megragadják a hallgatóság 
figyelmét.

A tréning egyik meghatározó része volt, amikor a ver-
senyzők maximum 3 percben összefoglalták dolgozatuk 
lényegét, majd a többi résztvevőnek meg kellett állapí-
tani, mi az az üzenet, amit az előadó közvetíteni kívánt. 
Ezzel megtanulhatták, hogyan tudják rövid idő alatt, 
figyelemfelkeltő módon átadni témájuk fontosságát, a 
kutatás célját, és azt a tézist, amit magában hordoz.

Az esemény egy beszélgetéssel zárult, ahol mindenki 
megoszthatta, mivel lett több a nap végére, miben se-
gített neki a program. A visszajelzések alapján elmond-
ható, hogy a hallgatók elégedetten, és az előadásukra 
vonatkozóan számos új ötlettel távoztak. Az esemény 
végeztével Györffy Kingával beszélgettem:

Mi motivált arra, hogy retorikai tanácsadó legyél?

Beszédíróként kezdtem a pályámat, közel 9 évig közéle-
ti-politikai beszédíró voltam. Ezalatt az idő alatt rájöt-
tem arra, hogy van valami, amit soha nem fogok tud-
ni megírni a másik ember helyett, ez pedig nem más, 

mint a személyes története. Ekkor jöttem rá arra, hogy 
valószínűleg nem ez az én hivatásom. Ezért kerestem 
egy olyan területet, ahol embereket tudok arra bátoríta-
ni, hogy ezeket a személyes történeteket elővarázsolják 
magukból. A retorika-meggyőzéstechnikán belül ma a 
szakterületem a professzionális történetmesélés.

Kérlek, mondj pár szót, mire számíthat, aki hozzád for-
dul segítségért?

 Lehetőség van csoportos és egyéni tanácsadásra, fejlesz-
tésre is. A csoportos fejlesztés kiváló az alapok lehelye-
zésére. Az igazán mélyreható fejlesztést azonban egyéni 
folyamatok során tudjuk megvalósítani. Aki eljön egy 
ilyen egyéni fejlesztésre, arra számíthat, hogy egy szint-
felmérő gyakorlattal kezdünk, amelynek alapján meg-
jelöljük azokat a területeket, amelyeket fejleszteni kell. 
Fontos, hogy ezeket mindig priorizáljuk. Nem egyszer-
re próbálunk tíz területet fejleszteni, hanem fontossági 
sorrendben haladunk előre. Azt a célt, amit a fejlesztési 
folyamat elején kitűzünk, a végén mindig ellenőrizzük, 
hogy megvalósult-e. Ez úgy történik, hogy a tréning ele-
jén és végén diktafonos- és videofelvételeket készítünk, 
majd ezeket összehasonlítjuk. Ez a legbiztosabb módja 
annak, hogy le tudjuk írni azt az utat, amit a mentorált 
megtett. 

Mi az az egy tanács, amit az OTDK-n indulóknak 
szánsz útravalóul?

Az útravaló, hogy ott kezdődik a profizmus, amikor az 
előadó az előadás során már nem önmagával, hanem a 
hallgatóságával van elfoglalva. Amikor az előadás már 
legalább annyira szól a hallgatóságról, mint az előadó 
elhivatottságáról, téma iránti szenvedélyéről. Ez álta-
lában minden előadásra, a tudományos előadásokra is 
érvényes. 

 Zárásul, mesélnél a könyvedről?

Ez a könyv 2015 végén jelent meg, és bizonyos értelem-
ben újdonság a magyar piacon. Újdonsága abban áll, 
hogy ez az első magyar szerző által írt könyv a professzi-
onális történetmesélés témájában, illetve az, hogy kivétel 
nélkül magyar előadókat vonultat fel. Olyan szakembe-
reket, akik igénybe vették az általam nyújtott segítséget, 
hogy fejlesszék előadói, retorikai képességeiket. Siker-
történeteket mesél el, miközben lefekteti a professzioná-
lis történetmesélés alapjait.

Ezúton is köszönjük Györffy Kingának, hogy kiváló 
szaktudásával segítette Karunk hallgatóit, hogy sike-
resen szerepelhessenek az áprilisban megrendezésre 
kerülő XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Kon-
ferencián.
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Hosszú Krisztina

Közúti helyszínelés 
szimuláció

A hagyományokhoz híven idén is tavasszal került sor 
karunkon a Jogász Napokra, amely egy három napos 
rendezvény, ahol a pécsi joghallgatók különféle szóra-
koztató, illetve szakmai programokon vehetnek részt. 
Idén a kari TDT is színesítette a kínálatot: a diákkör 
népszerűsítése érdekében szervezett rendezvényeik 
közül talán a legérdekesebbet, egy közúti helyszínelés 
szimulációját szándékosan a Jogász Napok tartamára 
időzítették, hogy minél több érdeklődőt meg tudja-
nak vele szólítani.

A kiválóan sikerült program alkalmával a hallgatók 
Kocsis Tibor, rendőr őrnagy és Buchvald János, ren-
dőr zászlós jóvoltából széleskörű betekintést nyerhet-
tek a rendőrkapitányság helyszínelések során végzett 
munkájába. 

A szimuláció a 48-as téren, az Állam- és Jogtudomá-
nyi Kar épülete előtt zajlott, ahol egy szerencsétlen 
biciklis és egy figyelmetlen autós balesetét vizsgál-
tuk meg közelről. Az esemény során először Kocsis 
Tibor instrukciói és kérdései alapján a hallgatóság 
közreműködésével próbáltuk meg rekonstruálni a 
helyzetet, hogy mi is történhetett valójában. Ennek 
kapcsán megtudhattuk, hogy ilyen esetben nagyon 
nehéz pontosan megállapítani a történteket, azonban 
több tanú vallomásából egészen jó, átfogó képet kap-
hatunk az esetről. Többen kipróbálhattuk magunkat 
hatósági tanúként, megtanultuk, hogyan kell rögzíte-
ni a baleset helyszínét fix viszonyítási pontokat alkal-
mazva, illetve hogy hogyan kell elkészíteni egy rajzot 
a helyszínről. Érdekességképpen megtudhattuk, hogy 
milyen jelöléseket használnak a helyszínelésen, va-
lamint azt is, hogy az erre alkalmas mérőeszközöket 

hogyan alkalmazzák; sőt a vállalkozó szelleműek eze-
ket Buchvald János segítségével ki is próbálhatták. 

Úgy gondolom, ez a szimuláció olyan hasznos szak-
mai program volt, amely egyúttal a joghallgatók ér-
deklődését is végig fenntartotta, hiszen egy teljesen 
más, gyakorlatias oldalról közelíthettük meg a közúti 
baleseti helyszínelést. A Pécsi Városi Rendőrkapitány-
ság Közlekedésrendészeti Osztályának két kollégája 
igazán izgalmas információkkal ismertette meg az 
érdeklődő joghallgatókat, valamint bőséges tapasz-
talataiknak köszönhetően rengeteg esetet osztottak 
meg velünk. Utóbbiak nem egyszer elgondolkodtató 
tanulságokkal is szolgáltak, így kiválóan alkalmasak 
voltak arra is, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos 
és körültekintő közlekedésre, és a közlekedésben al-
kalmazott védőeszközök használatára is, ami valóban 
életet menthet.

