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ELŐSZÓ (HELYETT)
A Polgári jogi és polgári eljárásjogi tanszék teljes körű jogutódjaként az elmúlt években
különös hangsúlyt fektettünk arra, hogy rendezvényeink sorában megemlékezzünk intézeti
magánjogász elődeinkről, személyiségükről, munkásságukról, visszanézzünk a múltba a
tanulás szándékával is.
Jól eső érzés volt a megkopott tanszéki fotókat nézegetni a Kemenes Béla tiszteletére
rendezett emlékkonferencián, avagy jó volt hallani a 30-40-50 évvel ezelőtti történeteket
a Besenyei Lajos emlékére rendezett ülésünkön. Ezek az alkalmak nem „csak” mosolyt
csaltak az arcunkra, hanem el-el kaptunk egy-két régi tanszéki gyakorlatot, mely mára már
intézeti gyakorlatunkká vált, újra élni kezdett.
Büszkék vagyunk elődeinkre, kollektívánkra, elért eredményeinkre, s egymásra. A mögöttünk álló évek, évtizedek egy kis szegletének reprezentálására szolgáljon e gyűjtemény,
megjelenítve néhány mozaikdarabot intézetünkből.
Ehhez kívánok kellemes olvasást a Civilisztikai Tudományok Intézete nevében!
Prof. Dr. Görög Márta
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I. Ünnepi tanulmánykötetek

LEGE DUCE, COMITE FAMILIA
Ünnepi tanulmányok Tóthné Fábián Eszter tiszteletére, jogászi pályafutásának 60.
évfordulójára
A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára
Old: 7-9

ELŐSZÓ
A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyik legtiszteletreméltóbb
tradíciója, hogy nem feledkezik meg a kollegák egyes fontosabb életpálya állomásáról,
mindemellett a Civilisztikai Tudományok Intézetének közösségi életérzést megjelenítő és
közvetítő „szokása”, hogy a kollegák legfontosabb napjait, szakmai állomásait megünnepli,
legyen az születésnap, karácsony, doktori értekezés védése, habilitáció, vagy éppen jogászi
pályán eltöltött csodálatos 60 év megünneplése.
Ezt a hatvan évet nagyon nehéz leírni az ünnepelt relációjában, hiszen ha vannak
örökifjak, akkor vannak örökifjhölgyek is, s ha elfogadjuk ezen személyi kör létét, akkor
bizton állíthatjuk, hogy dr. Tóthné Dr. Fábián Eszter címzetes egyetemi tanár közibük tartozik. Professzor Asszony karunk azon emblematikus oktatóinak egyike, aki hosszú éveken
keresztül biztosította a kar tudományos és szakmai színvonalát, tevékenyen hozzájárult a
kar tudományos utánpótlás neveléséhez, a tudomány iránt fogékony tehetséges hallgatók
felismeréséhez és gondozásához. Az ünnepelt példát mutat mindannyiunk számára, nem
csak a tudomány iránti elkötelezettségből, szakmai alázatból, hanem emberségből, kollegialitásból, jó szándékból egyaránt.
Az ünnepelt tudományos kutatóként, a hallgatók és a fiatal kollegák számára meghatározó mintát nyújtó oktatóként mindig a család primátusát hangsúlyozza, a család védelmét
helyezi előtérbe. Ezt a szemléletmódot kívánja tükrözni címválasztásunk is: „Lege duce,
comite familia” (Az erénnyel / törvénnyel, mint vezetővel, családdal, mint kísérővel)
Jelen kötet a tisztelgés kötete, kollegák, pályatársak fejezik ki Professzor Asszony iránti
tiszteletüket kötetté szerkesztett tanulmányaikban.
Az előszó kötelezi jelen sorok jegyzőjét egy rövidke visszatekintésre, szemelvények
felelevenítésre e gazdag és korántsem unalmas szakmai életútból.
Fábián Eszter a békési Szegedi Kis István Gimnázium humán tagozatán, jeles eredménnyel érettségizett. Bár az egyetemi évek Szegedre, a József Attila Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karára repítették, békési kötődése sohasem szűnt meg. Olyannyira
nem, hogy minden hónapban ők, „a békésiek” mintegy harmincan találkoznak, összeülnek,
beszélgetnek, egyszerűen – és irigylésre méltóan – jól érzik magukat. Jogi diplomát 1957ben, summa cum laude minősítéssel szerzett. Az egyetem után közvetlenül az államigazgatásban helyezkedett el, előbb Szeged Megyei Jogú Városi Tanács VB Igazgatási Osztályán
előadó, majd 1958. augusztus 1-jétől a Szeged Városi Gazdasági Döntőbizottság vezető
döntőbírója. E rövidke „kanyar” után 1963-ban „tért vissza” alma materébe, ugyanezen év
szeptember 1-jétől félállású egyetemi adjunktus a JATE Állam- és Jogtudományi Karának
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Polgári jogi Tanszékén, főállású egyetemi adjunktussá 1964. február 1-jétől nevezték ki,
1979. július 1-jétől egyetemi docens. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karának Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékén, jelenleg a Civilisztikai Tudományok
Intézetében 2005. szeptember 1. óta címzetes egyetemi tanárként dolgozik. Kezdetben
polgári jogot oktatott, később azzal párhuzamosan a családi jog társkarok által is elismert
oktatójává vált. Mindkét diszciplína mind elméleti mind gyakorlati óráit egyaránt tartotta
nappali, levelező és – a korábbi – esti tagozaton is. A doktori képzésben két fakultatív
tárgyat gondoz jelenleg is. Nem csak évfolyam- és szakdolgozat témavezetőként, hanem
a Polgári Jogi, majd két évtizeden keresztül a Családi jogi Tudományos Diákkör mellett
diákköri patronáló tanárként vett részt a tanszék tehetséggondozó tevékenységében. Az
Országos Tudományos Diákköri Konferencián induló hallgatói dolgozatait szinte minden
alkalommal díjazták, többször első helyen.
A klasszikus oktatási tevékenység mellett 1979. július 1-jétől 1985. július 1-jéig két
ciklusban dékánhelyettes, több cikluson keresztül a Kari Tanács tagja. Folyamatosan tagja
volt a Kar működését támogató egyes bizottságainak, úgymint a Szakmai, Továbbképzési,
Nevelési, Könyvtárügyi, Posztgraduális, Továbbképzési, és Oktatási Bizottságoknak. A
SZOTE Egészségügyi Főiskolai Karán (jelenleg SZTE Egészségtudományi és Szociális
Képzési Kar) szakvezetői minőségében részt vett az általános szociálismunkás képző szak
nyolcszemeszteres tantervének, és vizsgakövetelményeinek kidolgozásában. Tevékenyen
hozzájárult e Magyarországon addig teljesen új szakma megalapozásához, a levelező és
posztgraduális képzés előkészítéséhez, beindításához, valamint később a három orientációs szak úm.: egészségügyi, igazságügyi, migrációs és menekültügyi szak tantervének
kialakításához.
Oktatói tevékenysége mellett különös gondot fordított a gyakorlatra is, s így 1986-ban
alapító tagja volt az Egyetemi Oktatók Jogi Képviseleti Munkaközösségének Szegeden,
ahol mellékfoglalkozásban jogtanácsosként dolgozott, majd 1991-től 2004-ig a Szegedi
Ügyvédi Kamara tagjaként tevékenykedett. Rendszeresen kapott megbízást a Magyar Jogász
Szövetségtől, valamint több Ügyvédi Kamarától jogi, illetve jogtanácsosi szakvizsga letétele
érdekében szervezett előadások tartására, polgári jog, ill. családi jog témakörében. 1987-től
tagja volt – néhány év kivételével – 2009-ig az Országos Jogi Szakvizsga Bizottságának.
A Családjogi törvény módosításainak előkészítésével kapcsolatban 1983-tól számos
alkalommal kapott megbízást az illetékes minisztériumtól a kodifikációs munkákban való
részvételre. Legutóbb az Új Polgári Törvénykönyv módosításának előkészítésével foglakozó Családjogi Kodifikációs Albizottságnak / Munkabizottságnak volt tagja 1998-2007
júliusáig, melynek keretében minisztériumi megbízás alapján tanulmányt készített.
Többször kapott megbízást az MTA Jogtudományi Intézetétől kutatási feladatok elvégzésére. 1968-ban – egyetértve az akkori gazdasági reformtörekvésekkel – kutatómunkája
jelentős részét képezte a vállalatok szerződéses kapcsolatainak feltárása, polgári jogi felelősségének kutatása, lévén korábban évekig foglalkozott e terület jogvitáival. Tagja volt az
MTA Jogtudományi Intézete által összefogott Népgazdasági jogi kutatóhálózatnak és több
tanulmányt készített, melyeket – részben – publikált is. 1979-ben megvédett kandidátusi
disszertációján nyugvó, „A szerződések teljesítésének alapkérdései a szocialista gazdaságirányítási rendszerekben” című monográfiája a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó kiadásában
jelent meg 1983-ban. Az OTKA I/1., valamint az I/3. jelzés alatt meghirdetett pályázaton
témavezetői megbízást kapott a „Család jogi védelmének eszközei” c. témakörben. Hat
alkalommal kérte fel a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottsága
kandidátusi, illetve egy alkalommal akadémiai doktori disszertáció védése alkalmából
10

bíráló bizottsági tagnak. Két esetben a bizottság titkári feladatait is ellátta. A tudományos
minősítési rendszer átalakítása óta több alkalommal járt el doktori fokozatszerzési eljárásban bíráló bizottsági tagként, szigorlati bizottsági tagként, opponensként, témavezetőként,
illetve társ-témavezetőként.
Több alkalommal készített oktatási segédanyagokat, kiegészítő jegyzeteket, példatárakat
egy-egy jelentősebb törvénymódosításhoz kapcsolódva, számos jegyzet felkért lektora.
Számos belföldi és külföldi tanulmányúton, hazai és nemzetközi konferencián vett részt.
Kimagasló szakmai és tudományos munkája több alkalommal nyert elismerést,így
többek között a Központi Döntőbizottság elnöke írásbeli dicséretének (1961.), „A tanítvány eredményes felkészítéséért” elismerő oklevélnek (1983.,1985.,1987.), az Országos
Tudományos Diákköri Tanács elismerésének, a JATE ÁJTK-n végzett diákköri munka
patronálásáért (1985.), a „Magyar Jogász Szövetség Aranykoszorús Jelvényének” (1986.),
a „Kiváló Munkáért” kitüntetésnek (1989.), a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettnek
(1999.), a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjének (2003.) birtokosa.
Dr. Tóthné Dr. Fábián Eszter az intézet és a kar nagyra becsült oktatójaként példaként
szolgál mindannyiunk számára, s a mi feladatunk nem is lehet más, mint az ő útján (is) járni.
Drága Eszter, Isten éltessen Téged még nagyon sokáig!
Szeged, 2017. július 21.
Prof. Dr. Görög Márta
Civilisztikai Tudományok Intézet
Intézetvezető
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LEGE ET FIDE
Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára
A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára
Old: 9-10

ELŐSZÓ, AVAGY A PERJOG DICSÉRETE
Örömmel vállaltam az előszó írását tudós kollégám, hajdanvolt polgári eljárásjog szemináriumvezetőm, Szabó Imre professzor 65. életévének alkalmából készült emlékkönyvbe. Szép és örvendetesen elterjedt szokássá vált hazánkban (is), hogy nevezetes életkor
betöltésekor a barátok, pályatársak munkájuk gyümölcseinek egy csokrával lepik meg az
ünnepeltet. A 65 voltaképpen nem kerek szám, mégis joggal ad okot az ünneplésre: a mára
eléggé réginek mondható jogrend szerint vezető beosztás ez életkor fölött nem tölthető
be – tudományegyetemen. Jól is van ez így: az emberpróbáló irányító, vezetői feladatok
gyorsan őrlik az ember munkaerejét, a tapasztalattal nem pótolható minden, bölcs tanácsokat pedig az ember status nélkül is tud adni…
Az egyetemi ember (homo universitatis) hagyományosan kétféle habitussal kell, hogy
rendelkezzék: tudósi, kutatói és az ennek talaján álló, ennek gyümölcseiből osztogató
oktatói habitusból. Van, aki inkább tudós típus, aki inkább a kutatásban leli örömét és
mutat fel szép eredményeket; s van, aki inkább pedagógus, aki tudásának átadását tekinti
talán némileg fontosabb küldetésének, s ebben tehetségesebb. Ez az a kettős alap, amire
hagyományosan ráépült, társult hozzá egy nem mindenki által vállalt, és nagyon különböző
intenzitással gyakorolt harmadik komponens: az egyetem belső életét, személyi és tárgyi
struktúráját mozgató vezetői tevékenység. Az ünnepelt, Szabó Imre kollégánk derekasan
és fényes érdemeket felmutatva gyakorolta ezt a manapság olyannyira fontos részterületet.
Mert a modern egyetem igazi nagyüzemmé lett: költségvetését, társadalmi feladatvállalását, bonyolult és egyre sokrétűbbé váló belső szerkezetét tekintve egyaránt. Bizony, a
mai egyetem már nagyon más ahhoz képest, ahová még mi jártunk hallgatóként. A mai
egyetemnek, azon belül is egy jogi fakultásnak hovatovább önmagát kell finanszíroznia,
egyszersmind megfelelnie az oktatáspolitika magas elvárásainak, minőségi követelményeinek. Társul mindehhez a régi rossz örökség, hogy a legtehetségesebb, legtöbbre hivatott
hallgatóinknak csak mérsékelten tud az egyetemi pálya anyagiakban is vonzó perspektívát nyújtani. Ilyen kondíciók között vezetni tanszéket, egy egész kart: elismerésre méltó
teljesítmény, s köszönet jár érte.
Az ünnepelt azonban bár életének meghatározó idejét áldozta a kari és az egyetemi
közéletnek, mindenkor megmaradt perjogásznak. A szó eredetileg alapvetően gyakorlatias
jelentésében is, sohasem elszakadva a praxistól, de persze az akadémiai pályafutás szempontjaival és elemzéseivel gazdagítva. Több ezerre tehető a hallgatók száma – s magamat is
kézéjük sorolom –, akik előadásain és gyakorlatain tanulták meg az eljárásjogot értékelni.
A perjog becsületét az én generációm már Pólay Elemér professzortól megtanulta, aki többször hangsúlyozta, hogy az anyagi jog ’bölcsője’ a perjog volt mindenkoron. Ő többévnyi
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törvényszéki bírói gyakorlattal a háta mögött, a gyakorlatias szemléletmódot mindig szem
előtt tartva oktatta nekünk a római jog intézményeit. Szabó Imre óráin ugyanez az érzés
volt jelen: olyan embertől hallgattuk a perjog – megvallom, önmagában olvasva számomra
máig elviselhetetlenül száraz – normaszövegeit, akinek ajkán a paragrafusok életre keltek,
sőt a rendre humoros eseteken át közvetített szabályok kifejezetten ’életszagúak’ lettek.
Imre számomra a perjog, közelebbről a polgári perjog emberarcú megszemélyesítője, a
polgári eljárásjog becsületének képviselője.
(A továbbiakban a dékán perjogtörténeti tanulmánya.)
Dr. Balogh Elemér
dékán
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TANULMÁNYOK DR. BESENYEI LAJOS EGYETEMI TANÁR 70.
SZÜLETÉSNAPJÁRA
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica. Tom. LXIX. Fasc. 1-48.
Kiadja a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos
bizottsága
Old: 5-7

ELŐSZÓ
A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatói mindig is nagy
súlyt helyeztek arra, hogy ne feledkezzenek meg munkatársaik életpályájának egy-egy
nevezetes állomásán együtt ünnepelni a jubilánssal. Ilyen alkalomhoz érkeztünk most is,
hiszen Prof. Dr. habil. Besenyei Lajos kollégánk ez év július havában érkezik életének hetvenedik évforduló napjához. Tisztelegnek hát előtte a pályatársak, a társkarok és tanszékek
oktatói, barátok és volt tanítványai. Az Állam- és Jogtudományi Kar pedig – folytatva a
sok évtizedes hagyományt – e tisztelgő írásokat az Acta Juridica et Politica ünnepi tanulmánykötetébe zárja, hogy az ünnep a tudomány házához és a tudóshoz is méltó legyen.
Az alkalom megengedi és e sorok íróját kötelezi is, hogy megpróbáljon rövid áttekintést
nyújtani e gazdag életpályáról.
Besenyei Lajos 1937. július 2-án született Tápiószelén. Jászapátiban érettségizett, majd
ezt követően a Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatta egyetemi tanulmányait és szerzett summa cum laude minősítéssel oklevelet 1959-ben.
Rövid kitérőt követően 1961. június 16-án került a kar Polgári Jogi Tanszékére, mint
egyetemi tanársegéd. Ekkortól számíthatjuk oktatási és tudományos tevékenységét, amelyet
azonban megelőzött, hogy már hallgatóként is kiemelkedő érdeklődést mutatott a Polgári
jogi Tudományos Diákkörben a polgári jog iránt. Ezt mutatja, hogy a „Tartási és életjáradéki
szerződések” címmel készített dolgozata 1958-ban, a III. Országos Tudományos Diákköri
Konferencián a Művelődésügyi, Földművelésügyi és az Egészségügyi Minisztérium, valamint a KISZ KB által elismerten, kiemelt első díjban részesült.
Úgy tűnhet, hogy pályakezdésének is köszönhetően, tudományos kutatásai is a gyakorlatias vetületű témákhoz kapcsolódtak. Több tanulmányt jelentetett meg az építési
szerződések kérdéseiről. Mint későbbi munkatársai, tudjuk, hogy tanszékvezetői elvárás
volt vele szemben, hogy a polgári jog teljes területén megbízható tudásra tegyen szert és
némelyest az akkor önállósult földjogban is legyen jártas. Ezzel hozható összefüggésbe,
hogy kutatásai továbbra is a gazdasági szféra kérdéseihez kötődtek, de fokozatos érdeklődést
mutatott a polgári jog Általános része és a tulajdonjog kérdései iránt. Ezt tükrözi, hogy az
1975-ben megvédett kandidátusi értekezését „A szocialista szervezetek termékforgalmi
szerződéseinek szankciós rendszere” címmel készítette.
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Besenyei Lajost azonban kutatói kíváncsisága a polgári jog egyre szélesebb spektrumának beható tanulmányozására inspirálta. Felmerülnek kötelmi jogi területek és a 80-as évek
elejétől publikációiban is a használati jogviszonyok vitás és tisztázatlan kérdéseit feszegeti.
Kutatásait OTKA támogatással is elismerték, továbbá a Polgári Törvénykönyv Magyarázata
c. kommentár Bérlet és Lakásbérlet c. fejezeteinek megírására kapott felkérést, amely mű
1992-ben jelent meg, majd azóta több átdolgozást ért meg. Utolsó kiadásában (2001) a
jelzett két fejezeten túl, még további négy átdolgozott fejezet Besenyei Lajos munkája.
1999-ben jelent meg a Közgazdasági és Jogi Kiadó gondozásában a Bérleti szerződés
c. monográfiája, amely ez ideig két kiadást ért meg.
Az utóbbi években több jelentős publikációja jelent meg az öröklési jog köréből, s
e körben kérték fel a készülő új Polgári Törvénykönyv előkészítő munkálataiban való
részvételre.
Tudományos kutatásait fémjelző eredményei mellett, már oktatói pályája kezdetén
is kifejezett érdeklődést tanúsított oktatási-didaktikai kérdések iránt. Közismert előadói
fegyelme és vizsgáztatói szigora mellett mindig is fogékony volt az oktatás tartalmi és
módszertani megújítására. Kiváló oktató; didaktikailag hibátlan, közérthető előadásai magas
színvonalúak, a hallgatók által is elismertek. Az oktatott tananyag elsajátíttatását segítik
az általa készített jegyzetek és oktatási segédanyagok. A társasági törvény 1988. évi elfogadását követően kidolgozta a Társasági jog c. kollégium tananyagát, majd évtizeden át
gondozta és előadta a tárgyat. Ma már tanítványa folytatja munkáját, ami azt is jelzi, hogy
mindig szívesen foglalkozott a többet tudni akaró, igényes fiatalokkal. Sok-sok éven át
irányította a tanszék melletti tudományos diákkör munkáját, vezetése mellett két hallgatója
is elnyerte a legkiválóbb dolgozatokért adható Pro Scientia díjat. A kar doktori iskolájának
alprogram vezetője és folyamatosan két-három doktoranduszhallgató munkáját irányítja.
Egyetemi oktatóként mindig is azt vallotta, hogy a színvonalas elméleti oktatásnak a
tudományos kutatói eredményeken túl, alapos gyakorlati ismereteken kell nyugodni. Ezért
támogatta, hogy fiatalabb munkatársai, beosztottai vállaljanak és végezzenek gyakorlati
jogászi feladatokat. A példamutatásban is élen járt. 1967-től 1991-ig ellátta az egyetem
jogtanácsosi teendőit és jelenleg is ügyvédi praxist folytat. Mintegy két évtizedig volt tagja
az Országos Jogi Szakvizsgabizottságnak.
Besenyei Lajos több mint négy és fél évtizedes oktatói pályája egyenesen ívelt. Tanársegédi alkalmazását követően 1967-ben egyetemi adjunktusi, 1976-ban egyetemi docensi
kinevezést nyert. 1994-ben habilitált és a rákövetkező évben egyetemi tanári kinevezést
kapott.
Oktatói karrierje kiteljesedésével párhuzamosan Besenyei professzor egyre többet vállalt a kar oktatói-tudományos közéleti munkájából is. A Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi
Tanszéket vezette 1992-től 2001-ig, s szinte ezzel párhuzamosan 1991-1994 között dékán
helyettesi, majd 1998-2002 között dékáni feladatot látott el. A szokásos vezetői feladatok
végzése mellett, nevéhez fűződik a kari professzori és dékáni arcképcsarnok elkészíttetése.
Sokat tett a kar nemzetközi kapcsolatai kiteljesítése érdekében, különösen a francia jogi
képzés beindításáért. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el. Megkapta a Magyar
Felsőoktatásért Emlékplakettet, a Magyar Köztársasági Érdemkeresztet. Szeged városa Pro
Urbe díjjal, a Szegedi Tudományegyetem pedig iskolateremtő munkásságáért Klebelsberg
Kúnó díjjal jutalmazta.
Besenyei professzor majd félévszázados oktatói, kutatói, valamint szakmai és közéleti
tevékenysége megsüvegelendő. Meg is tette ezt az egyetem Szenátusa, amikor a Kari Tanács előterjesztése nyomán egyhangú szavazással feljogosította, hogy a törvényi kötelező
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nyugalomba vonulás után a „Professor Emeritus” cím birtokosaként folytassa aktív oktatói
munkáját, amelyre valamennyien számítunk és igényeljük. Ehhez kívánok a kar valamennyi
oktatója és nem oktató dolgozója nevében erőt, egészséget és sok sikert.
Szeged, 2007 júniusa
Dr. Szabó Imre
a Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karának dékánja
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TANULMÁNYOK DR. BÉRCZI IMRE EGYETEMI TANÁR SZÜLETÉSÉNEK
70. ÉVFORDULÓJÁRA
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica. Tom. LVIII. Fasc. 1-41.
Kiadja a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának tudományos
bizottsága
Old: 5-6

ELŐSZÓ
A több mint négy évtizedes hagyomány tovább folytatódik. Ezúton Prof. dr. habil. Bérczi
Imrétől búcsúzik az a kar, amelynek majd félévszázadon át volt a tagja és meghatározó
egyénisége. Úgy gondolom, a búcsúzás nem az alkalomhoz illő kifejezés, mert nem kívánunk Bérczi professzortól búcsúzni és merjük remélni, hogy ő sem kíván tőlünk elszakadni
és elköszönni. Csupán ünnepélyessé kívánjuk tenni az alkalmat, azt az alkalmat, hogy
elérkezett életének hetvenedik évéhez. Ebből az alkalomból a jelen kötettel tisztelegnek a
pályatársak, a barátok, a közvetlen és tágabb körben vett kollégák, mindazok, akik valaha
is ismerték, vele együtt dolgoztak.
Bérczi Imre 1930. március 31-én született Szegeden. Tanulmányait is városunkban
végezte és 1952-ben fejezte be az egyetemet. Az akkori, ma már nehezen érthető szabályozás miatt csak 1957-ben avatták doktorrá.
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Jogi Tanszékén volt rövid ideig tanársegéd, majd visszatért szülővárosába és alma materébe, azóta megszakítás nélkül a Kar tagja.
Oktatói pályáját 1959-ben kezdte, mint óraadó, majd 1961-től egyetemi adjunktus,
1976-tól egyetemi docens és 1995-től egyetemi tanár.
Oktató és ennek megfelelően tudományos tevékenysége igen széleskörű, kiterjed a
polgári jog szinte minden területére, de nagy szakértelemmel és ügybuzgalommal foglalkozott a polgári jog hagyományos területétől kissé távolabb eső, ugyanakkor igen jelentős
területével: a szellemi alkotások jogával és a nemzetközi magánjoggal.
Tudományos tevékenysége döntően a szellemi alkotások területére esik. Elsők között
volt, aki monografikusan feldolgozta az akkor igen jelentős gazdasági értéket is képviselő
újítói jogot, de ugyanilyen szakértelemmel foglalkozott a szellemi alkotások jogának másik
nagy területével, a szerzői joggal is. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a körülmény,
hogy jelenleg is tagja a szerzői jogi szakértői testületnek, amely a szakma legkiválóbbjait
gyűjti egybe és szakmailag komoly kérdésekben adnak szakvéleményt.
Oktatói munkáját is ugyanolyan széles területen végzi, mint tudományos tevékenységét.
Külön kiemelendő, hogy kidolgozója volt az Iparjogvédelem főkollégiumnak, amelynek
azóta is gondozója.
Nagyon egysíkú lenne a kép, ha dr. Bérczi Imrét csak, mint a tudós professzort mutatnánk be. Bérczi professzor közéleti tevékenysége a maga nemében ugyanolyan jelentős,
mint tudományos vagy oktató tevékenysége.
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Nincs illetve nem volt a karon olyan tisztség, amit ne töltött volna be. Volt tanszékcsoport-vezető, dékán helyettes, dékán, szakszervezeti vezető, egyetemi és kari tanácstag,
valamint megszámlálhatatlan bizottság elnöke és tagja. Ezen a területen is kimagasló
munkát végzett és a pályatárs hitelességével állíthatom, hogy egyedülállóan tudta feladatait maradéktalanul megoldani és kivétel nélkül mindenki szerette, tisztelte és becsülte.
Mindig megtalálta mindenkivel azt a hangnemet és közlési módot, amellyel – hivatalából
fakadóan – kellemetlen körülményt kellett közölnie.
Tiszteltük és tiszteljük széles körű műveltségét, pontosságát és azt a szervező képességét, amit nagyon kevesen tudtak csak megközelíteni. Mindenről tudott és mindenről tudott
hallgatni. Egyszóval, tökéletes közéleti ember volt.
A hallgatók szerették és szeretik halk, nyugodt stílusáért, mindig megértő egyéniségéért. E kötet szerzői, akik közül többen több évtizeden keresztül közvetlen munkatársaid
voltunk, tiszta szívből kívánjuk, hogy ez az alkalom csak egy legyen az Ünnepi alkalmak
közül, és még nagyon sokszor legyen lehetőségünk kifejezni jókívánságainkat.
Őszintén kívánjuk, hogy továbbra is jó egészségben – ha megváltozott státusban is –
legyél közöttünk, tudd végezni azt a munkát, amit eddig végeztél és élvezd családod és a
hallgatók őszinte megbecsülését.
Jó egészséget, hosszú, boldog életet és további sok sikert kíván e kötet szerzői nevében is
Szegeden, 2000. március 31-én
Dr. Besenyei Lajos
egyetemi tanár
a Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karának dékánja
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EMLÉKKÖNYV DR. KEMENES BÉLA EGYETEMI TANÁR 65.
SZÜLETÉSNAPJÁRA
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Poltica
Tom. XLIII. Fasc. 1-4.
Kiadja a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának
tudományos bizottsága
Old: 5-6

