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DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ

Kedves elsőéves Hallgatók, kedves Gólyák!

Az a tény, hogy ezt a lapszámot a kezükben tartják, két fontos dolgot jelent:  
az első, és leglényegesebb, hogy Önök felvételt nyertek Magyarország legrégibb egye-
temének talán legpatinásabb jogi iskolájába, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karára, amelyhez szívből gratulálok!

A másik, nem kevésbé fontos körülmény pedig az, hogy itt vannak, eljöttek  
a gólyatáborba, hogy megszerezzék joghallgatói életük első élményeit. Azt hiszem,  
az egyetemi életben is ez talán az első lépcsőfok: a jelenlét. Minden későbbi előre- 
jutásnak ez a kiindulási pontja, hisz látni fogják, akkor tudunk újabb lépéseket 
közösen megtenni, ha mindannyian jelen vagyunk. Mi, oktatók itt vagyunk, és itt 
leszünk Önökért, de Önök is tartsák majd mindig szem előtt, hogy csak akkor tudunk 
segítségükre lenni tanulmányi előmenetelükben, vagy akár személyes problémáikban, 
ha Önök is jelen vannak az egyetemi közéletben.

Ám nem elég a puszta megjelenés, nem elég, hogy „hallgatóság”-ként létezzenek.  
Az egyetem minőségi jelenlétet kíván meg mindenkitől; nemcsak szemlélődést, 
hanem azt, hogy aktívan, együttműködő és alkotó módon be is kapcsolódjanak  
a munkába. Ez már több: ez a részvétel.
Látni fogják, hogy erre rengeteg lehetőség kínálkozik nálunk a Pécsi Jogi Karon. 
Célszerű már az első szemináriumi foglalkozáson így hozzáállni. Ilyen módon  
az ismeretek elsajátítása is könnyebb lesz. Az igazán érdeklődők számára pedig  
előbb-utóbb megnyílik az út akár a szakkollégium vagy a tudományos diákkör irá- 
nyába. Ezek már olyan hallgatói-oktatói együttműködéssel fenntartott emberi  
és szakmai közösségek, amelyek nem csupán elősegítik a joggal, a jogtudománnyal, 
annak egyes területeivel való elmélyültebb foglalkozást, hanem mindezt élménnyé  
is teszik.

A közösség erejét, örömét azonban más hallgatói szervezetekben, vagy különféle kari 
programok során is átélhetik. Feltételezem, hogy ezt már a gólyatábor folyamán is 
megtapasztalják, és biztatom Önöket, ne veszítsenek ebből a lendületből a tanév meg-
kezdődését követően sem.
Maradjanak érdeklődők és nyitottak, legyenek jelen, vegyenek részt, alakítsanak ki 
maguknak egy kiegyensúlyozott és lehető legteljesebb hallgatói életet, váljanak való-
di egyetemi polgárokká! A Karon és az Egyetemen minden eszközzel azon vagyunk, 
hogy ebben segítsük Önöket!

Kívánom, hogy egyetemi éveik ne csak emlékezetesen, szép élményekkel gazda- 
godva teljenek, hanem eredményesen, hasznosan is, annak érdekében, hogy jogászként, 
választott hivatásukban magas színvonalon és sikeresen valósítsák meg elképzeléseiket!
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Kedves Gólya! 

Nagy örömmel köszöntelek a PTE-ÁJK Gólyatáborában. Gólyaként sok újdonsággal 
fogsz találkozni szeptembertől. Egy teljesen új környezet,  egy teljesen új világ vár itt 
rád, elszakadsz a jól megszokott otthontól. 
Biztos sokat emlegették neked azt a bizonyos nagybetűs életet. 
Úgy érzem, hogy megérkeztél, hiszen az egyetemi élet ennek az első lépcsőfoka. 

Sok munka, sok tanulás vár rád, de emellett mégis a legszebb éveidet fo-
god eltölteni közöttünk,  amelyekre mindig jó szájízzel fogsz visszagondolni.   
Az itteni éveknek nemcsak a diploma lesz az eredménye, hanem a kialakuló barát- 
ságok, kapcsolatok, és ami nagyon fontos, hogy megtanulsz jogász fejjel gon- 
dolkodni.
Az élet minden területén idővel másképp nézel majd az eléd gördülő akadá- 
lyokra és a problémákban mindig a kihívást és a megoldást fogod látni. Ahhoz, hogy  
ez számodra minél könnyebben menjen, nagyon sok segítséget nyújt neked  
a Hallgatói Önkormányzat. Amennyiben bármi kérdésed van, bátran keress fel  
minket e-mailben, vagy személyesen a gólyatáborban és az év többi részében is. 
A gólyatábor nem más, mint az első lépés az egyetem rögös útján. 
Kívánok neked jó szórakozást és számos maradandó élményt, és ne feledd:   
a gólyatáborban mindent lehet, de semmi sem kötelező!