Az előadás végén felhívták a joghallgatók figyelmét 
egy kiváló lehetőségre is, miszerint szakmai gyakor-
latunkat a Rendőrkapitányságon is teljesíthetjük, ahol 
olyan tapasztalatokra is szert tehetünk, amelyekre egy 
irodában nincs lehetőség. 

Ezúton is hálásan köszönjük a rendőrkapitányság je-
len lévő munkatársainak a közreműködést, reméljük, 
további hasonló programok alkalmával még többször 
is alkalmunk nyílik a velük való találkozásra, a ren-
dőri eljárás megismerésére.
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Fődi Violett

A TDK-orientációs 
napokról…

A 2018/19-es tanév során a karon két alkalommal tar-
tottunk TDK-orientációs napot. 

Az elsőt 2018. november 15-én rendeztük meg, amely 
kiváló alkalom volt arra, hogy a kar tudományos diákkö-
reit a hallgatók megismerjék, és ha kedvet kapnak, csat-
lakozzanak. Ennek az eseménynek viszont volt még egy 
hatalmas előnye, hiszen az egyes TDK-k bemutatkozása 
mellett azok a hallgatók – köztük jómagam is –, akik az 
Országos Tudományos Diákköri Konferenciára készül-
tek, bemutathatták pályamunkájukat. Remek lehetőség 
volt, hogy előadásunkat közönség előtt gyakorolhassuk. 
Hiszen mindnyájan tudjuk, hogy az OTDK-nak tétje 
van, és a versenyre készülve mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy a lehető legjobb előadással álljunk ki a 
zsűri és a hallgatóság elé. Az esemény keretében tehát 
tanáraink további hasznos tanácsokkal látnak el minket, 
melyeket a későbbiek során hasznosítunk. 

A második orientációs napra 2019. április 3-án került 
sor. Ekkor már csak egy hét választott el bennünket az 
országos fordulótól. Ennek következtében itt már min-
denki a végleges előadását mutatta be, és a stresszhelyzet 
is kezdett a versenyéhez hasonlóvá válni. Ha összevet-
jük a novemberi és az áprilisi orientációs nap előadásait, 
nyilvánvalóvá válik, hogy a hallgatók mennyit fejlődtek, 
hogyan korrigálták előadásaikat, mennyi munkát fektet-
tek bele abba, hogy a legjobban szerepeljenek. 

És nagyon jól szerepeltünk! Eredményesen zártuk az 
Országos Tudományos Diákköri Konferenciát! Ezek-
hez a szép eredményekhez pedig rengeteget adott hozzá 
az, hogy az orientációs napok alkalmával fejleszthettük 
előadásmódunkat, szokhattuk a közönség előtti nyilvá-
nos előadás helyzetét, valamint bemutathattuk hallga-
tótársainknak az elmúlt hónapok kemény munkájának 
gyümölcsét. S reméljük, hogy ezekkel az eseményekkel, 
eredményekkel másokat is motiváltunk, hogy csatlakoz-
zanak az általuk leginkább kedvelt tárgy, jogterület tudo-
mányos diákköréhez, valamint, hogy ők is írjanak pálya-
munkát, és bátran megmérettessék magukat másfél-két 
év múlva az intézményi fordulón, vagy akár az országos 
mezőnyben. Hiszen az egész OTDK, és az ahhoz veze-
tő út is csodálatos élményekkel, illetve tapasztalatokkal 
ajándékozza meg a résztvevő hallgatókat. 

A XXXIV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szek-
cióját 2019. április 10–12. között a PPKE JÁK ren-
dezte Budapesten. Karunkról az alábbi hallgatók 
alkották a PTE ÁJK hallgatói csapatát:

Pályamunkával indultak: 
Baranyi Ákos
Bárdos Kata
Békési Gábor
Breszkovics Botond
Bubori Nóra Beáta
Csapó László
D. Horváth Vanessza 
Fazekas Cintia
Fekete Kristóf Benedek
Fődi Violett
Galicz Kamilla Zsuzsanna 
Halász Dóra Tünde
Horgas Péter Pál
Kapitány Kíra Mercédesz
Kardos Enikő
Kiss Fanny Gréta
Lukács Viktória
Mayer Annamária

Molnár Bálint
Molnár Kata
Nagy Katalin
Németh Bettina
Palkovits Péter
Riba Eszter Krisztina
Rónai Veronika
Schóber Soma
Suhajda Máté
Szabó Barbara
Szabó István Dávid
Szijártó István
Takács Olívia
Torma Adrienne
Udvardy Péter
Vajda Szabolcs
Vincze Fanny Rose
Vincze Martina

Opponensek voltak:
Czudor Alexandra
Ferenczi Fanni
Gábor Dorina
Gáspár Zsolt
Hatler Georgina
Hegedüs István Dániel
Horváth Máté
Hosszu Krisztina
Kéri Valentin
Kiss Róbert

Móczi Korina
Molnár Alexandra
Nezdei Mirabella Kitti
Nochta Márton
Petrus-Filiszár Patrik
Szkladán Dávid
Udvari Barnabás
Vajda Szabolcs
Ványi Cintia
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XXXIV. OTDK

Az OTDK-n elért eredményeink
I. hely

Galicz Kamilla (Egyetemes jogtörténet és római jog tagozat) – Diktatúra luzitán módra: Portugália a két világháború között 
(konzulens: Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina) – a hallgató helyezése mellett az IM különdíjában részesült

Suhajda Máté (Magyar állam- és jogtörténet I. tagozat) – A kivételes hatalom szabályozásának egyes kérdései európai kitekintés-
sel (konzulens: Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina) – a hallgató helyezése mellett az IM különdíjában részesült

II. hely
Németh Bettina (Európai jogi tagozat) – Szigorúan bizalmas? Az európai uniós jogalkotás átláthatósága 
(konzulens: Dr. Mohay Ágoston Csanád) – a hallgató helyezése mellett az Arsboni különdíjában részesült

Rónai Veronika (Büntetés-végrehajtási jog és kriminológia tagozat) – Reintegráció az információs társadalomba 
(konzulens: Dr. Szőke Gergely László és Dr. Hengl Melinda)

Schóber Soma (Büntetőjog II. tagozat) – Új irányok az informatikai bűnözésben – az Internet of Things veszélyei 
(konzulens: Dr. Szőke Gergely László és Dr. Nagy Zoltán)

Vajda Szabolcs (Egyetemes jogtörténet és római jog tagozat) – Gazdaság és jog kapcsolata az építési beruházásoknál az antik 
Rómában és a hatályos polgári jogunkban (konzulens: Dr. Jusztinger János)

III. hely
Békési Gábor (Magyar állam- és jogtörténet II. tagozat) – Kormányzósértés a pécsi jogszolgáltató szervek joggyakorlatában 
1922–1944 között (konzulens: Dr. Béli Gábor) 

Breszkovics Botond (Polgári jog II. tagozat) – A közösségi finanszírozási forma és kripto eszközök európai uniós szabályozásá-
nak összefüggései (konzulens: Dr. Bujtár Zsolt)

Kiss Fanny Gréta (Büntető eljárásjog és kriminalisztika tagozat) – DNS-alapú személyazonosítás a bűnügyekben (konzulens: 
Dr. Fenyvesi Csaba)

Torma Adrienne (Büntető eljárásjog tagozat) – A digitális forradalom hatása a bűnözésre és a büntetőeljárásra, különös tekin-
tettel a gyermekpornográfiára (konzulens: Dr. Hengl Melinda) – a hallgató helyezése mellett a Legfőbb Ügyész különdíjában 
részesült