ELŐSZÓ
A József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara a tizenegyedik Emlékkönyvet jelenteti meg. E kötetben a kar tagjai, az ünnepelt kollégái, barátai és tisztelői
azokat a tanulmányokat teszik közzé, amelyeket dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65.
születésnapja alkalmából készítettek. A nagyrabecsülést kifejező megnyilvánulás összefügg
azzal is, hogy a jubiláns több mint négy évtizede végez karunkon oktató-nevelő munkát.
Dr. Kemenes Béla 1928. április 9-én, Eleken született. Iskolai tanulmányait Eleken,
Szolnokon és Szegeden végezte, majd a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára iratkozott be, ahol 1951-ben a jog- és államtudományok „Sub laurea Almae
Matris” doktorává avatták.
Az oktató munkába már hallgató korában bekapcsolódott, 1949 áprilisától gyakornoki,
majd tanársegédi munkakörben. Ezt követően 1956. július 16-tól áthelyezéssel az MTA
Állam- és Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa lett; ekkor kapcsolódott be
a Polgári Törvénykönyv kodifikációs bizottságának munkájába, mint a bizottság titkára.
1958 szeptemberétől karunk Polgári Jogi Tanszékén docens félállásban, majd 1960
szeptemberétől főállású oktató ezen a tanszéken, amelynek 1961 februárjától – később,
mint a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék – vezetője felmentéséig, 1992. november
9-ig. 1979. július 1-től egyetemi tanárnak nevezték ki.
Dr. Kemenes Béla tudományos-kutató tevékenysége a polgári jog széles körére terjed
ki, amelynek a számszerű bizonyítéka a jelen kötethez csatolt irodalomjegyzék. Publikációi
között több könyv, illetőleg terjedelmes könyvrészlet, egyetemi jegyzet, Ptk.-kommentár,
valamint gyűjteményes munka (Jogi Enciklopédia) szerepel, amelynek megírásában, szerkesztésében, illetve lektorálásában vett részt, ami jelzi az ünnepelt termékeny munkásságát.
Kezdetben elsősorban a Polgári Törvénykönyvvel összefüggő kodifikációs kérdésekkel, később a szerződési rendszer elvi és gyakorlati problémájával foglalkozott. Kutatásai
eredményeként „A polgári jogi felelősség érvényesítése a népgazdaságban” címmel készített tanulmányt társszerzők közreműködésével. Jelentősebb másik kutatási területe a
fogyasztói érdekvédelem polgári jogi kérdésköréhez kapcsolódik. E témakörben országos
vizsgálatot végzett hat minisztérium megbízása alapján, s e témakörből készült kandidátusi
disszertációját 1973-ban védte meg.
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Az utóbbi időszakban a szerződési jog időszerű kérdéseivel foglalkozik, jelenleg is
tagja a Polgári Törvénykönyv korszerűsítésével foglalkozó minisztériumi kodifikációs
bizottságnak.
Számos külföldi tanulmányúton vett részt és tartott előadást a civilisztika tárgyköréből.
Tagja az MTA Tudományos Minősítő Bizottság Jogi Szakbizottságának; opponensként,
valamint bíráló bizottsági tagként közreműködött a tudományos minősítési eljárásban.
Dr. Kemenes Béla egyetemi és külső közéleti tevékenysége is jelentős: karunkon az
1963-1964. tanévben dékán helyettes, 1964-1967 között dékán, 1968-1970 és 1983-1987
között rektor helyettes.
A Magyar Jogász Szövetség megyei szervezetének 18 évig volt elnöke, az országos
választmány tagja. A Szerzői Jogi Szakértő Testületnek, az Országos Jogi Szakvizsga
Bizottságnak, a Magyar Gazdasági Kamara Választott Bíróságának tagja, de ezen kívül számos megyei szervezetnek volt tisztségviselője. Valamennyi megbízatását a szó
igazi értelmében vett tisztségviselőként látta el: bármely területen dolgozott, mindenhol
megbecsülést és tiszteletet szerzett. Tevékenységéért számos kormány, miniszteri és más
kitüntetésben részesült. 1993-ban a Szent-Györgyi Albert Díjat kapta meg iskolateremtő
oktató-nevelő és tudományos munkája elismeréseként.
Minden funkcióját teljes odaadással látta el, de ezek közül is megkülönböztetett figyelmet
fordított a hallgatók képzésére. Felismerte, hogy szakterületén csak akkor tud eredményes
kutató munkát végezni, ha lépést tart nemcsak a saját szakterületének irodalmával, hanem
annak más tudományterülethez tartozó vonatkozásaival is.
Több évtizedes tudományos, oktató és nevelő munkájával maradandót alkotott mindhárom területen. Önmagával és munkatársaival szemben megnyilvánult a következetes
igényesség, szorgalom és alaposság.
E sorok írója és mások számára Kemenes Béla professzor különösen sokat jelentett:
a nagyszerű tanárt, a segítőkész tudományos vezetőt és a megértő, idősebb barátot. Azt
az embert, aki munkából és emberségből példát mutatott, aki kijelölte az utat, amelyen
haladni kell.
Dr. Kemenes Béla egyetemi tanár tudását, munkásságát tisztelik és becsülik jelen kötet
szerzői, akik örömmel működtek közre e tanulmánykötet kiadásában. Bízunk és reméljük,
hogy e születésnap csupán határkő közös munkánkban, tevékenysége, ha más formában
is, de ugyanilyen tartalommal tovább folytatódik.
Szeged, 1993. február hó.
Dr Bérczi Imre
dékán
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EMLÉKKÖNYV DR. SZILBEREKY JENŐ EGYETEMI TANÁR OKTATÓI
MŰKÖDÉSÉNEK 30. ÉS SZÜLETÉSÉNEK 70. ÉVFORDULÓJÁRA
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica.
Tom. XXXVII. Fasc. 1-22.
Kiadja a Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara
Old: 5-6

ELŐSZÓ
Az Acta Juridica et Politica XXXVII. kötete azokat az ünnepi tanulmányokat tartalmazza,
amelyeket a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tagjai, az
ünnepelt kollégái, tanítványai készítettek Dr. Szilbereky Jenő egyetemi tanárnak, az államés jogtudományok doktorának hetvenedik születésnapja alkalmából. A nagyrabecsülést és
megtiszteltetést kifejező megnyilvánulás összefügg azzal is, hogy nevezett közel három
évtizede végez oktató-nevelő munkát Karunkon.
Dr. Szilbereky Jenő 1917. július 7-én született Lúgoson (Dél-Erdélyben). Középiskoláit
Szegeden végezte, 1935-ben tett érettségi vizsgát. 1939-ben fejezte be jogi tanulmányait
a Szegedi Egyetemen, kitűnő eredménnyel, s még ugyanebben az évben doktorrá avatták.
1940-ben lett joggyakornok a Tiszafüredi Járásbíróságon, majd Szegedre került — közben
katona is volt — s előbb a járásbíróságon, később a Szegedi Ítélőtáblán, illetve a Felső
Bíróságon lett tanácsjegyző. 1947-ben egységes bírói-ügyvédi vizsgát tett; 1948-ban nevezték ki járásbírónak Szegedre. 1950-től az Igazságügyi Minisztériumban dolgozott, mint
főelőadó, 1953-tól a Legfőbb Ügyészségre került, ahol 1954-ben osztályvezető ügyésszé
nevezték ki. 1962-ben az Igazságügyi Minisztérium Bírósági Főosztályának helyettes vezetője s még ez évben az igazságügyi miniszter helyettese lett. 1978-ban az Elnöki Tanács
igazságügyi minisztériumi államtitkárrá nevezte ki. 1980. június 27-én az Országgyűlés
5 évre a Legfelsőbb Bíróság elnökévé választotta, majd 1985. június 28-án újabb ciklusra
megválasztotta.
Dr. Szilbereky Jenő tudományos érdeklődése már egyetemi tanulmányai idején jelentkezett, de különösen a felszabadulás után alakult ki. Az 50-es években több tanulmánya
jelent meg. Tudományos munkásságára rányomta bélyegét az a körülmény, hogy volt bíró,
ügyész, hosszú ideig minisztériumi vezető, s jelenleg a legfelsőbb bírói fórum elnöke.
Több mint 40 éves beosztotti és irányítói munkájában csaknem valamennyi jogterülettel
foglalkozott. Publikációinak száma közel százra tehető, ezek között több könyv, monográfia,
társszerzőségben készült egyetemi jegyzet, valamint hazai és külföldi folyóiratokban megjelent kisebb-nagyobb tanulmány jelzi az ünnepelt termékeny munkásságát. 1960-ban „Az
ügyész a polgári perben” c. értekezéséért megkapta az állam- és jogtudományok kandidátusa
fokozatot, 1973-ban pedig „Társadalmi igény és a polgári eljárásjog” c. értekezésével elnyerte az állam- és jogtudományok doktora fokozatot. 1972-től, nyolc évig ellátta a KGST
állandó Jogi Értekezlete magyar tagozatának elnöki teendőit. E tevékenysége tudományos
érdeklődésében is érezteti hatását. Így például több nyelven, átfogó tanulmánya jelent meg
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a Jogi Értekezlet tízéves munkájáról. Publikációi világosan mutatják – melyet e kötet külön
összeállításban is tartalmaz – , hogy tudományos munkássága széles körű és több irányú,
illetve azt is, hogy az az utolsó négy évtizedben – az erős hivatali munka igénybevétele
ellenére – soha sem szünetelt. Tudományszervező munkában is részt vett. 1973-1979 között
tagja volt a Tudományos Minősítő Bizottság Állam- és Jogtudományi Szakbizottságának.
Számos kandidátusi és doktori értekezés opponense, illetve bírálóbizottsági tagja. 1968.,
illetve 1970-től több mint 12 éven át elnöke volt a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
mellett működő Jogi Kiadói Tanácsnak.
Dr. Szilbereky Jenő 1958-tól adja elő a Polgári eljárásjog című főkollégiumot a József
Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ahol 1963-ban – másodállásban
– egyetemi docensi, 1969-ben egyetemi tanári kinevezést kap. Mint a polgári eljárásjog
oktatója, nevelte a leendő jogásznemzedékeket a jogászi hivatásra. Oktató-nevelő munkájában is jól fel tudta használni sokrétű gyakorlati tapasztalatait. Hallgatói számára imponált
gazdag tárgyi tudása, a gyakorlat alapos ismerete. Kiváló nevelői adottságok birtokosa.
Mindig megértette a fiatalokat, ezért tisztelték és becsülték hallgatói. 1965-től éveken át
a bírói, ügyészi szakvizsga bizottságának tagja, később több éven keresztül elnöke volt.
Dr. Szilbereky Jenő munkásságáért többször részesült kitüntetésben, elismerésben, így
például 1965-ben és 1971-ben is megkapta a Munka Érdemrend arany fokozatát, 1983ban pedig a Szocialista Magyarországért Érdemrendet. 1948 óta tagja az MSZMP-nek,
továbbá alapító tagja a Közalkalmazottak Szakszervezetének. A Legfőbb Ügyészségen
több évig a Szakszervezeti Bizottság titkára volt. 1985 óta tagja a Szakszervezet Központi
Vezetőségének és elnökségének. Ez irányú munkájáért három ízben is a Szakszervezeti
Munkáért kitüntetés arany fokozatával jutalmazták. Több éve tagja továbbá a Magyar
Jogász Szövetség Központi vezetőségének.
Dr. Szilbereky Jenő mindig törekedett jó kapcsolatokat kiépíteni a különböző kari, állami
és társadalmi szervekkel és segítséget nyújtott, illetve nyújt a kari feladatok megoldásában,
valamint nagy gondot fordított és fordít a fiatal oktatók fejlődésére.
Dr. Szilbereky professzor tudását, munkásságát tisztelik és becsülik jelen kötet szerzői
és mindazok, akik ismerik. E tanulmánykötet mindenkori nagyrabecsülésünk és tiszteletünk kifejezése.
Dr. Papp Ignác
egyetemi tanár
a József Attila Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karának
dékánja
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II. Visszaemlékezések

DR. TÓTHNÉ DR. FÁBIÁN ESZTER ANNA
Az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézetének
címzetes egyetemi tanára

Milyen volt a szegedi jogi kar egyetemista éveiben?
Mondhatom semmi nem olyan volt, mint ma. Kezdjük az épülettel.
Még bőven az emeletráépítés előtt vagyunk. Egyemeletes, toronyszobás, meglehetősen
lehasznált állagú épület, a háború előtti állapotában. Kérdéses, hogy felújították-e azelőtt
valamikor? Négy nagyobb tantermet találunk a négy évfolyam részére, mivel a képzés ekkor
még négy éves volt. A tanszékeket a földszinten találjuk, a Dékáni Hivatalt ott, ahol most
is van. Tanulmányi Osztály külön nem volt, feladatait a Dékáni Hivatal 3 előadója intézte,
hiszen a hallgatói létszám a 4 évfolyamon összesen nem lehetett több mint 200-300 fő.
A mi évfolyamunk létszáma az első éven 72 volt, a többi évfolyamon inkább kevesebben
voltak. Mi is folyamatosan fogytunk.
Elég sok volt a lemorzsolódás. Az oktatás ingyenes volt ugyan, azonban többnyire
nem szegediek voltunk, tehát a családtól való külön, önálló ellátás, még úgy is gondot
okozott, hogy viszonylag olcsó volt a menza és a kollégium. Aki nem kapott kollégiumi
elhelyezést és ösztöndíjat, annak nem biztos, hogy bírták a szülei hosszasan a dotálását.
Többen vállaltak alkalmi munkát. A fiúk egy része pl. a vasútnál rakodott.
A viszonylag kisebb létszámú évfolyamokon igencsak mindenki ismerte egymást. Az
előadásokat együtt hallgattuk, a gyakorlatok/szemináriumok kisebb csoportokban zajlottak.
Jellemzően a tanulmányi csoportok személyi összetétele minden tantárgyból mindig állandó
volt a teljes tanulmányi idő alatt. Ezeket a csoportokat szintén a tanulmányi ügyintézők
állították össze úgy, hogy különböző tanulmányi eredményűek legyenek benne. Egyébként,
kötelező volt a jelenlét mind az elméleti órákon, mind a gyakorlatokon. Az elméleti órákon
általában a tanulmányi csoportfelelős hallgatók ellenőrizték a jelenlétet, a gyakorlatokon
pedig többnyire az oktatók. A módszer attól is függött, hogy az oktató milyen megoldást
választott a hallgatók megismerésére. Volt, aki azt kérte, hogy az általa tartott gyakorlati
órán válasszunk egy állandó helyet, mert ő így jobban meg tudja jegyezni a nevünket. Ezt
mi nem tekintettük személyes szabadságunk korlátozásának, csupán célszerű megoldásnak.
Nemcsak mi ismertük egymást, hanem az oktatók is minket. Nem véletlen, hogy az oktató
kifejezést használom, ugyanis nem volt szokás tanár úrnak vagy tanárnőnek nevezni az
oktatókat a jogi karon akkor, hanem a beosztása szerint kellett szólítani. Tanársegéd úr,
tanársegéd nő (utóbbi 1 volt, a Jogtörténeti Tanszéken, Szegvári Katalin személyében,
aki rövidesen az ELTE ÁJTK-ra került), adjunktus úr, (szintén csak 1 volt, az Államigazgatási Tanszéken, Horváth Zsikó László személyében). Docensek voltak ugyan, de nem
érzékeltük a különbséget a professzorokhoz viszonyítva, mert vagy tanszékvezetők voltak,
vagy külsős oktatók, különböző munkajogi státuszban, őket is a professzor megszólítás
illette. Jelzem a tanszékek elnevezése is más volt és természetesen a tantárgyaké is. Nagy
általánosságban akkor mindenki számára az elvtárs megszólítás volt szokásban, de az
egyetemen, legalább is a szegedi jogi karon, az úr kitétel volt használatos. A tanársegédnő
pedig elég fiatal volt ahhoz, hogy csupán tanársegédnőnek szólítsuk. A tanár megszólítást
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a professzorok sem kedvelték mondván, hogy nem tanári képesítésük van, hanem a jogi
ismereteket sajátították el olyan fokon, hogy egyetemi szinten taníthatják azt. Más karokon,
más egyetemeken másként lehetett, de itt így volt sokáig kb. a 1970-es évek végéig. Azután
terjedt el a tanár úr, tanárnő megszólítás. Ehhez hozzájárulhatott az is, hogy a ’80-as évek
elején új kolléganő került az akkor már létező Tanulmányi Osztályra, aki minden oktatót
tanár úr, tanárnő megszólítással tisztelt meg, ha a hallgatók előtt beszélt róluk. Miután ez
elterjedt, a hallgatók csak arra ügyeltek, hogy a professzorokat professzor úrnak szólítsák,
a többiek beosztásának ismerte elenyészett.
Visszatérve az én tanulmányi időmre, nagyon más volt az oktatás mind tananyagban,
óraszámban, mind tanulócsoportokat, oktató-hallgató viszonyt illetően. Ügyeinket egyébként
személyesen intéztük. Szerintem emberközpontúbb és ezzel együtt rugalmasabb is volt. A
Bolognai rendszert hírből sem ismertük. Ez azt is jelentette, hogy egyáltalán nem lehetett
válogatni a tantárgyak között, vagy abban, hogy melyik tárgyból mikor vizsgázik valaki.
Viszont, részben a szakma gyakorlati követelményeinek, részben az oktatási célszerűségnek megfelelően dolgozta ki a szakma, hogy mi a kívánatos, egymásra épülő sorrendje a
tantárgyaknak. Azt be kellett tartani. Nem mondom, hogy hibátlan volt. Pl. első évesen
tanultuk a jogelméletet, azaz a jogfilozófiát, amikor még azt sem tudtuk mi is egyáltalán
a „jog”. Lelkesen igyekeztünk jegyzetelni, majd többen szinte egyszerre tettük le a tollat,
mire Antalffy György professzor úr megkérdezte: „Nem értik?” Mondtuk egyszerre, hogy
„nem” ő megcsóválta a fejét, „Majd megértik” mondta, és folytatta az előadást. Mi pedig
csendben vártuk az óra végét.
Tehát a tantervnek megfelelően kellett teljesíteni a vizsgákat. Évközben zárthelyi dolgozatokat ugyan írtunk, de a vizsgáztatás mindig szóbeli volt. A vizsganapjainkat sem mi
osztottuk be, hanem a tanulmányi ügyintézők. A megfelelő keretek között ügyeltek arra,
hogy legyen elég napunk a felkészülésre. Tanulmányi csoportonként és névsor szerinti
sorrendben, nagyjából mindig ugyanazok a hallgatók vizsgáztak egy napon. Orvosi igazolással lehetett halasztani. Ez a megoldás szigorúnak tűnhet, de így mindenki igyekezett
jól felhasználni a rendelkezésére álló időt. Ha jól emlékszem, csak egy rendes uv. volt.
A második már rendkívüli, engedélyhez kötött, ha egyáltalán adott a dékán úr, az érintett
hallgatónak ilyen lehetőséget. Szerintem a lemorzsolódáshoz hozzájárulhatott az a körülmény is, hogy ha valaki egy tantárgyból nem tudta teljesíteni a vizsgakövetelményeket,
meg kellett ismételnie az évet, ha a II. félévet, akkor is éves volt a kiesés. Évismétlésnél
minden tárgyból újra kellett órára járni, és vizsgázni. Esetleg a más tantárgyból szerzett
korábbi „jelest” és „jót” el lehetett fogadni vizsga nélkül. Sajnos nem találtam meg az
akkori kari vizsgaszabályzatot. Szerencsére nem volt vele dolgom. Szerintem nagyon
eltérne a maitól. Volt olyan évfolyamtársam, akinek csak az egyik jogtörténet vizsgája
nem sikerült, mégis egy évvel utánunk végzett. Az ő esetét érdekességként jegyeztük meg,
mert azzal mentegetőzött, hogy román az anyanyelve, ezért nehezen fejezi ki magát. Bónis
György professzor úr megszólalt, rendben, akkor mondja románul. A professzor ugyanis
a kolozsvári egyetem tanára volt a 1940-es években, több nyelven beszélt, többek között
románul is. Sajnos a hallgatónak így sem ment a válasz. (Később komolyan vette a tanulást
és kiváló gyakorlati szakember lett.)
A tananyaggal kapcsolatban úgy vélem, hogy az egy sűrítmény volt, hiszen négy tanévbe
kellett beleférnie. Megjegyzem, a társadalmi viszonyok szabályozása is egyszerűbb volt,
dacára a leírhatatlan politikai, társadalmi átalakulásoknak. A jogalkotás, amely területen
stabil szabályokat akart teremteni, lényegében a jól bevált régi jogintézményeket alakította az új viszonyokhoz (l. pl. szövetkezet). Egyébként oktatóinknak az volt a véleménye
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általában, hogy az elvi alapok a legfontosabbak, és azok a konkrét szabályok, amelyek
ezeket valóban kifejezik, rögzítik. Ahogy Kovács István professzor úr mondta, ”a konstans elemek a fontosak”. Azokra a csomópontokra volt figyelemmel az oktatás, amelyek
alapján el lehetett igazodni később a részletszabályokban, vagyis a jogászi gondolkodás
kialakítására fektették a hangsúlyt. Itt jegyezném meg, hogy ezekről az időkről részben
a Dr. Hegedűs Andrea egyetemi docensnő által készített interjúban is említést tettem.1
Természetesen a tárgy jellegétől is függ, hogy mit kellett megtanulni. A büntetőjog
különös részben pl. minden betűnek és írásjelnek jelentősége van. Amikor ezt a részt tanultuk, gyakran mondtam, hogy legalább versbe szedhette volna valaki. Szó szerint kellett
megtanulni néhány tényállás kivételével az egész különös részt. Amennyire kedveltem az
un. általános részt ebből a tantárgyból, úgy ment el a kedvem a különös rész tanulása során.
Ma már kevesen emlékeznek rá, hogy volt egy, a különböző karoktól független, Marxizmus-Leninizmus Tanszéki Csoport, amely az egységes ideológiai oktatás céljából, kezdetben
a Budapesti Tudományegyetem Marxizmus-Leninizmus Központi Tanszéke irányítása alá
tartozott. Ez a tanszék az egész ország felsőoktatásában felügyelte e tantárgyak oktatását.
Majd 1952-ben, helyben, önálló tanszék jött létre, filozófiai, politikai-gazdaságtani, és
később a tudományos szocializmus nevű szakcsoportokkal, majd tanszékekkel.2
A jogászok részére pl. 4 tanéven keresztül, heti 2 elméleti és 2 gyakorlati óra volt ezekből
a tárgyakból. Az első 2 tanévben, marxizmus-leninizmus alapjai címen, világnézeti eszmerendszerek, de leginkább a nemzetközi és magyar munkásmozgalom történetének oktatása
folyt. Eseménytörténet, nevekkel, dátumokkal, egyéb számokkal – amiket önmagában
sem kedvel a diák. Majd a politikai gazdaságtan következett. Ez inkább közgazdaságtani
ismereteket tartalmazott az adott társadalmi berendezkedésnek megfelelően; számos kérdőjelet hagyva maga után. Az 1956/57. tanév első felében még beindult az un. dialektikus
és történelmi materializmus c. tárgy oktatása is.
3 tanéven keresztül ugyancsak heti 2 órában kötelező orosz nyelvoktatás folyt. Aminek
a végén, kvázi kis nyelvvizsgát tettünk. (Mindezt megelőzte már 4 év orosz nyelvoktatás
a gimnáziumban. A 60-as években, aki kérte, annak elismerték nyelvvizsgaként tanulmányait.) Heti 6 óránk, plusz a felkészülés, olyasmire ment el, aminek nem igazán láttuk az
értelmét, kivéve az objektívebb közgazdasági ismereteket. A munkások sorsát természetesen
nem szociológiai alapon vizsgáltuk, mert az „burzsoá áltudománynak” számított. Az orosz
helyett vagy mellett, szívesen tanultunk volna más nyelvet, próbálkoztunk is vele, de az
már nem igazán fért bele az időbe.
Ekkor, és még hosszú évekig, volt honvédelmi oktatás is az egyetemisták részére, akkoriban heti 3 órában, melyet a Katonai Tanszék tisztjei tartottak. A mi évfolyamunkon a női
hallgatók már nem kaptak honvédelmi kiképzést. A fiúknak még volt kötelező bevonulás
is nyáron, ha jól emlékszem egyszer egy hónapra a tanulmányi idő alatt. Ezt a tantárgyat,
elméleti jellegű oktatásként, később ismét bevezették, női és férfihallgatók számára egyaránt.
Itt említeném meg, hogy akkor is volt kiemelt ösztöndíj. Ma talán érdekes, hogy a jogi
karra összesen egy ilyen lehetőség jutott. Ez volt a „Népköztársasági Ösztöndíj”. Általában
harmad- vagy negyedéves hallgató kapta.

