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Az Óriás Nándor Alapítvány a Jogászképzésért (a továbbiakban: Alapítvány) 

alapítványi kuratóriumának 3/2022. (XII. 27.) számú határozata 

az Óriás Nándor-díj 2022. évi odaítéléséről 

 

Az Alapítvány kuratóriuma a 2022. december 27-én megtartott ülésén 

egyhangúlag elfogadta az alábbi 

 

h a t á r o z a t o t : 

 

Az Alapítvány kuratóriuma a 2022. évben az Óriás Nándor-díjat Kiss Mátyás (Neptun kód: 

SWQ0UR) nappali tagozatos joghallgatónak (a továbbiakban: Nyertes Pályázó) ítéli oda.  

 

Az Alapítvány kuratóriuma az Óriás Nándor-díj és az azzal járó bruttó 50.000,- (ötvenezer) forint 

pénzjutalom méltó átadása körülményeinek megállapításáról észszerű határidőn belül gondoskodik. 

 

Az Alapítvány kuratóriuma e határozatát a PTE ÁJK helyben szokásosan használt fizikai és 

elektronikus információs felületein rövid határidőn belül közzéteszi. 

 

A határozat ellen az Alapítvány kuratóriuma előtt jogorvoslatnak helye nincs. 

 

I n d o k o l á s 

 

Az Alapítvány kuratóriuma az Óriás Nándor-díj (a továbbiakban: Díj) 2022. évi kiadásáról szóló 

3/2022. (XII. 27.) számú határozata és a Díj kiadásának részletes szabályait tartalmazó Melléklete (a 

továbbiakban együtt: Szabályzat) 1–3. §-ai alapján pályázatot írt ki, amelyre 4 db érvényes pályázat 

érkezett.   

 

A Szabályzat 15. §-ában írt kizárási ok a kuratórium tagjaival szemben nem merült fel.  

 

A kuratórium a Szabályzatban írott szempontok – az alaki (4–7. §§), az alapvető (8. §) és az előnyt 

jelentő (9. §) feltételek, körülmények – alapján a pályázatokat értékelte.  

 

Egyhangúlag megállapította, hogy mind a négy pályázat érvényes, érvénytelenségi ok (10. §) nem 

merült fel velük szemben. Az egyik pályázat esetében a kuratórium egyhangúlag megállapította, hogy 

az nem teljesíti a pályázati kiírásban foglalt egyik alapvető (8. §) feltételt, így azt a továbbiakban nem 

vizsgálta.  

 

Az értékelés keretében a kuratórium – ugyancsak egyhangúlag – arra a megállapításra jutott, hogy a 

többi Pályázó a Szabályzat Preambulumában írt eszmékhez méltó, magas színvonalú, a dicséretre 

feltétlenül érdemes pályázatot nyújtott be. 
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A Nyertes Pályázó okiratokkal alátámasztott pályázata a Szabályzat 8–9. §-aiban írott alapvető és 

előnyt jelentő feltételek közül az alábbiakat foglalta magában: 

– jeles (5) rendű alapvizsga a „Római jog” elnevezésű kötelező tárgyból, 

– a pályázat benyújtását megelőző 4 félévben kiemelkedően jó súlyozott tanulmányi átlag, 

– egy felsőfokú nyelvvizsga angol nyelvből, 

– részvétel és döntőbe jutás a Nuremberg Moot Court nemzetközi perbeszédversenyen (2021-2022), 

– 4 db szakmai publikáció, ezek közül három az MTA IX. Osztály besorolása szerinti A-kategóriás 

folyóiratban, 

– elnyert Pécsi Tudományegyetem Pro Universitate Juventutis Díj (2022), 

– hat alkalommal elnyert Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj, 

– négy alkalommal elnyert PTE Tanulmányi Ösztöndíj, 

– egy alkalommal elnyer Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj, 

– egy alkalommal elnyert Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíj, 

– önálló különdíj a XXXV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában, 

– II. helyezés a XI. Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Versenyen (2021) 

– tagság, ill. tagozatvezetői (Közjogi Tagozat) és alelnöki tisztség az Óriás Nándor Szakkollégiumban, 

– tagság ill. titkári pozíció a Nemzetközi- és Európajogi Tudományos Diákkörben, 

– demonstrátori tevékenység a Nemzetközi- és Európajogi Tanszéken a 2020/2021-es és a  

2021/2022-es tanévben. 

 

Mindezek alapján a kuratórium a Szabályzat 11–12. §-ai szerint eljárva a rendelkező részben írtak 

szerint határozott, és határozatát a Szabályzat 13. §-ában foglaltak szerint indokolta, illetve 

rendelkezett a határozat közzétételével kapcsolatos intézkedések megtételéről a Szabályzat 17. §-a 

alapján. 

 

A határozat ellen jogorvoslatnak a Szabályzat 14. §-a alapján nincs helye. 

 

Kmf. 

 

 

Dr. Mohay Ágoston s.k. 

         a kuratórium elnöke 
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