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Az Óriás Nándor Szakkollégium bűnügyi 

tagozata Kolozsvárott 

 

Az Óriás Nándor Szakkollégium kiemelt figyelmet fordít arra, hogy együttműködést 

alakítson ki más szakkollégiumokkal, működjenek azok a Magyarországon, vagy a 

határokon túl. Éppen ezért öröm volt számunkra, hogy meghívást kaptunk a Mikó Imre 

Szakkollégiumtól. 

A Mikó Imre Jog- és Közgazdaságtudományi Szakkollégium Kolozsvárott működő 

szakkollégium jogtudományi és közgazdaságtudományi tanulmányokat folytató magyar 

egyetemi hallgatók számára. Célkitűzései közé tartozik a szakmai ismeretek 

anyanyelven történő elsajátítása és tagjai szakmai fejlődésének elősegítése, az aktuális 

jogi gazdasági jelenségek kutatása és tagjai társadalmi érzékenységének fejlesztése. A 

szakkollégiumot 2001-ben alapította egy, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) kb. 

40 jogász és közgazdász hallgatójából álló csoport. A Szakkollégium 2004 júniusáig a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Kutatási Programok Intézetének 

(KPI) programjaként működött, majd önállósult. Jelenleg a BBTE tudományos kutatói 

háttérintézményének számító Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézettől (KMEI) kap állandó 

támogatást. A szakkollégium névadója Mikó Imre erdélyi kisebbségjogász, egyetemi 

oktató. 

A szakkollégium több tagja is járt már a PTE ÁJK-n ERASMUS-hallgatóként, ők segítettek 

a két hallgatói szervezet közötti kapcsolatfelvételt. Az első együttműködésre nem is 

lehetett volna nagyszerűbb alkalom, mint a Mikó Imre Szakkollégium által 2014. április 

27-30. között megrendezett VII. Szakmai Napok. A tudományos konferencia idén 

büntetőjogi tárgyú volt, így azon az ÓNSZ Bűnügyi Tagozata vett részt. Arra kaptunk 

felkérést, hogy tartsunk két előadást. 
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A remek szervezésnek köszönhetően az ÓNSZ Bűnügyi Tagozatának minden tagja 

lehetőséget kapott arra, hogy előadóként vegyen részt a konferencián. Szabó Eszter 

Szimonetta és Németh Konrád az új magyar büntető törvénykönyv általános részének 

rendelkezéseiről tartott előadást, külön kiemelve a büntethetőségi korhatárt, a jogos 

védelem szabályait, és a szankciórendszert érintő új rendelkezéseket. Diseri Ágnes, 

Kaiser Kristóf és Pintér Rómeó a kábítószerrel kapcsolatos hazai szabályozást, annak 

kriminálpolitikai alapjait és változásait, a büntetőjogi fellépés lehetőségeit és kereteit, a 

designer drogok kérdését ismertette a hallgatóságnak. 

A konferencián magyar nyelvű jogi előadást hallhattunk Lakatos Pétertől, a román 

Állami Számvevőszék vezetőtanácsi tagjától, aki számos érdekességgel szolgált a 

közpénzek romániai felhasználásának ellenőrzéséről, a leggyakoribb visszaélési 

formákról. Puskás Bálint Zoltán, a román Alkotmánybíróság egyetlen magyar 

nemzetiségű tagja  „A román alkotmánybíróság szerepe a jogállam megerősítésében” 

címmel tartott rendkívül érdekes, gondolatébresztő előadást. 

A szakmai előadások mellett természetesen nem maradhattak ki a kulturális programok 

sem. A Mikó Imre Szakkollégium egyik volt tagja végigvezetett bennünket kincses 

Kolozsváron: felkerestük Mátyás király szülőházát, megnéztük a Fő téren álló Szent 

Mihály-templomot és a híres Mátyás-szobrot, jártunk a Babeș-Bolyai 

Tudományegyetemen. 

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a Mikó Imre Szakkollégium és a VII. Szakmai Napok 

szervezőinek a meghívásért, Szilágyi Dórának (BBTE) és Szabó Eszter Szimonettának 

(PTE) a szervezésért. Reméljük, hogy a két szakkollégium közötti kapcsolat-felvétel szoros 

szakmai együttműködéssé szilárdul. 

 

Pintér Rómeó 

joghallgató (PTE ÁJK), az ÓNSZ bűnügyi tagozatának tagja 

 

 