Önálló különdíj
Bárdos Kata (Polgári jog I. tagozat) – A 3D nyomtatás technológiája által felvetett felelősségi kérdések (konzulens: Dr. Zámbó 
Alexandra) – a Vodafone Magyarország Alapítvány különdíja

Bubori Nóra Beáta, Fekete Kristóf Benedek (Alkotmányjog I. tagozat) – Az önkormányzati rendeletalkotás néhány kérdése, 
különös tekintettel azok megismerhetőségére (konzulens: Dr. Kiss László és Dr. Petrétei József) – az MTA TK Jogtudományi 
Intézet különdíja

Fazekas Cintia (Közigazgatási jog II. tagozat) – A közösségi együttélés szabályozásának egyes kérdései a helyi önkormányza-
toknál (konzulens: Dr. Fazekasné Dr. Pál Emese) – Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzatának különdíja

Szijártó István (Nemzetközi jog II. tagozat) – Szükséges–e a Biztonsági Tanács reformja? A Biztonsági Tanács szervezeti és 
hatásköri reformjának egyes kérdései (konzulens: Dr. Mohay Ágoston Csanád és Dr. Kis Kelemen Bence) – a Honvédelmi Mi-
nisztérium különdíja

Legjobb opponensek
Hegedüs István Dániel – Magyar jogtörténet II. tagozat

Nezdei Mirabella Kitti – Nemzetközi jog II. tagozat

Szívből gratulálunk minden díjazottnak és konzulenseiknek, valamint az egész csapatnak!
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Mayer Annamária, Halász Dóra

Az OTDK versenyzői 
szemüveggel 

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia 
országos hírnévnek örvend, az egyik legrangosabb 
verseny a joghallgatók körében. 2019 áprilisában a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, Budapesten 
rendezték meg a XXXIV. OTDK Állam-és Jogtu-
dományi Szekcióját 29 tagozatban. Versenyzőként 
szeretnénk mélyebb betekintést nyújtani az OTDK 
kulisszái mögé.

Pécsről a délelőtti órákban indult a résztvevők nagy 
része busszal Budapestre. Már útközben érezhető 
volt egyfajta izgalom, hiszen a következő napokban 
a versenyzők bemutathatták tudományos munkái-
kat – amelyre akár egy éve készülnek – egy szakmai 
bizottság előtt. Budapestre érkezve egy négycsillagos 
hotelnél szálltunk le a buszról, amely a szállásunk volt 
az ott töltött két éjszaka során. Az első nap fakultatív 
programokról, szentmiséről, a formális megnyitóról, 
majd az azt követő fogadásról, és a versenyzők szá-
mára legfőképp az utolsó előadáspróbákról, készü-
lésről és pihenésről szólt. A hallgatók, konzulenseik 
és az oktatók köszöntésére szolgáló megnyitó hely-
színeként a Magyar Országgyűlés Képviselőházának 
egykori székhelye, az Olasz Kultúrintézet szolgált. A 
megnyitó elegáns volt, hangsúlyozták a verseny fon-
tosságát, mind szakmai, mind informális oldalról, 
kiemelték, hogy nem csak ez a három nap a lénye-
ges, hanem a versenyek között folyó munka a jogi 
karokon is meghatározó. A legtöbb beszédbe humort 
is csempésztek, így például dr. Szendrő Péter pro-
fesszor, az Országos Tudományos Diákköri Tanács 
elnöke elmondta, hogy az OTDK egy olyan fontos 
esemény, amely alatt még az Alkotmánybíróság sem 
ülésezik. Dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság 
elnöke pedig még a Mágiaügyi Minisztérium mun-
katársa és Hermione Granger párbeszédére is utalt a 
Harry Potterből, célozva arra, hogy a jogászok igenis 
sok jót tesznek a világban. 

A megnyitó után egy rendhagyó zenei élményben le-
hetett részünk Szilasi Alex, Liszt Ferenc-díjas zongo-
raművész és dr. Horváth Attila alkotmánybíró közös 
előadásában. A bemutató témájául a himnuszok szol-
gáltak, amit az tett kiemelkedővé, hogy hallhattunk 
egy-egy rövid történetet a különböző országok him-
nuszairól, majd a művész eljátszotta őket. A műsorból 
megtudtuk többek között, hogy az angol himnusz egy 
olyan dalból ered, amelyet apácák komponáltak XIV. 

Lajosnak betegsége idején, valamint hogy a mai napig 
nincs pontos szövege és dallama, ez is precedens sze-
rint funkcionál, ahogyan a jogrendszerük. A műsor 
végén a közönség segítségét kérve a „Már minálunk 
babám” kezdetű ismert nóta dallamát felhasználva 
különböző zeneszerzők – így például Liszt, Bartók 
vagy Bach – stílusában improvizált Szilasi Alex egy 
stílszerűen „OTDK himnusznak” elnevezett darabot. 

Ezt a csodálatos és élményekben gazdag zenei estet 
végül egy állófogadás zárta a Magyar Nemzeti Mú-
zeumban, ahol a svédasztal telis-tele volt pakolva 
ételkülönlegességekkel, illetve különféle italokkal. 
Egyetlen apró hátránya részünkről talán csak az volt, 
hogy nőként magassarkúban kicsit kényelmetlen áll-
va fogyasztani a vacsorát, valamint biztos helye sem 
volt mindenkinek az asztaloknál. Összességében vi-
szont elmondható, hogy rendkívül színvonalas prog-
ramokkal nyitották meg a versenyt. 

A versenynap, ahogy dr. Szabó István dékán is megfo-
galmazta, április 11-re esett, „pontosan a 171. évforduló-
jára annak a napnak, amikor V. Ferdinánd szentesítette 
az áprilisi törvényeket”. A tagozati ülésekre az egyetem 
termeiben került sor, s azok nyilvánosak voltak, tehát az 
előzetesen regisztrált családtagok, barátok megfigyelhet-
ték a hallgatók előadásait. Úgy gondoljuk, hogy minden 

Az OTDK-n szerepelt ÁJK-s hallgatói csa-
pat nem csupán versenyzőinkből, hanem 
mellettük a kar opponenseiből is állt. Az 
alábbi élménybeszámolók arra világítanak 
rá, hogy bizony az esemény legmeghatá-
rozóbb részeit akár pályamunkával indul 
valaki, akár „csupán” opponens, hasonlóan 
élik meg a résztvevők, és mindkét leírásból 
az cseng ki, hogy mindenképpen érdemes 
diákköri tevékenységet folytatni.
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Mayer Annamária, Halász Dóra

tagozatban kellemes hangulatban teltek prezentációk. 
Itt-ott lehetett találkozni a folyosón sírdogáló előadók-
kal, de sajnos az előfordul, hogy valakinek nem úgy 
sikerül bemutatni a munkáját, ahogy azt eltervezte. Ezt 
leszámítva mindenki építő jellegű kritikával távozott, és 
jóleső emlékekkel ünnepelt a versenynap végén.

