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Szilágyi Réka: 
Határon átívelő együttműködés 

 

 

Romániai-magyar kooperáció, kulturális programokkal egybekötött közös 

konferenciák, előadássorozatok: a 2014-es év eseményei dióhéjban. Mindez csak a 

kezdet. Egy hosszú távú baráti együttműködés és közös munka kezdete a jövő 

jogászai között határon innen és túl. 

 

Interjú Dr. Mohay Ágostonnal, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Karának oktatójával, a pécsi Óriás Nándor Szakkollégium elnökével, valamint 

Lukonits Ádámmal, a pécsi jogi kar végzős hallgatójával, a szakkollégium 

alelnökével. 

 

A bevezetőben pár szó a pécsi Óriás Nándor Szakkollégiumról: mikor kezdte meg 

működését a szakkollégium, milyen tagozatokból áll, milyen tudományos 

tevékenységet végeznek a tagok? 

Az ÓNSZ jelenlegi formájában, a Kar szervezeti egységeként 2013 tavaszán kezdte meg 

működését. Az újjászerveződő szakkollégium célja és rendeltetése az lett, hogy a 

legkiválóbb hallgatók szakmai fejlődésében segítséget nyújtson, hozzásegítse a tagokat 

korszerű és magas színvonalú elméleti és gyakorlati tudás megszerzéséhez, és 

egyidejűleg pozitív közösségi élményekkel gazdagítsa tagjainak életét. Az aktív munka 

jelenleg négy tagozatba szerveződve folyik, ezek az elmélet-történet, a civilisztika, a 

bűnügy és a közjog területeit fogják át, de nyitva áll a lehetőség újabb tagozatok 

felállítására. Tagjaink egyéni és közös kutatásokat folytatnak, utóbbit elsősorban tagozati 

és össz-szakkollégiumi szinten, de állandó kapcsolatban állunk a PTE más, nem jogi 

szakkollégiumaival, illetve egyéb bel- és külföldi egyetemek kutatóműhelyeivel is. Az 

egyéni preferenciák szerinti kutatási területek feltárása, valamint a közös, több tagot 

érintő tudományos célok megvalósítása között mindvégig törekszünk az egészséges 

egyensúly megteremtésére és fenntartására. A tudományos kutatások eredményeit 

konferencia-előadásokban és publikációkban hozzuk nyilvánosságra. Fontos 

eredménynek tartjuk ehhez kapcsolódóan, hogy az ÓNSZ elindította saját elektronikus 

szakfolyóiratát, a Scripturát (onszak.hu/folyoirat). 

 

A 2014. október 10. napján a Pécsi Tudományegyetem jogi karán „Az EU 

csatlakozás hatásai Magyarországon és Romániában” címmel megrendezésre került 

konferenciát követően a pécsi Óriás Nándor Szakkollégium „Egy hosszú távú, 

tervekben gazdag, baráti együttműködés kezdete!” címmel tett közzé egy fényképet 

közösségi oldalán a konferencia résztvevőiről. Milyen apropóból és hogyan 

kezdődött a szakmai együttműködés a kolozsvári Mikó Imre Szakkollégiummal? 

Az együttműködés kezdete 2014 márciusára datálható, amikor Bűnügyi Tagozatunk a 

Mikó Imre Szakkollégium jóvoltából lehetőséget kapott arra, hogy ellátogasson 

Kolozsvárra a MISZ által megrendezett VII. Szakmai Napokra. A remek szervezésnek 

köszönhetően a tagozat 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 
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büntethetőségi korhatárt, a jogos védelem szabályait, valamint 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, illetőleg a designer drogok kérdését 

ismertette meg a hallgatósággal. Tagjaink a konferencián magyar nyelvű jogi előadást 

hallhattak Lakatos Pétertől, a román Állami Számvevőszék vezetőtanácsi tagjától, aki 

számos érdekességgel szolgált a közpénzek romániai felhasználásának ellenőrzéséről, 

valamint a leggyakoribb visszaélési formákról. Puskás Bálint Zoltán, a román 

Alkotmánybíróság egyetlen magyar tagja „A román alkotmánybíróság szerepe a jogállam 

megerősítésében” címmel tartott rendkívül érdekes, gondolatébresztő előadást. Az ÓNSZ 

feltett szándéka volt, hogy viszonozza a meghívást, és elmélyítse a határon átnyúló 

együttműködést a két szervezet között. Szándékaink szerint a kooperáció folytatódni fog.  

 

Mi adta az ötletet az első közös konferencia témájához? 

A témaválasztásnál mindenekelőtt azt tartottuk szem előtt, hogy olyan kutatási terület 

kerüljön feldolgozásra, amely egyaránt termékeny mindkét szakkollégium számára, 

vagyis egyik kutatóműhely irányába sem torzít a felkészülés során felmerülő munkaterhet 

tekintve. Mindemellett megkönnyítette a témaválasztást, hogy Magyarország idén 

ünnepli uniós tagságának tízedik évfordulóját. Ezt egészíti ki Románia hétéves jelenléte 

az európai integrációban. A két ország tehát elég régóta van már ahhoz az Európai 

Unióban, hogy szerepvállalásukból következtetéseket, tanulságokat lehessen levonni a 

jövőre nézve. 