1
2

DIALÓGUS a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának alumni kiadványa, 2017. 80. p.
L. bővebben: A Szegedi Tudományegyetem Múltja és Jelene 1921-1998. Kiadja Dr. Mészáros Rezső egyetemi
tanár a József Attila Tudományegyetem rektora, Szeged Hungary 1999. 49.,69-70. p. valamint, A József Attila
Tudományegyetem beszámolója, Szeged Hungaria 1968. Kiadja Dr. Márta Ferenc rektor, 1968. 55-57. p.
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Ebben az időben rendszeresen nyilvántartották a hallgatók származását a következő
kategóriák szerint: munkás/M, dolgozó paraszt/P, értelmiség/É, alkalmazott/Alk. egyéb/E,
osztályellenség/X. Mint látszik, ez egy súlyozott sorrend volt. Az egyéni paraszt/földműves
származás sem volt már jó „a szocializmus építése szempontjából” az állandóan hangoztatott
munkás paraszt szövetség ellenére, de az értelmiségi származású csaknem egyértelműen
megbízhatatlannak számított. Az egyéb/E még inkább, az X származásúakat pedig eltávolították még az olyan szakokról is ahová ennyire nem akartak jelentkezni a hallgatók,
mint akkoriban a jogra. Az évfolyamok származási összetételéről statisztikák készültek,
úgyszintén a diákkörökről is. Az egyetemek nyilván nem saját ötletük alapján készítették
ezeket. A párt (MDP) meghatározó szerepet töltött be nemcsak az állami élet területén,
hanem minden intézményben, így az egyetemeken is, a karokon is. A III. év második
felében kaptunk egy kimutatást a Dékáni Hivataltól. Eszerint a Polgári Jogi Tudományos
Diákkörben van egy egyéb/E származású hallgató. Nem tudtuk, hogy ki az. A diákköri
patronáló tanárunk utána nézett a problémának, és kiderült, hogy én vagyok. Azt tudtam,
hogy engem a felvételkor értelmiségi/É származásúnak soroltak be, bár nem értettem, hogy
miért, mert édesanyám mindig háztartásbeli volt, édesapám kisiparos volt, aki a háború alatt,
katonai szolgálatban – honvédként – vesztette életét, mostoha apám pedig un. kisbirtokos
(8 hold föld tanyával, még nem kulák, de ő üzemeltette a Hangyaszövetkezet közelben
lévő, tanyai vegyesboltját is.). Úgy tudtam, ő paraszt minősítésűként végezte el a Dolgozók
Tanítóképzőjét Gyularemetén, mire az én egyetemi felvételemre sor került, és tanító volt.
(Közben végezte az ELTE-n a történelem szakot és általános iskolai tanár lett.) Valószínű
ezért minősítettek engem értelmiségi származásúnak. Volt egy komoly nézeteltérésem a
karon valakivel, akinek módjában állt volna átminősíttetni. Nem tudom, hogy ő töröltette-e
le az É-ről a vesszőt. Kénytelen voltam egy terjedelmes önéletrajz keretében részletezni,
hogy mikor, milyen környezetben nevelkedtem, kik voltak a nagyszüleim stb. Kérelmeztem
az átminősítést. Végül is paraszti származásúnak minősítettek. Másképpen kétséges, hogy
megkaphattam volna-e negyedévben a kar akkori, egyetlen Népköztársasági Ösztöndíját.
Ez az eset is eléggé jellemzi azokat az időket.
1963-tól már csak azt kellett számon tartani, hogy fizikai dolgozó-e valakinek a szülője. Ezt megelőző időkben az is előfordult, hogy a szülők, főleg az apák – ha meg tudták
oldani – fizikai dolgozókként helyezkedtek el, hogy gyermekük megfelelő származású
legyen a felvételnél.
Az oktatók/hallgatók közötti kapcsolat
Ez általában közvetlen és barátságos volt, bár többségünk – a tisztelet miatt – nemigen
mert volna csak úgy beszélgetést kezdeményezni egy professzorral. Ezt a magatartást
hoztuk magunkkal. Az oktatók viselkedésének jellemzésére megemlítem Schultheisz Emil
professzor úr példáját. A női hallgatók nem tudták az utcán megelőzni a köszönésben, de
másoknál is hasonló volt a helyzet, ha nem is ennyire egyértelműen. Legfeljebb egyszerre
köszöntünk egymásnak. Köszöntés persze illendő volt akkor is, amikor az óra kezdődött. Az
oktató bejött, mi felálltunk, ő pedig annyit mondott „foglaljanak helyet”. Ebben szerintem
semmi poroszos nincs. Kultúra kérdése. A tömeges jelenlét nem ment fel a „viselkedés”
alól. Ha valamit nem értettünk, akkor azt általában a gyakorlati órán kérdeztük meg. A
gyakorlatok jelentős részét is a professzorok tartották, mivel csekély létszámú volt az as�szisztencia. A Római Jogi Tanszéket ekkor Halász Aladár professzor úr vezette 1956. aug.
31-ig. Engem az első zh. után megfenyegetett „Fábián, ha így folytatja meg fog bukni”.
Igen restelltem a dolgot, mivel szerettem a tárgyat, már csak azért is, mert a gimnáziumi
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tanulmányaim alatt a latin órákon is ezek az ismeretek keltették fel az érdeklődésem,
csak ezúttal elkönnyelműsködtem a dolgot. Amint a vizsgaeredmények mutatják, nem
folytattam úgy.
Az sem volt ritka, hogy az oktatókat más is érdekelte, nemcsak az, hogy mit tudunk
a tananyagból. Antalffy György professzor úr egyszer megkérdezte tőlem: ”Magának mi
az anyanyelve?” Mondtam, hogy magyar, ”Nem is tud szlovákul?” Sajnos nem, válaszoltam. Számára furcsa volt a kiejtésem, azért kérdezte. Elismerem az én anyanyelvem nem
egyszerűen magyar, hanem békési. 18 éves koromig ott éltem. Ott pedig egy mélyen beívódott „í”-ző nyelvjárás dívott, megspékelve kemény diftongussal zárt e hangokkal. Egy
1467. évi oklevélen, a városi pecséten – a település neveként, felírat formájában – még
azt látjuk: „NEMES BIKIS VÁROS PETSETI”. Nem „íztem” ugyan, de diftongusom az
volt. Valamennyi a mai napig érezhető a beszédemen ebből.
A hallgatók közötti viszony jellemzése
Ami a hallgatók közötti viszonyt illeti, meghatározó körülménynek tekinthető, hogy
viszonylag kevesen voltunk. Megjegyzem, közülünk is csak 13 személy jelentkezett eleve,
egyáltalán jogásznak. (Többek között én sem. L.: Dialógus 2017.) Nem volt népszerű akkor
ez a szakma. Más szakokról átirányított volt a többség. A tervgazdálkodás a felsőoktatásban
is nyomot hagyott még évekig. Mint említettem folyamatosan fogytunk. 46 hallgató kapott
együtt, ebből az évfolyamból diplomát.
A közösség alakítása szempontjából fontosnak találom, hogy állandó tanulócsoportok
voltak. Amit nem nagyon kedveltem, az oktatók szorgalmazták a tanulópárban való tanulást, mondván, hogy eredményesebbek leszünk. Ezt úgy képzelték el, hogy kikérdezzük
egymást, megbeszéljük az anyagot. Szerencsére a tanulópárom is belátta, hogy nem fér
bele az időnkbe a tananyag egymásnak való kölcsönös felmondása. Így mind a ketten
egyénileg tanultunk. A többiek sem akarták egymást zavarni, bár mindenkinek volt tanulópárja. Hamar bebizonyosodott, hogy ez a módszer nem funkcionál. Amúgy pedig ha
valaki valamit nem értett, azzal beszélte meg, aki éppen közelében volt és ráért. Ettől senki
nem zárkózott el a mi csoportunkban. Igyekeztünk tanulni, mivel az eredménytől függött
az ösztöndíj nagysága, különböző kedvezmények. Az egész struktúra hozzájárult ahhoz,
hogy ismertük egymást, és jó barátságok alakulhattak ki. Időnként – mai szóhasználattal
élve – csoport-bulik voltak, ahová egy-egy oktatót is meghívtunk, akik szívesen jöttek. Egy
tanévben általában egy alkalommal volt ilyen jellegű rendezvény. Tanulmányi kirándulás
is volt, de igen ritkán. Ezek emlékezetesek maradtak számunkra.
Mi kollégisták, lelkesen jártunk a Diákklubba, amely a Dugonics tér 12. sz. alatti házban
volt. Mind a három önálló felsőoktatási intézmény hallgatói járhattak ide. Benn lakott a
ház gondnoka is a családjával, aki ügyelt a rendre, zárta az épületet. Nagy „bulikra” ne
gondoljunk, büfé sem volt. Beszélgettünk mindenről, ami érintett, vagy érdekelt bennünket.
Néha asztali társasjátékot találtunk ki magunknak, mert ilyesmi sem volt, ha csak valaki
nem hozott magával otthonról. TV, rádió, vagy telefon szintén nem zavart bennünket, mert
ugyancsak nem volt. A telefon akkor és még sokáig, szinte elérhetetlen volt a lakosság
számára. A különféle híreket egymástól hallottuk meg. Mivel az ország legkülönbözőbb
részeiből származtunk, a szülőkkel is csak levelezhettünk. A többségnek nem volt pénze
rendszeresen hazautazni, így a hétvégéket is Szegeden töltöttük, de itt igyekeztünk megtalálni a szórakozási lehetőségeket.
Az, hogy kollégisták voltunk, zömmel jellemző volt mind a 4 évfolyamra. Albérlők
csak elvétve akadtak köztünk, akárcsak szegedi lakosok. Igaz, a kollégiumok elég zsúfoltak
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voltak. Emeletes ágyakkal oldották meg a férőhelyeket. Mi például – elsős korunkban –
tizenhárman laktunk egy szobában. 5 db. emeletes ágy volt és 3 szimpla. Középen 2 sor
hosszú asztal, amiben mindenkinek volt egy-egy fiókja. Szekrények a folyosón. Egy tágasabb
fél szekrény jutott csupán mindenkinek. Ez zárható volt, a szokványos szekrénykulccsal,
de nem emlékszem rá, hogy valami elveszett volna a közelünkben.
Ilyen helyzetben szükség volt az alkalmazkodásra, figyelmességre. Másképpen nem
tudtunk volna tanulni, aludni. Tanulószoba ekkor még nem volt. Kellett a hely a hallgatók
elhelyezésére. Összetartó társaság voltunk. Tőlünk azt sem tudták meg, hogy ki tépkedte le
(szó szerint) a falról az akkor szokásos dekorációt, a „nagyemberek” képeit. Szerencsére a
maradék képkeret sem árulkodott, mert a kollégiumnak arra nem futotta. Azért nem minden
szobában volt ilyen szerencsés összetételű a társaság.
Egyébként a kollégiumok rendtartása elég szigorú volt. Este 10 óra után még ugyan be
lehetett menni, de már kapupénzt kellett fizetni a gondnoki lakásban családjával benn lakó
gondnoknak, aki nappal, reggel 6 órától a portaszolgálatot is ellátta. Éjfél utáni érkezésnél
pedig egy fegyelmi eljárás is kilátásban volt a késlekedőkkel szemben. A kollégiumok
nemek szerint is elkülönültek.
Ekkor élte virágkorát az un. társadalmi bíráskodás. A kollégiumi fegyelmi tárgyalásra
összehívták a kollégium közösségét, és mindenki tehetett fel kérdéseket a megfegyelmezendő személynek, majd megszavazták a büntetést, vagy a felmentést.
Természetesen bálak is voltak. Ezek még nem nyitótánccal kezdődtek, hanem egy rövidebb szerepléssel. Kisebb humoros jeleneteket adtak elő hallgatók és a fiatalabb oktatók.
Ezzel hangolták rá a társaságot a kötetlenebb szórakozásra. Azt, hogy hogyan oldotta meg
a kar a bálak költségeit, terembérletet, zenekar kifizetését, stb. nem tudom. Akkoriban a
költségek viselésén sokat segítettek a tiszteletjegyek. Ez akkor nem azt jelentette, hogy
nem kell érte fizetni, sőt. Először a legmagasabb rangú oktatónak vitték el a jegyeket a
rendező hallgatók. Lehetőleg a rektor urat keresték fel elsőnek, aki rendszerint a legmagasabb adományt adta. Ezt követően a dékán úr, majd a tanszékvezetők következtek és így,
beosztási rangsorban. Volt egy névsoros ív, amin mindenki aláírta, nyugtázta az adományát. Természetesen tiszteletjegyet kaptak a magasabb beosztású gyakorló jogászok, bírák,
ügyvédek is, ilyen formán. (Valamikor a jogászbál a hallgatók és gyakorló jogászok közös
bálja volt.) A kiindulás után körülbelül mindenki tudta mennyit illik adnia. Az említett
adománygyűjtési módszer sokáig tartotta magát. Még amikor a tanszékre kerültem, akkor
is legalább másfél, két évtizedig így volt. A hallgatói jegy hallgató koromban jelképes
volt. Lassan minden átalakult. A gyakorló jogászok külön rendezték, rendezik báljaikat.
A jegyárak lassan igazodtak más bálak áraihoz, így már az adományok egyre inkább a
jegyárakra korlátozódtak, amit aztán a hallgatóknak is ki kellett, ki kell fizetniük.
A sportélet is igen élénk volt, bár ez nem a hallgatóság öntevékenysége volt elsődlegesen,
hanem a Testnevelési Intézet és a Szegedi Egyetemi Haladás Sport Központé.
A testnevelő tanárok lelkesen szervezték a különböző sportszakosztályokat. Népszerű
volt a kosárlabda, röplabda, pinpong, szebb nevén asztaltenisz. Ezekre a foglalkozásokra
szívesebben jártunk, mint a kötelező órára, de a hiányzást ott is igazolni kellett, tehát
inkább részt vettünk. Első- és másodévben kötelező volt testnevelés órára járni. Ennek
osztályzata „Teljesítette”, „Nem teljesítette” volt, így szerencsére nem számított bele a
tanulmányi átlagba.
Ma már hihetetlen kuriózumként hangzik az is, hogy a jogi kar hallgatói betanulták
és előadták Barta Lajos Szerelem c. darabját az Aulában. A rendező nem volt más, mint
Both Ödön, a Jogtörténeti Tanszék tanársegédje, későbbi tanszékvezetője. Ő szervezte és
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fogta össze a próbákat, instruálta a csapatot, mit hogyan mondjon, mit tegyen stb. Nekem a
cselédlány rövidke szerepe jutott, nem véletlen (l. fentebb a beszédemről írottakat), viszont
lelkesen segédkeztem a sminkelésnél, mert középiskolás színjátszóként ellestem, hogyan
kell színpadra sminkelni, fiatal arcból időset varázsolni.
Természetesen volt ifjúsági szervezet is az egyetemen, illetve a karon. Ez volt a Dolgozó
Ifjúság Szövetsége (DISZ). Ez egyesítette, vagy lépett az 1945. év után alakult, különböző
ifjúsági rétegszervezetek helyébe 1950 nyarán. Nem tudok róla milyen volt az anyagi
ellátottsága az egyetemen. A mi kollégiumi szobánkban nem lakott vezetőségi tag. Tag
voltam ugyan, mint a gimnáziumi diákszövetségben is, de a tagok ebben a szervezetben
akkor már nem nagyon aktivizálódtak. Akkor kezdett kialakulni mind határozottabban az
elégedetlenség azzal, ahogyan képviselte, vagy nem képviselte a felsőoktatás hallgatóinak
érdekeit, gondjait – ez az országosan kiépített – minden társadalmi réteg fiatalját egyesítő
szervezet. Egyre erősebben jelentkezett az igény egy önálló, ifjúsági egyesülés létrehozására. Meg is indult a szervezés folyamata. Nem volt ez titkos, hiszen az egyetemi, városi,
megyei DISZ vezetők is tudtak róla, tárgyalások folytak velük, közöttük, arról, hogyan
kellene megoldani – ekkor még csak – a jobb érdekképviseletet a felsőoktatásban. Arról
szólt a polémia, hogy legyen-e a DISZ-en belül egy elkülönült, új szervezet, amely tagszervezetként működnék, vagy legyen-e egy független, önálló szervezet, amelynek valamennyi
felsőoktatási intézmény hallgatója – mint egy egységes szervezetnek – lehetne a tagja, mert
így érvényesíthetnék eredményesebben elgondolásaikat.
A szegedi egyetemen alakult meg 1956. október 16-án a Magyar Egyetemisták és
Főiskolások Egységes Szövetsége, a MEFESZ. Ennek főszervezői zömmel, joghallgatók
voltak, de széleskörű volt a támogatottsága a többi karon is, illetve mindhárom, egymástól
független, szegedi felsőoktatási intézményben. (Szegedi Tudományegyetem, Szegedi Orvostudományi Egyetem, Szegedi Pedagógusképző Főiskola. Volt még a zenetanárképzés.
Ők, nyilván oktatási tematikájuk miatt teljesen elkülönültek az említett 3 intézménytől.
Legalább is nem emlékszem, hogy a hallgatóikkal találkozgattunk volna.)
A szegedi joghallgatók megjelentek az ország több felsőoktatási intézményénél is
és kezdeményezték a MEFESZ megalakítását. A felsőoktatásban tehát országosan egy
EGYSÉGES ifjúsági SZÖVETSÉG-et kívántak létrehozni. A MEFESZ nem azonos az
1945-ben alakult Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetségével, noha számos
esetben különféle dokumentumok is összekeverik, valószínűleg az azonos rövidítés miatt.
Mindezt azért írom le, mert úgy látszik mára már sokan elfelejtették, hogy mi is rejlett a
rövidítések mögött.
Mint említettem a DISZ munkájával általános volt az elégedetlenség. Amellett pedig
egyes vezetők igen magasra helyezték magukat, nehogy a „tömeg uszályába kerüljenek”
ahogyan ezt akkoriban mondták. A DISZ-től független szervezetnek most már politikai,
vagy annak is minősíthető követelései is voltak és ez megbocsájthatatlan cselekedet lett.
A hallgatói gyűléseknek az oktatók is aktív részesei voltak. A szervező munkát végző
hallgatók is kérték a véleményüket, segítségüket. Így került pl. Perbíró József professzor
úr, a jogi kar dékánhelyettese, az október 20-án tartott hallgatói nagygyűlés elnöki székébe.
Ez az ifjúsági szervezet csak 1957 őszén szűnt meg, úgy, hogy az év első felében,
párhuzamosan kezdtek megalakulni a KISZ szervezetek.3

3

L. pl. Bálint László: A forradalom virradata A szegedi MEFESZ története 1956, B&T, Bába Kiadó Szeged,
2008. 236-254.p. (még számos mű foglalkozik a szegedi ifjúsági mozgalmakkal, és a forradalmi eseményekkel.)
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TDK munka
Tudományos diákköri foglalkozások akkor is voltak, mint már említettem. A professzorok
fontosnak tartották, hogy a hallgatók a tananyag egyes részeiben alaposabban elmélyedjenek. Tapasztalják meg, milyen a kutatómunka, mennyi probléma adódik még azon kívül,
amit a tananyag bemutat. A tanév elején felvették az új tagokat. Legalább 4.00 tanulmányi
átlag kellett hozzá vagy a diákkör profiljának megfelelő tantárgyak jegyeiből „jó” illetve
„jeles” vizsgaeredmény. Majd a tananyag valamelyes megismerése után mindenki választott
magának témát. Rendszerint a tanszékvezető, esetleg az általa kijelölt diákköri patronáló
oktató, aki maga is konzulens volt valamelyik témánál, kijelölte a többi konzulenst egyegy hallgató mellé. A kijelölés annak alapján történt, hogy a tanszék oktatójának mi volt
a kedvenc témája, de a hallgató is fordulhatott segítségért valamelyik, általa választott
oktatóhoz. A tehetséggondozásra tulajdonképpen ez a lehetőség volt alkalmas akkor. Más
szervezett módszer nem volt. Elsős koromban a jogtörténeti diákkör tagja voltam, itt a
felvétel természetesen még nem vizsga alapján történt. II. éves koromtól egyre jobban
érdekelt a polgári jog. Majd itt lettem tag, később diákköri titkár. Amikor mi voltunk III.
éves hallgatók, Pólay Elemér professzor úr volt a Polgári Jogi Tanszék vezetője. Szerettük
lényegre törő előadásait. (1956. szept. elsejétől 1984/85. tanév befejezéséig, Pólay professzor úr már a Római Jogi Tanszéket vezette.4 )
Akkoriban még csak III. évfolyamtól lehetett a polgári jogi diákkörbe belépni. Még
nem volt elődiákkör mint később. Itt a foglalkozás, kb. háromhetenkénti ülések kertében
folyt, amit a professzor vezetett, bár ezt a feladatot gyakran átadta Kemenes Béla tanársegéd úrnak. Az ülésre valamelyik diákkörös elkészített egy kb. 15-20 oldalas tanulmányt a
választott témájából, amit előadott, a többiek hozzászóltak. Kívánalom volt, hogy lehetőleg
mindegyik tag olvassa el az írásos anyagot. Végül a professzor, vagy a konzulens összefoglalta és értékelte az elhangzottakat. Mind ez igen jó előkészítő volt a diplomamunkákhoz.
A legjobban sikerült dolgozatokból válogatták ki az Országos Tudományos Diákköri
Konferenciára küldendő írásokat. Szomorú, de tény, hogy a dolgozatok tartalmaztak un.
„vörös sarkot” bármi volt a konzulens vagy a szerző véleménye. Magyarul, kellett egy
ideológiai alapozás, akárcsak egy mondatban is. A szakmai részben fejtette ki véleményét
a szerző. Az opponensekből kerültek ki általában a konferencián előadott más karok dolgozatainak bírálói, de ez – emlékezetem szerint – akkor még nem volt általános és feltétlenül
kötelező. Inkább a társ karok oktatóinak véleményétől tartottunk. Tudtuk, hogy pl. az
1956 tavaszán, Szegeden rendezett OTDK-ra a budapesti kar részéről Nizsalovszky Endre
professzor úr fog jönni, akinek a szakmai hírneve a legjelentősebbek között volt. Ráadásul
elismert munkásságot fejtett ki éppen a gazdasági szervezetek szerződései lényegét illetően
is, amivel én is foglalkoztam a dolgozatomban. (A családi jog területén szintén megkerülhetetlen a professzor úr munkássága, akár egyet ért vele valaki akár nem.) A konzulensem
azzal biztatott, hogy egy professzor nem fog egyenlőtlen harcot vívni egy hallgatóval. Ez
nem volna fair és nem is tesz ilyet. Ennek ellenére én nem nagyon nyugodtam meg, csak
amikor lezajlottak az események.
A lényeges elem a TDK-ban a hallgatók önálló tevékenysége volt. A diákköri titkár
végezte a hallgatók között a szervezéssel járó feladatokat. A tanszék nyújtotta a szakmai
és technikai segítséget. Akkor még csak írógép volt a tanszékeken, és szigorú felügyelet
alatt egy kari stencilgép.
4

