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Innovatív magánjogi kutatások szekció 

 

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2019. május 31-én rendezte meg a 

Magánjogot Oktatók Egyesülete, a Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért és a Miskolci 

Jogászképzésért Alapítvány támogatásával a Magánjogot Oktató Fiatalok XIII. és a 

Magánjogot Oktatók Egyesületének X. éves rendes konferenciáját. A konferencia alcíme az 

„Innovatív magánjogi megoldások a társadalmi- gazdasági haladás szolgálatában” volt, amely 

témakörre valamennyi felszólaló reflektált előadásában. Így a délelőtti plenáris ülésen Prof. Dr. 

Wopera Zsuzsanna „Innovatív megoldások a Pp.-ben” címmel, míg Prof. Dr. Szabó Imre 

„Perjogi kísérletek az igényérvényesítés gyorsítására” tartott szakmai-tudományos előadást, 

amelyet aztán a polgári eljárásjogi, a kereskedelmi jogi, a kötelmi jogi illetve az egyéb, 

innovatív magánjogi kutatásokat átölelő szekcióülések követtek.  

A konferencián megjelent vendégeket a miskolci jogi kar dékánja, Prof. Dr. Csák Csilla, 

majd a Magánjogot Oktatók Egyesületének elnöke, Prof. Dr. Görög Márta köszöntötte. A 

plenáris ülés keretében került sor az egyesület által alapított Kiválósági díjnak Prof. Dr. Vékás 

Lajos akadémikus részére történő átadására is, amelyet Nemessányi Zoltán laudációja kísért.  

A megjelent vendégek a feszített programnak megfelelően a rövid kávészünet után láttak 

neki a szekcióülésekre osztott szakmai tanácskozásnak. Az alábbiakban az „Innovatív 

magánjogi kutatások” szekció munkájáról kívánunk részletesebben beszámolni. 

Az Innovatív magánjogi kutatások szekcióülés elnöke Dr. habil. Grad-Gyenge Anikó volt, 

aki megnyitóbeszédében rávilágított arra, hogy a jognak folyamatosan fejlődnie kell, hiszen a 

társadalmunk is ezt teszi. Nap mint nap új fejlesztések látnak napvilágot, amelyekre a jognak 

új dogmatikai és szervezeti megoldásokkal kell reflektálnia. 

Prof. Dr. Görög Márta a „Hasznosítható egyetemi tudás (?)” címmel tartott előadása során 

arra reflektált, hogyan alakul a társadalmi és gazdasági fejlődés a felsőoktatásban. Véleménye 

szerint, az iparnak és egyetemnek együtt kell működnie, amely a gyakorlatban számos 

nehézségbe ütközik. Kitért arra, hogy már Regen elnök is felismerte az ipar és az egyetem 

együttműködésének fontosságát, e szorgalmazásnak köszönhetően az USA-ban megugrott a 

szabadalombejelentések száma. Az előadó a hazai szabályozást is értékelte. A 2004. évi 

innovációs törvény után a 2014-es törvényt emelte ki, amely a létrejövő szellemi tulajdon sorsát 

is szabályozza. Kiemelte azt, hogy az egyetem alkalmazásában álló személyek találmányaira 

viszont a törvény nem biztosít kizárólagos hasznosítási jogot. Rámutatott arra, hogy az 

Innovációs törvény 2019. január 1-jével hatályba lépett változásai által remélhetőleg jobban 

fogja kezelni a folyamatosan fejlődő világ megújulásait.  

