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BESZÁMOLÓ 

 A NOVOTNI ZOLTÁN EMLÉKKONFERENCIÁRÓL 

 

 
 

A Miskolci Egyetem Civilisztikai Tudományok Intézete, az MTA Miskolci Akadémiai 

Bizottsága és a Novotni Alapítvány által 2018. november 16-án került megrendezésre a Novotni 

Emlékkonferencia Novotni Zoltán Professzor Úr halálának 25. évfordulója alkalmából. A 

konferencia helyszínét a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Dékáni 

Tanácsterme biztosította, ahol a megjelentek felidézték a mindenki által „Zoli bácsi”-ként 

emlegetett Novotni professzor úr iskolateremtő munkásságát, szellemiségét, sziporkázó 

személyiségét és sokszínű tevékenységét. 

Az Emlékkonferencia a ME ÁJK Polgári Jogi Tanszéke által folytatott „Az 

érvénytelenség és hatálytalanság kérdéskörének vizsgálata az új Ptk. tükrében” című NKFI 

kutatási projekt keretében megvalósítandó workshop szerepét is betöltötte, így az előadók erre 

a problémakörre is reflektáltak. 

A konferencián megjelent vendégeket Dr. Barzó Tímea a ME-ÁJK Polgári Jogi 

Tanszékének tanszékvezetője köszöntötte. A köszöntőt követően röviden ismertette Novotni 

Zoltán életét, aki jogász családból származott, tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi 

Karán folytatta, amelyet 1954-ben fejezett be. Igazi iskolateremtő, akinek kiemelkedő szerepe 

volt a tananyagfejlesztésben is. Többek között az ő nevéhez kapcsolódik a Polgári Jog. 

Általános Rész (1983), Jogi személyek és cégek jogalanyiságáról (1987), A biztosítási 

szerződések joga (1987) és szerkesztője volt az Egyes szerződések és értékpapírok joga című 

könyvnek. Tanszékvezető asszony kiemelte a Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért 

tevékenységét, továbbá említést tett az Alapítvány által alapított Novotni-díjra. Az Alapítvány 

Novotni Zoltán halálának 25. évfordulóján a névadó előtt tisztelegve publikációs pályázatot 

hirdetett, amelyen az ország valamennyi jogi karán tanuló nappali és levelezős hallgatók 

vehetnek részt. A pályázat tárgya egy magyar nyelvű tanulmány megírása volt, amely 

kapcsolódik Novotni Zoltán munkásságához. A pályamunkák terjedelme 40000-60000 

karakter, leadási határidő: 2019. március 30. volt. Az elkészült pályamunkákkal tovább 

örökítheti Novotni Professzor Úr figyelemre méltó munkásságát. A beérkezett pályamunkák 

elbírálását követően az eredményhirdetésre a nyár elején kerül sor. 

Az emlékkonferenciát Prof. Dr. Csák Csilla a miskolci jogi kar dékánja, Zoli bácsi volt 

tanítványa folytatta „Prof. Dr. Novotni Zoltán jogfejlesztő tevékenysége az agrárjog és a 

környezetjog területén” című előadásával. Felidézte Novotni professzorral kapcsolatos 

személyes élményeit, továbbá a professzor iskolateremtő képességét. Novotni Zoltán 

munkássága számos ponton kapcsolódott az agrárjoghoz. 1991-ben a Magyar Közigazgatásban 

megjelenő „A magyar agrárjog fejlődésének vázlata” c. cikkében hangsúlyozta, hogy az 

agrárjog önálló jogág, amely állítást az előadó sem vitatta. A professzor az agrárjog területén 

olyan alapokat helyezett le, amelyek a mai napig meghatározóak és vitathatatlanok. 

Kiemelkedő érdeklődéssel tekintett a környezetvédelem magánjogi megközelítése iránt is. Már 

az akkori korban is előre vetítette azt a problémát, amely a tulajdon és az irányítás szerkezetéből 

adódik. Novotni Zoltán nemzetközi szinten elismert tudományos műhelyt hozott létre a 
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miskolci jogi karon, amelynek keretében a professzor úr tudományos munkásságát igyekeznek 

tovább építeni. 

Ezután Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter (dékán, tanszékvezető egyetemi tanár, KRE-

ÁJK) tartotta meg a „Kisvállalkozások jogi környezete. Érvénytelenség a társaságalapításhoz 

kapcsolódóan” c. előadását. Előadásában Novotni professzor és kutatócsoportja vállalati 

gazdasági munkaközösségekkel (Továbbiakban: vgmk) kapcsolatos kutatásába nyerhettünk 

betekintést. Novotni Zoltán több megjelenő cikkében rámutatott a vgmk-val kapcsolatos 

problémákra. Ezen publikációiban fejtette ki az említett szervezetek jogalanyiságával, 

jogképességével, felelősségével és az általuk kötött szerződések érvénytelenségével 

kapcsolatos dilemmákat. Az előadó kihangsúlyozta, hogy Novotni professzor munkássága 

példaértékű volt, aki mindig nyitott volt az újításokra és nem félt kimondani azt, ha a 

gyakorlatban nem érvényesültek a kitűzött jogpolitikai célok. 