Miután az összes tagozatban befejeződtek az előadások, 
mindenkinek volt egy pár órája pihenésre és készülő-
désre. Este 7 órakor kezdődött a vacsoraest, ami min-
denféle szempontból színvonalas és rendhagyó volt, 
mivel a legnagyobb rendezvényhajón láttak minket 
vendégül. A pontos érkezés elengedhetetlen volt, mert 
a hajó elhagyta az állomást és senki nem szeretett volna 
úgy járni, mint ahogy Benedek Professzor Úr mondta 
anno: „Ez a hajó elment”. Ismételten bőséges kínálattal 
vártak minket és tagozat bírálói is tiszteletüket tették az 
este folyamán. A kellemes háttérzene, a különleges belső 
világítás és a nagy belső tér megalapozta a jó hangula-
tot. Miután elindultunk, körbejártuk a hajót, a fedélzetre 
érve pedig gyönyörű látvány fogadott minket. A Parla-
ment, a Margit híd és a főváros esti kivilágítása a Dunán 
hajózva páratlan élmény volt. Az este folyamán lehető-
ségünk volt mindenkivel kötetlenül beszélgetni, ismer-
kedni, megosztani egymással a tapasztalatokat. A 4 órás 
program után volt, aki hazament pihenni, és voltak, akik 
még éreztek magukban energiát az este folytatására a 
budapesti éjszakában. 

Péntek reggel ismét az Olasz Kultúrintézetben gyűl-
tünk össze. Elsőként dr. Horváth Orsolya, karunk 
egykori hallgatója adta elő tudományos munkáját, 
amellyel idén a Roska Tamás Tudományos Előadás 
Pályázat nyertese lett az Állam és Jogtudományi Szek-
cióban. Kutatási területe a kutyák bűnügyi alkalmazá-
sa és a kriminalisztikai eszközök vizsgálata. Előadása 
során számos érdekességet tudhattunk meg, többek 
között, hogy milyen módszerek állnak rendelkezésre 
a nyomozók számára egy bűntény felderítésére, ho-
gyan dolgoznak a kereső- és azonosító kutyák, illetve, 
hogy a szolgálati kutyákat vajon a robotok fogják-e 
felváltani a jövőben.

Ezt követően a rövid záróbeszédek után került sor 
az eredményhirdetésre. Karunk versenyzői összesen 
10 helyezést, 4 önálló különdíjat és 2 opponensi díjat 
gyűjtöttek, amellyel az ELTE és a PPKE után a har-
madik helyet foglalhattuk el a képzeletbeli dobogón.

A hazautazás előtt még egyszer utoljára megvendé-
geltek minket a Nemzeti Múzeumban, ahol az ebéd 
közben sorra gratuláltak egymásnak a versenyzők. 
Csapatunk kora délután indult vissza a hotelhez, és a 
bőröndök bepakolása után a PTE ÁJK kari küldöttsé-
ge újra Pécs felé vette az irányt. 

És hogy milyen következtetéseket lehet levonni ebből 
a 3 napból? Mi, mint versenyzők, egyértelműen azt 
ajánljuk minden hallgatónak, hogy használjátok ki az 
OTDK adta lehetőségeket, és ha megtaláltátok azt a 
témát, ami a kötelező tananyagi szinten felül is érde-
kel, akkor ássátok bele magatokat, kutassatok, és ne 
féljetek kiállni mások elé. Ez a verseny egy nagyon jó 
lehetőség arra, hogy kilépjetek a komfortzónátokból; 
új barátokat szerezhettek, számos programon vehet-
tek részt, és mindeközben a többi hallgatóval egye-
temben büszkén képviselhetitek karunkat. 
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Petrus-Filiszár Patrik, Udvari Barnabás

A 2019. évi OTDK 
opponensi szemmel 

Noha sokan talán úgy vélik, az opponensi tevé-
kenység egy OTDK alkalmával valami olyasmi, 
amit viszonylag könnyedén lehet abszolválni, 
ténylegesen ez is sok munkával jár. Ez persze nem 
mérhető össze egy pályamunka megírásával, ám 
ha valaki jól szeretne teljesíteni és a tiszteletet meg 
kívánja adni annak a dolgozatírónak, akinek a 
művét bírálja, bizony időt és energiát kell erre is 
áldozni.

Ezért már hetekkel a konferencia előtt megkezdtük 
a felkészülést a pályaművek értékelésére. A kari for-
dulón szerzett tapasztalatok ellenére – hasonlóan a 
dolgozattal induló versenyzőkhöz – bennünket is 
meglehetősen nagy izgalommal és lámpalázzal töltött 
el, hogy majd egy ismeretlen bíráló bizottság előtt kell 
szerepelnünk. Végső soron pedig az OTDK a hallga-
tói bírálók versenye is, hiszen a zsűri minden tago-
zatban megválasztja és díjazza a legjobb opponenst. 
Így a Budapestre vezető buszúton már mindenki 
felfokozott hangulatban osztotta meg egymással a 
dolgozatokkal és az eseménnyel kapcsolatos érzése-
it. A majdnem 4 órás út után jól esett megérkezni a 
hotelbe, ahol nagyon kedves és segítőkész szervezők 
fogadtak bennünket. A nyitóceremóniát a nagyhírű 
és fényűző Olasz Kultúrintézetben rendezték, majd a 
rendelkezésre álló szabadidőt jó hangulatú beszélge-
téssel töltöttük a Kálvin téren. Este a Magyar Nemzeti 
Múzeumban állófogadáson vehettünk részt, ahol a 
gyönyörű díszteremben megtiszteltetésnek éreztük 
a finom fogások elfogyasztását, mivel ez a helyiség 
kifejezetten privát és előkelő rendezvények színhelye, 
hétköznapi látogatók számára nem tartják nyitva. Ez 

után hamar hazamentünk, hogy még utoljára elpró-
báljuk a másnap előadandó prezentációinkat, majd 
korán lefeküdtünk aludni, hogy kipihenten induljunk 
neki a konferencia legfontosabb, csütörtöki napjának. 

A reggelünket – ahogyan ez egy katolikus egyetem 
hagyományaihoz illik – szentmise indította, amit az 
egyetem kápolnájában hallgathattunk meg. Ezután 
került sor a dolgozatok prezentálására, ami a mi szek-
cióinkban délután kettőig tartott. Mindketten nagyon 
izgultunk, de ennek ellenére sikerült a lehető legjobb 
előadást nyújtanunk, bár sajnos ez sem volt elég az 
opponensi különdíjra. Az előadások után fáradtan 
hazamentünk elkészülni az esti hajókirándulásra, 
mivel csak erre az eseményre bérelték ki nekünk az 
egyik legnagyobb dunai hajót, ahol megbeszéltük 
egymással aznapi élményeinket és egy remek vacso-
rát költöttünk el. Este 11-ig bejártuk a Duna Óbuda 
és Ferencváros közti szakaszát és gyönyörködhettünk 
a kivilágított fővárosban. Ezután kisebb csapatokra 
bomlottunk és felfedeztük a nagyvárosi szórakozó-
helyeket. 