 

A konferencia programját hat, az Európai Unióval kapcsolatos előadás képezte. A 

szervezés során mi alapján jelölték ki az előadások témáit, miért pont ezek a témák 

kerültek előtérbe? 

Az eredeti elképzeléseink szerint párban készültek volna az előadások, megadott témák 

köré csoportosulva, felvonultatva azok magyar, illetve román vetületeit. A szervezés 

során azonban hatékonyabbnak bizonyult az előadókra bízni prezentációik 

kategorizálását annak alapján, hogy mely témaköröket tartanak kiemelkedő fontosságú 

kérdésnek az adott állam uniós tagsága kapcsán. Így fordulhatott elő, hogy az európai 

keretbe helyezett romániai nyelvhasználati szabályozástól kezdve az európai 

elfogatóparancson át a Magyarországgal szembeni, részben a pálinkafőzésre vonatkozó 

szabályozással kapcsolatos kötelezettségszegési eljárásokig merőben eltérő, különféle 

jogi aspektusból közelítő előadásokat hallhattunk. Annyiban azonban megkötöttük az 

előadóink kezét, hogy anyagaiknak szakkollégiumunk tagozatai közül legalább az 

egyiknek a kutatási témakörét érinteniük kellett. Így születhetett meg például az európai 

egységgondolat eszméjéről szóló igen tanulságos, történeti elemeket gazdagon 

felvonultató kutatómunka, valamint a magyar előzetes döntéshozatali kezdeményezések 

közjogi aspektusaira koncentráló műhelytanulmány. 

 

Milyen várakozások előzték meg a konferenciát, melyek voltak a főbb célkitűzések? 

Általános célkitűzésünk, hogy tagjainknak folyamatos konferencia-szereplési lehetőséget 

biztosítsunk, akár saját szervezésű előadássorozatokon, akár más szervezetek, műhelyek 

rendezvényein. Hasonlóan fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink publikációs lehetőséghez 

juthassanak egyetemi éveik alatt, amelyhez a konferenciáról készült tanulmánykötet 
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kiválóan járul hozzá. Mindemellett szerettünk volna tudományos igényű feldolgozást 

adni az uniós tagság eddig felgyülemlett tapasztalatairól, kiemelve az aktualitásuk okán 

releváns témaköröket mindkét érintett államban. Végső soron pedig nem titkolt 

szándékunk volt viszonozni a MISZ tavaszi gesztusát és meghívni őket Pécs városába 

egy kulturális programokkal egybekötött szakmai konferenciára. 

 

 

Önök szerint volt olyan előadás, amelynek témája ma különös aktualitással bír akár 

hazánkban, akár Romániában? Ha igen, melyik téma és miért pont ez? 

A témakörök közül nem szeretnék egyet sem kiemelni, mégpedig azért, mert 

jelentőségüket azonosnak érezzük: különböző jogágakat, jogterületeket érintő, de 

megkerülhetetlen fontosságú kérdéseket dolgoztak fel az előadóink tudományos igénnyel. 

Mivel a szupranacionális uniós jog a tagállami jogrendekben közvetlen hatállyal és 

elsődlegességgel érvényesülhet, mi több, jogpolitikai irányzatokat fektet le egyes 

területeken, ismerete ezért megkerülhetetlen a hazai jogászok számára is. Egy-egy uniós 

instrumentum vagy szakpolitika, netán eljárástípus tanulságainak a vizsgálata pedig 

ehhez segíti hozzá a joghallgatókat, azaz a leendő jogászokat. 

 

Továbbra is szerepel a terveik között az Európai Unióval kapcsolatos témák 

vizsgálata a kolozsvári Mikó Imre Szakkollégiummal együttműködve? Ha igen, 

várhatóak-e további szakmai témájú közös konferenciák a jövőben? 

Az Európai Unió joga kiemelt helyet foglal el szakkollégiumunk kutatásai között. Eddig 

alig zajlott le úgy konferencia az ÓNSZ szervezésében, ahol legalább egy-egy előadás 

erejéig ne merült volna fel az integrációs jog, illetve szegről-végről mind a négy 

tagozatunk foglalkozik uniós kérdésekkel. Ennek megfelelően egyáltalán nem kizárt, 

hogy Szakkollégiumunk rövid időn belül újabb EU-s témájú konferenciát szervez majd. 

Szeretnénk rendszeressé tenni azt, hogy az őszi és a tavaszi szemeszterben is legalább 

egy tudományos konferenciát szervezzünk, amelyek során igyekszünk minél szélesebb 

körű szakmai együttműködést megvalósítani, együttműködünk a Mikó Imre 

Szakkollégium mellett például a Bibó István Szakkollégiummal is. Az ÓNSZ és a Mikó 

Imre Szakkollégium között megállapodás is született a két szakkollégium között a 

jövőbeni együttműködésre vonatkozóan, ennek keretében a szakkollégiumok kölcsönösen 

meghívják egymást rendezvényeire, és törekednek arra, hogy minél nagyobb számban 

képviseltessék magukat e programokon.  

 


