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BESZÁMOLÓ A MAGÁNJOGOT OKTATÓ FIATALOK XIII.  

ÉS A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETÉNEK X. 

KONFERENCIÁJÁRÓL (MISKOLC, 2019. MÁJUS 31.) 

 

Kereskedelmi jog szekció  

 
A Kereskedelmi jogi szekció levezető elnöke Dr. Papp Tekla professzor asszony volt, ahol 

sokszínű előadások keretében kaptunk betekintést a modern társasági jogot és szerződési 

jogot érintő legújabb tendenciákról. 

Dr. Farkas Csaba a Szegedi Tudományegyetemről érkezett, és a Vállalkozás szabadsága a 

hitelezővédelem tükrében címmel tartott kiselőadást. A hitelező védelmének és a vállalkozás 

szabadságának kérdéseiről részletes elemzést kaptunk. Szó esett a fontos tartalmi elemekről, a 

cégalapítást érintő kérdésekről, valamint a gazdasági társaságokat érintő kérdésekről is.  

A második előadó Dr. habil. Szuchy Róbert volt, aki a Károli Gáspár Református Egyetemről 

érkezett. A Blockchain technológia alkalmazási lehetőségeiről a kötelmi jogban – Az 

okosszerződésekről című előadásában a napjainkban megjelent Blockchain szerződések 

világába kalauzolt el minket. Rávilágított az adatállományok fontosságára, valamint 3. személy 

beavatkozása nélkül létrehozható megoldási lehetőségekre. Az automatizált szerződések a jövő 

világképét tárták a szemeink elé.  

Dr. Tőkey Balázs tartotta meg előadását az Eötvös Loránd Tudományegyetemről „Bizalmi 

vagyonkezelés és innováció?” címmel. A sajátos védelmi eszközök alkalmazása és a bizalmi 

vagyonkezelő érdekeit sértő szerződések jellegzetességeit tárta fel. A kárveszélyviseléssel, 

valamint a visszakövetelési jog nevesítésével kapcsolatos kérdéskörök megvitatására is sor 

került. 

A következő előadó Dr. Fazakas Zoltán József a Károli Gáspár Református Egyetemről 

érkezett, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet egyes kérdéseiről beszélt. A hitelezővédelem 

egyes eseteiről, az Alaptörvény és a Ptk. jelen esetre vonatkozó szabályozásairól, valamint az 

alkotmányos védelem elemzéséről számolt be. Fontos elemként jelent meg a minimális 

felkészülés elvárása a vezetőtől a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet elkerülése végett.  

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójaként , Dr. Dúl János, „A vagyonkezelési 

szerződésről és annak besorolásáról” tartott előadást. Jelentős kérdésekben hasonlította össze 

a magyar és a román igazgatási jog területeit. Beszámolt az elhatárolás során a román és a 

magyar jogviszonyok tárgyairól, alanyairól, valamint a két jogviszony tartalmáról is. Részletes 

elemzés során kifejtette a román igazgatás főbb fajtáit és az azokra jellemző ismereteket. 

Összességében kijelentette, hogy a magyar és román igazgatási jog nem teljes mértékben 

feleltethető meg egymásnak. 

Dr. Strihó Krisztina szintén a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről érkezett és az Elektronikus 

kereskedelem – lehetőség vagy kényszer kérdéseire világított rá előadása során. Az információs 

társadalmi viszonyok tisztázása, valamint információközpontú és komplex „új” jelenségek 

 
  Valamennyien a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakos hallgatói. 
 A négy szekció – a polgári eljárásjogi, a kereskedelmi jogi, a kötelmi jogi, illetve az innovatív magánjogi 

kutatások – közül az első hármon volt szerencsénk részt venni, mely előadások rendkívül mélyreható kérdéseket 

feszegettek az adott témákon belül. A következőkben ezeket kívánjuk részletezni a Kedves Olvasók felé. 
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megjelenésére is kitért. Az elektronikus adatfeldolgozás végző eszközök alkalmazásának 

megismertetését is átélhettük, valamint a jogértelmezési kérdések is bemutatásra kerültek. Záró 

gondolatként a lehetőség vagy kényszer kérdését boncolgatta.  

Végezetül az utolsó előadó Dr. Lehóczki Zóra Zsófia szintén a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetemről érkezett, az Adatnyilvánosság kontra titokvédelem a köztulajdonban álló gazdasági 

társaságok vonatkozásában címme tartotta meg előadását. Megismertük a közérdekű adatok 

nyilvánosságára és az üzleti titkok, társasági érdekek védelmére irányuló szabályozást. A 

nyilvánosságra hozatal és titokvédelem kérdéskörének ismertetése is elhangzott az állami vagy 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatosan.  