A szekció soron következő előadója Dr. habil. Grad-Gyenge Anikó volt, aki a „Megújuló 

IP-védelem az egyetemi innovációs ökoszisztémákban” című előadásában a közjó szolgálata és 

a monopólium ütközéséből fakadó magyarországi problémákat tárgyalta. Az akadémiai 

szférában ütközik ki az a sajátos jelenség, hogy az egyetemi kutató munkaviszonya nem 
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kifejezetten innovációs tevékenység, az így létrehozott szellemi termékek heterogének, 

szélesebb oltalmi portfóliót igényelnek, mint például egy gyógyszergyártó cég által létrehozott 

szellemi javak, hiszen ez utóbbi kifejezetten egy meghatározott gyógyszer fejlesztésére és 

gyártására koncentrál. Kitért továbbá arra a kérdésre, hogy mi minősül az egyetem szolgálati 

műnek, így például a hallgatók produktumai ide tartoznak-e. Véleménye szerint az a válasz túl 

egyszerűnek tűnik, hogy a tanulmányok folytatása során előállított szellemi tulajdon feletti 

jogok az egyetemet illetik meg. Pedig több egyetemi szabályzat is így rendelkezik, 

mindamellett, hogy a vonatkozó törvény nem tartalmaz erre nézve rendelkezést. Megfontolás 

tárgyává tette a hallgatói szellemi termékek eltérő szabályozását és az egyetemközpontú 

innovációs ökoszisztéma mielőbbi megvalósítását.  

Dr. Deli Alexandra a „Szülők jogai és kötelezettségei az innováció tükrében” című 

előadásában rávilágított a kapcsolattartás szenzitív kérdéseire. A kapcsolattartás fogalmából 

kiindulva, ismertette a felügyelet melletti, a felügyelet nélküli, az időszakos illetve huzamosabb 

ideig tartó szülő-gyermek közötti kommunikációt. A technológia fejlődésének köszönhetően 

egy külföldön, nagy távolságban dolgozó szülő is könnyen kapcsolatot tud tartani gyermekével, 

akár audiovizuális módon is, valós idejű videókapcsolat formájában, amelyet nagyban 

segítenek korunk innovatív alkalmazásai, mint például a viber, a messenger vagy a skype.  

Dr. Certicky Márió „Innovatív digitális megoldások és ezek hatása a biztosítás 

intézményére” című előadásában kiemelte, hogy az informatika, a digitalizáció és maga az 

internet olyan lehetőségeket kínál, amely nemcsak a biztosítási szerződések megkötését, hanem 

a felelősség, illetve a kár mértékének megállapítását is rendkívül megkönnyíti, és a biztosítási 

termékekről való hagyományos gondolkodást alapjaiban érinti.  

Előadásában a kárbiztosítás, a felelősségbiztosítás és az összegbiztosítás innovációját 

vizsgálta. Mivel a kárbiztosításnak alapvető célja a vagyon védelme, megóvása, ezért a 

preventív megoldásokra hangsúlyt helyezve, a telemetriai rendszereknek a lakásbiztosításokra 

gyakorolt hatását elemezte. A nagy távolságú adatküldést és méréseket lehetővé tevő vezeték 

nélküli rendszer, amelyet a kamerás, szenzoros és tűzvédelmi rendszerek is használ(hat)nak, 

jelentősen megkönnyíti a kármegelőzést illetve a kárrendezést. 

A gépjármű-felelősségbiztosítás területén is megjelent a digitális eszközök innovatív 

alkalmazása. Így például nemcsak a gépjármű állapotával illetve a gépjármű vezetőjének 

vezetési stílusával kapcsolatban rögzíthetnek adatokat, hanem a gépjármű fekete dobozából a 

balesettel érintett időszak történései is rekonstruálhatók lehetnek.  

Az élet- és balesetbiztosítás körében hagyományos megoldás, hogy a biztosított nyilatkozik 

egészségi állapotáról és a biztosító ennek ismeretében állapítja meg a biztosítás összegét, 

mértékét. Amennyiben az egészségi állapot változását nyomon követő okosórák, szenzoros 

tapaszok adataihoz a biztosító hozzáférést kapna, adott esetben jelezhetné a biztosított számára, 

hogy orvosi vizsgálat igénybevétele lehet szükséges. Ezen eszközök alkalmazása viszont 

adatvédelmi kérdéseket is felvet. 