L.: A Szegedi Tudományegyetem Múltja és Jelene 1921-1998, Szeged Hungary 1999. 93-96.p.
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Diplomaosztó ünnepség
A diplomaosztás ünnepélyes keretek között történt a Dugonics téri épületben, az egyetemi Aulában. Emlékezetem szerint a doktorrá avatáson volt a hangsúly nem is annyira
a diplomaosztáson. A doktori címet és így az avatási eljárást ugyanis korábban eltörölték
(1951. évi 26. tvr.) Csak oklevelet kaptak a végzettek. Ezt a tényt nagyon nehezményezték
az okleveles jogászok, mivel a korábban végzettek használhatták továbbra is a doktori
címet. Így az emberek nem tudták a doktorok mellett hová besorolni az okleveleseket.
Vajon ők gyorstalpalón végeztek, tudnak annyit, mint a doktorok, vagy forduljanak inkább a doktor urakhoz? 1956 nyarán fültanúja voltam ezeknek a panaszoknak, a Jogász
Szövetség budapesti székházában tartott gyűlésen. Ezen szerencsém volt részt venni, mint
az egykori Központi Döntőbizottságnál kötelező „termelési gyakorlatát” töltő egyetemi
hallgató. (Ez volt a hivatalos megnevezése ennek a gyakorlatban eltöltendő időnek.) Az
1956. évi 26. tvr. (XII.1.) hatálytalanította a korábbi rendelkezést. Így mi 1957-ben már
doktorok lehettünk. Később felavatták azokat is, akik „csak” oklevelesek voltak. Azóta is
volt már probléma a dr. használatával. Kicsi vagy nagybetű, hogyan lehet megkülönböztetni a tudományos fokozatokkal járó doktorátusoktól? Most ott tartunk, hogy aki nem
szerzett tudományos fokozatot, az, mint foglalkozást jelző címet, kis betűvel írhatja neve
előtt vagy után a dr. jelzést.
Visszatérve az avatásra, előre felhívták a figyelmünket arra, hogy a hivatalos alkalomhoz
illő öltözékben jelenjünk meg. Gondosan készültünk. Mindenki kosztümöt szeretett volna
vagy legalább ahhoz hasonló ruhát. Természetesen sötét színű anyagból képzeltük el. Senkinek nem jutott volna eszébe, un. kisestélyit vagy koktél ruhát csináltatni ez alkalomra,
avagy egy hétköznapi viseletben megjelenni. Talár akkor még nem volt. Szerintem pénze
sem lett volna a karnak ilyeneket csináltatni, rendben tartani. Magának az eskütételnek
is megvolt a kialakult szokásos, ünnepélyes ceremóniája. Volt egy kb. 1.5 m. magasságú,
díszes több szögletű fejben végződő bot. A bot köré álltunk, amit az egyetem valamelyik
dolgozója tartott, két ujjunkat rátéve – amelyeket eskütételnél más esetben fel szoktak volt
emelni ezen a tájon – mondtuk el az eskü szövegét, több csoportban. (Az avatás kezdetét
és egyben az avató tanács bevonulását jelző bot, mellyel valaki megkocogtatja ma is a
padozatot, maradt a jelzést végző személynél, aki ünnepélyesen állt az avató tanács mögött.)
Ezt követően járultunk az avató tanácshoz kézfogásra, amely gesztussal doktorrá fogadtak bennünket. Ez is más volt egy kicsit. A rektor úrtól jobbra ült a jogi kar dékánja, a
baloldalon a bölcsészkari, majd a természettudományi kar dékánja. (Ekkor már csak 3 kara
volt az egyetemnek, mert az orvosképzés kivált a Tudományegyetem köréből és önálló
egyetemként működött.) Először természetesen a rektor úrhoz mentünk kézfogásra, majd a
jobb oldalán lévő dékánunkhoz, ezután a baloldalon ülő dékán urakhoz. Mindezt úgy, hogy
az avató tanács asztala egy lépcsőfokkal megemelt, dobogóra volt helyezve, ahová tehát
két lépcsőn kellett fel lépni. Ezt csak azért jegyzem meg, mert akkor volt legtöbbünk lábán
először tűsarkúszerű cipő. Igen izgultunk, nehogy a keskeny lépcsőfokon rosszul lépjünk.
Az avatás befejezése után Horváth Róbert professzor úr megjegyezte: Végül is mindenki
„kikupálódott”. Már minthogy, olyan jelenségek vagyunk, amilyeneknek egy diplomásnak
lennie kell. Ezt követően volt egy ebéd, majd a többség nem szegedi lévén, elutazott.
Itt jegyezném meg, hogy vizsgáztatóink elküldték a vizsgákról azokat a hallgatókat,
akik nem megfelelő öltözékben jelentek meg, mondván, hogy akkor jöjjön vissza, majd
ha tudja, hogyan kell megjelennie.
Búza László professzor úr a Nemzetközi Jogi Tanszék vezetője, akit nagyon tiszteltünk,
úgy vélte, mi nem tiszteljük eléggé az egyetemet, mert az órákon nem méltó öltözékben
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jelenünk meg. Az elvárása az lett volna, hogy a fiúk öltönyös, nyakkendős öltözékben
legyenek, a lányok meg ne járnak sportruha felsőben kosztümkabátszerű/blézer helyett.
Sajnos az öltözéknek, nem a lezserség, vagy a hanyagság, volt az oka, hanem egyrészről
az, hogy a „százéves” kiszálkásodott, hagyományos iskolapadoktól féltettük azt az 1-2
jobb állapotú ruhát, ami volt. Másrészt, sajnos egyesek, a DISZ vezetők közül, azonnal
gazdagságot sejtettek a háttérben, ha valaki rendszeresen úgymond „vasalt” volt, mint az
a hallgató társunk, akinek szabómester volt az édesapja és rendben tartotta a fia ruháját.
Talán nem is kell neki anyagi támogatás az állam részéről.
Oktatóink, jogászprofesszoraink közül mindenkire szívesen emlékszem. Egyéniségek
voltak, bár különböző oldalakon álltak. Egymás között bizonyára voltak ütközéseik, de
ebből mi nem érzékeltünk 1956 őszéig, semmit. Többségük a II. világháború előtt végezte
egyetemi tanulmányait, legtöbben számos külföldi egyetemet is megjártak hallgatóként,
vagy éppen oktatóként, többen a kolozsvári egyetemről kerültek újra vissza. A szakmát
akarták nekünk megtanítani. Minden ellenkező híresztelés ellenére, nem puszta ideológiával
tömték a fejünket, hanem szakmai ismeretekkel, a jogászi gondolkodás kialakításával. Az
„ideológiát” a marxizmus-leninizmus órákra hagyták. A jogrendszer sajátosságai természetesen mindenkor az adott gazdasági-társadalmi rendszer jellegzetességeit tükrözik. Ez
megkerülhetetlen.
Hogy kerültem a tanszékre?
Mint említettem a Polgári jogi Tudományos Diákkor tagja, majd titkára voltam, és
demonstrátor a tanszéken. Akkor a tanszékvezető professzor a többi oktatóval egyetértve
választotta ki a demonstrátort. Nem volt formalizált pályázati eljárás. Nagy megtiszteltetésnek éreztük a megbízatást, hiszen ez azzal járt, hogy esetleg gyakorlati órát is tarthattunk az egyetemen. Javadalmazás ezért nem járt. Szó volt róla akkor, hogy benn maradok
a tanszéken, ha lesz álláshely. Mire végeztünk volna, az egyetemnek kisebb gondja is
nagyobb volt annál, minthogy az utánpótlással foglalkozzék. Ekkor ugyanis az 1956/57.
tanévben vagyunk, a IV. évet éppen csak elkezdtük, de már egész évben forrt a hangulat az
országban. Egyszerre tört ki a forradalom, az akkori rezsim elleni tömeges megmozdulás,
a fővárosban és vidéken, az ország nagyobb városaiban. 1956. október 23-án, Szegeden
is. A Szegeden történt eseményeket számosan feldolgozták. Az általam hivatkozott művek,
fellelhető dokumentumok alapján készültek. 5
Szegeden lövöldözés csak késő este volt a Dóm tér, akkor Belojannisz tér, környékén.
Ezt azok a kollégista társaim mondták rémülten, akik utánam kb. negyed órával értek haza
és azon az útvonalon jöttek. A Kálvária sgt. akkor Tolbuhin sugárúti fiú kollégiumnál, a
bejáratot áthidaló beton gerendába adtak le egy sorozatot, mert a fiúk, felszólításra sem
akartak bemenni az épületbe. Hosszú évekig ott voltak a lövések nyomai. Amikor becementezték, akkor is sokáig láthatóak voltak a foltok.
1957 tavaszán elkezdődtek a vizsgálatok. Ki miben vett részt? Rövidesen letartóztatások, kihallgatások, fegyelmi eljárások indultak. Az egyetem és a karok vezetői, rektor
úrtól kezdve, oktatók, hallgatók egyaránt érintettek voltak. Szerencsésebb esetben „csak”
5

Fellelhető dokumentumok feldolgozásával készültek Bálint László írásai: 1. Rektor a forradalomban és a
megtorlásban, Baróti Dezső (1911-1994) 1956-2016. A magyar szabadság éve. 2016. EFO nyomda. 2. A
Perbíró Per Az 1956-os forradalom utáni megtorlás legjelentősebb szegedi büntetőpere, Szeged 2014. Felelős
szerkesztő és kiadó Dr. Fejér Dénes a POFOSZ szervezet megyei elnöke a Délalföldi 56-os Vitézi Rend megyei
elnöke.4
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fegyelmi eljárások folytak. A Jogi Kar vezetése az események következtében 1957 februárjában, áprilisában, júliusában folyamatosan változott. Ekkor csak az lehetett a célom,
hogy Szegeden maradhassak, valami halvány reménnyel arra, hogy egyszer bekerülhetek
a Polgári Jogi Tanszékre.
Jogászt keresett a Szeged Városi Tanács VB Igazgatási Osztálya, gyámügyi és lakásügyi
előadóként. Ez nem volt egy népszerű munkakör. Felvettek, de hetenként bejárt a rendőrség
érdeklődni, hogy mi újság, van- e valami gond? Konkréten abban az irodában jelent meg
mindig ugyanaz az egyenruhás személy, ahol az én íróasztalom is volt, nem tőlem érdeklődött, hanem a régebben ott dolgozó munkatársnőtől. Az egyetemi hallgatókkal kapcsolatos
véleményét sem rejtette véka alá. Ellenforradalmárok. Nem felejtette sem a MEFESZ-t,
sem azt, hogy a Katonai Tanszék főhadnagya – mint egyetemi oktató – szervezte meg
a Nemzetőrség egyetemistákból álló egyik csoportját, majd ő lett a Szegedi Forradalmi
Nemzetőrség főparancsnoka.6
Végzés után egy évet dolgoztam gyámügyi és lakásügyi, másodfokú ügyintézőként.
Ami a gyámügyi ügyintézést illeti, ekkor szembesültem kiskorú elhanyagolásával, sőt veszélyeztetésével, szülők ádáz vitáival, nem különben a mérhetetlen lakáshiánnyal. Örültem
mikor adódott a lehetőség, hogy a Szeged Városi Döntőbizottság vezetője, bírája és egy
ideig ügyintézője, adminisztrátora lehessek, egy személyben. (Összesen heti 2 napra kaptam
leíró adminisztrátort.) Mivel a III. tanév után, 1956-ban a kötelező nyári joggyakorlatomat
a budapesti székhelyű Központi Döntőbizottságnál töltöttem, és a fakultatív tárgyaim is
ilyen irányúak voltak. („Döntőbizottsági eljárás és gyakorlat” /Kemenes Béla/, „A vállalati
revízió alapelemei” /Perbíró József/, „Ügyvitel” /Horváth Zsikó László/.) a KDB illetékesei,
és Szeged Város Tanácsa is, elfogadták jelentkezésemet. A Szeged Városi Döntőbizottság
volt az egyetlen városi döntőbizottság az országban. Ezek a szervek a megyei tanácsok
mellett működtek, de attól függetlenek, önállóak voltak. Szegeden jelentős létszámú leendő
alperesi jelöltséggel bíró állami, tanácsi, szövetkezeti gazdasági cég volt, ezért célszerűségi
okokból létesítettek a hódmezővásárhelyi Megyei Döntőbizottságtól függetlenül egy Szeged Városi Döntőbizottságot is. Hódmezővásárhely volt akkor a megyeszékhely. Később
a „gazdasági” jelző is bekerült a döntőbizottságok elnevezésbe, ugyanis ezek a szervek a
bíróságok gazdasági kollégiumainak az elődei voltak. Majd az 1968. évi gazdasági reform
hozta egyéb felfogásbeli változások eredményeként is, betagozódtak a bírósági szervezetbe.
1963 tavaszán keresett meg engem az egyetem. Először Nagy László professzor úr, aki
a munkajog oktatásával akart megbízni. Nagyon megtisztelőnek éreztem, de mondtam,
hogy én csak a Polgári Jogi Tanszékre szeretnék visszamenni. Ezt követően nem tudom
mi történt, de rövid időn belül keresett a Polgári Jogi Tanszék vezetője, aki ekkor már
Kemenes Béla professzor úr volt. Nagyon meg kellett gondolnom, mit teszek, ugyanis
időközben sikerült elérnem, hogy legyen egy állandó adminisztrátorom/leíróm és egy
komoly vállalati jogászi gyakorlattal rendelkező beosztott bíróm. Az 1963/64 tanév első
felében csak másodállásban dolgoztam a tanszéken, de rá kellett jönnöm, hogy választanom
kell. A két munkakör együtt nem megy egy családanyának, bár még csak egy gyermekem
volt. Mindkét nagyszülői család igen távol ahhoz, hogy bármiben segítségüket kérhettük
volna. A tanév második felében már főállású voltam.
Ebben az időben az oktatást az jellemezte, hogy a tanszékvezető tartotta az összes
elméleti órát a nappali tagozaton polgári jogból, mi hárman (Bérczi Imre, Besenyei Lajos
adjunktusok), pedig általában a gyakorlati órákat, és az esti, levelező tagozat óráit. Ők ket6

L. 4. sz. lábjegyzet és 103. old. és az általa idézett, Délmagyarország 1990. november 3. számát.

34

ten később tanszékvezetői és dékáni tisztet is betöltöttek Amennyire az egykori hiányosan
fellelhető tanrendekből kivehető, az 1961/62. tanévtől már volt esti tagozat is a karon, heti
két alkalommal jöttek órára és 5 éves volt a képzésük.
Mivel viszonylag új törvény volt a Ptk., egyszer végig kellett hallgatnunk a professzor
előadásában a teljes tananyagot. Ez a módszer a gyakorlati órák, és a későbbi vizsgáztatások
szempontjából is hasznosnak bizonyult.
Tanszékvezetőnk véleménye az volt, hogy bár a polgári jog mindenkinek a főtárgya,
de ezzel együtt, minden tanszéki kollégának legyen egy-egy önállóan oktatandó területe.
A hatvanas években a tanterv átalakult (mert akkor is volt számos oktatási reform), és lett
félévi egy elméleti és egy gyakorlati óra a családi jogból. (Amikor én joghallgató voltam,
külön ilyen tantárgy nem is volt. A polgári jogi órák kertében hallottunk néhány órán a
családi jogviszonyokról.) Ekkor kaptam meg a polgári jogi óráim mellé a családi jog teljes
oktatási feladatkörét. Nem örültem. A kötelmi jog volt a kedvencem. A férfiak úgy határoztak azonban, hogy ez nőknek való tantárgy. Egyedül voltam női oktató a tanszéken is
és a karon is, így választék nem volt. Vigasztalásképpen mondta a tanszékvezetőm, hogy
a kutatási témámat én választhatom meg, és ha lesz létszámfejlesztés, felvesz valakit a
családi jog oktatására. Kutatási témakörben egyelőre maradtam a gazdaság és szerződések
összefüggéseinek területén, hiszen 5 évi gyakorlatom is volt ezekben az ügyekben. Közbevetőleg megjegyezném a nevemmel kapcsolatos anomáliákat. Ekkor ugyan is a személyi
igazolványom szerint Dr. Tóth Lászlóné voltam. Aki azonban a tanszéki ajtóra kiteendő
névtáblát megrendelte, valószínűleg nem tudta ezt elfogadni, mivel a diplomás nők általában a saját családi nevüket használták. Ezért úgy intézkedett, hogy Dr. Tóthné Dr. Fábián
Eszter nevet írjanak rá. Mintegy évtizeddel megelőzve korát, mert a Csjt. csak az 1974. évi
I. tv-nyel történt módosítás során tette lehetővé ezt a változatot. Állítólag a legendás hírű
„portás bácsink” – aki már hallgató koromban is a kar mindenese, a hallgatóknak állandó
segítője volt – Csiszár István portásunk – adta meg a készítőknek ezt a változatot. Ennek
az lett a következménye, hogy a tanrendekben hol az egyik névváltozatom szerepelt, hol a
másik. Csak a törvény megváltozása után, újabb évtized elteltével – saját kérésemre – vált
számomra valóban hivatalos névvé, a névtáblai változat.
Miután az én gondozásomba került a családi jog tantárgy, később ástam igazán e joganyag elméletének és gyakorlatának a mélyére. Majd az oktatandó anyag bővülése miatt
kapott a tárgy két elméleti órát– félévenként – az 1 óra gyakorlat mellett. Ez, a mai napig
így van. Azonban ha egy tantárgy oktatására csupán félév jut – az különböző okoknál
fogva – nehezen lesz az oktató főtárgya, még akkor is, ha több óra van belőle.
Általában jellemző volt a többi karra is, hogy a családi jog oktatása nem lehetett kizárólagos feladata az oktatónak. Ez jogdogmatikai szempontból hasznos, csak az a kérdés
mi fér bele a 24 órába. Egyedül a pécsi kar volt abban a kivételes helyzetben, hogy több
évtizeden keresztül önálló tanszéke is volt a családi jognak.
A másik két kolléga oktatási területe a következők szerint alakult:
Bérczi Imre feladata szintén a polgári jog teljes anyagának és részletesebben a szellemi
alkotások: szerzői jog, újítás, találmány, szabadalom, védjegy stb. jogi szabályozásának
oktatása volt. Utóbbiak egy része az ide kapcsolódó egyéb joganyaggal kibővítve, később
Iparjogvédelem címen, új tantárgyat alkottak. Ennek ő dolgozta ki a tematikáját, oktatta és
kutatta ezt a területet. Továbbá a nemzetközi magánjog oktatása jelentős részben szintén
rá hárult, mivel ekkor még nem volt külön tanszék e tárgy számára. 1977-ben adódott
a lehetőség, hogy a tanszékvezető felkérhette Bánrévy Gábor főosztályvezető urat, az
Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Jogi Főosztályának vezetőjét, e tárgy gondozására,
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aki ezután félállásban hosszú évekig oktatta ezt a tárgyat a szegedi karon, sőt megírta a
hallgatók számára a tankönyvet is.
Honvédelmi ismeretek voltak ekkor is a tantervben, bár ennek módszere jelentősen
átalakult. (Ismét részt vettek a női hallgatók is.) Ezt is Bérczi Imre adta elő egy időben.
A Katonai Tanszék 1956 után megszűnt. Fegyveres kiképzés már nem volt a kari oktatás
keretében, mivel bevezették a katonának alkalmas fiúk részére az előfelvételi rendszert.
Ez azt jelentette, hogy ők 11 hónapot, majd 8 hónapot, behívott sorkatonaként töltöttek el
a sereg kötelékében, és ez után kezdték meg egyetemi tanulmányaikat. A karon ekkor már
csak a vonatkozó jogi szabályozást oktatták, a hallgatók mégis kifogásolták, hogy olyanok
tartják az órákat, akik nem is voltak katonák. E kifogások kapcsán ismét egy hivatásos
katonatiszt feladata lett ez. Gurka Zoltán, akkor alezredes, került a karra, aki aztán amíg
volt sorkatonaság, mindvégig tartotta ezeket az órákat.
Besenyei Lajos a földjoggal foglalkozott a polgári jog mellett, amíg a Mezőgazdasági és
Munkajogi Tanszék át nem vette ezt az anyagrészt. Ezt követően a tulajdonjog anyagát adta
le a II. évfolyamon, és jelentős munkásságot fejtett ki e jogterület körében. Gyakorlatokat
kötelmi jogból tartott a III. évfolyamon. A másodéven ugyanis nem voltak gyakorlatok.
(Megjegyzem, később kísérleti jelleggel, egyszer-egyszer ezt is bevezették.) Kedvelt témája
volt a kötelmi jog általános része is, főleg a szerződésszegések, a szankciók szabályozása. Az
egyes szerződések köréből a gazdálkodó szervezetek közötti termékforgalmi szerződések,
használati kötelmek közül a bérleti szerződés került az érdeklődése előterébe.
További feladata volt 1988.évi társasági törvény elfogadása után a társasági jog tananyagának kidolgozása, és oktatása, amíg a tanszék személyi állományának bővítése során
át nem vették a tanítványok – Papp Tekla, Farkas Csaba – ezt a feladatot. Ugyancsak
jelentős segítség volt e tárgy oktatásánál Czene Klára bírónő, aki egy időben a Csongrád
Megyei Cégbíróság, majd a Csongrád Megyei Bíróság később a Törvényszék elnöke volt.
Jelenleg is oktat a karon. Besenyei Lajos vezette a másodévesekből álló kisdiákkört is,
amely előkészítés volt az un. nagy-diákkörbe való felvételhez.
Mindezek az oktatási teendők mindhármunknál kiterjedtek az esti és a levelező tagozatra, amíg az esti meg nem szűnt, illetve később a Kecskemétre kihelyezett tagozatra is.
Több év után ez is megszűnt. Egyre gyarapodott azonban a nappali és a levelező tagozat
hallgatóinak létszáma egészen addig, hogy már nem is lehetett kötelezővé tenni az elméleti
órán való jelenlétet, mert a nappali tagozatosok nem fértek be a tantermekbe. Később ezen
a kar úgy segített, hogy más intézményektől bérelt nagy rendezvénytermeket. A város
több pontján folyt az oktatás. Amikor az egyetem Ady téri új épülete elkészült, akkor ott
is voltak óráink, de ez már egy újabb történet.
Megjegyzem, hogy az 1977. évi Ptk. módosítás, az 1968. évi gazdasági reform eredményeként, XLVI. fejezetében, „A társaság” cím alatt, most már első alcímként, a gazdasági
társaság legalapvetőbb szabályait is tartalmazta. Így tehát aki elméleti órát tartott bármely
tagozaton, az már korábban is oktatta a társasági jog Ptk-beli szabályait, ami akkor nagyon
új szellemet tükrözött a korábbi gazdasági élet működéséhez viszonyítva. Természetesen
az elméleti órákkal párhuzamosan folytak a nappali tagozaton a gyakorlati órák is.
A 70-es években bővült a tanszék. 1970/71-es tanévtől Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék lett a neve, mivel az Eljárásjogi Tanszék megszűnt, és a két eljárásjogi tárgy
oktatása átkerült az anyagi jogi tanszékekhez, természetesen oktatóival együtt. Ekkor lett
a tanszék tagja Szilbereki Jenő professzor úr fél állásban – aki főállásban igazságügyi
miniszterhelyettes volt, majd a Legfelsőbb Bíróság elnöke – és Bárdosi István adjunktus.
Félállásban több kiváló bíró és gyakorló jogász is segítette az eljárásjog és a polgári jog
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oktatását, mint pl. Bajori Pál, Mathiász Tivadar, Kószó István, Falu György, Gaál Sándor,
Kemenes István. Gaál Sándor később a családi jog oktatásába is besegített; hasonlóképpen
Kisné Koch Ágnes, és Pintérné Pipicz Gizella bírónők.
1973/74. tanévben gyarapodott a női oktatók száma is. Gyakornokként került a tanszékre
Simics Zsuzsa kolléganőm, (későbbi Kónyáné) és a szakszervezet örömmel nyugtázta,
hogy 100%-os emelkedés történt a női oktatók létszámát tekintve. Ezen a megállapításon
elszórakozgattunk. Ekkoriban két férfivel is gyarapodott volna a tanszék. Előbb Kasza
Ferenc volt rövid ideig a tanszék tagja, majd Fábián Ferenc. Előbbi a bírósági szervezetben
futott be szép karriert, utóbbi pár év után az MTA Jogtudományi Intézetébe került, majd az
Alkotmánybíróság munkatársa lett és a Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK oktatója.
Időnként mindketten később is oktattak, ill. vizsgáztattak a karunkon.
Az eljárásjog oktatása rövid időn belül Szabó Imre tanársegéd úrral erősödött (1976),
aki számos egyetemi és gyakorló jogászi tisztséget töltött be később (egyetemi kancellár,
főtitkár, tanszékvezető, dékán, választottbíróság tagja, miniszteri biztos, csak, hogy néhányat
említsek). Röviddel utána került a tanszékre Zvolenszki Anikó (1978), aki szintén e tárgy
oktatását látta el és megírta eljárásjogból az igen színvonalas, jól tanulható kari jegyzetet.
A családi jog oktatásának segítése céljából vette fel a kar a tanszékre Gyökeres Csilla
tanársegédet, aki szépen haladt előre és viszonylag rövid idő alatt teljesítette az adjunktusi
kinevezéshez szükséges feltételeket. Ezek után sajnos átment az orvosegyetem rektori hivatalába, később ügyvéd lett. Végül is a tanszékvezetőm ígérete, hogy fog szerezni oktatót a
családi jog számára, akkor teljesedett be részben, amikor Hegedűs Andrea, pár év gyakorló
jogászi munka után PhD hallgatóként – mint tudományos segédmunkatárs – 1995.12.15.
napján a tanszékre került és sikerült megszerezni őt a családi jog oktatása céljára. Ezután
kettőnk között oszlott meg a feladat. Az ő helyzete sem különbözött a legtöbb családi jogot
oktató helyzetétől, ugyanis a polgári jog órákból bőven ki kellett vennie neki is a részét.
Eleinte gyakorlati órák tartása formájában, majd elméleti órák tartásával is. Vigasza talán
az lehet, hogy mindez jól kamatozott a családi jog oktatása számára írott, tankönyv szintű,
jól rendszerezett kari jegyzeteiben, könyveiben.
Ebben az időben már újabb generáció sora jelentkezett a tanszéken a civilisztikai oktatásban.
Időközben jöttek a felsőoktatási reformok. Un. kiscsoportos oktatás (10-12 fő egy
gyakorlati csoportban). Ennek nem volt meg a személyi feltétele az oktatói létszám miatt.
Pár év után meg is szűnt. A 70-es években jött az un. ágazati oktatás (a tantervben 80%
törzsanyag, 20% specializálódási lehetőséggel, több irányban), Kb. ebben az időben egy
szemeszterrel meghosszabbodott az oktatás, 4 és féléves lett, a későbbiekben öt teljes
tanévet kapott.
Bevezetésre kerültek a komplex gyakorlatok a tételes jogi tárgyaknál, szakszemináriumok, elsősorban az államvizsga tárgyaknál. Jöttek az intézetesítési elképzelések, néhol
megvalósultak, máshol nem, majd ismét erőre kaptak attól függően, hogy az adott kar mit
tudott megvalósítani, vagy mit látott jobb megoldásnak személyi állományát tekintve.
Mondhatni állandó mozgás volt a tekintetben is, hogy intézetek legyenek-e tanszékekkel,
vagy csak önálló tanszékek, illetve csak intézetek különböző, egymással lazán összefüggő
tantárgyakkal. A változások általában a differenciálódás irányába hatottak. Az elmúlt évtizedekben ebből a szempontból már talán szerencsésebben alakult át az oktatás struktúrája.
Bővült és változatosabb lett a képzés. Így inkább megoldható lesz az oktatók számára az
egységesebb feladatkör, ami segíti az elmélyülést is.
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Tehetséggondozás és TDK munka, a tanszékre kerülésem után
A tehetséggondozásra változatlanul nem volt más mód, mint órákon, vizsgákon felfigyelni a tehetségekre, jobban felkészültekre, és bevonni őket a diákköri munkába.
A felvétel kezdetben még olyan feltételek mellett folyt, mint korábban. Az ülések rendszeressége is hasonló volt, azt azonban mindig Kemenes professzor vezette. Rendszeressé
vált az opponensi szerep, és változatlan volt az elvárás, hogy minden diákkörös olvassa el
az előadó által készített dolgozatot, lehetőleg mondja el véleményét. Kezdetben a polgári
jogi és családjogi témák együtt futottak, majd amikor az eljárásjoggal bővült a tanszék,
mind a három téma egy diákkörhöz tartozott. Ez már sok és túl változatos volt egy ülésen
belül, ezért a családjogi diákkör, a tanszékvezető hozzájárulásával önállósult, a módszere
azonban maradt.
Közben a polgári jogi diákkör mellett, a II. évfolyamon létrejött a már említett kisdiákkör vagy elődiákkört. Ezek után a nagy diákkörbe – a tanulmányi eredmény figyelembe
vétele mellett is – csak az léphetett be, aki előbb a kisdiákkör tagja volt. Ez a megoldás
biztosítéka lett a későbbi eredményes, jó színvonalú munkának, amit az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon elért eredmények igazoltak is.
Változott a diákköri dolgozatok sorsa is a nagy diákkörben, mert miután az összes
diákkörös, sőt az oktatók is tehettek és tettek is fel kérdéseket a szerzőnek, ha sikeresen
válaszolt, és formailag is megfelelt a dolgozat, akkor ezzel megtörtént a szakdolgozatként
való megvédése is. Ugyanezt a megoldást követtük a családjogi diákkörben is.
Később megalakult az eljárásjogi diákkör. Változatlan követelmény volt, hogy a hallgatók kutassanak, dolgozzanak.
Sokkal későbbi fejlemény a diákkörök életében, hogy az ülésekre időnként egy-egy
elismert szakembert is hívott a tanszék, akik beszéltek munkájukról, annak valamilyen
fontos, érdekes részéről.
A kari, tanszéki légkörről röviden a ’60-as ’70-as években
Amíg a kar tanszékei a régi épületben voltak, de még később is egy ideig – amikor a
Megyeháza épületébe kerültünk – szokás volt az új munkatársakat bemutatni a többi tanszékvezetőnek, tanszéki tagoknak. A tanszékvezetők saját új munkatársaikkal ezt akkor
is megtették, ha hallgatóként ismertek voltak a többiek előtt, de így nyilvánvalóvá vált,
hogy ő is egyetemi, sőt kari polgár lett. Ez a megoldás illendő volt, de praktikus is. Az új
munkatárs is érezhette, hogy legalább formálisan már is befogadták.
A kari közösség összetartása szempontjából jó alkalmat szolgáltattak a kari névnapok. Amíg viszonylag kevesen voltunk, addig a tanszéken köszöntöttük meg egymást. Ez
nagyjából az egy folyosón lévő tanszékek oktatóira terjedt ki. Később kari összejövetel lett
belőle úgy, hogy akiknek a névnapja az év első felére esett, valamikor májusban-júniusban,
akiknek az év második felére esett a névnapja, valamikor késő ősszel, együtt tartották meg
a névnapjukat. Tehát egy tanévben kétszer, baráti összejövetelre kerülhetett sor a kar összes
dolgozója részvételével. Erre alkalmas hely volt a dolgozók klubja. A Dugonics téri, rektori
épület hátsó oldalán volt a bejárat, az akkori JATE klub mellett. Itt volt minden eszköz,
ami egy nagyobb létszámú vacsora lebonyolításához kell. Nagyhírű marhapörkölt főző
szakács is került a dolgozók között. Az egy tanszékhez tartozók általában egy csoportban
ülve beszélgették meg a gondjaikat, de akár az egész kart érintő problémát is. Spontán
beszélgetés közben előjött néhány téma, amire korábban nem jutott idő, vagy nem volt
alkalom. Szakmai közösségből álló társaságban természetesen a szakma aktuális problémái
is a beszélgetés tárgyai voltak.
38