Ezt követően Prof. Dr. Csécsy György (tanszékvezető egyetemi tanár, DE-ÁJK) 

„Novotni Zoltán és a szellemi tulajdonvédelem” című előadását hallgattuk meg. A szellemi 

alkotások joga kidolgozására számos elmélet született, amely meghatározó alapot jelentett a 

kodifikáció során. Az egyik ilyen elmélet volt a tulajdonelmélet, amelyet Novotni elvetett. 

Novotni Zoltán hangsúlyozta, hogy a szellemi alkotások joga a polgári jog területéhez tartozik. 

Novotni kifejezetten nem értett egyet az ipari minta elnevezéssel, továbbá szorgalmazta a 

törvényi szintű szabályozást. Az előadás során egykori tanítvány és mestere között zajló 

beszélgetés elevenedett meg, amelyen keresztül megismerhettük Novotni professzor 

álláspontját a szellemi alkotások jogáról, annak ellenére, hogy e témában nem kifejezetten jelent 

meg publikációja. Gondolatai és elméletei ösztönzőleg hatottak tanítványára. 

Prof. Dr. Fazekas Judit (dékán, tanszékvezető egyetemi tanár, SZE-DFÁJK) „A 

fogyasztóvédelmi jog helye a jogrendszerben és Novotni Zoltán munkásságában” címmel 

tartotta meg előadását, amelyet a modern technikának köszönhetően Skype bejelentkezésen 

keresztül hallgathattuk meg. Professzor asszony előadásában hangsúlyozta Novotni máig ható 

munkásságát, valamint fogyasztóvédelemmel területén elért eredményeit, továbbá kiemelte az 

e téren folytatott közös kutatásokat. Ennek eredményeképpen 1991-ben közös publikációjuk 

jelent meg a Kereskedelmi szemlében „A fogyasztóvédelem a magyar piacgazdaság kialakuló 

jogában” címmel. Hasonlóan mérvadónak tekintette továbbá Novotni professzornak 1991-ben 

Figyelőben megjelent munkáját, melynek címe: „Egy törvény vagy az egész jog”. Ebben a 

tanulmányában ugyanis Novotni a Polgári törvénykönyv és a fogyasztóvédelmi szabályok 

modernizációját tűzte ki célul. 

A délelőtti etap utolsó előadását Dr. Kenderes György (egyetemi docens, ME-ÁJK 

Agrár- és Munkajogi Tanszék) tartotta. Előadása „A vezetői jogviszony társasági jogi és 

munkajogi anomáliái” címet viselte, amelyben a Polgári törvénykönyv és a Munka 

törvénykönyv egymással összhangban nem álló rendelkezéseit emelte ki. Többek között kitért 

a vezető tisztségviselő és a vezető állású munkavállaló szabályozásának eltéréseire, ugyanis 

ezek eltérő jogszabályban történő elhelyezése – a vezető tisztségviselőre vonatkozó szabályokat 

a Polgári törvénykönyv, míg a vezető állású munkavállaló szabályait a Munka törvénykönyve 

tartalmazza – következtében, eltérők lesznek a rájuk vonatkozó felelősségi rendelkezések is. 

Az előadás végén a felelősség alóli kimentés problémáit ismertette az előadó. 

A konferencia délutáni előadásainak sora Dr. Cserba Lajos (egyetemi adjunktus, ME-

ÁJK, a Miskolci Ügyvédi Kamara elnöke) „Novotni Zoltán, a tanszék-, intézet- és iskolaalapító 

jogtudós” című visszaemlékezésével kezdődött. Távollétében gondolatait Dr. Leszkoven 

László egyetemi docens tolmácsolta a megjelentek számára. Az előadás első részében 

megtudhattuk honnan indult Novotni professzor, s a visszaemlékezésekből közelebbről is 

megismerhettük személyét. Ezt követően szakmai munkássága került ismertetésre, melynek 

egyik fontos állomása volt biztosítónál betöltött jogtanácsosi pozíciója, ahol létrehozott egy 
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igen magas szakmai színvonalon tevékenykedő civil jogászokból álló közösséget. Tudományos 

tevékenységének részeként számos publikáció szerzője volt, ezen túlmenően kimagasló oktatói 

tevékenységet is folytatott a miskolci jogi karon. Nem csak szakmai értelemben volt 

meghatározó alakja a kar életének, úgyis mint a kar egyik alapítója, hanem igyekezett kellemes; 

baráti légkört teremteni kollégái körében, s őket mindig többre, jobbra sarkallni. 