Szkladán Dávid
HÖT elnök

ELNÖKI KÖSZÖNTŐ

Szkladán Dávid   ‒ elnök
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Hallgatói Önkormányzat testülete

Szkladán Dávid 
elnök

Molnár Bálint 
alelnök

Szabó Barbara
marketing referens

Czudor Alexandra 
tanulmányi referens

Horváth Máté
külügyi referens

Bendes Ákos
titkár
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SENIOROK
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GÓLYATÁBOR PROGRAMJAI
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09.00 – 15.00   regisztráció
15.30 – 16.30   csoporttalálkozó
16.30 – 17.00   dékáni és elnöki köszöntő
17.00 - 17.30   római jogi előadás
17.30 – 18.00   modern technológiák jogi kihívásai
18.00 – 19.30   vacsora
19.30 – 20.30   csoporttalálkozó
20.30 – 21.00   tánc
21.00 – 23.00   nagyvetélkedő
23.00 -               buli 

08.00 – 09.00   reggeli
10.00 – 11.00   csoporttalálkozó
11.00 – 12.00   kari szervek
12.00 – 16.30   strand
13.00 – 14.30   ebéd
16.30 – 18.00   oktatók vs gólyák focimeccs
17.00 – 18.00   főzőverseny
19.00 – 20.00   beerpong bajnokság
20.00 – 21.00   csoporttalálkozó
21.00 – 23.30   éjszakai cool-túra
24.00 -               buli

08.00 – 09.00   reggeli
10.00 – 11.30   csoporttalálkozó
12.00 – 16.30   strand
13.00 – 14.30   ebéd
16.30 – 18.00   kisvetélkedő
18.00 – 19.30   vacsora
20.00 – 20.30   szakest bemelegítő
21.00 – 23.00   szakest
23.00 -               buli
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A csoportversenyek nem titkolt célja:
• Az egyes fordulók előtt a gólyák jó hangulatba hozása és, hogy rá tudjanak hangolódni
   a feladatokra.
• Közösségi szellem építése;
• Felkészítés az egyetemi életre és az ÁJK-s bulikra.

A csoportversenyek során a csoportok pontokat kapnak, így alakul majd ki a verseny 
végeredménye.
A győztesen kívül is minden csapat nyertesen hagyja el a tábort, mert egy örök életre 
szóló élménnyel gazdagodott.

Az éjszakai túra elnevezésű versenyszám magaszttal teljes célja, hogy kiderüljön  
mennyire kovácsolta igazi csapattá a tábor a gólyákat. Fontos az összetartás és  
a munkamegosztás illetve a jó hangulat, amely elengedhetetlen a feladatok meg-
nyeréséhez.

Célja, hogy ebben a nagy melegben lehűtsük magunkat, kötetlen pancsolás mellett más 
gólyacsoport tagjait is megismerjétek.  Az aktív feladatok és programok mellett itt lesz 
lehetőségetek egy kis pihenésre és lazításra.

NAGY- ÉS KISVETÉLKEDŐK

ÉJSZAKAI TÚRA

STRAND
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SZAKEST

A szakest minden gólyatábor fénypontja, a tábor csúcspontja, amikor már a leendő 
oktatóitokkal is megismerkedtek egy kötetlen este keretében.
A szakest folyamán a gólyák inni kötelesek, mégpedig a major domus utasítása alap-
ján. A szakest legfőbb döntéshozó szerve a magosprezídium, végrehajtószervei pedig  
a fitymák. Természetesen itt is érvényes, hogy mindent lehet, de semmit sem kötelező, 
így inni sem. Kérés esetén üdítővel is lehet teljesíteni a feladatokat, akár úgy is, hogy 
senki más nem fogja tudni. 

A magosprezídium a Kar oktatóiból áll. A fitymák a tábor területén fellelhető, nem 
senior állományú felsőbb évesek közül kerülnek ki.
A gólyák a lehetőségekhez képest kulturáltan elhelyezkednek az ízlésesen megterített 
asztalok körül.
A fitymák tulajdonképpen smasszerek, akik arra hivatottak, hogy ellenőrizzék a ma-
jor domus és a magosprezídium rendelkezéseinek (eks, lefety, tükrös) végrehajtását.  
Az a gólya, akin hanyagul kivitelezett végrehajtás miatt megakad egy fityma szeme, 
magára vessen.