Az un. tételes jogi tanszékeken általában nagy volt az órateher, és a közéleti tevékenység
is sok időt vett el, bármelyik részére gondolunk. Sokszor nehezményeztük, hogy olyan
publikálási tevékenységet vár el tőlünk a bármilyen szintű felsőbb vezetés, vagy akár
a szakma, mintha nem az oktatás, hanem a kutatás volna a fő munkaterületünk. Kutató
munka nélkül természetesen nincs korszerű és naprakész oktatás. Az is nyilvánvaló, hogy
ezen a szinten új és fejlesztő gondolatok is jönnek, azonban annak kiérlelése, és meggyőző
kifejtése, rögzítése, vagy előadása szakmai fórumokon, időt igényel. Ebben a témakörben
hangzottak el bírálatok és az nem esik jól, még akkor sem, ha az segítőszándékú. Tagadhatatlan, hogy időnként ilyen tényezők is befolyásolták a kari hangulatot, bár nagyjából
mindenki ugyanabban a cipőben járt. A kutatás és oktatás összeegyeztetése úgy látszik örök
dilemmája lesz a felsőoktatásnak. Úgy tűnik a publikálás mennyisége és annak különféle
nyilvántartása ma fontosabb, mint valaha.
Az egyetemi, kari tisztségek megszűnésének közeledtével értelemszerűen megindultak
a találgatások, a lehetőségek felmérése. Valahogyan mindig elterjedt ki az esélyes jelölt.
Beszélgetések folytak a szavazati joggal bírók és nem szavazók között is. Ezek normális,
őszinte beszélgetések voltak, és ha eldőlt a funkció sorsa, tudomásul vették, még ha – adott
esetben – nem is örült mindenki. Tettük a dolgunkat, a karnak működnie kellett.
Az ultisokkal kapcsolatban azt tudom, hogy amikor én hallgató voltam, a kártyajátékot illetően, ez volt a divat. Az ultisok azt mondták, hogy aki nem tud ultizni, az nem is
igazi jogász. A türelmetlenebbek ekkor rabló römit játszottak. Hogy az oktatók ihlették-e
a hallgatókat az ultira, vagy fordítva azt nem tudom, de amikor a karra visszakerültem,
akkoriban, emlékezetem szerint szombatonként a fiatalabb oktatók egy része benn kártyázott a tanszéken. (Szombaton is volt állandó portaszolgálat.) Előbb az akkor még létezett
Eljárásjogi Tanszéken, a polgári eljárásjog oktatója körül tömörülve, később egy másik
csapat, a Mezőgazdasági és Munkajogi Tanszék oktatói körében töltötte így az időt. Meg
kell jegyeznem, hogy ezek az alkalmak igen gyakran a karral, oktatással, tananyaggal,
szakmai kérdésekkel kapcsolatos kemény vitákkal végződtek, amelyekről rövid idő alatt
értesültünk, mert a vitázó felek igényelték álláspontjuk megerősítését.
A kari hangulatot jótékonyan befolyásolták az oktatók-hallgatók közötti sportrendezvények. Főleg foci meccsekről tudok és a hallgatóknak arról a tiszteletre méltó tulajdonságáról, hogy nem akarták kihasználni ezeket a helyzeteket, sőt ha ilyen események
közben közelebbi ismeretségbe kerültek egy-egy oktatóval, restelltek volna felkészületlenül
jönni vizsgázni, inkább halasztottak. Ezeket a helyzeteket megtapasztaltam un. kollégiumi
szobapatrónusként is. Ebben a minőségemben többször jártam egyik másik kollégiumi
szobában, ahol kellemes beszélgetéseket folytattunk. Baráti légkör alakult ki közöttünk.
Tanulmányaik befejezése után is tartottuk többekkel a kapcsolatot. Nem jöttek volna teljesen felkészületlenül gyakorlati órára sem.
Ebben az időben a tanulmányi kirándulásokat rendszerint összekötöttük valamilyen
kulturális eseménnyel is. Ha egy napos volt a kirándulás, akkor délelőtt volt a szakmai
program, délután meglátogattuk a város valamilyen nevezetességét, múzeumát, kiállítását.
Ha több napos volt a kirándulás, akkor színházlátogatás is belefért.
Nagyon kellemes színfolt volt a kar életében az un. „Lófari napok” később „Law-fari
napok” néven ismert rendezvény sorozat. E napon oktatási szünet volt. Különböző szakmai
és humoros vetélkedők, sport rendezvények folytak. A hallgatók között többször akadt jól
rajzoló, vagy éppen rímfaragó hajlamú diák. Ez alkalomból megengedett volt az oktatók,
a Dékáni Hivatal, a Tanulmányi Osztály vicces értékelése, akár szöveges, akár rajzos
formában. Erre a célra felhasználtak regény címeket, filmcímeket is. Karikatúrákat készít39

hettek az oktatókról és kifüggeszthették ezeket az adott napon, a folyosón levő ajtóra. Igen
szellemesen, kulturált módon jellemezték a célba vett személyt. Senki nem sértődött meg.
Azt tudom leírni, hogy a kari oktatók között részben baráti, részben normális kollégai kapcsolat volt. Ki aktívabb volt ebben a közegben, ki tartózkodóbb, de érzelmileg is
kötődtek a karhoz.
A Polgári Jogi Tanszéknek a többi tanszékkel jó volt a kapcsolata. Példaként említhetem,
hogy ha szükség volt rá, senki nem zárkózott el más megoldás híján attól, hogy elcseréljük
egymással – egyszer-egyszer – az óráinkat, mert éppen betegség, vagy más halaszthatatlan
akadály jött közbe. Ez tényleg csak szükségmegoldás volt és senki nem élt vele vissza.
Mindezt természetesen úgy oldottuk meg, hogy mindenki meg tudja tartani a tanrendben
meghatározott mennyiségű óraszámát. Az sem volt különleges eset, hogy ha valaki kutató
munkája közben más tanszék témakörébe tartozó problémára bukkant és összehasonlítás
vagy bármilyen speciális okból meg akarta saját tanulmányában említeni, konzultált az
illetékes kollégával, a vonatkozó szakirodalommal kapcsolatban tanácsot kért, stb. Nem
tudok róla, hogy a kérdezett ne segített volna.
A tanszéki légkör teljesen megfelelt annak a követelménynek, ami szükséges volt ahhoz,
hogy mindenki el tudja látni a feladatát. Mint említettem, jelentős órateher volt mindan�nyiónkon. Így olyasmi csak elvétve sem jöhetett szóba, hogy valaki alkotói szabadságot
kapjon, inkább csak egy két hónapos ösztöndíjas időszak jöhetett számításba.
A tanszéket Kemenes Béla tanszékvezetőnk összetartotta. Ragaszkodott ahhoz, hogy
minden héten, legyen egy olyan fél nap, amikor senkinek nincs órája és össze tudunk
jönni mindannyian. Beszéljük meg a heti eseményeket, esetleges problémákat, valamint
a jövő heti órákat, óracseréket, stb. Amíg 6 napos munkahétben dolgoztunk, addig ez az
esemény általában szombaton 11órától 14, 14.30-ig tartott. Az 5 napos munkahét bevezetésével péntek délután lett a kijelölt időszak. Ekkor 11órától vagy 12-től volt két órája, és
ezután tartottuk a megbeszéléseket a szobájában. Itt a komolyabb szakmai viták és egyéb
témákon kívül már lazább, kötetlenebb beszélgetések is folytak, az akkor még nem tiltott
sörözés mellett, de „bizony kötelező részvétellel”. 4 óra után csak a két kis gyermekes
kolléganő (Simics Zsuzsa és Zvolenszki Anikó) kapott eltávozási engedélyt, tekintettel
arra, hogy bezár az óvoda, menni kell a gyerekekért. A professzor úr nagy Fradi drukker
volt, és az egyetemi sportéletet is patronálta. Ilyenkor a spotesemények is szóba kerültek.
Mindig észrevette, ha a női munkatársak zöld fehér öltözékben voltak. Ilyenkor dicséretet
kaptunk. Néha, humorból, igyekeztünk is ezzel a kedvében járni.
A tanév egy éttermi vacsorával zárult, ahová a tanszékvezető úr meghívta a tanszék
tagjait. A diákkörök évi utolsó foglalkozása is rendszerint hasonlóképpen zárult, de legalább
egy sörözéssel valamelyik szórakozó helyen.
A nyár sem volt teljesen feladatmentes. Azon túl, hogy ez az időszak volt leginkább
alkalmas kutató munka végzésére, volt un. nyári ügyelet. Valakinek ilyenkor naponta, de
legalább 2 naponta be kellett mennie a tanszékre, megnézni jött-e valamilyen hivatalos
írat, kell-e intézkedni valamiben. Ezt a feladatot felosztottuk egymás között.
A társkarokkal való kapcsolatról
Az országos diákköri konferenciák külön jó alkalmat szolgáltattak ara, hogy a társkarok
oktatói személyesen is megismerjék egymást, ill. eszmét cseréljenek az éppen terítékre
került tudományos témákról, a tanszékek, karok helyzetéről. Mindenképpen hasznos volt
ez a közvetlen, személyes találkozás. Szerepet játszott a kapcsolat elmélyítésében az is,
hogy az OTDK-k között eltelt évek közé becsatlakozott a Kemenes professzor úr által
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szorgalmazott, perbeszéd verseny. Ezt állandó jelleggel a szegedi kar rendezte akkoriban,
és szintén a hallgatók tudásának megmérettetését szolgálta elsősorban. Részt vettek benne
rendszeresen a társkarok, a zsűriben pedig neves szegedi gyakorlójogászok is szerepet
vállaltak. Így tehát, tulajdonképpen 2 évenként találkozhattunk a társkari kollégáinkkal,
és a rendezvény kapcsán folytatott eszmecsere számos ötlettel, ismerettel is gyarapította
nem csupán a hallgatók tudását, hanem a mienkét is. Amikor a tanszékre kerültem, még
csak 3 jogi kar volt az országban, majd becsatlakozott a Miskolci Nehézipari Egyetem
(ma Miskolci Egyetem) újonnan létesítet jogi kara is 1981. évtől.
Ebben az időben az oktatás még változatlanul tanszékekre épült, a tanszékvezetők nagy
tekintélynek örvendtek. Szakmai körökben elismertek voltak. Többen nemzetközi és hazai
szervezetekben, itthoni és külföldi szakmai folyóiratok szerkesztőségeiben tevékenykedtek,
vezető szerepben tagként is. A szakma szemében ők voltak az eszmei felelősek azért, hogy
az általuk jegyzett területen milyen ismeretekkel rendelkeznek a frissen avatott, gyakorlati
munkahelyre került jogászok.
A karok szakmai tevékenységét, annak összehangolását jelentősen segítették az MTA
Jogtudományi Intézetének különböző osztályai. Az ottani vezetőkkel, kutatókkal közvetlen és rendszeres kapcsolatot tartott a tanszékvezetőnk. Lehetőség volt az intézetben
un. belföldi ösztöndíjasként kutató munkát végezni. Jómagam is eltölthettem 2 ízben pár
hónapot az MTA JTI Polgári Jogi Osztályán. Ez jól hangzik, azonban a kari óraterhek
igen megnehezítették a helyzetet. Első esetben minden héten csütörtök este vissza kellett
jönni és hétfőn délután tudtam visszautazni. A másik esetben, hétfőn meg kellett tartani
a gyakorlati óráimat, és kedden tudtam visszamenni, pénteken pedig általában tanszéki
értekezletek voltak itthon. Természetesen a családot sem lehetett hétvégén magára hagyni,
de még így is nagyon sokat jelentett szakmailag ez a lehetőség.
Ptk. módosításokban való részvétel
Előzményként jegyzem meg, hogy 1945 után volt egy Magánjog I. és Magánjog II.
Tanszék a karon. Az előzőnek Eörsi Gyula professzor úr volt a vezetője az 1950/51. tanévben, míg utóbbinak Pólay Elemér professzor úr, aki 1949-1951. aug. 31-ig a Római Jogi
Tanszéket is vezette. (Mint fentebb írtam, később már véglegesen a Római Jogi tanszék
vezetője volt.). Eörsi professzor a Magánjog I. tanszék vezetőjeként nyilván ismerte Kemenes
Béla adottságait, akit 1951-ben avattak „Sub laurea Almae Matris” jog- és államtudományi
doktorrá. Sajnos, vagy szakmai szempontból éppen szerencse, hogy az 1955/1956. tanév
befejeztével Kemenes Bélát, akkor még tanársegédet, maga mellé vette Eörsi professzor
az MTA Jogtudományi Intézetében, tudományos munkatársnak. Az intézetben komoly
feladatot kapott a készülő Polgári Törvénykönyv kodifikációs bizottságának titkáraként, az
1959. évi IV. tv. normaszövegének és indokolásának fogalmazásánál. Úgy tudjuk, hogy az
1800 oldalas indokolásnak nagyjából 2/3-ad részét ő szövegezte. Folyamatosan jelen volt a
legkülönbözőbb szervezeteknél tartott szakmai vitáknál. 2 év múlva, 1958 szeptemberétől
– félállásban – ismét jelen van a karon is. Majd 1960 szeptemberétől, docensi beosztásban,
teljes állásban visszakerült a karra. 1961 februárjától, tanszékvezetői kinevezést kapott.
(1992. november 9-ig, közel 32 éven keresztül, vezette a tanszéket.) Tanszékvezetőként
is számított rá a szakma a polgári jog területére tartozó fontosabb jogszabályalkotásban.
Folyamatosan együtt dolgozott nagyrészt azokkal a professzorokkal, gyakorló jogászokkal, akikkel az eredeti törvény szövegét létrehozták. Általa a tanszék tagjainak is jutott feladat
ezeken a területeken, hiszen a Ptk. szükségképpen nem oldott meg mindent. Mondhatni,
kiindulási alapja volt a gazdasági életre, az állampolgárok egymás közötti szerződéses
41

kapcsolataira vonatkozó számos egyéb jogalkotásnak. Ezek általában kormányrendeleti
szintűek voltak, de volt törvény is. Szerzői jog, fuvarjog, áruforgalom szabályozását szolgáló szállítási szerződések, lakásbérlet részletes szabályozása, stb.
Ilyen előzmények után a tanszék természetesen részt vett a Ptk. 1977.évi módosításában
is. A tanszékvezető általánosságban, a teljes szöveget érintően, a tanszék tagjai azokon a
területeken kaptak részfeladatokat, amelyekkel behatóbban foglalkoztak. Pl. Bérczi Imre,
a szellemi alkotások védelme területén, Besenyei Lajos a szerződésekkel kapcsolatos
szabályozás körében a használati kötelmek, közelebbről a bérlet szabályozásánál. Az én
javaslatom az élettársi kapcsolatokra vonatkozott. Valójában az akkor önálló, családi jogot szabályozó törvénybe szántam, de mint Szilbereki professzor írta, hozzájárult a Ptk.
módosításhoz.7 Ekkor került bele egyáltalán a Ptk-ba az élettárs kifejezés és határozta meg
először az élettársi kapcsolat fogalmát minden jogalkotóra, jogalkalmazóra kötelező erővel.
Ekkor kapott ennek a kapcsolatnak – legalább a vagyonjogi vonatkozása – valamelyest
szabályozást, noha a bírói gyakorlat régóta küzdött az élettársi kapcsolatok megszűnése
során keletkezett viták eldöntésével.
Köszönöm a kérdéseket. Ennyiben próbáltam összefoglalni válaszaimat. Néhány esetben
nem különítettem el a történteket a kérdés szerint, hanem összefoglaltam másik odaillő kérdéssel. Szívesen emlékeztem vissza a kollégákra, hallgatóimra, sőt a feladatokra, munkára is.
Az interjút készítette:
Prof. Dr. Görög Márta

7

Megjegyzések a Polgári Törvénykönyv Módosításához c. írása végén felsorolja azokat a főbb cikkeket, tanulmányokat, amelyeket ebből a szempontból fontosnak tartott, Magyar Jog 1977.évi 11. szám: 980. p.
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JUHÁSZNÉ DR. ZVOLENSZKI ANIKÓ
Az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézetének
címzetes egyetemi docense