Az utolsó napon, a záróünnepségen került sor az 
eredményhirdetésre, amelynek során együtt izgul-
tunk, hogy hogyan teljesítettünk, és kitörő örömmel 
fogadtuk egymás sikereit. A PTE ÁJK csapata nem 
csupán a helyezések és díjak számában, de egymás 
ünneplésében, megtapsolásában is kiemelkedően 
teljesített! Ezután következett az ebéd, amit ismét a 
Nemzeti Múzeumban megrendezett állófogadás ke-
retében fogyasztottunk el. Sajnos a hazaút a budapes-
ti forgalomnak köszönhetően elég hosszúra sikerült, 
de ettől függetlenül mind remek élményekkel és sok 
hasznos tapasztalattal gazdagodva térhettünk haza.
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„Véletlenül” lett 
jogtörténész? – 

interjú dr. Korsósné 
dr. Delacasse Krisztina 

tanárnővel
A 2018/19-es tanév áprilisában megrendezett 
XXXIV. OTDK remek lehetőséget biztosított a 
szakmai fejlődésre, tudományos munkában való 
elmélyedésre, más egyetemek hallgatóinak meg-
ismerésére. Bár a következő megmérettetésre 2 
évet várnunk kell, a verseny még nem ért véget 
mindenki számára: az első helyezettek Pro Sci-
entia Aranyéremre pályázhatnak. E kitüntetés 
kapcsán beszélgettem dr. Korsósné dr. Delacasse 
Krisztina tanárnővel, a PTE ÁJK TDT-titkárá-
val, aki még hallgatóként kiemelkedő eredmé-
nyei révén részesült e díjban, és kari teendői 
mellett a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságá-
nak titkári feladatait is ellátja. 

Először is engedje meg, hogy az évek távlatából is 
gratuláljak az Aranyérem elnyeréséhez! Összefoglal-
ná pár szóban, amit a Pro Scientia Aranyérmesek 
Társaságáról (PSAT), illetve magáról a kitüntetésről 
tudni érdemes? 

Köszönöm; a Pro Scientia Aranyérem valóban a legran-
gosabb elismerés, amit egy hallgató kaphat. Az OTDK 
16 szekciójának valamelyikében elért első helyezés jo-
gosít a pályázásra, amelynek során egy egész hallgatói 
tudományos életutat tesznek mérlegre. Kétévente ösz-
szesen 45 Pro Scientia Aranyérmet ítélnek oda, illetve 
a Művészeti Szekcióban indulók közül ketten Pro Arte 
Aranyéremben részesülhetnek. A díj első odaítélésére 
1989-ben került sor, így én 1993-ban az elsők között 
tehettem szert rá. Ennél fogva régóta bekapcsolódom 
a PSAT munkájába, amely egyesületi formában műkö-
dik, és kizárólag aranyérmesek lehetnek a tagjai. Felada-
tunknak tartjuk a fiatal tudósok szakmai lehetőségeinek 
előmozdítását, a fiatalok és a már nem annyira fiatal tu-
dósok közötti személyes kapcsolatok építését, valamint 
tudománynépszerűsítő tevékenységet is folytatunk. 
Ugyan a komolyabb szerepvállalástól, a döntéshoza-
talban való részvételtől néhány éve visszavonultam, ám 
tapasztalataim révén felkértek a titkári pozíció betölté-
sére, amelynek nagy örömmel igyekszem eleget tenni. 
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A tavaszi időszak nem csak a vizsgázó hallgatókat 
állítja kihívás elé, a végzős középiskolásokra is nagy 
kihívás vár: szembe kell nézniük a felvételi nehézsége-
ivel. Ön kezdetektől fogva jogi pályára készült? 

Talán meglepő, de a jogi kar eredetileg nem szerepelt 
a terveim között. Az olvasás szeretete áthatotta min-
dennapjaimat, így gyermekként könyvtáros szerettem 
volna lenni. Azt gondoltam, akkor aztán igazán sok 
könyvet olvashatok! Az utolsó gimnáziumi évemig 
bölcsésznek készültem: mindig nagy lelkesedéssel 
fordultam a magyar irodalom és az idegen nyelvek 
felé, a kötelező oroszon kívül németet és angolt is 
tanultam, ezért a magyar-német szakos tanári pálya 
ideálisnak tűnt. Édesapám azonban a jogászi hivatást 
ajánlotta számomra, és az akkori politikai környezet 
is befolyásolta döntésemet. Az 1988-89-es tanévben 
érettségiztem, amikor az ember számtalan – addig 
tiltott – politikai rendezvény szemtanúja, résztvevője 
lehetett. A jogállamiság problematikájáról, a válasz-
tási eljárásokról szóló eszmefuttatások nagy hatást 
gyakoroltak rám. Azzal a meggyőződéssel léptem be 
az egyetem kapuján, hogy alkotmányjogász leszek. 
A sors tréfájaként végül elsősként csupán ebből a 
tárgyból kaptam négyest. S hogy miért éppen Pécs? 
Az utolsó osztálykiránduláson ide látogattunk el, és 
azonnal magával ragadott a város hangulata. 

Mi vonzotta a jogtörténet felé? 

Mint annyi más emlék egyetemista éveimből, ez is 
egy aranyos történet. Amikor mi kezdtünk, a sze-

mináriumok felvétele még teljesen más szisztéma 
szerint zajlott. A főtárgyak alapján évfolyamonként 8 
csoport indult. Választhattunk római jogi, közgazda-
ságtani, alkotmányjogi, és jogtörténeti szeminárium 
közül. Felsőbb éves kollégiumi szobatársaim azt ta-
nácsolták, mindenképp a római jogi specializációra 
jelentkezzek, mivel az a hír járta, hogy e nélkül lehe-
tetlen teljesíteni a vizsgát. A lelkemre kötötték, hogy 
ha arra netán nem maradna hely, a „közgázt” válasz-
szam, mert azon a tanszéken is nagy szigor uralkodik. 
Amikor a beiratkozást követően sor került a tárgy-
felvételre, azzal kellett szembesülnöm, hogy rajtam 
kívül másoknak is vannak jóakarói, ugyanis mind a 
római jogi, mind a közgazdaságtani szemináriumi 
feljelentkezést intéző TO-s hölgyek körül pillanatok 
alatt tömeg verődött össze. Körbenéztem, s csupán 
egy ügyintézőnél nem volt éppen akkor senki. Arra 
gondoltam, eszem ágában sincs bárhol tolakodni – 
különben is, ki nem állhatom a tumultust – így hát 
odaléptem, és megkérdeztem, milyen szemináriumra 
tudnék itt jelentkezni. A hölgy mosolyogva azt felelte, 
jogtörténetre, s ezzel kezdetét is vette az én történe-
tem. 

Már az első óra után érezte, hogy jó döntést hozott?
 
Béli Gábor – aki akkor még tanársegéd volt – csoport-
jába kerültem, s lelkesedése, tudása, tárgyszeretete 
rögtön magával ragadott. Imponáló volt számunkra, 
ahogy partnerként kezelt minket, ez nagyban segí-
tett, hogy a tanulást ne ránk nehezedő súlyként éljük 
meg. Pár hét után már éreztem, hogy a jogtörténet 
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lesz az én igazi utam. További megerősítést jelentett 
számomra Kajtár professzor úr támogatása. Az ő sze-
mináriumaira nem jelentkezhetett bárki, csak akiket 
„meghívott”. Nagy büszkeséggel töltött el, hogy én is 
a kiválasztottak között lehettem, s így még inkább el-
mélyedhettem a tárgyban. Másodévtől a Tanszék de-
monstrátoraként tevékenykedhettem, illetve a TDK 
tagja lettem, ami akkoriban egyfajta önképzőkörként 
működött. 

Úgy látom, igyekezett minden lehetőséget megragad-
ni a diákévek hasznos eltöltésére.