A szakest fordulókra tagozódik, a hibát vétő gólyák minden forduló után büntetésként 
különböző, (legalábbis a nézők szerint) mókásabbnál-mókásabb feladatokat kötelesek 
végrehajtani. A hibás teljesítés jutalma természetesen újabb büntetés.

10
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Egy valamit biztosra állítha-
tunk az egyetemről:
A tanulástól folyton éhes 
leszel! 

Bárhol is vagy, mi kiszállítjuk 
neked kedvencedet Pécs ét-
termeiből.

A mi ajándékunk a su-
likezdéshez:
1000 ft Wolt kredit a 
kipróbáláshoz.

Használd a PTE kódot a
Wolt appban!

Jó étvágyat!
Untitled-2   1 2019. 06. 05.   8:44

11



ÁLTALÁNOS TANULMÁNYI INFORMÁCIÓK

A 2019/2020-as tanév 1. (őszi) félév időbeosztása

Bejelentkezés / Beiratkozás új felvetteknek 
(a hallgatói jogviszony aktiválása a Neptun-ban): 
2019.08.14. 10.00 órától - 2019.09.06. 10.00 óráig

Évnyitó ünnepség:
2019.09.02. 11.00 óra
Helyszín: Molnár Kálmán előadó (földszint Aula)

A tanévnyitó ünnepség programját a kari weblapon tesszük közzé (ajk.pte.hu).
A tanévnyitó ünnepség miatt az új belépő, jogász szakos, nappali munkarendes hall-
gatóknak az évnyitó napjára, a dékán oktatási szünetet engedélyez.

Tantárgyfelvétel
Minden szak esetén:
- Első kör 
  (OMHV-t kitöltött hallgatók részére, korlátozott számú tantárgy vehető fel):
  2019.08.14. 10.00 órától
- Második kör (tantárgyfelvételi korlátozás feloldva):
  2019.08.15. 10.00 órától 

A tantárgyfelvételi időszak vége:
nappali munkarendes, jogász képzésben: 2019.09.09. 10.00  óra
levelező munkarendes, jogász képzésben: 2019.09.13. 10.00  óra
igazságügyi igazgatási képzésben:             2019.09.13. 10.00  óra
jogi felsőoktatási szakképzés:                        2019.09.13. 10.00  óra
Vizsgakurzus vizsgára jelentkezés a Neptunban:   2019.08.26. 10.00 órától.
A tanszékeknek a vizsgakurzus vizsgákat 2019.09.02. – 2019.09.06. közötti időszakra 
kell meghirdetniük!

Képzési időszak (oktatás) kezdete:
nappali munkarendes, jogász képzésben:                     2019.09.02.
levelező munkarendes, jogász képzésekben:                     2019.09.12.
igazságügyi igazgatási alapképzésben:                    2019.08.26.
nappali munkarendes, jogi felsőoktatási szakképzés:        2019.09.02.
levelező munkarendes, jogi felsőoktatási szakképzés:        2019.09.06.
Őszi szünet:                                                                   2019.11.04. – 2019.11.08.
A képzési időszak vége:                                           2019.12.07.
Vizsgaidőszak:                                                                   2019.12.09. – 2020.01.22.
Vizsgaidőpontok tanszéki meghirdetése:                    2019.11.04. ‒ 2019.11.08.    
Vizsgára jelentkezés kezdete:                                           2019.11.11. 10.00 órától

FONTOS DÁTUMOK
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Dolgozatok leadási határideje: 
évfolyamdolgozatok leadási határideje:                   2019.11.25.
szemináriumi dolgozatok leadási határideje:                   2019.12.07.

A 2019/2020-2 (tavaszi) félévében záróvizsgák megkezdéséhez jogász szak, nappali  
és levelező munkarend esetén:
szakdolgozatok leadási határideje:                               2020.01.24.
szakdolgozat védésének határideje:                               2020.02.07.

A 2020.01.07.-i záróvizsgán való részvételhez igazságügyi igazgatási alapképzésben:
szakdolgozatok leadási határideje:                               2019.11.25
szakdolgozat védésének határideje:                               2019.12.16.
méltányossági vizsgák időpontjai:                               2020.01.24.
(a vizsgabeosztás a kar weblapján és a Tanulmányi Osztályon megtekinthető)
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KARI ÉLET
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FELEZŐ SZAKEST

ZÁRÓVIZSGA BANKETT

BORKOSTOLÓ
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ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ

A 2018/19-es tanév tavaszi szemeszterét Erasmus ösztöndíjasként a németországi  
Trierben töltöttem. Már másodévesként megfordult a fejemben, hogy egy szemesz-
tert, esetleg egy teljes tanévet külföldi egyetemen töltsek. Az Erasmus+ programról 
először középiskolában hallottam, de konkrétumokat már egyetemistaként, több- 
nyire felsőbb évesek élménybeszámolóiból ismertem meg. Európa számos országa 
közül van lehetőség választani, de mivel nekem a német nyelvtanulás volt az elsőd- 
leges, így Németországot választottam. Eleinte nem tudtam dönteni, hogy melyik 
várost válasszam a kilenc közül, végül Dr. Horváth Csaba Tanár Úr ajánlására Trier 
mellett döntöttem. 