Hogyan kezdődött? Miért lettem jogász?
Csongrádi születésű, egyszerű, becsületes dolgos emberek gyermekeként születtem,
édesapám pénzügyőr volt, édesanyám a kereskedelemben dolgozott, bolti eladó volt. Sem
a rokonságban, sem az ismeretségi körünkben nem volt jogász végzettségű ember, így
fogalmam sem volt arról, mit is takar ez a pálya. Mindig szorgalmas, jó tanuló gyerek
voltam, elsősorban a humán tárgyak, különösen a magyar nyelv és irodalom voltak a
kedvenc tárgyaim. Általános iskolában indultam a magyar nyelv és irodalmi tanulmányi
versenyen, aminek a megyei döntőjét meg is nyertem, bejutottam az országos fordulóba,
ott már közepes helyen végeztem. Aztán a már akkor is jó nevű csongrádi Batsányi János
Gimnázium általános, humán osztályába jelentkeztem, de akkor nyáron hírül vettem, hogy
Dr. Fehér Ede tanár úr (magyar-francia szakos tanár), az általános iskolás magyar tanárnőm férje, a legendás hírű Fehér Ede bácsi, az akkor induló fizika tagozatos osztályban
fogja a magyart tanítani. Ez nekem elég volt ahhoz, hogy rögtön átiratkozzak ebbe az
osztályba. Itt szeretném megjegyezni, hogy egy nagyon erős, válogatott osztályba kerültem, 28-an voltunk osztálytársak, kettő kivételével mindnyájunkból egyetemet, főiskolát
végzett diplomás ember lett. Egymást húztuk, hajtottuk a jó eredmények elérésében, s
azért, hogy a kitűnőmet a fizika ne rontsa el, minden órán felelnem kellett. Ez volt az ára
a jó bizonyítványnak. Megérte! (A sors fintora, hogy később a választott párom, férjem
fizikus szakon végzett az egyetemen.)
Ede bácsi József Attila kortársa és fiatalkori barátja volt, a költő több versét neki
ajánlotta. A szegedi egyetemen padtársak voltak, s ő volt az ún. „Horger-ügy” egyik koronatanúja is, ugyanis egy másik hallgató-társával együtt neki is jelen kellett lenni Horger
Antal dolgozószobájában, amikor is a professzor eltanácsolta a költőt a szegedi egyetemről
a „Tiszta szívvel” címmel akkor megjelent verse miatt. Ede bácsi magyar óráin szájtátva
hallgattuk történeteit, meséit, elemzéseit, „nézeteit a világról”. Kemény, szigorú, hatalmas
tudású ember volt, örök harcban állt a világgal, gyűlölte az igazságtalanságokat, bennünket
is mindig arra oktatott, hogy tartsunk ki elveink és az igazság mellett. A szó legnemesebb
értemében vett igazi pedagógus volt. Példaképem, és akkor sokunk példaképe lett. Szerettük egymást, azt hiszem, én is a kedvenc tanítványa voltam. Ő készített fel akkor engem a
Kazinczi Ferencről elnevezett szép magyar beszédversenyre is, aminek megyei döntőjét
szintén megnyertem, eljutottam Győrbe, az országos döntőre is.
Mindig olyan ember, olyan pedagógus akartam lenni, mint ő. Harmadikos koromban
megkérdezte tőlem, mi akarok lenni. Természetesen magyar tanár, mondtam, de láttam,
elkomorul az arca, gondolkodik, és aztán azt mondta: NEM, tanár az ne legyél! Nincs
semmi megbecsülésük, nehéz az igazi pedagógus pálya. Legyél jogász! De, mondtam, én
nem ismerem ezt a szakmát, talán csak irodalmi olvasmányaimból, a magyar a kedvenc
tárgyam, ezzel szeretnék foglalkozni. Majd megismered, megtanulod azt is, szorgalmas,
jófejű gyerek vagy, legyél jogász! – mondta. Hát, így kezdődött. Ede bácsi szava szent
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volt a számomra. Jelentkeztem a szegedi jogi karra, s bár akkoriban sokszoros volt a
túljelentkezés, elsőre felvettek. Sajnos, a sikeres felvételimet Ede bácsi már nem érhette
meg, súlyos betegségben elment. Temetésén „Madách Imre: Az ember tragédiája” című
művéből nekem kellett egy részletet elmondanom, ugyanis ez volt Ede bácsi legkedvesebb
műve, és a család kívánsága. Kezem, lábam remegett… Azóta is, akárhányszor találkozom
régi Batsányisokkal, akik ismerték, és akiket tanított, mindig szóba hozzuk őt. Később,
1992-ben, halálának 20. évfordulóján Csongrád város Pro Urbe díjjal tüntette ki, emlékét
egykori csongrádi lakóházán dombormű és emléktábla is őrzi. Tehát, most én sem hagyhattam ki Őt a megemlékezéseimből.
Visszatérve a felvételimre, érdekességként említem meg, hogy a szóbeli felvételi bizottságomban Kemenes Béla Professzor úr (későbbi főnököm) volt az elnök, Újvári József tanár
úr (munkajogász) volt az irodalom, Tóth Árpád jogtörténész pedig a történelem-kérdezőm.
Ült még bent a bizottságban akkoriban egy középiskolai tanár, meg egy KISZ-es joghallgató
is (ekkor 1973-at írtunk). A mostani Kemenes szemináriumi terem (az akkori Polgári jogi
Tanszék) volt a szóbeli felvételim helye, később ez lett „az első munkahelyem” is. Megint
csak egy emlék ide: rettentően izgulós ember voltam (ez később is megmaradt, de állítólag
jól tudtam mindig leplezni), s mikor behívtak a szóbelire tételt húzni, előtte a személyigazolványt be kellett mutatni. Idegességemben elkezdtem kavarni a retikülömben, és teljesen
sikerült kiborítanom a tartalmát a bizottság elé a földre. Elvörösödtem, de Professzor úr
sejtelmesen, elnézően elmosolyodott, és azt mondta: ez jó kezdés! Nyugodjon meg, és
húzza ki a legjobb tételt. Így történt, kihúztam a kedvenc költőmet, Radnótit, és aztán már
nem volt semmi baj. (A töri tételemre nem is nagyon emlékszem, talán a két világháború
közötti Magyarország.) Az adrenalin jótékonyan hatott rám. Nyertem! Ez volt a lényeg!
Az egyetemi diákévek (1973-1978), kedves tanáraim
Felvételt nyertem az újszegedi Móra Kollégiumba, ami akkor még kizárólag lánykollégium volt, és főleg bölcsészlányok laktak benne. Jogász-szoba csak emeletenként egy
darab volt, tehát már ez is kitüntetőnek számított, hogy egy ilyen, akkor még új és szép,
modern szálláshelyre be tudtam kerülni. Két négyágyas szobarész között volt egy tanulószoba. Az „igazi” jogászkolesz a lányoknak a Hősök kapuja melletti Irinyi kollégium volt,
ahol TTK-s lányok is laktak. Eléggé lelakott, sokágyas szobák voltak benne, a fiúk pedig
a József Attila kollégiumban laktak, a Gödör étterem mellett.
Az évfolyamunk kb. 134 fős volt, első évfolyamon a legtöbb előadást a mostani Pólay
teremben hallgattuk, ami akkor még két bejárati ajtós volt. A harmadik, hátsó ajtót már
jóval később kapta, amikor megnövelték a termet a korábbi, mellette levő kis szemináriumi
teremmel, mert a növekvő hallgatói létszám miatt szükségesnek bizonyult egy nagyobb
előadóterem. Emlékeim szerint aztán negyedéves korunkban voltak még ugyanebben a
teremben az előadásaink, a másod- és harmadéves előadásainkat a második emeleten, a
jelenlegi Erdei teremben hallgattuk. Erre azért emlékszem határozottan, mert előttem van
a kép, amikor a polgári jog előadásokat Besenyei tanár úr, majd harmadévben Kemenes
professzor úr tartották a tanszék emeletén, de a büntetőjogi előadásokat is mind itt hallgattuk
Tokaji Géza bácsitól, majd a különös részt Fonyó Antal professzor úrtól.
Visszatérve az első évre: Both Ödön professzor úr jogtörténeti előadásaira, Pólay Elemér professzor úr római jogi előadásaira időben kellett érkeznünk, mert aki reggel fél
8 után ért be a tanterembe, annak már csak a leghátsó sorokban jutott hely. Különleges
előadások voltak: Both Ödön harsány hangon, szó szerint diktálta a tanulni valót, több
füzetet megtöltöttek az előadásai, de szépen lehetett belőle készülni. Volt ugyan jegyzet
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és tankönyv, de akinek nem volt előadásjegyzete, az sok jóra nem számíthatott a vizsgán.
Apropó, jogtörténet vizsga! Életem legelső vizsgáját egyetemes jogtörténetből tettem (ma
európai jogtörténet), a téli vizsgaidőszak két ünnep közötti vizsganapján, december 28-án.
Egyetlen anyagrészre, az utolsóra nem jutott időm átismételni (lévén előtte karácsony),
„természetesen” ez volt a vizsgakérdésem, megbuktam. „Édes lyányom, ez a vizsga nem
sikerült, tanuld meg legközelebbre.” A többi anyagrészből talán négyest, vagy ötöst is
kaphattam volna, de pechem volt, nem azokra volt kíváncsi. Ez úgy elkeserített, hogy a
következő vizsgámra már nem akartam visszamenni az egyetemre, mondván, ha engem
már az első vizsgámon kirúgnak, nem vagyok idevaló. Kollégista szobatársaim unszolására
mégis elmentem a következő vizsgámra, ami Papp Ignác tanár úrnál volt szociológiából.
Amikor a tanár úr dél körül kinézett az ajtón, hogy van-e még vizsgázó, a társaim szó szerint
belöktek az ajtón, mert nem akartam bemenni. Hármast kaptam. Ez egy kis önbizalommal
töltött már el, soha több utóvizsgám nem lett, sőt, másodévtől kezdve már jeles átlagokkal
teljesítettem a féléveket.
A római jogi előadások voltak a kedvenceim elsőben. Ma is előttem a kép, ahogy
Pólay Elemér professzor úr oldalt az ablakoknál áll, felnyújtott karjával belekapaszkodik
a radiátor felfelé vezető csövébe, és lazán mesél, mesél, észrevétlenül agyunkba égetve a
tudnivalókat. Imádtuk hallgatni, a terem teljesen tele volt és néma csend. Egyik legkiválóbb
tanárom volt. A vizsga is nagyon kellemes hangulatú volt nála, feltéve, ha tudtuk az anyagot.
Aztán jöttek másod- és harmad évben a polgári jogi és büntetőjogi előadások. Besenyei
Lajos professzor úrtól hallgattuk a polgári jog általános részét és a tulajdonjogot. Nagyon jó
előadásai voltak, sosem ült fel a pulpitusra, sétálgatott a terem egyik oldalán, és szabadon
adott elő. Tele volt a terem. Nemcsak azért, mert mindenki nagyon tartott tőle a vizsgán
(nagy híre volt), hanem mert élvezetesek voltak az órái, közérthetőek a példái. A kötelmi
jogot és az öröklési jogot Kemenes Béla professzor úrtól hallgattuk, egyik legjobb, ha
nem a legjobb előadó volt abban az időben. Ő szigorúan mindig a pulpituson ült, hozta a
hamutartóját, és méltóságteljesen, határozottan, közben kicsit elmélkedve szuper jó előadásokat tartott. Én akkor „szerelmesedtem bele” a polgári jogba, és lettem diákkörös is,
de arról majd kicsit később.
Folytatva nagyhírű tanáraim sorát, a büntetőjogot először Tokaji Géza bácsitól, majd
Fonyó Antal professzor úrtól hallgattuk, mindketten erősen dohányozva az órákon, kicsit
elmélkedve adtak elő. Kinéztek a teremben egy sarkot, és sokszor annak szólt az előadásuk.
Néha viccelődtünk magunkban, hogy „biztosan kinézett egy pókot magának.”
Természetesen meg kell emlékeznem idősebb Martonyi János professzorról, aki az
államigazgatási jogot tanította, aztán Antalffy György professzor úrról, akinél az államés jogelméletet hallgattuk, bár ezeken az órákon már – meg kell vallani – nem annyira
„tömegeltünk”. Az iparjogvédelmet Bérczi Imre professzor úrtól, a családi jogot Tóthné
Fábián Esztertől (ők később kollégáim) hallgattuk. Itt kell megjegyeznem, hogy több féléven keresztül tartott nekünk kötelezően felveendő tantárgyként Honvédelmi ismereteket
az a Bérczi professzor, akiről úgy hírlik, nem is volt katona, de valakinek ezt a feladatot
el kellett látni, ő ennek becsülettel eleget tett. Nem volt fájdalmas nekünk sem, mert csak
aláírásért ment a dolog, és azt mindig megkaptuk…
Negyedéves koromból csak két tárgyat és előadót szeretnék kiemelni, az egyik a nemzetközi jog és annak neves előadója, Nagy Károly professzor úr, a másik Szilbereky Jenő
professzor úr, akitől a polgári eljárásjogot hallgattuk. A nemzetközi jog már akkor is éppoly
nehéz és fájdalmasan rettegett tantárgy volt, mint manapság, tehát erőssége semmit sem
kopott. Viszont előadóját, Nagy Károly professzort nagyon szerettük. Puritán egyszerű kül45

seje, de kiváló előadásmódja, időnként elcsattanó viccei szintén teltházas órákhoz vezettek.
Mindenki első vizsgaként akarta teljesíteni a tárgyat az adott vizsgaidőszakban, és ő volt
az, aki az első vizsgahét előtti péntek délután már megengedte, hogy páran vizsgázhassunk,
de szigorúan csak 2 óra után. Én aznap este 8 órakor jöttem ki a szobájából vizsga után,
hulla fáradtan, de jeles eredménnyel. „Isteni hétvégém volt aztán.”
Szilbereky Jenő professzor úr bűbájos ember volt. Bocsánat, hogy ezzel kezdem, de
valóban az volt, későbbi szakmai főnököm. Az előadásai polgári eljárásjogból nem voltak
ugyan tömöttek, de aki szerette a meséit, az járt is az óráira. Ő akkoriban igazságügymininiszter-helyettesként, később a Legfelsőbb Bíróság elnökeként járt le hozzánk szerdánként előadást tartani, és rengeteget mesélt szakmai tapasztalatairól, sokszor a törzsanyag
rovására is. Azt mondta, gyerekeim, azt majd megtanuljátok a tankönyvből. Hozzáteszem,
nagyon jó tankönyvünk volt, melynek egyik szerzője ő maga volt. Végtelenül humánus,
jó ember volt, és kellemes vizsgáztató. A hallgatókat szerette, sosem „csicskáztatta.” Róla
még később is lesz szó.
Hosszasan mesélhetnék még többi tanáraimról is, most, hogy nézegetem régi, fekete
indexemet, leckekönyvemet, mindenkiről eszembe jut valami, de akkor sosem érnék a
végére. Viszont, akiket azért szeretnék e helyütt még megemlíteni, akik később kollégáim
is lettek, azok a gyakorlatvezetőim. Nevezetesen Simics Zsuzsa, akinek mi voltunk az
első gyakorlati csoportjai polgári jogból, mert előtte került be a Polgári jogi Tanszékre,
kiválóan felkészült oktató volt. Illetve Szabó Imre, aki frissen végzett fiatal oktatóként
szintén nekünk tartott először polgári eljárásjogból gyakorlatokat. Sokat nem változott
azóta sem, igen laza, jó humorú, „haveri-alapú” gyakorlatvezetőnk volt. Kiosztotta a röpdolgozat-kérdéseket, aztán kiment a teremből, hogy dolga akadt, majd a kiválóra sikeredett
dolgozatokat begyűjtötte. Remélem, ennyi idő távlatából nem haragszik meg érte, hogy
kifecsegtem ezt a kis titkot. De hát, ezért is szerette mindenki.
Ahogyan most visszaemlékszem, harmadévtől már akkor is voltak „modulok”, akkor
szakiránynak hívták: igazságügyi-, államigazgatási- és gazdasági szakirány. De ez a kötelező, egységes előadásokat és a hozzá kapcsolódó gyakorlatokat nem bontotta meg, csak
bizonyos gyakorlati foglalkozásoknál érvényesült a speciális beosztás.
Tudományos diákkör az egyetemista éveim alatt
Másodéves koromban, amikor elkezdtük a polgári jogot hallgatni, felkeltették az érdeklődésemet Besenyei professzor úr előadásai. Ő mesélt a polgári jogi diákkörről, és elmondta,
hogy kétlépcsős a bekerülés folyamata. Először az ún. kisdiákkörnek lehettünk tagjai másodévben, amit ő vezetett. Ez volt az előszoba, s majd harmadévtől kezdődően vehettünk
részt a „nagy diákkör” munkájában, amely már Kemenes Béla professzor úr irányításával
zajlott, s amelynek minden ülésén részt vettek a tanszék többi oktatói is. Ebben az évben
váltotta le diákköri titkári posztjáról Szabó Imre a korábbi évek diákköri titkárát, Kemenes
Istvánt, professzor úr idősebb fiát, aki ekkor végzett az egyetemen. A diákköri ülések legfőbb
témái – többek között – a végzés előtt álló diákkörösök szakdolgozatainak bemutatása volt.
Harmadévben még csak figyeltük, ízlelgettük, milyennek kell lenni a diplomamunkának,
természetesen hozzászólhattunk, sőt ez elvárás is volt. Negyedévben viszont már komoly
feladatokat is kaptunk, a végzős diákkörösök bemutatott szakdolgozatait nekünk kellett
opponálni. Tulajdonképpen ezeken az üléseken meg is történt a szakdolgozatvédés, mert
később, a hivatalos védés időszakában nekünk már csak az „eredményhirdetésre” kellett
bemennünk. Ez egy kitüntető gesztus volt a tanszék részéről a volt diákkörösök felé, nekünk
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pedig nagy könnyebbség. Egy ilyen sikeres opponensi munkám után kért fel professzor úr
az akkor végzős diákköri titkár, Szabó Imre titkári feladatainak átvételére.
Az én szakdolgozati védésem is ötödéves koromban hasonló „izzasztó körülmények”
között zajlott, emlékszem, kemény opponenseim voltak, akiknek bírálatai után meg kellett védenünk magunk álláspontját. Az én konzulens tanárom Besenyei professzor volt,
a témám pedig „Az eltartási szerződések elméleti és gyakorlati problematikái” voltak.
Jelesre védtem meg.
Persze, hangulatosabb részei is voltak a diákköri életnek, fogadtuk a társkarok diákköreit is, és mi is részt vettünk diákköri kirándulásokon. Különösen élvezetes volt a pécsi
látogatásunk, ami három napos volt, és az ottani diákkörösök szervezték nekünk. A szakmai
programon túl elvittek bennünket Siklósra, Villányba, szerveztek nekünk táncos bulit is.
Szabadidős programok egyetemistaként
Az igazság az, hogy erős klikkesedések voltak már abban az időben is, és általában,
akik kollégiumban laktak, azok inkább a kollégiumi szobatársaikkal tartották jobban a
kapcsolatot egyetemen kívül is. Én is velük éreztem jól magam, és jártunk hétvégenként
az 1973 tavaszán megnyílt új egyetemi klubba, a JATE klubba. Megjegyzem, ez év őszén
kezdtem az egyetemet, tehát, mondhatnám tréfásan, „nekünk készült el.” A JATÉ-s bulik
azonban nem hétközben voltak, mint manapság, hétközben egyetemre kellett járni, tanulni
kellett. A klub ugyan nyitva volt, de a bulik pénteken és szombaton voltak!! Én a magam
részéről, mivel elég „bulis csaj” voltam (ez azt jelenti, hogy nagyon szerettem táncolni),
még rendezői feladatokat is láttam el a klubban, például ügyeltem a rendre, felügyeltem
a ruhatárban is.
Na, persze ott voltak még a Jogászbálok is! Akkoriban mindegyiket a Tisza szálló összes
termeiben tartották, én egyet sem hagytam ki. Persze, mi diákok nem vacsorás jeggyel
mentünk be, arra nemigen volt pénzünk, ott foglaltunk helyet, ahol találtunk… Imádtuk
nézni, ahogy kedvenc tanáraink ropták a táncot vacsora után. Nagy Károly professzor úr
nagy parkett-táncos volt a maga sajátos stílusával, de Nagy Ferenc Professzor is, akkor
fiatal tanársegédként, nagyon szeretett (és jól tudott) táncolni.
Meg kell vallanom, sportrendezvényeken én nemigen vettem részt, bár voltak azok is,
inkább a fiúk kikapcsolódásai közé tartoztak. Viszont voltak őszi mezőgazdasági munkák
kötelező jelleggel az első két évben, ezeket nemigen díjaztuk, többnyire „kisebb tivornyázásba” fordultak át elsősorban a fiúk részéről, aztán, hál istennek, ezek pár év múlva
meg is szűntek.
A diplomaosztóm
Akkoriban még 9 és fél éves volt a jogászképzés, és egy államvizsga-időszak volt. Az
utolsó őszi félévben az államvizsga tárgyakból kötelező szakszemináriumokon kellett részt
vennünk, meg volt még egy-két speciális kollégium, amiből gyakorlati jegyet kaptunk
(teljesítette, szorgalmas, igen szorgalmas, kiválóan szorgalmas). Az államvizsgák december
és január hónapokban voltak, a diplomaosztónk január végén volt. A javító államvizsgát
nem ismertük, akinek nem sikerült, évet ismételt. A korábbi évek diplomaosztói a Rektori
épület dísztermében voltak, a mienket már az akkori Szabadság Filmszínházban (később
Belvárosi mozi) tartották. Summa cum laude minősítésű diplomámat Dr. Antalffy György
professzor mint Rektor, illetve Dr. Kovács István professzor a Jogi Kar akkori Dékánja
(az Államjogi Tanszék vezetője) adta át. Lebonyolítása hasonlóan zajlott a mostani dip47