Személyiségi jogvédelemmel kapcsolatos innovációs megoldások témában Dr. Halász 

Csenge Phd. hallgató tartott érdekes előadást. A rövid történeti bevezetőt követően a privacy 

fogalmának meghatározására kiemelte többek között Alan Westin magánszféra-fogalmát, 

amely az egyének, csoportok és intézmények azon jogát jelenti hogy eldönthessék mikor mit és 

milyen terjedelemben adnak ki magukról információt másoknak. Charles Fried szerint a privacy 

a rólunk szóló tudás feletti ellenőrzés jogát jelenti. Ruth Gavison ezt kritikával illette, mert 

akkor az a személy rendelkezne csak teljes privacy-vel, akiről senkinek sincsenek ismeretei, 

akivel senki nem foglalkozik és akihez fizikailag sem fér hozzá senki.  

Halász Csenge ezt követően tért át a közösségi média felületei által generált problémákra 

és kihívásokra. Alapvetően azok a platformok minősülnek ilyen oldalaknak, melyeket az oldal 
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használói töltenek fel tartalommal. A becsülethez és a jó hírnévhez való jog, a képmáshoz való 

jog és a magánszférához való jog is gyakran sérül ezen oldalak használata során. Már elbírált 

jogesetek is tanúbizonyságát adják annak, hogy a materiális világra vonatkozó szabályanyag 

sokszor nehézkesen alkalmazható az online világban elkövetett jogsértésekre. További 

problematikus területként emelte ki a drónok használata során elkövetett személyiségi jogi 

jogsértéseket és a biometrikus adatokat kezelő technikai eszközök térhódítását. Így például a 

személyre szabott gyógyszerek fejlesztése nemcsak az emberek privát szféráját érinti, hanem  a 

beteg szöveteit, genetikai adatait érintő adatok kezelése és felhasználása fokozott gondossággal 

történjen. 

Záró gondolatként kiemelte, hogy a problémát a magánszféra fogalmának 

meghatározhatatlansága jelenti,  melyet a digitális világ térnyerése csak tovább mélyít..  

Ezt követően Dr. Kriston Edit tudományos segédmunkatárs a házasság jogintézményét 

érintő modern társadalmi reflexiókkal és innovációs megoldásokkal foglalkozott. 

Tanulmányának első felét ő is egy történelmi kitekintésnek szentelte, megemlítve az ókori 

Mezopotámiát, a Babiloni Birodalmat és Egyiptomot, illetve az ókori görög kultúrák is 

változatos családképét.  

A feudális korban a vallás és az egyházi befolyás áthatotta az emberek egész életét, így a 

házasságra is nagy hatással volt. A házasság célja szinte kizárólag gyermekek nemzésére 

irányult és vallásos volta miatt olyan szent kötelék amelynek felbontása elképzelhetetlen (a 

pápának volt joga kivételes esetekben). A házasság érvényességét a házasság ’elhálásához’ 

kötötték, ez alapján bizonyos eseteket érvénytelennek minősítettek. 

Az előadás második része a modernkori házassággal és az esetleges jövőben felvetődő 

problémákkal foglalkozott. Rámutatott arra, hogy a családi kapcsolatok bázisát mindig is a 

házasság és a biológiai kapcsolatokon alapuló leszármazás alkotta. Ez azonban a modern 

korban az alapjogok kimunkálásával már nem helytálló megközelítés. Európa államaiban 

először a skandináv országokban jelent meg az azonos neműek együttélése valamilyen a 

házassággal egyenrangú jogintézmény keretein belül szabályozva. A legtöbb európai állam 

házasságként ismeri el az ilyen kapcsolatokat, sőt van, amely egy ahhoz hasonló intézményen 

belül, de akad amelyik ragaszkodik a tradicionális értékeihez.  

Figyelembe véve hogy a házasság tradicionális elemeket foglal magába, a jövőben 

kihívások jelenhetnek meg, például a kecskéjébe beleszerető brazil férfi kapcsán, vagy a 

mesterséges intelligenciával működő kínai robot és annak tulajdonosa vonatkozásában, aki e 

tárggyal kívánt házasságra lépni.  