Trier a luxemburgi határhoz közel, a Mosel folyó mentén fekszik. Németország leg-
régebbi városa, több építménye rajta van az Unesco világörökségi listáján, híres kiváló 
borairól, de a legtöbben talán Karl Marx szülővárosaként ismerik. Sokban hasonlít 
Pécsre, egy kicsivel kisebb, de a sok látnivaló, szórakozóhely, program miatt mindig 
nagy a nyüzsgés, igazi egyetemváros.

Érdemes minél előbb jelentkezni a programra, ugyanis a sok papírmunka mellett fon-
tos, hogy a támogatást időben megkapjátok. Nekem például a kollégiumi elhelyezéshez 
előre el kellett utalnom másfélhavi kollégiumi díjat és a kauciót. Itt érdemes kitérni 
arra, hogy Németországban a közlekedés és a szállás az itthoni árakhoz képest nagyon 
drága, a többi (élelmiszer, szórakozás, ruha stb.) viszont nem sokkal több, mint itthon. 
Az Erasmus+ ösztöndíj helyett lehetőség van megpályázni a Campus Mundi ösztöndí-
jat.  Ez utóbbi támogatás magasabb, viszont több kötelezettséggel jár, és nem biztos, 
hogy megkapod. Hogy ki lehet e jönni csak az ösztöndíjból, az természetesen az adott 
ország áraitól és a saját életviteltől függ. Nekem személy szerint csak az ösztöndíj nem 
volt elég, de volt olyan barátom, aki kijött belőle.  A biztonság kedvéért érdemes azon-
ban azzal számolni, hogy csak az ösztöndíj nem lesz elég. 
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 A magyar rendszertől eltérően az egyetemi oktatás itt később kezdődik. A tavaszi sze-
meszter április 8-án kezdődött, és július 12-én ért véget. Jelentkeztem az orientációs 
programba, így már március közepén kiutaztam. Részt vettem a három hetes intenzív 
német nyelvtanfolyamon és itt ismerkedtem meg a többi erasmusos hallgatóval. Kirán-
dulásokat szerveztek nekünk Bonnba és Cohembe, kocsmatúrákon, borkóstolón, film-
esteken vettünk részt. Az orientációs programot főzőversennyel és közös bulival zártuk. 
Ez alatt a három hét alatt belerázódtunk a kinti életbe. Mentorok segítettek minden 
papírmunkában, tárgyfelvételben stb.

A szemeszter kezdetével előadásaim és német nyelvóráim voltak. Előbbiek jogi 
szaktantárgyak német hallgatókkal, utóbbiak erasmusos hallgatókkal. Nem volt sok 
tantárgyam, így heti kétszer tudtam dolgozni Luxemburgban, és volt időm készülni  
az otthoni vizsgáimra. Erasmusosok általában a többi erasmusossal mozognak együtt, 
de természetesen lehetőség volt a többi diákkal is ismerkedni. A legjobb mód erre  
a Buddy program volt, ahol egy külföldi hallgató egy német hallgatóval ismerkedhetett 
meg. Az én Buddym egy Alec nevű gazdaságinformatikus hallgató volt, akivel minden 
héten legalább egyszer együtt ebédeltünk a menzán. 

Nagyon tetszett az egyetemben, hogy szinte minden egy helyen volt. A természet-
tudományi karon kívül az amerikai campusokhoz hasonlóan minden közel volt 
egymáshoz.  A jogi kartól körülbelül 5 percre volt a kollégiumom. Külön szobám volt, 
a konyhán és a fürdőszobán egy ír és egy orosz sráccal osztoztam. A tanulás mellett 
rengeteg sportolási és kikapcsolódási lehetőség közül választhattunk az egyetemen, 
több kari szervhez is csatlakozhattunk. A campuson hetente legalább háromszor bulit 
szerveztek, így még este is tele volt élettel a környék. 

Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy legalább egy szemesztert töltsön külföldön. 
Sok új emberrel, más kultúrákkal ismerkedhettek meg. Tökéletes lehetőség a nyelvta-
nulásra, de talán a legfontosabb, hogy a külföldön eltöltött idő után olyan élményekkel 
és tapasztalatokkal gazdagodtok, amelyek hatással lesznek a további életetekre.  