lomaosztókhoz. Az ünnepélyesség, a ceremónia ugyanolyan volt, mint most (persze talár
nélkül, mindenki a neki tetsző ünneplő ruhában volt).
Az egyetem után az egyetemen
Hogyan kerültem be a Polgári jogi Tanszékre?
Végzés után, bizony, nagyon nagy dilemma előtt álltam, hogyan tovább? Hol tudok
jogászi munkát találni. Ugyanis, abban az időben nem lehetett akárhol elhelyezkedni. Szigorú pályázati rendszer volt, csak oda lehetett jelentkezni, ahova írtak ki helyet. Amikor
én végeztem, Szegeden összesen három darab hely volt kiírva. Egy a mostani NAV-nak az
elődjéhez (Adó- és Pénzügyi Igazgatóság), egy a Tanácsházán, akkor úgy hívták a mostani
Városházát, tehát az államigazgatásban, és még volt egy harmadik hely valahová. Na, most
nyilván én beadtam mindenhová a pályázatomat, mindenhová el is mentem elbeszélgetésre,
csakhogy én, mint egyszerű szülők gyermeke, semmiféle protekcióval nem rendelkeztem.
Hiába végeztem summa cum laude minősítéssel, gyönyörű jellemzésem is volt meg önéletrajzom, nem kerülhettem be egyik helyre sem, mert már mind a három helynek megvolt
a maga kiválasztott embere. Ezt követően dilemmában voltam, hogy hogyan legyen, mert
akkor volt végzős a férjem is (ő az akkori TTK-n végzett fizikus szakon), de az tíz féléves
volt, neki akkor még volt vissza fél éve. Én meg úgy voltam vele, hogy nem hagyom
magára Szegeden fél évre, mindenképpen Szegeden kellene maradnom. Ekkor jött a nagy
meglepetés, meg szerencse: megkeresett engem Kemenes Béla Professzor Úr, a Polgári
Jogi Tanszék akkori vezetője, hogy nem lenne-e kedvem a tanszéken maradni, de nem
polgári jogon, hanem polgári eljárásjogon, mert ott volt hely. Szilbereky Jenő Professzor
Úr, aki később a Legfelsőbb Bíróság elnöke is volt, tartotta az előadásokat eljárásjogból,
és Szabó Imre volt a friss tanársegéd. Szilbereky professzor úr heti egyszer járt le előadást
tartani, Szabó Imre tartotta a gyakorlatokat. Abban az időben még volt esti tagozat is a
levelező tagozat mellett, más képzések még nem voltak, csak ez a három jogásztagozat.
Mathiász Tivadar megyei bírósági bíró járt még be eljárásjogból félálláson órákat tartani,
nem volt más. Tehát az eljárásjogra kellett az ember, erre az ajánlatra csak egyféleképpen
lehetett válaszolni. „Persze!” – majd megtanulom az eljárásjogot, mint sok minden mást
is meg tudtam tanulni. Tehát, én így maradtam benn az egyetemen, és aztán, mint a befőtt,
itt ragadtam, konzerválódtam, jól éreztem magam a hallgatók között. És, magamat azzal
nyugtattam, hogy egy kicsit igaza lett az Ede bácsinak, egy kicsit nekem is, mert jogász
lett belőlem meg tanár is egyben.
A tanszéki élet, oktatási feladataim
1978. február 1-től a Polgári jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék gyakornoka lettem.
Munkahelyi főnököm, tanszékvezetőm Kemenes Béla professzor volt, a szakmai főnököm
Szilbereky Jenő professzor úr. Akkor még ez volt az első státusz, amit két évig be kellett
tölteni, csak ezt követően kaphattunk tanársegédi kinevezést. Emlékszem, 2300 Ft volt
az első, kezdő fizetésem. Az első félévben nem volt más dolgom, mint bejárni Szilbereky
professzor úr előadásaira, és tanulni az eljárásjogot kicsit elmélyültebb fokon. Rendkívül
hasznos volt, hogy ebben az első félévben a Szegedi Járásbíróságon kellett eltöltenem a
„tanuló idő” egy részét, a gyakorlat ismerete elengedhetetlen volt az eljárásjog oktatásában
is. Be voltam osztva felváltva több bíró mellé, először első fokon, majd két másodfokú
tanács mellé is. Abban az időben, a 70-es, 80-as években még a közjegyzők és a végrehajtók is állami alkalmazottak voltak 1994-ig, és a járásbíróságok mellett működtek.
Alkalmanként náluk is el kellett töltenem pár napot. Nagyon nagy hiányosságnak tartom,
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hogy ez a gyakorlat ma már nem él, az eljárásjogot, különösen a perjogot igazán a tárgyalóteremben lehet megismerni, az elmélet mellett e tárgynál a gyakorlat nélkülözhetetlen.
Az egyetemen a hallgatók számára előírt kötelező 6 hetes szakmai gyakorlat alkalmatlan
arra, hogy a jogászi pálya több szegletét megismerjék, hogy aztán dönteni tudjanak arról
is, melyik terület a szimpatikus számukra. Itt jegyzem meg, hogy az utóbbi években a
karon kialakított több hónapos szakmai gyakornoki program viszont nagyon üdvözlendő,
mégis viszonylag kevesen veszik igénybe a hallgatók e lehetőséget.
Visszatérve az én fiatalkori kezdésemre: oktatói feladatokat csak a következő tanév
első félévében kaptam, gyakorlatokat kellett vezetnem a nappali tagozaton. A másik gyakorlatvezető Szabó Imre kollégám volt, az esti tagozatos valamint a levelező tagozatos
konzultációkat Mathiász Tivadar tartotta, aki főállásban a Csongrád Megyei Bíróság elnökhelyettese és a Polgári Kollégium vezetője volt. Nagyon elhivatott és igen alapos, jó
szakember volt, sokat segített nekem is pályám kezdetén. Sajnos, a 80-as évek közepén
súlyos betegségben hirtelen meghalt, így aztán kissé megnövekedtek az oktatási feladataink.
Szibereky professzor úrról egy pár szót: ő mindig szerdánként járt le Budapestről Szegedre előadásokat tartani a nappali tagozaton, külön sofőr hozta. Akkor ő volt az igazságügy-miniszterhelyettes, később ő lett a Legfelsőbb Bíróság elnöke. Én a magam részéről
mindig nagyon vártam az érkezését, rendkívül kellemes, barátságos ember volt. Apró
figyelmességként íróasztalára, ami a hét többi napján az enyém is volt, sokszor tettem
egy kis édességet, mert tudtam, nagyon szereti. Amikor meglátta, mindig felragyogott a
szeme és megköszönte. Végtelenül humánus és udvarias, igazi úriember volt. Amikor a
gyermekeim megszülettek, már a klinikára „elzavarta” hozzám Szabó Imrét egy dobozos
orchideával. Persze kettőt is kaptam, mert Imre is hozott egyet. Aranyos, jól eső gesztus
volt részükről. Később, amikor már nem vállalta a Szegedre járkálást, Bajory Pali bácsi,
a Legfelsőbb Bíróság polgári ügyszakos bírája járt le a nappalis előadásokat megtartani.
Elnézést a megnevezéséért, de ő egy igazi, nagypapa karakterű idősebb ember volt már
akkor is, mindenki csak Pali bácsinak szólította. Nagyon tudta az eljárásjogot, de sajnos,
nagyon rossz előadó volt. A hallgatókat kötelező katalógusok tartásával lehetett az előadásaira „becibálni”, az órai rendet-csendet pedig nekem kellett biztosítanom. Be kellett
vele mennem az óráira, és szükség esetén fegyelmezni. Az első padsorban ülő hallgatóval
olvastatta a törvényszöveget, majd ő ezután fűzte hozzá a gyakorlati tapasztalatait. Szigorú
vizsgáztató volt. Később, nyugdíjba vonulása és betegsége miatt már ő sem járt le, így mi,
fiatalok vettük át az eljárásjog oktatását. Szabó Imre vitte a nappali tagozatos előadásokat,
én a levelező tagozatot, a gyakorlatokat pedig közösen, illetve volt gyakorlati kisegítőnk
rövid ideig a szegedi bíróságról is (az esti tagozat ekkora már megszűnt).
Később beindult a karon a kihelyezett kecskeméti levelezős képzés, háromhetente egy
hétig folytak az órák, többnyire vonattal jártunk át. Én a magam részéről kifejezetten szerettem átjárni, családias hangulatú társaság járt oda, viszonylag kevesen voltak, és nagyon
szorgalmas, érdeklődő hallgatók. A hivatalvezető asszony, Kulcsár Béláné Marika mindig
nagy szeretettel fogadott bennünket, igazi anyáskodó típus volt velünk és a hallgatókkal
szemben is. Mindenki nagyon szerette őt, és ő is a munkáját, a hallgatóit. A tanszékünkről
a polgári jogot és a társasági jogot Besenyei tanár úr vitte, időnként Kaprinay Zsófi segített
be neki vizsgákon. A családi jog Hegedűs Andreáé volt, az eljárásjogot pedig végig én
vittem 10 éven keresztül, míg meg nem szűnt itt a képzés.
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Szakmai gyakorlatok irányítása
A kötelező 6 hetes szakmai gyakorlatok a nyári hónapokra estek, ezért is neveztük nyári
szakmai gyakorlatnak, és kari szervezésben bonyolódtak. Hatalmas munka volt, kezdetben
Szabó Imre kollégámmal közösen szerveztük, bonyolítottuk, ellenőriztük, később már ez
az én egyedüli munkám lett hosszú éveken keresztül. Először is egy nyomtatvány alapján
fel kellett mérnünk a hallgatói igényeket, majd ezek alapján külön-külön kellett szerződést kötnünk az adott megyei bíróságokkal, ügyészségekkel, önkormányzatokkal, ügyvédi
kamarákkal, stb. Majd ki kellett értesítenünk a hallgatókat a gyakorlat pontos helyéről,
idejéről, kijelölt instruktorukról, a rájuk vonatkozó szabályokról. A „forgalmasabb” gyakorlati helyeket, ahová több hallgatót is beosztottunk, szúrópróba szerűen meglátogattuk
Szabó Imre kollégámmal, ez is egy jó nyári elfoglaltság volt szabadságunk terhére. Utólag
visszagondolva, nem volt ez olyan rossz, kis kirándulásnak is felfoghattuk.
A tanszék többi oktatójáról és a tanszéki légkörről
A „Lófara épület” második emeletén volt a székhelyünk, a lépcső felől indulva a saroktól
haladva a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék, majd a Polgári jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék szobái, végül a folyosó másik végén volt a Munkajogi és Szövetkezeti jogi
Tanszék Veres József professzor úr vezetésével. A mai Kemenes Béla szeminárium helye
volt a „tanszéki főhadiszállás”, azaz Kemenes professzor úr és mindenkori titkárnőjének
a szobája. Érdekességként említem meg, hogy professzor úr íróasztala mögött a falon volt
egy csengő, amit ha megnyomott, Horváthné Ida, a hűséges titkárnő azonnal szaladt be,
és leste a főnöke kívánságait. Itt voltak a péntek délutánonkénti tanszéki értekezletek is.
Tovább haladva a folyosón, a „polgári jogi szekció” szobái következtek: az „elmaradhatatlan
páros”, Bérczi Imre és Besenyei Lajos egy szobában, ők nagyon jó barátságban voltak,
nemcsak szakmai téren, hanem a magánéletben is összejárt a két család. Mellettük volt
Tóthné Fábián Eszter kolléganőnk szobája, aki a polgári jog oktatásán kívül vitte a családi
jogot mindkét tagozaton, majd Simics Zsuzsa adjunktus kolléganőnk szobája következett,
aki a polgári jogi gyakorlatokat vitte nappali tagozaton, illetve a levelező tagozat is az övé
volt. A sort az „eljárásjogi szekció” egyetlen szobája követte, amiben ketten osztoztunk
Szabó Imre kollégámmal.
Miután az első időkben még nem voltunk sokan oktatók a karon, mindannyian egy
épületben dolgoztunk, így sűrűn találkoztunk egymással, valamint más tanszéki kollégával
is. A folyosón találkozva gyakran megálltunk egymással beszélgetni. Mindenki ismerte a
másikat, hisz minden újonnan érkező kollégát, így engem is az elején végigvittek a tanszékeken bemutatni, ez íratlan kötelező szabály volt akkor. Nyugodtan mondhatom, szinte
családias légkör uralkodott a karon.
Pénteki napok a tanszéken
A hét napjai csendesebben teltek, mindenki végezte a munkáját, tartotta az óráit. Tulajdonképpen mindenki viszonylag rendszeresen bejárt, hisz abban az időben nem voltak
még számítógépek, nem volt lehetőség otthon a jogszabályok, szakmai anyagok tanulmányozására, így tehát bent olvasgattuk a szakirodalmat. A pénteki napok izgalmasabbak
voltak, ugyanis Kemenes professzor úr tanszéki napja a péntek volt, akkor tartotta előadásait 12-14 óráig.
Előtte és utána pedig felváltva „rendelte be” magához a kollégákat, akikkel volt valami
megbeszélni valója. Tehát, tulajdonképpen ez a nap volt az ún. tanszéki nap, amikor is
mindenkinek bent kellett lenni. Persze, a polgári jogot oktató kollégáknak azért is volt
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izgalmas ez a nap, mert sokszor fél órával az előadás kezdete előtt tudták csak meg, hogy
jön-e Professzor úr, vagy nekik kell beugrani az előadást megtartani. Ha jól emlékszem,
Simics Zsuzsa kolléganőnk volt az, akinek legtöbbször be kellett segíteni, de későbbi, akkor
fiatal volt kollégánk, Varga Péter is (ma a Printker-cég vezetője) gyakran helyettesítette a
„főnököt”, ahogyan magunk között neveztük őt.
Előadása után összegyűltünk a tanszéki szobájában, és akkor beszélt meg velünk minden számára fontos dolgot: szakmait és más egyéb, akár magánéleti dolgokat is. Itt kell
megemlítenem, hogy szívén viselte mindnyájunk szakmán kívüli problémáját is, rengeteget
segített nekünk széles ismeretségi körét felhasználva. Bátran fordulhattunk hozzá segítségért. Pl. így jutott abban az időben lakáshoz fiatal házasként Szabó Imre, és én is az ő
segítségével jutottam hamarabb hozzá az első kis lakásomhoz. Abban az időben hosszú sort
kellett kivárni a Lakáshivatalnál az igényelt lakásokért, sokszor éveket kellett várni annak,
akinek nem volt protekciója. Ez, sajnos, így működött abban az időben. A Hivatal vezetője
azonban nálunk végzett jogász volt, és Professzor úr jó barátságot ápolt vele, ebben tehát
mi is profitáltunk. Ugyanígy, az ő segítségével jutottak be gyerekeink az akkor nagyon
jó hírnévnek örvendő Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolába is. Elmondhatom, bár
szigorú főnök volt, de nagy tisztelet övezte, és határtalan volt a segítőkészsége.
A péntek délutánok sokszor nyúltak hosszúra, mert a „kötelező munkák végeztével”
maradnunk kellett még beszélgetni, anekdotázni 1-2 pohár/üveg sör mellett (Varga Péter
volt a beszerző). Akkor még nem volt tiltott a szeszes ital fogyasztása a Karon. Egyébként
is, hétvége volt már akkor. Professzor úr mindig rajongással mesélt unokáiról, „Diniről
és Krisztóról”, ahogyan ő nevezte Pista fia két gyermekét, Daniellát és Krisztiánt. Persze,
sokszor hallgattuk végig „csipkelődéseit” Besenyei tanár úrral, aki nem nagyon díjazta
ezeket, de ő volt a főnök, megtehette…
Csak Simics Zsuzsával ketten kaptunk délután 4 óra felé eltávozásra engedélyt, mivel
óvodás gyerekeinkért menni kellett az óvodába, és a gyerekek számára is szent dolognak
számítottak.
Sokszor voltunk vendégei a tanév végén tanszéki vacsorára, ahová kollektíven sétáltunk
át péntek esténként valamelyik közeli étterembe. Szóval, szerette a beosztottjait, igyekezett
mindenben bennünket segíteni. Később már, amikor egészségi állapota erősen megromlott,
elmaradoztak ezek az összejövetelek, a Rákóczi térre való átköltözésünk után pedig már
mindig felesége segítségével tudott csak bejárni a tanszékre, de a felvállalt óráit akkor is
mindig megtartotta. Nagyon szerette az egyetemet, a munkáját, a kollégáit, ez volt az élete.
Szép gesztus volt tiszteletére létrehozni és felavatni egykori tanszékén a róla elnevezett
tantermet, a Kemenes szemináriumot.
A tanszék szakmai élete
Az oktatási feladatokon túl, elsősorban az anyagi jogot oktató kollégák, a különböző
jogalkotási folyamatokban részt vettek, különösen Kemenes professzor urat és Besenyei
professzor urat tudom kiemelni abból az időből, akik az 1959-es, majd az 1977-es PTK
megalkotásában oroszlánrészt vállaltak, aztán Besenyei professzor az első társasági jogi
törvény megalkotásának folyamatával a tárgy előadója és gondozója is volt mindvégig. A
jelenleg hatályos új PTK (2013. évi V. törvény) megalkotásában pedig szintén Besenyei
tanár úr, Gaál Sándor bíró úr és Tóthné Eszter munkáját tudom kiemelni.
A családi jog gondozásában és törvényalkotási folyamataiban pedig Tóthné Fábián
Eszter kolléganőm Gaál Sándor bíró úrral együtt hosszú éveken át foglalkozott.
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Többször voltak társkarokkal együtt rendezett szakmai napok is, a tanszék külön ápolt
Polgári jogi és Polgári eljárásjogi diákkört, rendszeresen részt vettünk az országos tudományos diákkör rendezvényein is.
Ami az eljárásjogot illeti, Szabó Imre kollégámmal sűrűn jártunk fel Budapestre az
ELTE Jogi karára, ahol Németh János eljárásjogász professzor vezetésével működött az
ún. Polgári Eljárásjogi Munkaközösség. Ez havonta egyszer tartott szakmai délutánt, ahol
meghívott előadók, elméleti és gyakorlati neves szakemberek tartottak vitával egybekötött
előadásokat különböző aktuális témákból. Ezekről az előadásokról és az azt követő vitákról mindig készültek ismertetők, recenziók, amelyek megjelentek a Polgári Eljárásjogi
Füzetek (PEF) címen rendszeresen kiadott folyóiratban. Aztán, ezek az ülések kezdtek
egyre ritkulni, majd elmaradozni.
Közösségi élet a Karon
Legtöbb pozitív élményem abból az időből való, amikor még a Lófara épületben voltak
a tanszékek. Itt botlottunk lépten-nyomon egymásba tanszéki és más tanszékbeli kollégákkal. Mint korábban már írtam, az oktatói állomány sokkal szűkebb volt a mainál, nem
voltak ismeretlen-kevésbé ismerős arcok.
Rendre megünnepeltük egymás névnapját, összevontan ugyan, de körülbelül negyedévenként tartottunk ilyen összejöveteleket, ahol eszem-iszom mellett sokszor a délutáni
4-5 órás kezdéstől éjfélekig ment a beszélgetés, nótázás, olykor táncolás is, ha hozott
valaki zenét. Máig érzem a számban a bográcsban főtt sűrű marhagulyás ízét, aminek
elkészítésében mások mellett Újvári József munkajogász kollégánk ügyeskedett, hallom
a nótázásokat, amiben kiválóan jeleskedett például Bodnár László nemzetközi jogász kollégánk vagy Tóth Lajos, Kiss Barna kollégánk, nagyon jó hangjuk volt, vitték a társaságot
a jó hangulat felé. De voltak táncos névnapok is, amikor a Jogi Kar pincéjében elkészült
akkoriban a klub, ott volt hely és lehetőség a táncra. Kiváló táncosok voltak Nagy Károly
és Nagy Ferenc professzorok, Homoki-Nagy Mária kolléganőnk, hogy csak egyet-kettőt
említsek, persze jómagamat is ide sorolhatom. Aztán itt megszűnt a lehetőség, és később
a JATE klub melletti Dolgozói klubba kerültek át a kari névnapok, na, itt volt lehetőség
inkább a sütés-főzésre, mert volt egy jól használható konyhája. A belső termében pedig
folytak a kártyacsaták, ment a „zsugázás” sötétedéstől pirkadatig. Én nem tudtam, ma sem
tudok kártyázni, de emlékszem, Veres József és Újvári József kollégákra, időnként Szabó
Imrére, aki sokszor becsatlakozott a játékba, sokszor „ölre-menő” vitákat is kiváltva.
A Jogászbálok is jól szervezett közösségi programok voltak. Nagy, hosszú tanári asztaloknál alig volt hiányzó kolléga. Először a Tisza szálló termeiben, később a Forrás szállóban voltak a bálok, de talán 1-2 alkalommal a most Novotel néven működő, de akkor új
Hungáriának nevezett helyen is tartottak Jogászbálat.
Itt jutott eszembe a felvételiztető korszakunk. Hosszú éveken keresztül a jogász-felvételiket nekünk kellett lebonyolítani. Ez nehéz időszak volt, mert a tanévet lezáró fárasztó
vizsgaidőszakot követően, ahelyett hogy mehettünk volna szabadságra, el kellett látnunk a
felvételi feladatokat. Elejében még az írásbeliken kívül szóbeli felvételik is voltak, a magyar
és történelmi dolgozatok javítását, és a szóbeliztetést is mi végeztük. Az írásbelik javítása
javítási kód segítségével zajlott, de a tanteremből nem lehetett dolgozatokat kivinnünk,
így reggel 8-tól sokszor este 8 óráig (két-három napig, attól függően, mennyi dolgozat
volt) bent ültünk a teremben, és „szenvedve” javítottunk. Persze, oldotta a hangulatot a sok
„sületlenség”, amit jó pár jelölt elkövetett a dolgozatban, ezeket aztán Tóth Karcsi és Kiss
Barna kollégáink feljegyezték, és kari névnapokon ezeket előadták, jókat derültünk rajtuk.
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Ezek az „aranyköpések” talán még mindig megvannak náluk. Eztán jöttek a szóbelik. Háromtagú bizottságokban láttuk el a feladatokat. Az elnök mellett volt egy magyar-, illetve
egy történelem-kérdező. Én mindig magyaros voltam, de azért végig kellett lapoznunk a
középiskolás anyagot, hogy megfelelő módon értékelhessük a hallottakat. Első felvételis
bizottságomban Both Ödön professzor úr volt az elnök, majd később Besenyei profes�szor úr elnöklete mellett voltam magyaros, a történelmet pedig Balogh Elemér kérdezte.
A felvételik befejeztével aztán mindig megünnepeltük a végét, kiengedtük mi is a fáradt
gőzt egy-két pohár/korsó sör mellett a szomszéd sörözőben. Szóval, ez is a kar közösségi
életéhez tartozott, és összehozott bennünket, kollégákat.
Oktatók és hallgatók egymás közti viszonya
Kezdő fiatal oktató koromban természetesen közvetlenebb volt a kapcsolat a hallgatóimmal, tegeztük egymást, ezért külön meg kellett vívnunk a tiszteletért, mert különösen a
fiúk igyekeztek kihasználni a helyzetüket a fiatalabb oktató hölgyek irányában. Szerencsére,
nekem nem volt rossz tapasztalatom velük, tudtam kezelni a pillanatokat, helyre tenni a
nekem nem tetsző viselkedést. De aztán 1-2 év oktatói munka után Kemenes professzor
úr behívott bennünket, fiatal oktatókat a szobájába (ez elsősorban akkor engem érintett,
Simics Zsuzsával ez hamarabb bekövetkezett már), és közölte velünk, hogy térjünk át a
tegezésről a magázásra, nem akar hallani arról, hogy tegeződünk a hallgatókkal. Akkor
ezt furcsának éreztük, mert alig volt pár év köztünk és a hallgatók között, de megértettük
a lényeget. Így jobban megvolt az a pár lépésnyi különbség, aminek illett meglennie.
Egyetemistaként, majd később fiatal oktatóként is élt egy darabig a patronáló, évfolyam-felelős oktatói rendszer. Kicsit a középiskolás osztályfőnöki feladatokhoz hasonlított
ez. Egy-egy évfolyamnak megvolt a kinevezett felelős oktatója, aki tartotta a kapcsolatot a
hallgatókkal, részt vett az évfolyamrendezvényeken, a végzős hallgatók ballagását vezette,
majd elkészítette a hallgatók rövid jellemzését végzésük után, amit csatolniuk kellett a pályázatukhoz elhelyezkedésük alkalmával. Ez már elég hálátlan és nem könnyű feladat volt,
a hivatal azért segítséget nyújtott ebben, valamint maguk a hallgatók készítettek magukról
egy rövid jellemzést, ezt kellett átformálnunk „hivatalos alakzatba”. Emlékszem, nekem
ezt két évfolyamnál kellett elvégeznem, aztán megszűnt ez a kötelezettség.
A Rákóczi téren
Egy idő után a Kar kezdte kinőni a Tisza Lajos krt.-i épületét, megnőttek a hallgatói
létszámok, egyre több képzés indult be, kevés volt a tanterem, egyre több a fiatal oktató.
Szükség volt a „terjeszkedésre”. A tanszékek átkerültek a volt megyei pártház Rákóczi
téri épületébe, s a Kar központi, „Lófara épületében” a valamikori oktatói szobákból tantermeket alakítottak ki, és elkészült a harmadik emeleti Társalgó is.
Elkezdődött az „új élet” a karon. Kicsit szétaprózódtak a tanszékek, vándorolnunk
kellett az óráinkat megtartani a különböző épületek között. A nagy előadások zömében
az „anyaépületben” zajlottak, de a levelező tagozatos órák nagy részét, egy-egy nappalis
gyakorlatot már más épületekben kellett tartanunk: Irinyi épület, Móra épület, illetve a
kecskeméti képzés idején Kecskemét adott helyet az óráinknak. Ez természetesen kihatott
a Kar oktatóinak közösségi életére is, egyre ritkábban találkoztunk egymással. Elmaradt az
érkező fiatal kollégák bemutatása, elmaradtak a névnapi összejövetelek, így egyre inkább
elszigetelődtünk egymástól. Valójában már csak a tanszéki kollégák között volt rendszeres
a közvetlenebb kontaktus, először Besenyei Lajos professzor majd később Szabó Imre
professzor tanszéki vezetésével.
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Ebben az időben ismertem meg viszont Köblös Adélt, aki először csak az egyik legszorgalmasabb hallgatóm volt, majd később fiatal tanszéki kolléganőm lett. Szabó Imre
vitte a nappalis előadásokat velem karöltve, Adéllal pedig ketten vittük az eljárásjogi
gyakorlatokat meg a levelezős képzéseket. Ígéretes, kiváló eljárásjogász lett belőle, egyetemünkről való távozása után az Alkotmánybíróságra került Trócsányi László professzor
hívására. Nagyon sajnáltam, hogy elment tőlünk, de kaptam helyette egy másik szorgalmas kolléganőt, Pákozdi Zitát, akivel szintén nagyon jó kollegális kapcsolatot ápoltunk,
mely tart mind a mai napig. Végül, később csatlakozott még az eljárásjogi részlegünkhöz
legfiatalabb kollégám, Varga Imre is.
A tanév végén rendszeresen megrendezésre kerülő Kari vacsora, az újévköszöntő fogadás, meg a különböző szakmai kari rendezvények maradtak a nagyobb találkozási pontok
számunkra. De mivel a kollégák nagy részét, különösen az újonnan érkező fiatalokat, a
megbízott külsős óraadókat már nem ismertük, így a valamikori közösségi élet már csak
foltokban maradt meg. Ez kicsit elszomorító tendencia számunkra, idősebb kollégák számára, akik még jól emlékszünk a régi, közvetlen közösségi kapcsolatainkra. A Bocskai
utcába való pár évvel ezelőtti ismételt költözésünk pedig már megint egy új fejezet a kari,
illetve az intézeti élet alakulásában, de ez már a jelen, és a jövő története lesz.
Én a magam részéről azért mindig jó szívvel gondolok vissza a karon eltöltött soksok
szép évemre, hiszen itt éltem az életem legnagyobb részét hallgatóként, majd oktatóként.
Ez volt az első és utolsó munkahelyem. Köszönöm Görög Márta professzor asszonynak,
utolsó tanszéki, most már intézeti főnökömnek a felkérését, hogy visszaemlékezhettem
erre a több mint 45 évre!
Az interjút készítette:
Prof. Dr. Görög Márta
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DR. GAÁL SÁNDOR
Az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézetének
címzetes egyetemi docense

Mivel tanulmányaimat 1956 szeptemberében kezdem meg, részese voltam az 1956-os
forradalom és szabadságharc szegedi eseményeinek. Soha el nem múló élmény volt számomra a MEFESZ nagygyűlés az Auditórium Maximumban, az esti fáklyás felvonulás,
a Takaréktár utcai sortűz. A bukás után neves professzorokat bocsátottak el. A félelem
légköre uralkodott. Rám nagy hatással volt Dr. Kovács István professzor, aki a politikai
eseményekről tárgyilagos, akkoriban bátornak számító tájékoztatást adott. Rajta kívül kiváló
tanáromnak tartom ma is Dr. Pólay Elemért és Dr. Kemenes Bélát, aki demonstrátorként
alkalmazott és szerette volna, ha oktatóként bekerülök a Polgári Jogi Tanszékre, ezt azonban
politikai okok miatt (egyéb származású voltam) nem sikerült elérnie. De ami késik, nem
múlik, az 1970-es évek elején (már bíró voltam) megbízással gyakorlatot vezettem (Ptk. a
gyakorlatban) és folyamatosan több mint 40 évig oktattam Polgári jog, Polgári Eljárásjog
és Családi jog tárgyakat. Sok évig volt kollegám dr. Tóthné Dr. Fábián Eszter, Dr. Szabó
Imre és Juhászné dr. Zvolenszki Anikó, de a fiatalabbak közül is Dr. Gellén Klára, Dr.
Hegedűs Andrea, Dr. Görög Márta. Úgy gondolom valamennyiikkel a kölcsönös tiszteleten
alapuló baráti kapcsolatban voltunk és remélem maradtunk is.
Az évfolyam kb. 70 fővel indult, csupán néhányan voltunk szegediek. Rendszeresen
tartottunk évfolyam találkozókat, az utolsót az elmúlt évben, emlékezetem szerint húszan
jöttünk össze. Az ország különböző részein, néhányan külföldön élnek, de az eredeti létszám nagyobb része már meghalt.
Az évfolyamtársak többsége a klasszikus jogi pályákat választotta: legtöbben ügyészek
lettek, de innen hamarosan más területre távoztak, elsősorban ügyvédnek.
Volt tudományos diákköri élet, voltak tanulmányi és sport versenyek a különböző
egyetemek és az évfolyamos között is. Voltunk Budapesten, Pécsen, talán Debrecenben
is, de a részletekre már nem emlékszem.
Az avatás a központi egyetemi épület dísztermében volt, hagyományos módon. Ezt a
hagyományt folytatták később is, hiszen a fiam, a lányom, a menyem és a vejem avatásán is
ezt tapasztaltam. Jelenleg két unokám joghallgató, remélem, még megérem az avatásukat.
Szeged, 2019. április 3.
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III. Dialógus
A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának alumni kiadványa

