
Karunk a 2020/21-es tanévre NTP-HHTDK-20-0010 szám alatt „PTE ÁJK kari diákköri 

programok 2020/2021” címmel sikeres pályázatot nyújtott be a Miniszterelnökség által 

gondozott Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett, „A hazai Tudományos 

Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása” elnevezésű pályázati kiírásra, 

amelynek keretében a kari TDK-konferenciát, valamint több diákköri rendezvényt 

valósítottunk meg. 

A járványügyi intézkedéseknek megfelelően már csak online tudtuk ezeket megrendezni, sőt 

tavaly ősszel az OTDT döntésének következtében az is eldőlt, hogy 2021-ben a 35. OTDK 

minden szekciója az online térbe költözik, ezért a programsorozat első és legfontosabb 

alkalmát, az OTDK előválogató fordulóját jelentő Kari (intézményi) Tudományos Diákköri 

Konferenciát is így bonyolítottuk le. A verseny 2020. október 21–22-én, másfél napon 

keresztül zajlott, hat tudományterületi tagozatban, és a kar számos hallgatóját megmozgatta, 

hiszen az országos konferenciához hasonlóan itt is volt minden pályamunkának hallgatói 

opponense, ezen kívül pedig a hallgatótársak, barátok érdeklődő nézőként, szurkolóként 

hallgatták meg társaik előadásait a Teams platformján keresztül. Sajnos a 2020 évi járványügyi 

helyzet és a közgyűjtemények zárva tartása rányomta a bélyegét a diákköri kutató munkára, 

ezért a szokottnál lényegesen kevesebb nevezés érkezett, noha a kari fordulóra a nevezési 

határidőt október 10-ig meghosszabbítottuk. A nyár elején még 60 hallgató előjelentkezése 

érkezett be a kari TDT titkárhoz, amely 65 tervezett dolgozatot takart, ám ezekből végül 

mindössze 31 készült el a kari fordulóra. Közülük a tagozati zsűrik 28 pályamunkát juttattak 

tovább az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. 

A karon néhány éves hagyomány a TDK orientációs napok szervezése, amelynek egyik fő célja 

a diákköri munka népszerűsítése a hallgatók körében. E tanévben mindkét ilyen alkalom 2021-

re esett. Az elsőt mindjárt a tavaszi szemeszter elején, február 3-án tartottuk, és középpontjába 

a járványhelyzettel kapcsolatos jogi kérdéseket állítottuk. A szinte az egész délutánt kitöltő 

programon az e témát feldolgozó diákköri dolgozatok szerzői kaptak bemutatkozási 

lehetőséget, így Bubori Nóra, Fekete Kristóf, Kéri Valentin, valamint Kappel Gergely és Simon 

Soma. Vendégünk volt továbbá dr. Suhajda Máté, sikeres alumni diákkörösünk, aki egy 

gyógyszergyártó cég jogászaként osztotta meg az érdeklődőkkel tapasztalatait, valamint beszélt 

arról is, hogy a jogászképzés és a diákköri tevékenység során elsajátított készségekből, 

ismeretekből melyek bizonyultak leghasznosabbnak a gyakorlati munka során. A második 

orientációs nap szokás szerint kevéssel az OTDK előtt zajlott (2021. március 30.), hogy az ott 

szereplő összes versenyzőnk – oktatóink és hallgatótársaik előtt előadva – társaik motiválása 

mellett egyúttal újabb nyilvános gyakorlási lehetőséget is kapjon. Az online tér lehetővé tette, 

hogy a program a napot gyakorlatilag reggeltől estig kitöltse. 

A hallgatóknak a lehető legjobb felkészítését szolgálta a Györffy Kinga által, kimondottan az 

OTDK-résztvevők részére hirdetett, csoportonként két alkalomból álló online prezentációs 

tréning is. A magával ragadó, meggyőző versenyelőadás című felkészítő foglalkozásokra 

szintén márciusban került sor, s a hó végi orientációs nap bemutatói során már 

megtapasztalhattuk, hogy mennyit profitáltak belőle a hallgatók. 