 

 

Polgári eljárásjogi szekció 
 

A Prof. Dr. Szabó Imre által elnökölt, polgári eljárásjogi szekció témáit szeretnénk a 

továbbiakban felvázolni, kezdve a Dr. Nemessányi Zoltán, Nemzetközi Igazságügyi 

együttműködésért felelős helyettes államtitkár, és egyben a Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kar, Gazdasági Jogi Tanszéke docensének előadásával, melynek címe 

a „Polgári és kereskedelmi ítéletek világszintű elismerése és végrehajtása” volt. 

Jelen kérdéskör a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia (HCCH) egyezmény-

tervezetének dilemmáit fejtegeti, azon belül is az Egyezménynek a négy nagy fejezete – a 

hatály, az elismerés és a végrehajtás, az általános rendelkezések, illetve a záró rendelkezések – 

közül az elismerés és a végrehajtás, mint közvetett joghatósági szűrők mibenlétét. 

Ez az Egyezmény a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok elismerésére és 

végrehajtására vonatkozik. Nem terjed ki különösen az adó, vám- vagy közigazgatási ügyekre. 

Továbbá ezt az Egyezményt az egyik Szerződő Államban egy másik Szerződő Állam bírósága 

által hozott ítélet elismerésére és végrehajtására kell alkalmazni. 

A következő előadó Dr. Telegdy Gergely, a Szegedi Járásbíróság bírája, illetve a Szegedi 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézetének 

mesteroktatója volt, előadása „A jövő útja – távmeghallgatás a tárgyalóteremben” címet 

viselte. 

Ezen lehetőség, vagyis a távmeghallgatás rendszerének kiépítése 2018 szeptemberében 

indult, hiszen különösen indokolttá vált. Megjelentek az Európai Unión kívüli 

videómeghallgatások, illetve a bizonyításfelvételben a közvetett és a közvetlen bizonyítási 

lehetőségek, miszerint közvetett bizonyítás a megkeresett, míg a közvetlen bizonyítás a 

megkereső bíróság joga szerint történik. 

Bemutatásra kerültek továbbá a Magyarországon létező háromféle távmeghallgatási 

rendszerek, mint a tárgyalótermi kép- és hangrögzítés, a VIKI-projekt (Video-kommunikációs 

Infrastruktúra), valamint a Via video projektszervezet. 

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Európai és Nemzetközi Jogi 

Intézetének intézetigazgató egyetemi docense, Turkovicsné Dr. Nagy Adrienn „Magánszakértő 

kontra kirendelt szakértő, avagy melyiket válasszam?” címmel tartott előadást. 

A magánszakértő és a kirendelt szakértő egyenjogúsításával a szakvélemények 

egyenjogúvá váltak, a perbeli jogok és kötelezettségek tekintetében is, azonban a bizonyító fél 

az, aki jogosult választani a szakértők közül. 

Habár elsődleges a magánszakértői bizonyítás, érdekesség viszont, hogy két 

magánszakértői vélemény kiütheti egymást, melyet a kirendelt szakértő oldhat fel, akit vagy a 

perbíróság által, vagy más eljárásban rendeltek ki. 
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Az „Európai bagatell eljárás – 10 éve hatályban” címmel tartott előadást Dr. Horváth 

Edit Írisz, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Polgári 

Eljárásjogi Tanszékének adjunktusa, aki rávilágított arra, hogy Magyarországon az új polgári 

perrendtartás hatályba lépéséig nem indult „bagatell-eljárás” a nyelvi problémák miatt. Mindez 

azért tűnik meglepőnek, mert az európai bagatell rendelet – a polgári peres eljárások közül az 

első európai – már 2009. január 1-jén hatályba lépett. 

Mivel azonban a rendelet nagyon sok kérdést hagyott maga után, helytálló az a gondolat 

az előadótól, hogy „a rendelet olyan, mint egy csontváz, habár minden ember rendelkezik vele, 

mégis minden embernek más”. 

Következett Dr. Pákozdi Zita, a Szegedi Ügyvédi Kamara tagja, valamint a Szegedi 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézetének 

adjunktusának előadása „Technológia és emberi tényező – ’válogatás’ a Pp. megújult 

rendelkezéseiből” címmel. Az ügyvédnő kifejtette a polgári perjogi innovációk sokaságát, 

köztük a technikai fejlesztéseket, mint az adminisztrációs terhek csökkentését, és az 

összességében gyorsabb ügymenetelt. Továbbá felhívta a figyelmet a polgári peres eljárások 

szükséges elemeire, többek között a kontradikcióra, a tisztességes és szóbeli eljárásra, a bíróság 

és a felek együttgondolkodására, illetve az eltérő ténybeli és jogi álláspontok megtárgyalására. 