Ezt követően Prof. Dr. Prugberger Tamás (professor emeritus, ME-ÁJK Agrár-és 

Munkajogi Tanszék) „Egymással kapcsolatban álló jogi intézmény-tagozódások Novotni 

Zoltán életművében a civilisztikában – különös tekintettel az érvénytelenségi kérdésekre” 

címmel tartott előadást, mely során első ízben történeti áttekintést adott a személy és vagyon 

tagozódás kapcsán. Ezután felelevenítette Novotni professzorral való közös munkáját az állami 

gazdaságok tulajdonosi és jogi személyiségi viszonyait tekintve, mely az 1991-ben megjelent 

„G. T. Füzetekben” öltött testet. Továbbá kitért Novotni Zoltán munkásságára a társasági jog 

területén, melynek eredményeként egy összefoglaló mű született az angol kereskedelmi 

társasági rendszerről. Ezen túlmenően számos elméletet vizsgált az említett témakörben, 

valamint megtudhattuk, hogy munkáját a jogösszehasonlító módszer és a történeti szemlélet 

jellemezte. 

Ezután Dr. Barta Judit (tanszékvezető egyetemi docens, ME-ÁJK Kereskedelmi Jogi 

Tanszék) „Érvénytelenségi kérdések a gazdasági társaság keretei között” című előadását 

hallgathatták meg a jelenlévők, aki számos példával tette érthetőbbé, színesebbé 

mondanivalóját. Az előadó elsőként ismertette a gazdasági társaságokat érintő érvénytelenség 

lehetséges megvalósulási formáit, melyek az alábbiak szerint állhatnak elő: a társaság belső 

viszonyain belül, magát a társaság státuszát vagy a szindikátusi szerződést tekintve. Más 

megközelítés szerint az érvénytelenség előállhat formai vagy tartalmi hiba következményeként. 

Előbbi valósul meg például, ha a taggyűlési meghívó nem elég részletes utóbbi, ha a törzstőke 

emelés nem volt megfelelő. Zárásként Tanszékvezető asszony szólt néhány szót a szindikátusi 

szerződésekről és azokról az esetekről, melyek vonatkozásában a szerződés megkötését 

tilalmazza a Polgári Törvénykönyv. Ezen túlmenően említést tett arról is, hogy jelen 

szerződések tekintetében a hazai bírói gyakorlat eltérő. 

Az emlékkonferenciát Dr. Leszkoven László (egyetemi docens, ME-ÁJK Polgári Jogi 

Tanszék) „A venire contra factum proprium elvről” tartott előadásával folytatta. Előadását 

némi visszaemlékezéssel kezdte, melyben kifejtette, hogy Novotni professzor nagy hatással 

volt kollégáira, s arra ösztönözte őket, hogy vegyenek aktívan részt a tudományos életben. 

Az előadó ezt követően rátért a „venire elv” szerepére, mely szorosan kapcsolódik a 

jóhiszeműség és tisztesség elvéhez, valamint a felek magatartásának megmérést is szolgálja. 

Az előadás lényeges kérdései voltak, hogy az alapelvbe ütköző magatartásnak mi lehet a 

jogkövetkezménye, és az alapelv megsértése vezethet-e érvénytelenségre? Az első kérdés 

pontos megválaszolása kapcsán kiemelendő, hogy fontos az összes körülmény 

figyelembevétele, mivel a jogkövetkezmények igen sokfélék lehetnek. Ehhez hasonlóan a 

második kérdés megválaszolása sem egyszerű. Leszkoven László ismertette Novotni Zoltán 

álláspontját az alapelvek vonatkozásában, aki úgy vélekedett, hogy a polgári jogon belül az 

alapelvek a legerősebb normák, ugyanakkor kitért arra is, hogy a jelenlegi bírói gyakorlat 

alapján azok nem jutnak nagy szerephez. Leszkoven Tanár úr ezt követően röviden említést tett 

a „venire elv” színlelt szerződéshez, valamint az utaló magatartáshoz fűződő kapcsolatáról is. 

Az emlékkonferencia záró előadását Dr. Rácz Zoltán tartotta (egyetemi docens, ME-

ÁJK Agrár-és Munkajogi Tanszék) „Az érvénytelenség szabályozása a polgári jogban és a 

munkajogban” címmel. Rövid történeti áttekintés keretében, végig követhettük az 

érvénytelenség szabályozását a korábbi magyar Munkatörvénykönyvekben. Ezt követően az 

előadó kitért arra, hogy a munkajogban megjelenő érvénytelenségi rendszer a polgári jogra 

épül, ugyanakkor figyelembe veszi a munkajog önálló jogági jellegét. A továbbiakban pedig a 
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Munkatörvénykönyvének hatályos érvénytelenségi szabályai kerültek ismertetésre, mellyel 

kapcsolatban kiemelendő, hogy azok egy külön fejezetben kaptak helyet. Végezetül Rácz 

Zoltán néhány jogesettel szemléltette a jogalkotás és a jogalkalmazás közötti ellentmondást az 

érvénytelenség vonatkozásában. 

A konferencia előadásai hűen tükrözik, hogy Dr. Novotni Zoltán nem csak saját korának 

volt különleges alakja; kiemelkedő jogászprofesszora, munkássága mind a mai napig 

meghatározó a polgári jog és más magánjogi jogágak területén. Ugyanakkor nem csak, mint 

jogtudóst, hanem mint embert is kell méltatni, hiszen kedves személyisége; embersége; 

segítőkészsége mély nyomott hagyott egykori kollégáiban és tanítványaiban. 