Nemes Boldizsár
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KARI SZERVEK

#mindennapok,

A mindennapok írják és teremtik meg a jövőt, ezért a Pécsi Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Kar jeles professzorai, nagyszerű munkatársai és kiváló jogászhall-
gatói mindent megtesznek azért, hogy minél színesebben és különlegesebben teljenek 
a hétköznapok!

Gólyatábor, Gólyabál, Jogász Kedd, Felező Szakest, Jogász Napok, Végzős Ban-
kett, Jurista kupa, Jótékonysági futás, Flashmob, Sportnap, Borkóstoló, Főzőverseny,  
Tárgyaláslátogatás, Perszimuláció, Büntetés-végrehajtási intézet látogatás, Igazságügyi 
orvostani intézet látogatás, Közúti baleset helyszínelési szimuláció és érdekes előadások 
színesítik a pécsi joghallgatói közösség mindennapjait.

#tudományos élet,

Tudományos Diákkör

A Tudományos Diákkörök egy -egy tanszékhez és speciális szakterülethez kötőd-
nek. A hallgatók érdeklődésüknek megfelelően csatlakozhatnak az általuk választott 
tanszékhez, ahol a tudományos konferenciákon és kirándulásokon való részvétel mel-
lett lehetőségük nyílik pályamunkát írni, amelyet az Intézményi Tudományos Diák-
köri Konferencián való sikeres szereplés által a tehetséggondozás több évtizedes múltra 
visszatekintő, az ország legnagyobb és az egyik legszínvonalasabb tudományos rendez-
vényén az Országos Tudományos Diákköri Konferencián is bemutathatnak.
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Óriás Nándor Szakkollégium (ÓNSZ)

A szakkollégium célja, hogy a legkiválóbb hallgatók szak-
mai fejlődésében segítséget nyújtson, hozzásegítse a tagokat 
korszerű és magas színvonalú elméleti és gyakorlati tudás 
megszerzéséhez, és egyidejűleg pozitív közösségi élmények-
kel gazdagítsa tagjainak életét. Emellett rendszeresen részt 
vesznek és előadnak országos és nemzetközi konferenciákon.

Jogklinika (Campus Legal Aid Clinic)

A Jogklinika lehetőséget nyújt a hallgatóknak arra, hogy 
változatos ügyekben próbálhassák ki elméleti tudásukat.
Egyedülálló lehetőséget biztosít a program a majdani gya- 
korló jogász számára kulcsfontosságú készségek elsajátítására, 
mint például a jogi érvelés, a lényegre törő problémakezelés, 
szakmabeliekkel és laikusokkal történő kommunikáció.

#különlegességek, érdekességek, 

A Pécsi Tudományegyetem legrégebbi fakultása az Állam- és Jogtudományi Kar.
Így külön büszkeséggel tölt el minket, hogy a karunkon több kitűnő szervezet is te-
vékenykedik.

Hallgatói Önkormányzati Testület:
A hallgatói érdekek képviseletével foglalkozó szervezet, amelynek célja a hallgatók 
megfelelő képviselete, érdekeinek védelme, valamint a hallgatói élet színesítése.  
Fontosnak tartjuk, hogy szervezetünk nyitott és elérhető legyen minden hallgató szá- 
mára, ezért arra bíztatok mindenkit, hogy bármilyen probléma, kérdés esetén fordul- 
jatok bizalommal tisztségviselőinkhez.
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Mentorklub

A Pécsi Tudományegyetem mentorprogramjának keretében 
megalakult az Állam- és Jogtudományi Kar Mentorklubja. 
Fő célja, hogy a hallgatói lemorzsolódás létszámát csök-
kentse, emellett segít a jogászhallgatóknak a felkészülésben,  
a problémákban és nehézségekben.

ELSA

Az ELSA a világ legnagyobb, joghallgatókból és fiatal 
jogászokból álló non-profit nemzetközi szervezete, amely 
Európa 41 országának 300 jogi karán van jelen, 2011-ben 
ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját.

Media Iuris

A Media Iuris egy socialmedia felületeket átfogó, új média 
csoport, amelynek célja az, hogy bemutassa a Pécsi Tu-
dományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának minden-
napjait és természetesen Pécset olyan szemszögből, amelyből 
csak az egyetemi polgárok láthatják.

Fiatal Értelmiségi Klub

A Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület ifjúsági tagozata, 
amely 1995 óta tevékenykedik. Célja a pécsi egyetemisták 
életének színesítése, a hallgatók közötti közösségteremtés, 
valamint hogy fórumot teremtsen az oktatók és a diákok 
közötti párbeszédhez.