A mesterséges intelligencia jogi megítélésére két lehetőséget mutatott be. Vagy a 

természetes személyekkel megegyező jogi elbírálás alá essenek. Vagy inkább az a megoldás 

tűnik elfogadhatónak, hogy sui generis szabályozás alá tartozzanak, ami a személyek jogán 

belül a jogi személyekhez, elkülönítetten, új kategóriaként kerülne bevezetésre. Ez nyilván 

felveti a kérdést, hogy egy ilyen ’személy’ képes lehet-e házasságkötésre, ez azonban egyelőre 

csak elméleti kérdés ugyanis a közeljövőben nem várható a szabályozás ilyen irányú 

megváltozása. 

Kriston Edit összegzése szerint az egyre fejlődő mesterséges intelligencia és robotika 

előbb-utóbb az olyan hagyományos és ’régimódi’ intézményeken is nyomot hagy majd mint a 

házasság és a jogértelmezés és jogalkotás szintjén is meg fog jelenni. 

Szerzői jogi témában tartotta előadását Dr. Sápi Edit PhD, tudományos segédmunkatárs, 

elsősorban a szerzői jogi jogalkotásra ható társadalmi igényekről. A tanulmány a szerzői jog 

kialakulásának okával kezdődik mely a szakemberek által is legfőbb oknak elismert 

könyvnyomtatás volt, ami Guttenberg nevéhez köthető. A könyvnyomtatásnak rengeteg pozitív 

hatása mellett negatívumként megjelentek a bitorlások, jogtalan másolatok készítése, jogtalan 
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terjesztés. A könyvnyomtatás mellett nagy szerepet játszott a szerzői jog kialakulásában az 

emberek azon igénye, hogy az alkotásokat széles körben megismerhessék. Ezen okok miatt az 

első törvényi szintű szabályozások az 1700-as években Angliában, az Amerikai Egyesült 

Államokban és később a 19. században Franciaországban készültek el. 

A hazai szabályozás az 1884-es első magyar szerzői jogi törvénytől datálódik, majd később 

1921-ben ennek újrakodifikálásával folytatódott. Ez, hasonlóan elődjéhez, műtípusok szerint 

szabályozta a szellemi alkotásokat. Ezzel szakított az 1969-es harmadik szerzői jogi törvény 

amely már általános szabályokra és egyes műtípusokra vonatkozó szabályokra tagolódott. 

A jelenleg hatályos 1999-es szerzői jogi törvényünk kiváltó okai között említhetjük a 

nemzetközi dokumentumoknak való megfelelést és az Európai Unióhoz való csatlakozást. Ez a 

törvény több módosításon is átesett, először 2001-ben amikor a védett művek körébe beemelték 

az adatbázis-előállítók teljesítményeit. Később, 2013-ban került be a jelmez és a díszlet a 

törvény hatálya alá, 2018-ban pedig a vakok és látássérültek szerzői művekhez való 

hozzáférését támogató változtatások kerültek bele.  

Sápi Edit előadásának záró részében a szerzői jogi szabályozás jövőbeni kérdéseivel 

foglalkozott, melyet a műszaki fejlődés és a digitalizáció térnyerése jelenthet, amely érinti a 

hagyományos alkotások felhasználását és a szoftver jogi védelmének szabályait. A digitalizáció 

mellett korunk legnagyobb szerzői jogi kihívását az internet jelenti, melyre vonatkozó Uniós 

irányelvet az Európai Parlament el is fogadott, azonban ennek belső jogba való átültetésével 

még bizonyosan nem rendeződik az összes napjainkban fennálló szerzői jogi probléma. 

Dr. Tóth Barbara egyetemi tanársegéd előadása „A társadalmi változások és a joggyakorlat 

hatása az uniós jogalkotásra, a Brüsszel II. rendelet felülvizsgálata” címet viselte, amelyben 

átfogó képet adott a 2201/2003/EK rendelet (Brüsszel II.) által szabályozott családjogi 

jogintézményekről, azon belül is főként a problémás területekről. Előadásának fő célja hogy a 

rendeletet értékelő jelentés „megállapításait figyelembe véve felhívja a figyelmet azokra a 

gyakorlatban felmerülő problémákra az új Brüsszel II. rendelettel kapcsolatban, amelyeket a 

javaslat igyekezett megfelelően orvosolni, illetve kihangsúlyozza azokat a pontokat, amelyeket 

az uniós jogalkotó érintetlenül hagyott, annak ellenére, hogy az elméleti viták kereszttüzében 

állnak.  