Így igaz, ám az egyetemi teendők mellett a nyelvta-
nulás iránti vágyam sem merült feledésbe. Külföldi 
tanulmányutakon is részt vettem. Hogy a rövideb-
beket most ne említsük, a DAAD, illetve a Tempus 
ösztöndíj – az Erasmus elődje – által több szemesztert 
töltöttem németországi egyetemeken: Bayreuthban, 
Frankfurtban kétszer is és Brémában.

Személyes tapasztalatai révén ajánlaná a külföldi ta-
nulás lehetőségét a hallgatóknak? 

Mindenképpen! Hasznos tapasztalatszerzés volt 
szakmai és nyelvi szempontból egyaránt. Az első he-
tek ilyenkor érthető módon az új környezet okozta 
nehézségek áthidalásával telnek, de a nemzetközi kö-
zeg, a kollégiumi jó hangulat hamar feledteti a prob-
lémákat. 

Számos érdekes emberrel találkozhattam, akik közül 
többekkel a mai napig tudunk egymásról, és szakmai 
kapcsolatokat is ápolok azokból az időkből. 

Oktatóként ugyanazt a lelkesedést szeretné a hallga-
tóknak átadni, ami Önt Béli tanár úr óráin magával 
ragadta? 

Ebben jól megfogta a lényeget. Talán nem túlzás azt 
mondani, hogy ez az én oktatói ars poeticám. Hi-
szem, hogy az ember akkor tudja átadni hivatása lé-
nyegét, ha szereti is, amit csinál. A hallgatóknak meg 
kell mutatni, milyen lebilincselő tud lenni a tárgyunk, 
ezt pedig az oktató csak valódi lelkesedéssel tudja 
megtenni. Persze nem elég önmagában a szakma 
szeretete. Ha nem tekintjük partnernek a hallgatót, 

A XXXIV. OTDK-n konzulensként a hallgatókkal (Suhajda Máté, Galicz Kamilla, Fődi Violett)
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nem kezeljük felnőttként, nem fogja magával ragadni 
az előadás. Úgy vélem, a megfelelő kommunikáció 
az alapja mindennek. Ezen kívül elengedhetetlen a 
szilárd szakmai megalapozás. Ha felmerül bennem 
akár egy pici kétely is bármely anyagrész legapróbb 
részletkérdésével kapcsolatban, az addig nem hagy 
nyugodni, amíg meg nem találom rá a helyes választ. 
Vallom, hogy nem szabad rutinból tanítani, még ak-
kor sem, ha a hallgatók csak egyszer hallgatják meg 
az előadást. A legjobb előadáson is mindig van mit 
csiszolni, hiszen mi is folyamatosan tanulunk. 

Vajon mi történt volna, ha azon a bizonyos szeminá-
riumválasztási napon egy másik sorba áll be? 

Ki tudja?! Lehet, hogy akkor sem lennék sokkal mesz-
szebb, csak a Z épületben, a római jogi tanszéken zaj-
lana ez a beszélgetés. A római jogot is szerettem, sőt, 
amire azóta is nagyon büszke vagyok: sikerült ötöst 
kapnom Benedek professzor úrnál. Bár ez a jeles, 
mint utóbb kiderült, keletkeztetett számomra egy 
kötelezettséget is: részt kellett vennem egy országos 
versenyen. Az OTDK páratlan években zajlik, a páros 
években akkoriban az Országos Ifjúsági Jogász Napo-
kon mérték össze magukat a jogi karok hallgatói. A 
programok között szerepelt a római jogi verseny is, 
ami jogesetmegoldásból és szóbeli megmérettetés-
ből állt. A professzor úr azzal „csábított” minket a 
jelentkezésre, hogy kijelentette, eddig minden évben 
pécsi hallgató nyert – ezzel pedig kellően megijesz-
tett mindnyájunkat, így senki nem tette fel a kezét. 

Az önkéntesség hiánya miatt behívta a tanszékre – 
ahova egyébként akkoriban rettegés volt belépni – 
azokat, akik ötös érdemjegyet szereztek a vizsgán, és 
azt mondta, ha nincs önként jelentkező, hétfőn házi 
versenyt rendez, így döntjük el az induló személyét. 
Nagyon megrémültünk, hátha ott aztán kideríti, nem 
is érdemeltünk jelest, így hárman inkább elvállaltuk 
a szereplést. Annyit felelt csak: „Rendben, akkor ma-
guk hárman készüljenek fel hétfőre!” A karizmájáról, 
inspiráló személyiségéről tesz tanúbizonyságot, hogy 
bár a feladott anyagot sem azon a hétfőn, sem a felké-
szítés során később sem kérte vissza, mi mégis min-
dent alaposan megtanultuk. A történet pedig szeren-
csére jól végződött: sikerült megnyernem a versenyt, 
így a hagyomány sem szakadt meg.

Meglátásom szerint, a hallgatók nagy részében van 
némi idegenkedés a történeti tárgyak iránt. Oktató-
ként milyen érzés ezzel szembesülni?

Igen, egyrészt valóban nehezített pályán mozgunk, 
hiszen sokan azzal a szilárd elhatározással indulnak, 
hogy büntetőjogászok vagy polgári peres ügyvédek 
lesznek, hogy csak a legnépszerűbbeket említsem, 
és így egy szükséges leküzdendő akadályként tekin-
tenek a jogtörténetre. Más szempontból viszont sze-
rencsés helyzetben vagyunk, mert egy kicsit minden-
nel foglalkozunk. Minden jogág dogmatikai alapjai 
fellelhetők a jogtörténetben, nekünk pedig meg kell 
találnunk a kapcsot a hatályos jog és a régi idők joga 
között. Bármivel is szeretnének a hallgatók a későb-
biekben foglalkozni, az adott jogterület tapasztala-
tait nálunk megtalálhatják, legyen az akár a modern 
államépítés, akár a kísérlet vagy a tettes fogalmának 
a meghatározása. Még élőbb a kapcsolat a hatályos 
jog és a magyar jogtörténet között, amióta Alaptör-
vényünk beemelte a történeti alkotmány fogalmát. 
Véleményem szerint a jogtörténet tanulása hozzáse-
gíti a hallgatókat a jogászi gondolkodás elsajátításá-
hoz. Nem szeretem, ha az emberek úgy tekintenek a 
jogra, mint bemagolásra váró törvények halmazára. 
Sokszor hallani: „Azért jöttem jogi egyetemre, mert 
utáltam a matekot.” 

Mindig elmondom, hogy a jog egy végtelenül logikus 
tudomány, amelyben fontos a precizitás. Fontos a fo-
lyamatokat átlátni, ami nem a magolással függ össze. 
Mi sem azt várjuk el a vizsgán, hogy egy országgyű-
lés kapcsán ismertessék, az adott év mely hónapjának 
melyik napján ülésezett. Egyszer volt egy vizsgázó, aki 
a tételében szereplő összes évszámot hiba nélkül tud-
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ta, sajnos mégis meg kellett buktatnunk, ugyanis nem 
látta a legalapvetőbb összefüggéseket sem. Magolásra 
nem tudunk jó jegyet adni, a közhiedelemmel ellentét-
ben nem ez a jogász hallgató elsődleges feladata. 

Hallgatóként Ön is eredményesen szerepelt OTDK 
-n. Mi volt a kutatási témája? 