SportoLAW

Célja egy olyan sportbarát közösség kialakítása, mely a hall-
gatókat a sportra ösztönzi és segíti őket új ismeretségek, 
baráti társaságok létrehozásában. Ennek érdekében  
az edzéslehetőségek mellett különféle sportrendezvé- 
nyekkel, előadásokkal színesíti az egyetemi életet.

HALLGATÓI SZERVEZETEK
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MuzsikáLAW

A MuzsikáLAW csapata egy hirtelen ötlettől vezérelve alakult, azzal a céllal, hogy 
összefűzze a zene iránt rajongó oktatókat és hallgatókat. Alapító tagjaink a PTE  
ÁJK-n immáron hagyománnyá vált adventi est fellépői, ugyanakkor nagy örömmel tölt  
el minket, hogy folyamatosan bővülünk újabb és újabb lelkes emberkékkel! Ha Te is  
kedvet kaptál ahhoz, hogy akár hangszerrel, akár énekszóval gazdagítsd kis társula- 
tunkat, akkor ne habozz, keresd Korsósné Delacasse Krisztina és Pál Emese tanárnőket!  
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

#miért gyere hozzánk?

A jog a mindennapjaink szerves részét képezi, így joghallgatóként inspiráló szellemi 
közegben és kiemelkedően jó körülmények között sajátíthatjuk el az egyetemi évek 
alatt a jogászi hivatás rejtelmeit.

A jogász szakma elismertsége hazánkban az egyik legmagasabb. A szakma presztízse 
mellett a jogi pályán elérhető igen magas kereset is vonzóvá teszi a jogi szakot. Jogi 
diplomával nem csak a klasszikus jogi pályák (ügyvéd, bíró, ügyész, közjegyző) valame-
lyikét választhatod, hanem jogászként elhelyezkedhetsz cégeknél vagy a közigazgatás-
ban is.
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dr. Meilinger Csaba
Praesens-díjas, paralimpiai bajnok úszó

„Azt gondolom, hogy a köztársasági ösztöndíj, a sport, majd később tudomány 
kategóriában a PTE Tehetségkövetévé választásom, az országos perbeszéd és 
jogesetmegoldó versenyeken való döntős helyezések mind segítettek abban, 
hogy az én pályázatom nyerjen.”

Sors Tamás
világcsúcstartó, többszörös paralimpiai-, Világ- és Európa-bajnok magyar úszó

„A középiskola után egy percig sem volt kérdéses, hogy a Pécsi Tudományegye-
tem Állam és Jogtudományi Karát választom. Engem minden ehhez a városhoz 
köt, itt élek, itt úszom, ráadásul az egyetemről is csak jókat hallottam ismerő-
seimtől.”

Szabó Barbara

Miért jó ma jogásznak lenni? (Hallgatóink szerint:)
      
      1.   „Magas a társadalmi megbecsülése egy jogásznak és a Pécsi Jogász diploma                   
             országosan is elismert”
      2.   „Biztos, alapos tudást és műveltséget ad a jogi egyetem.”
      3.   „A jogi ügyek az élet minden területére kiterjednek, így a jogászi tevékenység 
             nagyon színes.”

#akikre büszkék vagyunk
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KARI PROGRAMOK

Látogatás az Igazságügyi Orvostani Központba 

2018 novemberében a Kar lehetőséget adott arra, hogy egy délelőtt erejéig látogatást 
tegyünk a Pécsi Tudomány  Egyetem Általános Orvostudományi Karának Igazságügyi 
Orvostani Intézetébe, ahol a joghoz is köthető esetekkel és eljárásokkal  ismerked-
hetünk  meg. 

Az Intézetben először Dr. Kozma Zsolt intézetvezető fogadott minket, aki beszélt 
néhány szót az intézetről, majd ismertette a délelőtt további programjait.  A nap folya- 
mán, három programon vettünk részt.
Elsőként egy toxikológiai vizsgálatokkal foglalkozó laborba mentünk. Itt megmutatták 
a vizsgálathoz szükséges eszközöket, elmondták a vizsgálat menetét.  Ennek egy részét 
be is mutatták, mely során a vér vörös színe bizonyos anyagok kivonása után átlátszó 
lett.

A következő helyszínen a DNS vizsgálatról volt szó. Elmagyarázták az apasági 
teszt lényegét, ezután egy mintán keresztül végezhettünk egy apasági tesztet. Ezen 
a programon azt is megmutatták, hogy hogyan lehet az emberi szemnek láthatatlan 
bizonyítékokat is kimutatni, hasznosítani.

Záró programként pedig egy boncoláson vettünk részt. Az Intézményvezető Úr még 
a boncolás előtt mondta azt, hogy az eddig itt lévő joghallgatók közül mindenki em-
lékszik az itt elhangzott jogesetekre még akár évtizedekkel később is, szerintem nálam 
is igaza lesz.