Folytatódott a szekcióülés szintúgy a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Kar, Civilisztikai Tudományok Intézetének másik munkatársával, Dr. Szívós Kristóf PhD-

hallgatóval, aki „Az elektronikus okiratok egyes bizonyítási kérdéseiről” tartott beszámolót, 

miszerint az elektronikus adatoknak nincsenek koncepcionális újításai, annak ellenére, hogy 

vannak eleve elektronikus formában létrejövő okiratok. Mindazonáltal az okiratoknál az 

aláírottság ténye alapfeltétel. A német szakirodalom például a kézzel írt aláírás eseteire 

kiterjeszti a véglegességi, az elővigyázatossági, illetve a bizonyítási funkciókat. 

Előadónk ezáltal Harsági Viktóriát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és 

Államtudományi Kar, Polgári Eljárásjogi Tanszék egyetemi tanárát idézte, miszerint „ha a 

kézzel írt aláírásnak ezek a feltételei, akkor az elektronikus okiratok aláírása is legyen 

ugyanaz”.  

A polgári eljárásjogi szekció záró előadását pedig Dr. Varga Imre tartotta a Szegedi 

Ügyvédi Kamara tagja, illetve a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 

Civilisztikai Tudományok Intézetének tanársegédje, „A bírósághoz fordulás jogának 

érvényesülése a digitális bíróság program tükrében” címmel. 

Habár a digitális bíróság a 2018 januárjától hatályos új Pp. óta jelen van, mégis visszaesés 

történt a főként kötelmi jellegű ügyekben. Célkitűzések kerültek tehát terítékre, így például a 

bírósági anyagok összekötése, a perek anonimizálása, valamint a digitális e-akta létrehozása. 

Ez utóbbi annak érdekében, hogy az ügyfeleknek és a jogi képviselőknek rálátást biztosítson az 

adott ügyeikre. Mindez az átlátható, idő- és költséghatékony eljárást, továbbá a bírósághoz 

fordulás elősegítését teszi lehetővé a „jogkereső állampolgárok” számára. 

 

 

Kötelmi jogi szekció 
 

A kötelmi jogi szekcióban Prof. Dr. Fuglinszky Ádám elnökletével zajlott a tanácskozás. 

Prof. Dr. Prugberger Tamás, a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának oktatója, A 

munkaszerződés és a kollektív szerződés néhány problematikai kérdése címmel tartotta meg 

előadását, mely keretében választ kaphattunk a munkajog területén felmerülő elméleti és 

gyakorlati problémákra. 
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Prof. Dr. Szalma József, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi 

Kar oktatója, a Sérelemdíj vagy kártérítés? címmel tartotta meg prezentációját, melyben 

szemléletes példákkal magyarázta és határolta el a két fogalom közötti különbséget. 

Dr. Pomesil András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 

oktatójának Az írásbeliség problematikája a modern digitális technológiák fényében című 

előadását hallhattuk. A technológia fejlődésével úgy gondolom, hogy mindnyájunkban 

felmerül a kérdés a mai világban, hogy mikor és milyen módon tekinthetünk egy 

jognyilatkozatot írásba foglaltnak. Az előadó felvázolta számunkra az ősi időktől kezdődően, a 

mai napig létező eseteket, hogy mikor nevezhetünk egy jognyilatkozatot írásba foglaltnak, majd 

a Ptk. alakiságra irányadó értelmezéseit fejtette ki előadásában. 

Dr. Auer Ádám, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója előadását A szerződés 

semmissége a polgári jog versenyképességi mércéje? címmel tartotta meg, melyben gyakorlati 

oldalról közelítette meg a témát, számos gazdasági jellegű példával. 

Dr. Csitei Béla, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójának előadásában, Az önvezető 

járművek és a kontraktuális felelősség II.–A fogyasztói szerződések értékelése témájában 

hallottunk egy tartalmas előadást. Az előadó felvázolta a mai korunk egyik égető kérdését, 

mindennapos témáját, azaz a technika fejlődésével járó újításokat, melyekre a jogalkotóknak 

újabb szabályozásokat kell hozniuk. Egyik ilyen téma az önvezető járművek kérdéskörének 

szabályozása, és az ebből adódó felelősség meghatározása. 

Dr. Pusztahelyi Réka a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar oktatója a 

Mesterséges intelligencia által okozott károkért való felelősség címmel tartotta meg előadását. 

Az előadó először a felelősségi kérdések összetett rendszerét vázolta fel a hallgatóság számára, 

majd a fejlődés útját követhettük nyomon. A prezentáció fő momentuma, a veszélyes üzemi 

felelősség és a mesterséges intelligencia által okozott károk témakörének kifejtése volt, az 

Európai Parlament általi véleménnyel bővítve. 

 