Kezdetben a királyi ügyészség felállításával foglalkoz-
tam – s ahogy az lenni szokott, amit az ember először 
elkezd kutatni, az nagyon a szívéhez tud nőni. A ta-
náraim nem várták el tőlem, hogy új szakdolgozatot 
írjak, én mégis kibővítettem a TDK pályamunkát 
európai kitekintéssel, ehhez az egyik frankfurti utam 
alatt gyűjtött anyagokat használtam fel. Lelkes ifjonc-
ként meg akartam írni a magyar ügyészség történetét, 
ám ezt Nánási László azóta megtette helyettem, így 
hát később „átnyergeltem” az ügyvédség történetére. 

Mit üzenne azoknak, akik fontolgatják a TDK-dol-
gozat megírásának lehetőségét, de valami miatt nem 
mernek belevágni? 

Azt, hogy ne fontolgassanak semmit! Keressenek 
meg, aztán hajrá! Viccet félretéve, tudom, hogy ilyen-
kor számos kétség merül fel mindenkiben: Hallgató-
ként mi újat tudok én mondani? Nem írtak már le 
előttem mindent a szakirodalomban? Azonban azért 
vagyunk mi a kollégákkal, hogy ha valakiben megfo-
gant egy jó gondolat, segítsünk azt olyan útra terelni, 
amely a siker felé vezet. Sokszor derült már ki egy 
közhelyesnek tűnő témáról, hogy van még ott felfe-
dezni való. De azt sem szabad kívülről megmondani 
egy hallgatónak, hogy pontosan miről írjon, az irányt 
neki kell megtalálnia, saját érdeklődése alapján.

A fentiekből kiderült, hogy érdeklődése központjában 
a szakmája áll. De mivel tölti szívesen szabadidejét? 

A zene fontos szerepet játszik az életemben. Szere-
tek énekelni – ma már csak kórusban, de korábban 
amatőr zenekarunk is volt –, és mivel aktívan részt 
veszek a kari közéletben is, ez a kettő összekapcso-
lódik. Kezdettől fogva rendszeres szereplője vagyok 
az adventi művészeti esteknek, és az énekes-zenész 
fellépőkkel 1-2 éve a kari sportszervezet elnevezésé-
nek mintájára létrehoztuk a „MuzsikáLAW” csopor-
tot, amelynek tagjai már jótékonysági koncerteket is 
adtak. Nagyon szeretném, ha évről évre új tagokkal 
bővülve minden szemeszterben tudnánk egy-egy 
műsort adni.

Elnézését a személyeskedő kérdésért, de ezeket a szép 
eredményeket, a sok elfoglaltságot hallva felmerült 
bennem egy olyan téma, amelyről gyakran szoktunk 
beszélgetni évfolyamtársaimmal is: nőként vajon ho-
gyan lehet összeegyeztetni a családot és a karriert?
 
Őszintén szólva engem a karrier sosem érdekelt. 
A gyermekeim születésekor természetesen nem 
kutattam, minden időmet nekik szenteltem. Most 
már megnőttek, így aktívan belevethetem magam a 
munkába. Kisebb korukban az arányok nyilván elto-
lódtak az ő javukra. Az egyetemi, tudományos pálya 
szerencsére elég szabad ahhoz, hogy az ember maga 
ossza be az idejét. Ám ha az ember szereti a munkáját, 
fennáll az a veszély is, hogy szívesen és túlságosan be-
lemerül. Sokszor rá kell szólnom magamra, hogy ne 
menjen a szabadidő rovására, pl. vasárnap ne nézzem 
meg a hivatalos e-mailjeimet. Bár előre tudom, hogy 
ezen a hétvégén is meg fogom nézni… 

Ám a szó szoros értelmében vett karrier, a ranglétrán 
való feljebbkerülés engem soha nem motivált. Az a 
fontos számomra, hogy amit csinálok, azt lehetőség 
szerint jól csináljam, és szeressem amivel, illetve akik-
kel foglalkozom. Hiszen a hallgatókat nem elég tisz-
telni, szeretni is kell. 

Köszönöm szépen az interjút, további sok sikert és 
lelkes hallgatókat kívánok! 

A XXXII. OTDK díjkiosztóján

a PSAT delegáltjaként
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A Pro Scientia Aranyérem 
és a Pro Scientia 

Aranyérmesek Társasága 
Egyesület

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által 
alapított Pro Scientia Aranyérmet 1989 óta kété-
vente 45–50 fiatal kutató kaphatja meg, akik egye-
temi pályafutásuk során tudományos munkájuk-
kal kiemelkedőt alkottak. 

Az Aranyéremre azok pályázhatnak, akik az OTDK-n 
első helyezést értek el, és emellett komoly hallgatói 
tudományos pályát tudnak felmutatni (kimagas-
ló tanulmányi eredmények és nyelvismeret mellett 
konferencia-részvételek, egyéb pályázatok díjai, 
külföldi tanulmányutak, publikációk stb.). Az OT-
DK-t minden páratlan évben 16 szekcióban rende-
zik meg, azaz egy-egy alkalommal kb. átlagosan 3 
fő részesülhet egy szekcióból a kitüntetésben. Csak 
összehasonlításul: az Állam- és Jogtudományi Szek-
cióban általában közel 300 fő körüli az indulók lét-
száma, akik kb. 30 tagozatban mérik össze magukat. 
Eddig – az összes szekciót, azaz nem csupán a jogá-
szokat tekintve – mindösszesen 708 főt tüntettek ki 
aranyéremmel. A PTE ÁJK-ról a következő (egyko-
ri) hallgatók részesültek az elismerésben: Delacasse 

Krisztina (1993), Csöndes Mónika (2005), Kovács 
Mónika (2005), Nagy Noémi (2009), László Balázs 
(2013), Hohmann Balázs (2015), Niklai Patrícia Do-
minika (2017).

A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület-
nek a Pro Scientia Aranyérem és a 2003 óta a Művé-
szeti és Művészettudományi Szekcióban kiadott Pro 
Arte Aranyérem tulajdonosai lehetnek tagjai, azon-
ban az aranyérmeseknek csak egy kisebb hányada 
lép be a PSAT-ba, ez pillanatnyilag 210 rendes tagot 
jelent. A PSAT egyesületi formában, önálló jogi sze-
mélyként működő, közhasznú besorolású civil szer-
vezet, amelynek alapvető célja az, hogy elősegítse az 
aranyérmesek és más fiatal magyar tudósok szakmai 
kibontakozását. 

Az egyesület fő tevékenysége a páros években meg-
rendezendő multidiszciplináris konferencia meg-
szervezése, ahol az aranyérmesek tartanak előa-
dásokat – jellemzően olyan témákban, amelyek 
más tudományágak művelői számára is érdekesek, 
az előadásokból pedig kötet készül. A konferencia 
előadói csak érmesek lehetnek, azonban az előadá-
sok látogatása bármely érdeklődő számára nyitva áll. 
A konferencia jó alkalom arra, hogy mindenki nyer-
jen egy kis kitekintést a saját, jól ismert szakterüle-
téről, és egyben esélyt ad rá, hogy teljesen váratlan, 
más tudományterületről érkező segítséget kapjon az 
illető előadó az őt foglalkoztató problémához. Több 
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ilyen módon megszületett ötlet később eredményes 
megoldásokhoz, kooperációkhoz is vezetett.