A szakmai rendezvények sorában négy online TDK-fórumot szerveztünk. Ezek kínálatában 

igyekeztünk olyan szakterületeket bemutatni, amelyekre a kötelező tárgyak törzsanyaga nem, 

vagy csak érintőlegesen terjed ki. Mindez lehetőséget adott arra, hogy a diákkörös, illetve a 

diákköri tevékenység iránt érdeklődő hallgatók figyelmét aktuális kutatási témákra 

irányíthassuk. E moderált beszélgetések, illetve fórummal egybekötött előadások javarészt 

olyan, valaha a karon végzett szakemberek meghívásával zajlottak, akik nem az ún. klasszikus 

jogászi pályákon – így a bírói, ügyvédi, ügyészi hivatásban, illetve a közigazgatásban – 

helyezkedtek el, vagy amennyiben igen, annak egy kevéssé ismert szegmensével foglalkoznak. 

Vendégünk volt továbbá egy Pro Scientia Aranyérmes fonetikus, aki szakmájának egy jogi 

határterületét mutatta be. A veszélyhelyzet idején sajnos el kellett tekintenünk az egyes 

intézmények tervezett meglátogatásától, ám a programok így is számos érdeklődőt vonzottak. 

A szakmai együttműködést tovább folytatva bízunk benne, hogy későbbi rendezvényeink 

alkalmával, amikor a körülmények már engedik, sort tudunk majd keríteni a személyes 

találkozásokra is, amelyek a kötetlen beszélgetések révén még alkalmasabbak a felkért 

szakemberek emberközeliségének megmutatására, ezáltal a hallgatók inspirálására.  

2021. február 16. Jogi végzettséggel a bűnüldözés szolgálatában című első fórumunk vendégei 

voltak dr. Tamás Armand r. alezredes, a Pécsi Rendőrkapitányság kapitányságvezető helyettese 

és dr. Nagy János r. alezredes, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály, 

főnyomozója, akik alapképzettségük megszerzése után munkájuk színvonalasabb elvégzéséhez 

a jogi diploma megszerzésének is szükségét látták. A bűnözés struktúrájának a változásai 

tudniillik magukkal hozták a rendőri munka átalakulását, és a rendőrségen is egyre nagyobb 

igény mutatkozik a több tudományterületen is képzett, elmélyült ismeretekkel rendelkező 

munkatársakra.  

2021. április 21. Gocsál Ákos: A beszéd mint ujjlenyomat? A kriminalisztikai fonetika 

lehetőségei és korlátjai című előadása azt járta körül, milyen egyéni tulajdonságok 

tükröződhetnek a beszédben, a fonetikus hogyan kutatja ezeket az összefüggéseket, és ezekkel 

az eredményekkel hogyan segítheti az igazságügyi szakértő munkáját. A beszélgetéshez nagy 

örömünkre csatlakozott Fejes Attila hangtechnikai szakértő, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 

Szakértői Intézetének munkatársa is, aki a gyakorlat oldaláról is meg tudta világítani a felmerült 

kérdéseket. 

2021. április 29. Az ügyészségről másképpen – az ügyész közérdekvédelmi tevékenysége 

címmel rendezett fórumon dr. Bércesi Zoltán főügyészségi ügyész, karunk címzetes egyetemi 

docense azt a számos jogágat átfogó, színes és sokoldalú jogalkalmazói feladatot mutatta be 

számos példával, amelyet a laikus és a szakmai közvélemény is kevéssé ismer. Ő maga aktívan 

részt vesz a kar diákköri  életében, a 35. OTDK-n is több hallgató konzulenseként működött 

közre. Egyikük, Dinga Anna, pályamunkája érintette is a közérdekvédelem kérdését, így egy 

referátummal ő is kapcsolódott a programhoz.  

2021. május 5. Az eredetileg márciusra tervezett fórumot egyszer el kellett halasztanunk, így 

került a sor végére a Fókuszban a büntetés-végrehajtás című beszélgetés, amelynek 

meghívottja, dr. Bencze Béla bv. alezredes, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 

intézetparancsnok-helyettese volt. Róla köztudott, hogy gyakorlati szakmai munkája mellett 



hangsúlyt fektet a tudományos közéletben való részvételre, a publikációs tevékenységre is, 

szerkesztésében jelent meg 2014-ben a Börtönügyi lexikon.  

A pályázati forrásból készült el és jelent meg az Expressis Verbis 2021. évi különszáma, amely 

– ahogyan 2019-ben, úgy idén is – szakmai jellegű: a diákkörökkel, az OTDK-val, a karon 

működő tehetséggondozással foglalkozik, érintve annak TDK-n kívüli formáit, speciális 

lehetőségeit, és természetesen helyet kaptak benne a fenti programokkal kapcsolatos hallgatói 

beszámolók, interjúk is.  

Korsósné Delacasse Krisztina 