Nekem ez volt a nap legizgalmasabb része. Nagyon féltem attól, hogy majd rosszul 
leszek, mert akár egy apró seb vagy egy tű látványától is képes vagyok szinte elájulni. 
Ennek ellenére végtelenül érdekesnek tartottam, és meghatározó hatást gyakorol rám 
további életem során is.

Ódór Dóra
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OTDK – ahol a jog, a tudomány és a szórakozás találkozik

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián az ország valamennyi egyetemének 
vállalkozó szellemű, tehetséges hallgatói mérhetik össze tudásukat egyetemi tanul-
mányokat túllépő, tudományos szinten.
2019 tavaszán a XXXIV. OTDK 16 szekcióban került megrendezésre, köztük  
az Állam- és Jogtudományi Szekcióban is, ahol Karunk hallgatói 10 helyezést, 4 önálló 
különdíjat, valamint két opponensi díjat érdemeltek ki.

Miért érdemes jelentkezni az OTDK-ra? Mert csak nyerhetsz vele!
Amellett, hogy oktatói segítséggel elmélyedhetsz az általad leginkább kedveld jog- 
terület egy ismeretlenebb, kérdésekkel teli témájában,
‒  megtapasztalhatod, mit jelent az önálló kutatás,
‒  kipróbálhatod magad az írás területén,
‒  megtanulhatod, hogyan prezentálj szakmai igényességgel, lényegre törően,
‒ fejlesztheted kifejezőkészségedet, a jogászi szakmában gyakori kifejezések    
    használatát…

...és ezek csak a leglényegesebbek, amiket kamatoztatni tudsz tanulmányaid során. 
Elég csak említeni a szóbeli vizsgákat, a beadandókat, vagy az elkerülhetetlen szakdol-
gozatot.

Az OTDK-n való szereplés azonban nem garantált a dolgozatod megírásával.  
Az általad megírt kb. 35-40 oldalas pályaművet ismertetned kell a Kari fordulón, ahol 
az oktatóinkból álló zsűri választja ki azokat a hallgatókat, akik képviselik az Országos 
fordulón a pécsi jogi kart.
Az Országos fordulón szintén maximum 15 percben kell érdekessé tenned, bemutat-
nod a szakmai zsűri számára az általad választott témát. A végeredmény a dolgozatra, 
valamint az előadásra kapott pontszámokból tevődik össze, majd ez alapján osztják ki, 
különböző tagozatonként, az I-III. helyeket, különdíjakat, valamint a legjobb oppo- 
nensi díjat.

De ki az az opponens? Ha elsőre nem mersz belevágni egy saját dolgozat megírásába, 
indulhatsz opponensként is. Ebben az esetben egy másik hallgató által írt dolgozatról 
kell véleményt alkotnod, kiemelni annak erősségeit, gyengeségeit.

A versenyen való részvétel a kemény munka mellett hatalmas élményt is nyújt. A hall-
gatótársakkal való közös felkészülés, izgulás, az új barátságok, a szervezett kulturális, és 
közösségi programok felejthetetlen emlékekké válnak.
Ha csak egy tanács lesz, amit elfogadsz tőlem, mint hallgatótársadtól (aki maga is részt 
vett az OTDK-n), egyetemi éveid alatt legalább egyszer vágj bele, és próbáld ki magad!

Fazekas Cintia
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Nagy előadótermi ki kicsoda ÁJK módra

A jogi kar első ránézésre labirintusszerűnek és félelmetesnek tűnik, aztán, ahogy  
az idő halad előre, egyre kisebbnek érződik, végül rájövünk, hogy nincs olyan szegmense,  
amit legalább hallomásból ne ismernénk. Mint minden egyetemen, itt is vannak  
rettegett tanszékek, amelyek folyósóin leginkább csak lábujjhegyen szalad át az em-
ber, ott is csak úgy, hogy előtte kétszer körbe néz. Eleinte könnyű elveszni, és hogy  
a hallgatók dolgát még bonyolítsák, nem csak emeletek és számok szerint csoportosítják  
a lehetőségeket, hanem egyes helyiségeket külön névvel láttak el. Na de kik ők, és mégis 
mi kell ahhoz, hogy valakiről termet nevezzenek el ‒ merülhet fel bennünk a kérdés 
teljesen logikusan ‒ és mint leendő tényészek, erre igyekeztünk megfelelő választ is 
nyújtani. 