A PSAT delegáltjai jelen vannak az OTDK szak-
mai bizottságaiban és az egyesület 2005 óta min-
den szekcióban egy-egy különdíjat ajánl fel annak 
a versenyzőnek, aki az adott tudományterületen az 
OTDK-n a legkiválóbb, legértékesebb illetve legre-
ménytelibb eredményt éri el. 2019-től ez a különdíj 
az egyedi tervezésű, Galgóczi Tamás ötvösművész 
által elkészített Reménység kitűző, amely egy valódi 
smaragddal ékesített 925 ezrelékes finomságú ezüst 
kitűző, a reménység szimbóluma. 

Az egyesület az utóbbi években főként NTP-pályá-
zatok keretei között megvalósított számos további 
rendezvénnyel szolgálta a tudományos ismeretter-
jesztést és a tehetséges fiatalok, fiatal felnőttek tu-
domány iránti érdeklődésének felkeltését, a tudo-
mányról való felelős gondolkodás elmélyítését. A 
Megvalósult Álmok – Aranyérmesek a tehetségekért 
című programsorozat fő célja az volt, hogy a sikeres 
aranyérmesek életútját példaként állítsák a közép-
iskolások, egyetemisták elé, és így növeljék a mo-
tivációt a tudományos pályák választása, illetve az 
itthon maradás iránt. A bemutatott karrierek olyan 
aranyérmesekhez kapcsolódtak, akik Magyarorszá-
gon érték el sikereiket. Ugyanebben a pályázati pro-
jektben készült el a Páratlan Sikerekről Álmodó Tu-
dósok – Pro Scientia Aranyérmesek Társasága című, 
aranyérmeseket bemutató kisfilm, amelyet az M1 is 
műsorra tűzött. 

A Kutató kerestetik elnevezésű pályázat során az 
aranyérmesek segítségével gyűjtötték össze és dol-
gozták fel a magyar kutatóvá válás legjobb gyakorla-
tait, és ezt népszerűsítették a tehetséges középisko-
lások és egyetemi hallgatók körében. A több részből 

álló sorozat eredményeinek összegzése a Kutató ke-
restetik című kötetben vált kézzelfoghatóvá. A FEL! 
a Pro Scientia Aranyérmesekkel – Tudománnyal a 
FELelős társadalomért című projekt hat alprogramja 
más-más eszközökkel valósult meg (pl. workshop, 
kerekasztal, laborbemutató vagy épp a karunkon 
tartott flashmob), de alapvetően mindegyik a tudo-
mánynak az önmagáért és a jövő generációiért fe-
lelős társadalom létrejöttében való szerepére kívánt 
rávilágítani.
 

Az aranyérmesek közössége lassan 30 éve működik, 
és bővül kétévente újabb fiatalokkal. Sok minden 
átalakult a társaságban, amely ma már egyesületi 
keretek között működik, de a „PSAT-os életérzés” 
továbbra is változatlan. Az első években kialakult 
közvetlen hangnem, így pl. az érmesek közötti tege-
ződés szokása mostanáig megmaradt, és noha a tár-
saság lassan több generációt ölel fel – egyetemistától 
a professzorig –, lélekben mindannyian fiatal(tudós)
ok maradtak.
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Interjú Buzási Mónikával, 
az újonnan alakult 

Jogklinika TDK 
hallgatói titkárával

Miért más a Jogklinika Tudományos Diákkör, mint a 
többi TDK?

A Jogklinika TDK 2019 februárjában alakult azzal a 
megfontolással, hogy a megszokott diákköröktől elté-
rően a jogtudomány elméleti oldala mellett a gyakorlati 
tapasztalatszerzésre is hangsúlyt helyezzünk. Külön-
legessége, hogy minden hónapban más-más progra-
mokon vehetnek részt a hallgatók, így megismerhetik 
a jogászi hivatás különböző területeit. A TDK-tagság 
egyúttal egyfajta felkészítés a Campus Legal Aid mun-
kájára is, így elsősorban azoknak a hallgatóknak aján-
lanám, akik a Jogklinika kurzust nem végezték még el.

Milyen programokon vehettek részt a TDK tagok?

Az első eseményünk, ami egyben az alakuló ülést is 
jelentette, egy bérletiszerződés-írás workshop volt. Itt 
egy útmutató és Füzy Tibor tanár úr instrukciói alapján 
kellett a hallgatóknak egy bérleti szerződést önállóan 
összeállítani. Ez nagyon hasznosnak bizonyult, hiszen 
már hallgatóként is találkozhatunk bérleti szerződések-
kel, fontos tudni ezek kötelező tartalmi elemeit és buk-
tatóit. Emellett megjegyezném, hogy a CLAC-t rend-
szeresen megkeresik a külföldi hallgatók lakásbérleti 
szerződés miatt kialakult konfliktus megoldása érdeké-
ben, így ez a workshop egy remek felkészítés a CLAC 
valódi munkájára. A márciusi program egy tárgyaláslá-
togatás volt a Pécsi Törvényszéken. Nagyon tanulságos 
volt számunkra, hiszen a tárgyalás lezajlása után kérdé-
seket intézhettünk a bíró úrhoz, aki minden érdeklődő-

nek részletesen válaszolt, ezáltal új dolgokat tudhattunk 
meg arról, milyen körülményekre kellett figyelemmel 
lennie az ügy megítélése során. Áprilisban a Jogklinika 
Nyílt napot szervezett a JogÁSZ napok keretein belül. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy több TDK-tag is részt 
vett az eseményünkön. A szemeszter zárásaként egy – a 
Jogklinikán már hagyománnyá vált – csapatépítőt szer-
vezek. Itt a CLAC munkáját segítő oktatóinkkal, men-
torainkkal és a Jogklinika hallgatóival közösen fogunk 
főzni, ez nagyszerű lehetőséget biztosít a kapcsolatépí-
tésre és a kötetlen szórakozásra.

Milyen feladatokat kellett megoldani a hallgatóknak?

Mint azt már említettem, a bérletiszerződés-írás work-
shop alkalmával egy lakásbérleti szerződést kellett a 
hallgatóknak elkészíteni. Segítségül összegyűjöttem a 
Lakástörvény (1993. évi LXXVIII. tv) releváns bekezdé-
seit és a szerződés főbb tartalmi elemeit, ami útmutató-
ként szolgált a hallgatók számára. A tárgyaláslátogatás 
során a TDK tagjainak meg kellett figyelni, hogy mi-
lyen jogászi képességekre van szüksége egy ügyésznek, 
egy ügyvédnek és egy bírónak a tárgyalás során. 

Miért érdemes jelentkezni?

A TDK tagsággal nemcsak szakmai programokon vehet-
tek részt, hanem egy nagyszerű csapat tagjai is lehettek! 

Milyenek a hallgatói visszajelzések?

A hallgatók a visszajelzések alapján az eddigi eseménye-
inket nagyon élvezték. Az egyik kedves tagot idézném: 
„Mindig jó programokat csináltok, alig várom a követ-
kezőt.” Célom, hogy az esetleges kezdeti hibákból tanul-
va a következő szemeszterekben az idei programoktól 
is interaktívabb, gyakorlatorientáltabb eseményeket 
szervezzek.

Ezúton szeretném megköszönni a jelenlegi TDK-ta-
goknak a bizalmat, a CLAC tagjainak pedig a segítséget!
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A különszám kiadását az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a Nemzeti Tehetség Program 

keretében meghirdetett, „A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendez-
vényeik támogatása” című pályázati kiírásra benyújtott NTP-HHTDK-18-0017 

számú „PTE ÁJK kari diákköri konferencia 2018” című pályázat támogatta.