Az előadó elsőként egy történeti kitekintést tett, amiben megjegyezte, hogy a rendelet egyik 

legfőbb hiányossága, hogy nem tartalmaz szabályokat annak meghatározására, hogy a 

határokon átnyúló jogvitákra mely jogot kell alkalmazni. Mivel, hogy ennek tekintetében a 

Tanácsban sem sikerült egyetértésre jutni, az erre vonatkozó módosító javaslatokat a Bizottság 

visszavonta. Ennek ellenére 14 tagállamnak sikerült megegyezésre jutni és egymás között 

megerősített együttműködést kialakítani a házasság felbontására és a különválásra 

alkalmazandó jog területén. 

2014 áprilisában készült el a rendelet alkalmazását vizsgáló jelentés, melyet már korábban 

is említettünk. Elmondása szerint a jelentés arra a következtetésre jutott, hogy a rendelet egy 

jól működő eszköz, ami segíti a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó 

eljárásokban növekedést mutató, határon átnyúló perek rendezését.  Ezzel ellentétben a 

Bizottság 2015 májusában egy ún. végleges értékelő jelentést tett közzé, amiben viszont 

egyértelmű kritikákat fogalmaz meg a Brüsszel IIa. rendeletnek az előreláthatóságot, 

kiszámíthatóságot, egyértelműséget érintő, alapvetően a joghatósági szabályokra vonatkozó 

rendelkezései tekintetében, melyeket orvosolni kell. Ennek köszönhetően született meg a 

módosító javaslat, amely a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban 

a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve ezek 

tekintetében a rendelet átdolgozására törekszik.  
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Az előadó kiemelten két problémakört fogalmazott meg, ezek közül az egyik a házassági 

ügyek szabályozása volt, míg a másik a szülői felelősséggel kapcsolatban megjelenő 

problémák. Elmondta, hogy a javaslatban a házassági ügyek szabályozásához érdemben nem 

nyúltak hozzá, azonban a házassági ügyek gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban több 

problémát is tudunk említeni. Az egyik ilyen, miszerint összehangolt jogi szabályozás 

hiányában a joghatósági szabályok arra késztetik az egyik felet, hogy - az előadó szavaival élve 

- a „bíróságra rohanjon”, annak érdekében, hogy az alkalmazandó jog az ő érdekeit védje, ezzel 

méltánytalan helyzetbe hozva az alperest. További problémaként jegyezte meg, hogy a rendelet 

nem rögzíti azt a lehetőséget, hogy a házasfelek közös megegyezéssel jelöljék ki az ügyükben 

illetékes bíróságot. 

A szülői felelősséggel kapcsolatban megjelenő problémák képezték az előadás másik nagy 

elemét. Megjegyzése szerint alapvetően hat fő hiányosságot azonosíthatunk e területen. A 

gyermek visszavitelére vonatkozó eljárásban főképp a határidők hiányát ragadta meg az előadó, 

véleménye szerint a javaslatban is szereplő határidők felállításával jelentősen lehetne javítani 

ezen a területen. Változást javasol továbbá, a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárásra vonatkozó 

követelmény, a gyermek meghallgatása, a határozatok tényleges végrehajtása, illetve a központi 

hatóságok közötti együttműködés tekintetében.  

Záró gondolatként megjegyezte, hogy alapvetően a Brüsszel II. rendelet jól működik, 

azonban vannak hiányosságok, melyeknek rendezéséhez a javaslatban tett pontosítások 

hozzájárulhatnak, jelentősen megkönnyítve ezzel a nemzetközi családok helyzetét. 

 

 

 

 

 

 