Óriás Nándor előadóterem ‒ földszint 012
  
A szakkollégium névadója, ügyvéd, egyetemi tanár, Pécs díszpolgára. Pályáját pap-
növendékként kezdte, majd meggondolta magát és előbb államtudományból, majd 
jogtudományból diplomázott. 100. születésnapja alkalmából II. János Pál pápa a Szent 
Gergely Lovagrend parancsnoki fokozatával tüntette ki.

Molnár Kálmán előadóterem ‒ földszint 018

Közjogász, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, jogászcsalád sarjaként látta meg  
a napvilágot. A Magyar alkotmány fejlődéstörténetével, a Magyar jogfolytonosság és 
a Szent Korona-tan kérdéseivel foglalkozott. 1927-ben 1000 pengőt adományozott  
az MTA-nak.

Holub József előadóterem ‒ II. emelet 209
 
Történész, jogtörténész, egyetemi tanár, az MTA levelező, majd rendes tagja. A közép-
kori magyar jog történetével, elsősorban a középkori végrendeleti joggal foglalkozott, 
jelentősek a leánynegyeddel és az úgynevezett fiúsítással kapcsolatos dolgozatai.  
Alapvetően új eredményeket ért el a magyarországi megyeszervezet kialakulásának 
vizsgálata terén.

Faluhelyi Ferenc előadóterem ‒ II. emelet 208
 
Nemzetközi jogász, egyetemi tanár, jogtudós. Pályája kezdetén a magyar államjog, jog-
bölcsészet, filozófia, politika, büntetőjog anyagi és büntetőeljárásjog című tantárgyakat 
adta elő. Publikációi a Magyar Jogélet, a Jogtudományi Közlöny, a Bűnügyi Szemle,  
a Gyermekvédelem és más hasonlóan jelentős jogi folyóiratokban jelentek meg.

ELŐADÓTERMEK
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Irk Albert előadóterem ‒ III. emelet 308

Jogász, kriminológus, az állam- és jogtudomány kandidátusa (1952). A magyar bün-
tetőjogra és nemzetközi jogra vonatkozó elméleti munkássága mellett a magyarországi 
kriminológia úttörő alakja volt. 1936-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagja volt.

A fent említett személyekre mind méltán büszke a magyar jogászi társadalom, ter-
mészetesen a teljesség igénye nélkül. És hogy ki lesz a következő, akivel a leendő hall-
gatók tájékozódását megnehezítik? Ez már csak rajtatok áll!    
 
      

Gódi Réka
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JOGÁSZHIMNUSZ

1
Nem ütik a jogászt agyon
Sárgarigó, rozmaringos galambom
Mert a jogász vasból vagyon
Sárgarigó, rozmaringos galambom

2
Egyszer vertek jogászt agyon
Sárgarigó, rozmaringos galambom
Azt is jogász verte agyon
Sárgarigó, rozmaringos galambom

3
Ha az Isten jogász volna
Sárgarigó, rozmaringos galambom
Csak jogászt teremtett volna
Sárgarigó, rozmaringos galambom

4
De mivel hogy nem volt jogász
Sárgarigó, rozmaringos galambom
Így jött létre a medikus
Sárgarigó, rozmaringos galambom

5
Medikusnak szarva volna
Sárgarigó, rozmaringos galambom
Akkor szarvasmarha volna
Sárgarigó, rozmaringos galambom

6
De mivel hogy nincsen szarva
Sárgarigó, rozmaringos galambom
Így hát közönséges MARHA (üvöltve)
Sárgarigó, rozmaringos galambom

7
Ha a Tisza borból volna
Sárgarigó, rozmaringos galambom
Minden jogász benne volna
Sárgarigó, rozmaringos galambom

8
De mivel hogy nincsen borból
Sárgarigó, rozmaringos galambom
Így hát iszunk a hordóból
Sárgarigó, rozmaringos galambom

9
Iszik a jogász a csapon
Sárgarigó, rozmaringos galambom
Sír a kislány az ablakon
Sárgarigó, rozmaringos galambom

10
Ne sírj kislány olyan nagyon
Sárgarigó, rozmaringos galambom
Mert (üvöltve): 
NEM ÜTIK A JOGÁSZT AGYON
SÁRGARIGÓ, ROZMARINGOS 
GALAMBOM!!!
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500 Ft 
értékű ajándékutalvány 

 
Felhasználható 2019.09.20-ig
bármely szolgáltatás árából

Kings Barber Shop

Halabi.barbershop
06 20 / 510 3444

KINGS
BARBER SHOP

I T ’ S  N O T  J U S T  A  H A I R C U T ,  I T ’ S  A N  E X P E R I E N C E

Exkluzív élmény,
tökéletes végeredmény

Foglalj időpontot online vagy ugorj be hozzánk!
 

Pécs, Király utca 48
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