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„Kábítószer kereskedelem és fogyasztás gyakorlati kérdései” c.  

videós kúriai kerekasztal-beszélgetés 
Időpont: 2018. október 2. 

 
A „Kúriai esetek” videós kerekasztal-beszélgetés rendezvénysorozat keretében a Kúria, a Miskolci 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, az ÁJK Bűnügyi Tudományok Intézet Tudományos 
Diákköre, valamint az MTA MAB Állam- és Jogtudományi Szakbizottság Bűnügyi Tudományi 
Munkabizottsága a „Kábítószer kereskedelem és fogyasztás gyakorlati kérdései” címmel kerekasztal-
beszélgetést szervezett a Miskolci Egyetemen Állam- és Jogtudományi Karán.  
 
A kerekasztal-beszélgetésen részt vett Dr. Zacher Gábor, toxikológus, Dr. Székely Ákos, kúria bíró, a 
Kúria Büntető Kollégiumának vezetője, Csák Róbert, szociológus, Dr. Krecsik Eldoróda, kúria bíró, 
Kúria Büntető Kollégiuma. A beszélgetést Prof. Dr. Csák Csilla, a Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának dékánja nyitotta meg, a moderátor Dr. Jacsó Judit habilitált egyetemi docens, a 
Kar dékánhelyettese volt. A feldolgozásra kerülő kúriai esetet a rendezvény résztvevő előzetesen is 
megtekinthették a http://kuria-birosag.hu/hu/kuriai-esetek weboldalon. 
 
A rendezvény lehetőséget nyújtott ahhoz, hogy egy, a Kúria által elbírált izgalmas kábítószer-
kereskedelemmel összefüggő ügy megismerésén keresztül, a téma szakértői, a jogászi hivatásrendek 
képviselői, valamint joghallgatók között közös diskurzus alakuljon ki, amely során a kábítószer 
probléma büntetőjogi szempontú megközelítése mellett a kábítószer egészségre gyakorolt káros 
hatásai, valamint szociológia kérdések is megvitatásra kerültek. A rendezvény célja egyben az is volt, 
hogy a nyilvánosság minél átfogóbb képet kapjon az igazságszolgáltatás, a Kúria tevékenységéről. 
 
A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara szakmai kapcsolatot tart fenn a Kúriával, amelyet 
jól példáz a doktorandusz hallgatók számára meghirdetett Kúriai gyakornoki program, amelyben a 
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola PhD-hallgatói is aktívan részt vesznek. A Kar a 
Miskolci Törvényszékkel is együttműködési keretmegállapodást írt alá. Ezáltal nemcsak arra nyílik 
lehetőség, hogy a Kar hallgatói a tanulmányaik elvégzéséhez szükséges kötelező szakmai gyakorlatot 
a Miskolci Törvényszéken töltsék el, hanem a két intézmény Szakmai Gyakornoki Program 
létrehozását is célul tűzte ki. A Szakmai Gyakornoki Program keretében a Kar kiváló teljesítményt 
nyújtó hallgatói betekintést kapnak a bírói pálya szépségébe és nehézségeibe úgy, hogy 
összekapcsolhatják elméleti tudásukat a gyakorlati problémákkal, csiszolva ezzel feladatmegoldó 
képességüket és kommunikációs készségeiket. Ezen programoknak is köszönhető, hogy a Kar 
hallgatói hazai és nemzetközi jogesetmegoldó és perbeszédversenyeken kiemelkedő eredményeket 
érnek el.   
 
A Miskolci Jogi Kar elkötelezett a gyakorlatorientált jogász képzés mellett. Meggyőződésünk, hogy 
ehhez a célhoz a Kúria elnökének, Dr. Darák Péter elnök úrnak a kezdeményezésére életre hívott 
rendezvénysorozat is nagyban hozzá tud járulni. A videós kúriai kerekasztal-beszélgetés nem csak a 
büntetőjog iránt érdeklődő joghallgatók, hanem valamennyi, e problémakörrel találkozó szakember 
számára is értékes információkat tartogatott. 
 
A rendezvény időpontja: 2018. október 2. (kedd) 15 óra 
Helyszín: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, XX. ea., A/6. ép. 
 

További információ:  

Prof. Dr. Csák Csilla egyetemi tanár, dékán, ME ÁJK 

Telefon: 46/565-111, E-mail: jogdekan@uni-miskolc.hu  

Dr. Jacsó Judit, egyetemi docens, programvezető, ME ÁJK 

Telefon: 46/565-111; Mobil: 30/353-0973; E-mail: jogjacso@uni-miskolc.hu 

Erdei Krisztián sajtófőnök, Kúria 

Mobil: 30/566-7789 

Dévényi Olívia sajtótitkár, Kúria 

Mobil: 30/244-3410 
 