DIALÓGUS 2018
Old.: 18-19

A társasági jog múltja, jelene és jövője
Az SZTE ÁJTK Civilisztikai Tudományok Intézete és az MTA SZAB Jogtudományi Szakbizottság Gazdasági Jogi Munkabizottsága 2018. szeptember 19. napján ’A társasági jog
múltja, jelene, jövője’ címmel szervezett konferenciát. A tudományos értekezlet különlegességét az adta, hogy 2018 a társasági jog 30 éves fennállásának mérföldköve volt. Az
előadók között megtalálhattuk a jogalkalmazói oldalt (cégbírák, ügyvédek) az egyetemi
szférát, valamint a jogalkotói oldalt is. Egy közös volt bennük: valamennyi előadó több
évtizedes elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező kiváló szakember, akik a társasági
és cégjog egy-egy szegmensét mutatták be, és tettek a jogalkalmazás számára is hasznos
megállapításokat. Az intézetvezető professzor asszony, Görög Márta köszöntőjében hangsúlyozta a társasági jog különállásának fontosságát és kiemelte, hogy a gazdasági, illetve
társasági jogot érintő konferenciák, szakmai események rendkívül fontosak a gyakorló
jogászi réteg számára, tekintve, hogy a jognak egy különösen dinamikus területéről van
szó. Farkas Csaba egyetemi docens megnyitójában felelevenítette, hogy milyen volt egy
cégalapítás a társasági jog létrejöttekor és felvázolta, hogy mára milyen változásokon ment
e folyamat keresztül. Duxné Velcsov Katalin bírónő előadásában ismertette, hogy miképpen
alakultak az egyes cégformák alapításának számai az elmúlt húsz évben és megadta ennek
jogszabályi indokait is. Czene Klára a cégeljárás elmúlt harminc éves történetébe kalauzolta
el a hallgatóságot és rávilágított a joggyakorlatban megfigyelhető érdekességekre. Miskolczi
Bodnár Péter professzor (Károli Gáspár Református Egyetem) a cégeljáráson belül a társaság alapításának változásait mutatta be előadásában. Nochta Tibor (Pécs) és Pázmándi
Kinga előadásaikban érdekes dogmatikai kérdéseket vizsgáltak. Míg Nochta professzor a
magánjogi felelősségnek a társasági jogban megjelenő újabb útjairól tartott előadást, addig
Pázmándi Kinga azt a kérdést feszegette, hogy az üzletrész eszmei dolognak tekinthető-e?
Bodzási Balázs a társasági szerződést elemezte előadásában, kitért annak jogi jellegére
és különös figyelmet szentelt az annak érvénytelenségével kapcsolatos kérdésekre. Szabó
Gabriella az ügyvédek szemszögéből vizsgálta a társasági jogi változásokat és többek között
kitért azok nehézségeire. A napzáró előadásában Farkas Csaba az üzletrészt vette górcső
alá és a történeti megközelítést alkalmazva elemezte azt. A konferencia sikerét mutatja a
népes hallgatóság és az előadásokat követő élénk vita, amelyen felbuzdulva a szervezők
az előadások nyomtatott formában történő megjelenését is kezdeményezték.
dr. Szivós Kristóf
PhD hallgató
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Kemenes Béla Szeminárium
Emlékülés Kemenes Béla professzor tiszteletére
Születésének 90. évfordulója alkalmából tudományos emléküléssel tisztelegtek Kemenes
Béla előtt az Állam- és Jogtudományi Karon. A jogászprofesszor egykori tanszékvezetői
szobáját szemináriumi teremmé avatták. Az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete 2018. május 17- én tudományos ülést rendezett az intézet
jogelődje, a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék korábbi vezetője, az 1959-es Ptk.
Kodifikációs Bizottságának bizottsági titkára, Kemenes Béla tiszteletére. Kemenes Béla
1928. április 9-én született Eleken. 1958-tól az intézet jogelődjének, a Polgári Jogi és
Polgári Eljárásjogi Tanszéknek az oktatója, 1961-től 1979-ig e tanszék vezetője. Tudományos tevékenysége során kitüntetett figyelemmel fordult a polgári jog, azon belül is a
fogyasztóvédelem területe felé. Tevékenyen részt vett a Polgári Törvénykönyv korabeli
kodifikációs folyamatában, a szerződési jog területén mind elméleti, mind gyakorlati kérdésekkel foglakozott. Sokrétű oktatói és kutatói munkája mellett számos testület és bizottság
tagja volt (pl. MAB Minősítő Bizottság Jogi Szakbizottsága, Doktori Tanács), egy ízben
dékáni tisztséget is ellátott, két cikluson keresztül rektorhelyettesként tevékenykedett.
Munkája elismeréseként számos szakmai és kormány-, valamint miniszteri kitüntetésben
részesült. Kiemelkedő oktatói munkájára figyelemmel Szent-Györgyi Albert-díjjal jutalmazták. „Kemenes Béla egy olyan korban alkotott maradandót, amely kor kevésbé volt
fogékony az újra, az újfajta típusú gondolkodásmódra. Mégis egy olyan alkotóközösségnek
volt a tagja, amely késznek mutatkozott arra, hogy a magánjogi értékeket megőrizze. A
professzor jogásznemzedékek sorának alakította magánjogi gondolkodásmódját.” – fogalmazott köszöntőjében Görög Márta, a Civilisztikai Tudományok Intézet vezetője. „A
vár ereje nem a falakban, hanem a védők lelkében vagyon. Az egyetemet sem falai teszik,
hanem professzorai. Kemenes Béla komplex személyiség volt, egyszerre volt tudós, oktató,
tanszékvezető, s minden területen maradandót alkotott.”– mondta Balogh Elemér, a kar
dékánja, Kemenes Béla volt tanítványa. Hozzátette, a Kar épületét állami támogatásból
felújítják, így a hajdani légkört idéző intézményt alakítanak ki. Az egykori tanszékek
helyén szemináriumokat hoznak létre, így Kemenes Béla tanszékvezetői szobáját a róla
elnevezett szemináriumi teremmé avatják. Trócsányi László igazságügyi miniszter arról a
korról beszélt, amelyben Kemenes Béla alkotott. Beszédében kiemelte: „Az 1950-es évek
elejétől az 1980-as évekig terjedő viharos időszakban, Debrecenben szüneteltették a jogi
képzést, Budapest, Szeged és Pécs maradt a jogászképzés helyszíne. A jogtudomány irányítását az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetére bízták. Bizonyos mértékben a vidéki
jogi karokon a szellemi szabadság nagyobb lehetett, mint a fővárosban. A szegedi jogi kar
folyosóján lévő arcképcsarnokban láthatjuk, hogy milyen kiváló professzorok alkottak a
Karon ebben a történelmileg rendkívül nehéz időszakban.” Véleménye szerint a polgári
jog alakításában valójában egyetlen ember emelkedett ki vidéken, Kemenes Béla, aki a
magyar fogyasztóvédelmi magánjog egyik megteremtője is volt. „Kemenes Béla annak
a második világháború utáni magánjogász generációnak a kiemelkedő alakja volt, aki
megőrizte és átörökítette a ’45 előtti hagyományos római jogi alapú polgári jog tradícióit.
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Fő értéke emberi nagysága mellett a dogmatikai gondolkodás és a szakmai felkészültség
volt. Tudását hallgatóival is megosztotta, akik igen nagyra tartották, már csak azért is,
mert legendásan jó előadó volt.” – fogalmazott az igazságügyi miniszter. Kemenes Bélára
személyes történetekkel emlékeztek egykori munkatársai és tanítványai: Harmathy Attila
akadémikus (ELTE), Tóthné Fábián Eszter és Szabó Imre. Az Állam- és Jogtudományi
Kar második emeletén, Kemenes Béla egykori tanszékvezetői irodájában kiállítással és
szemináriumi terem avatással tisztelegtek a kiemelkedő jogászprofesszor emléke előtt.
Dr. Pákozdi Zita
adjunktus

59

DIALÓGUS 2017
Old.: 25-26

Kaprinay Zsófia „Az ezerarcú egyesület – Az egyesület hazai
szabályozása, annak dilemmái” címmel védte meg doktori értekezését
Disszertációm középpontjában az egyesület, mint jogi személy áll. Ezen intézmény jogi
szabályozását több szempontból próbáltam megközelíteni. Témaválasztásom elsődleges
indoka, hogy 2012–2014 év között számos jogszabályváltozás következett be ezen a területen, mely kezdődött egyrészt az új Civil törvény és az új Civil eljárásról szóló törvény
elfogadásával, majd folytatódott az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével, és ez
természetesen változásokat hozott az egyesületekre nézve is. Az új szabályozási környezet
pedig aggályokat vetett fel mind a civilek, mind pedig a jogalkalmazók körében. Személyes tapasztalatom okán is foglalkoztatott e témakör, hiszen 2010 óta vagyok elnöke
egy egyesületnek, így a gyakorlatban felmerülő jogi problémák elméleti jogászként elgondolkodtattak, és az értekezés megírása lehetőséget biztosított e gondolatok mélyebb
megvizsgálására, valamint a benne felmerülő kérdések megválaszolására. Értekezésemből a következő témákat, témaköröket emelném ki. Az egyik ilyen terület, az egyesület
vizsgálata alkotmányjogi szempontból. Abból kiindulva, hogy az egyesület, mint jogi
személy az egyesülési szabadságon, mint alkotmányos alapjogon, szabadságjogon alapul,
a mentén jön létre, nélkülözhetetlen volt ez irányból történő elemzése. Ennek alátámasztásához megvizsgáltam azokat az alkotmánybírósági határozatokat, amelyek az egyesülési
joggal szoros összefüggésbe hozhatók, és amelyeken keresztül rálátást kaphattam arra,
hogy mit is jelent az Alkotmánybíróság számára az egyesülési szabadság, mint alapjog.
Hiszen valamennyi ide vonatkozó szabályozás megalkotásánál módosításánál, megszüntetésénél figyelemmel kellene lennie a jogalkotónak arra a nem elhanyagolható tényre,
hogy az adott szabályozás nem sérti-e az egyesülési szabadság érvényesülését Azoknak a
lehetséges jelzőknek, és összefoglaló elnevezéseknek a részletesebb vizsgálatát is fontosnak tartottam, amelyekkel az egyesületeket illetni, adott esetben azonosítani szokták, így
nonprofit szervezet, harmadik szektor, nem kormányzati szervek, civil szektor, közhasznú
szervezet. Dolgozatomban rávilágítottam e meghatározások lényegére, és megvizsgáltam,
hogy melyik jelzőt, miért, és mikor lehet alkalmazni egyesületek vonatkozásában. Az
elemzés során szükségét láttam az egyesület komplex jogi személy jellegének alátámasztását is, hiszen a szakirodalomban hol azt lehetett olvasni, hogy közjogi, hol pedig, hogy
magánjogi jogi személyről van szó. Ennek vizsgálata során három szakaszra bontottam az
egyesület szabályozásának fázisát, és arra a következtetésre jutottam, hogy az egyesület
a megalapításától a bejegyzéséig egy tisztán magánjogi alapokon nyugvó jogi személy, a
működés megkezdésétől közjogi jegyekkel bír, míg a megszűnésével összefüggésben már
szintén a magánjogi jegyek lesznek a hangsúlyosabbak, amely az egyesületre vonatkozó
jogszabályok értelmezésénél nyújthatnak segítséget a jogalkalmazónak. Összehasonlító
részben elemeztem az egyesület egyesüléshez való viszonyát, annak érdekében, hogy a
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Polgári Törvénykönyvben elhelyezett jogi személyek palettáján elhelyezzem az egyesületet, mint civil szervezetet. E fejezet jó alkalmat biztosított arra, hogy az egyesület jogi
személy kritériumait is bemutathassam. Az új Polgári Törvénykönyv kapcsán természetesen
vizsgáltam a jogi személyekre vonatkozó általános szabályokat, mellyel összefüggésben
három kérdéskört emeltem ki, így az általános diszpozitivitás kérdését, a képviseleti szabályokat, ezen keresztül pedig a bejegyzés, és változásbejegyzési eljárásokat, tekintettel
arra, hogy ezt a képviselő végzi el törvényből folyó kötelezettségeként. Ezen kívül a felelősségi kérdések, és a törvényességi felülvizsgálati eljárás is a vizsgálat tárgyát képezték.
A diszpozitivitás vizsgálata arra irányult, hogy vajon helyesen döntött-e a jogalkotó akkor,
amikor egyesületekre nézve is ezt a normát vezette be általános szabályként alkalmazni? E
területen számos változtatást javasoltam az értekezésemben, amely már a kézirat leadását
követően törvényjavaslat formájában is megelevenedett, majd később az országgyűlés
által is elfogadásra került. A képviseleti szabályok bemutatásán keresztül a bejegyzési és
változásbejegyzési eljárások gyorsításának szükségességét vetettem fel, illetve arra jogszabályi módosításokat javasoltam. A felelősségi részem kutatásának lényege – az egyesület vezető tisztségviselője felelősségének bemutatásán túl –, hogy valóban aránytalanul
súlyossá tette-e a jogalkotó az egyesület elnökének felelősségét harmadik személyekkel
szemben, avagy ez téves következtetés. Értekezésem megírását követően számos, általam
is aggályosnak vélt területen változásokat eszközölt a jogalkotó, azonban ezt figyelembe
véve továbbra is fenntartom a dolgozatomban kifejtett azt a határozott véleményemet, hogy
a jelenlegi egyesületi szabályozás, mind a Polgári Törvénykönyv, mind a Civil törvények
vonatkozásában túlzott mértékű, szerteágazó, és nagyon nehezen alkalmazható. Sokkal
rövidebb szabályozás bevezetése lenne szükséges ezen a területen, a korábbi egyesülési
jogról szóló törvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit nem meghaladva, mármint
terjedelme, továbbá a nyilvántartásba vétel gyorsítása, nyilvántartási rendszer erősítése is
szükségesnek mutatkozik.
Dr. Kaprinay Zsófia
tanársegéd
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Amikor a tanítvány adja át a diplomát.
Beszélgetés Tóthné Fábián Eszter professzor asszonnyal
– Hogyan került Professzor asszony a szegedi jogi karra (hallgatóként)?
– Véletlenül és meglehetősen kalandos úton. Ugyanis én az ELTE Természettudományi
Karára jelentkeztem, geofizika szakra. Voltam felvételizni. Ennek eredményeként azt közölték, hogy hely hiányában nem tudnak felvenni, azonban, mivel második lehetőségnek
a Szegedi Tudományegyetem TTK vegyész szakát jelöltem meg, átküldték az anyagomat.
Fogok kapni új értesítést, pótfelvételi idején. Nem örültem, mert a fizikát jobban szerettem, mint a kémiát. Mentem újra felvételizni, most kémiából. Kérdezgettek, példát kellett
megoldani a táblánál. Majd közölték, azon nyomban, hogy felvesznek, de már nem tudnak
nekem adni sem kollégiumot, sem ösztöndíjat. Lényegében már a korábbi rendes felvételizők között megtörtént az elosztás. Nagyon elkeseredtem és mondtam, hogy ez azt jelenti,
nem tudok tovább tanulni. Édesanyám háztartásbeli, mostohaapám tanító, és velem együtt
négy gyermekről gondoskodnak. Hatan vagyunk egy tanítói fizetésre. (Édesapám 1944ben honvédként a háború áldozata lett.) Ezek után megszólalt a bizottság egyik tagja: „Mi
jut eszébe, ha azt hallja, hogy valaki jogász?” Mondtam kissé szipogva, hogy egy kopasz
öregember egy poros irodában. Furcsán néztek rám, kicsit mosolyogva, majd közölték,
hogy azért kérdezik, mert a jogászoknál még volna hely, felvételre is, kollégium is. Ösztöndíj talán már ott sem lesz az első félévben, de meg kellene próbálni, ha ennyire nehéz a
helyzetem és komolyan tovább akarok tanulni. Felajánlották, hogy a kérdést feltevő tanár
úr átkísér, ha nem ismerem a várost. Szomorúan megköszöntem, és mondtam, megpróbálom. Átmentünk. Megmutatott a tanár úr néhány tanszéket. Nem volt ott senki, hiszen a
többség nyári szabadságát töltötte már. Nem csalódtam. Az épület is igen ’lehasznált’ volt.
A tanszékek pedig igazolták a poros irodai elképzelésemet, zsúfolt, régi könyvespolcaikkal. Ne felejtsük el a háború utáni, általánosan nehéz anyagi helyzetet.1953-ban járunk.
Messze még a felújítás, emeletráépítés. Amíg megnéztük ezt az egy-két irodát, összehívtak
egy bizottságot, az én felvételiztetésem céljából. Arra határozottan emlékszem, hogy az
elnöke Schultheisz Emil professzor volt, a Büntetőjogi Tanszék vezetője. Próbáltak engem
kérdezgetni történelemből, én pedig elmondtam, hogy bár szerettem a történelmet, főleg
a történelmi regényeket, de én eddigi felvételi vizsgáim során előbb fizikából, egy félórával ezelőtt pedig még kémiából feleltem. Ezekből a tárgyakból készültem. Kérdezgettek
még néhány dolgot, aztán kiküldtek Várjak a folyosón! Majd behívtak és közölték, hogy
felvesznek, az irataimat át fogják kérni a TTK-ról. Kollégiumi elhelyezést tudnak adni,
ösztöndíjat az első félévben már nem, de a másodiktól biztosan, ha jól tanulok. Elfogadtam.
Gondoltam, legalább módom lesz továbbtanulni. Nem emlékszem rá, hogy megköszöntem-e... Mi volt ennek a különös bánásmódnak a hátterében? A jogász szakmának ebben az
időben egyáltalán nem volt jó hírneve. Szinte senki nem akart jogi karra jelentkezni. A kari
vezetés szétküldte az oktatóit a pótfelvételikre, még a Természettudományi Karra is, hogy
akit lehet, próbáljanak áthozni. Aki a TTK felvételi bizottságában ült és engem átkísért,
nem volt más, mint Tokaji Géza tanársegéd úr a Büntetőjogi Tanszékről. Végül is 72 elsős
gyűlt össze, de csak 13 akart eredetileg jogász lenni. Édesanyám hetekig szomorkodott,
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mostohaapám dühös volt: „Ilyen nincs – mondta –, hogy valaki jelesen érettségizik, és nem
tud oda bejutni, ahová szeretne!” Bizony, volt ilyen, még a későbbi évfolyamoknál is, az
én esetemnél még direktebb átirányítás is. Nekem tulajdonképpen csak ’felajánlották’ a
lehetőséget, bár akkor hirtelen nem volt más választásom. Azzal vigasztaltam édesanyámékat, és bevallom magamat is, hogy legalább belül vagyok az egyetem kapuján, innen
könnyebb lesz átmenni másik szakra. Hogy miért nem fértem bele a keretbe a geofizikusoknál, annak a következő okait sejtem:
1. Tudomásom szerint erre a szakra összesen 18 hallgatót vettek fel. Ebben az időben
elsődlegességet élveztek az ún. szak érettségis tanulók.
2. A békési Állami Szegedi Kis István Gimnázium humán tagozatára jártam és ott
érettségiztem. Megjegyzem, ez a gimnázium, az államosítások előtt, a református
egyház gimnáziuma volt. Itt jártam ki az általános iskola V., VI. és VII. osztályát.
Az eredetileg nyolcosztályos gimnáziumnak az első négy osztálya 1945. év szeptemberére átalakult a kötelezővé tett, nyolcosztályos általános iskola felső tagozatává, és lett belőle a gimnázium általános iskolája. 1948-ban (vagyis a ’fordulat
évében’) véglegesen megszűnt ez a variáció is. A gimnázium neve megmaradt,
általános iskolája megszűnt. A még meglévő felső tagozatával négyosztályos lett.
Így a 8. osztályt, a körzetesítés miatt, már mindannyian a lakhelyünkhöz legközelebb eső általános iskolában végeztük el. A többség azonban visszaigyekezett
eredeti gimnáziumába. Így én is. Elnézést kérek e kis oktatási reformos kitérőért.
Kihagyhatatlan volt. Az nagyon valószínű, hogy a humán érettségim nem volt
tökéletes ajánlólevél a geofizika szakhoz, különösen a szűk létszámkorlát miatt.
3. Ebben az időben elég szigorú volt az említett körzetesítés, településen belül éppen
úgy, mint országon belül, és én délalföldi voltam, iskolámat tekintve is, lakhelyemet tekintve is. Tehát szegedi felsőoktatási intézményben lett volna a helyem.
Amúgy pedig magam is azt jelöltem meg másodikként. Így lettem én joghallgató.
Évvége felé írt ugyan a család még egy szigorú hangú levelet Buza László dékán
úrnak, hogy engedjenek engem át a TTK-ra. Hívatott a Tanulmányi Osztály vezetője, Falábú Dezső úr, és megkérdezte, hogy mi az én gondom? Nem értettem,
mert nem tudtam a levélről. Felvilágosított. Elmondtam neki az előzményeket,
és hogy valóban nem ide készültem, a családom pedig különösen nehezményezi a történteket. Közben be kell vallani, kezdett nekem tetszeni, amit tanultunk.
Mindenekelőtt az államjog/alkotmányjog, a jogelmélet/jogfilozófia (akkor ezek a
tárgyak az első éven voltak), egyetemes jogtörténet, jól szórakoztunk a logika órán
(akkor ilyen is volt), a latinnal nem volt gondom, hiszen összesen 8 évig tanultam
előzőleg. (Akkor is volt latin óránk, a korábbi gimnáziumi tanárunkkal), amikor
egy évig nem gimnazisták voltunk. (Nem tudom hogyan oldották meg, de így volt.
A gimnáziumban pedig, a kötelező orosz nyelv mellett tantervszerűen, rendesen,
latin óránk is volt.) Az első félévem jól sikerült, hiszen a magyar jogtörténet jó (4)
jegyemen kívül a többi jeles (5) volt. Szerénytelenül megjegyzem, több ’jó’ nem
volt később sem az indexemben, csak egy önként választott német nyelv jegy. (A
papír alapú ügyintézés korában, ide jegyezték be az államvizsga/záróvizsga jegyeket
is ’végbizonyítvány’ címen.) Tehát közöltem, hogy ha már így történt, én inkább
maradnék. Átvillant az agyamon persze az is, hogy ha átmennék máshová, újra
elsős lennék. Egy 19 éves ember szemében egy egész év, az igen hosszúnak tűnik.
Maradtam. Lassan a család is belenyugodott, bár el sem tudták képzelni, hogy egy
ifjú hölgy mit keres ezen a pályán...
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– Mennyiben volt más akkoriban az egyetemi élet, a mostanihoz képest?
– Nagyon más volt. Tananyagban, létszámban, elhelyezésben, tanulócsoportokat illetően, oktató-hallgató viszonyt illetően. Nem ismertük a digitalizált ügyintézést, személyesen intéztük dolgainkat. Szerintem ember központúbb, és ezzel együtt emberségesebb is
volt. Nem volt ’bolognai rendszer’, hírből sem ismertünk ilyesmit. Ez azt is jelentette,
hogy egyáltalán nem lehetett válogatni a tantárgyak között, vagy abban, hogy melyik
tárgyból mikor vizsgázik valaki. Viszont a szakma dolgozta ki, hogy mi a célszerű sorrend.
A tantervnek megfelelően kellett teljesíteni a vizsgákat. Említhetem magát a vizsgáztatást
is, sőt a sikertelen vizsgák következményeit is. Évközben zárthelyi dolgozatokat ugyan
írtunk, de a vizsgáztatás mindig szóbeli volt. Akkor még a vizsganapjainkat sem mi osztottuk be, hanem a tanulmányi ügyintézők, akik azonban ügyeltek arra, hogy legyen elég
napunk a felkészülésre. Az adott napon kellett vizsgázni, vagy orvosi igazolást kellett
vinni. Ez egy kicsit szigorúnak tűnik, de legalább mindenki igyekezett beosztani a rendelkezésére álló időt. Itt jegyezném meg, hogy akinek nem sikerült az utóvizsgája, rendszerint
megismételte az egész évet. Ha jól emlékszem, csak egy rendes uv. volt. A második már
rendkívüli, engedélyhez kötött, ha egyáltalán adott a dékán úr ilyen lehetőséget. Sajnos
nem találtam meg az akkori kari vizsgaszabályzatot, pedig érdekes lenne. Évismétlésnél
minden tárgyból újra kellett órára járni, vizsgázni. Esetleg a korábbi ’jelest’ és ’jót’ el lehetett fogadtatni. Volt olyan évfolyamtársam, akinek csak az egyik jogtörténet vizsgája
nem sikerült, mégis egy évvel utánunk végzett. Az ő esetét érdekességként jegyeztük meg,
mert azzal mentegetőzött, hogy román az anyanyelve, ezért nehezen fejezi ki magát. Bónis György professzor erre megszólalt: „Rendben, akkor mondja románul.” A professzor
úr ugyanis a kolozsvári egyetem tanára volt az 1940-es években, több nyelven beszélt,
többek között románul is. Sajnos, a hallgatónak így sem ment a válasz... A tananyaggal
kapcsolatban úgy vélem, hogy az egy sűrítmény volt, hiszen négy tanévbe kellett beleférnie. Megjegyzem, a társadalmi viszonyok szabályozása is egyszerűbb volt, dacára a leírhatatlan politikai, társadalmi átalakításoknak. Államosítások szinte korlátlan volta, a mezőgazdaság igen keserves átszervezése, tulajdonkorlátozások, stb. Előbbire példa: édesanyám
alig tudta megmenteni édesapám egyszemélyes szabóműhelyéhez tartozó, egyetlen varrógépét. Igazolnia kellett, hogy csak a család ruháit javítja vele. „Mert a magántulajdon,
a magán kisipar is, szüli a kapitalizmust...” Ez megengedhetetlen! A műhely akkor már
régen nem volt meg, mint említettem, édesapám 1944 decemberében meghalt. Nem is ott
laktunk, ahol korábban. Utánunk jöttek a várostól 10 km-re levő tanyára, a szabóműhely
eszközeinek államosítása céljából, kerékpáron, mert oda más közlekedési eszköz nem volt,
esetleg lovas kocsi. A jogalkotás, amely területen stabil szabályokat akart teremteni, lényegében a jól bevált régi jogintézményeket alakította az új helyzethez (lásd pl. szövetkezet). Egyébként azt nagyon el tudtuk fogadni oktatóinktól, hogy minden tárgynál az elvi
alapok a legfontosabbak, és azok a konkrét szabályok, amelyek ezeket valóban kifejezik,
és rögzítik. Ahogy Kovács István professzor mondta: „A konstans elemek a fontosak.”
Azokra a csomópontokra volt figyelemmel az oktatás, amelyek alapján el lehetett igazodni később a részletszabályokban. A magam részéről a jogrendszert a repülőgép tervezéshez
szoktam hasonlítani. Az aerodinamikának vannak szabályai. Nem lehet az összefüggéseket figyelmen kívül hagyni, és csak ötletszerűen valamit kiragadva, egyedi szabályokat
alkalmazni, mert előbb vagy utóbb, lezuhan a gép, vagy fel sem emelkedik. A tananyagról
még annyit, hogy heti 2 elméleti és 2 gyakorlati órában volt marxizmus-leninizmus. Ez,
az első 2 tanévben, inkább nemzetközi és magyar munkásmozgalom története volt. Eseménytörténet, nevekkel, dátumokkal, egyéb számokkal és persze ideológiával. Majd po64

litikai gazdaságtan következett. Az 1956/57. tanév első felében még beindult az ún. történelmi materializmus oktatása is. Továbbá 3 tanéven keresztül ugyancsak heti 2 órában
kötelező orosz nyelvoktatás folyt. Aminek a végén kvázi kis nyelvvizsgát tettünk. (A
60-as években, aki kérte, annak elismerték nyelvvizsgaként.) Heti 6 óránk + felkészülés
tehát olyasmire ment el, aminek nem igazán láttuk az értelmét. A munkások sorsát természetesen nem szociológiai alapon vizsgáltuk, mert az ’burzsoá áltudománynak’ számított
volna. Az orosz helyett vagy mellett, szívesen tanultunk volna más nyelvet, próbálkoztunk
is vele, de az már nem fért bele az időbe. A marxizmus és a nyelvoktatás nagyjából így
folyt minden karon, minden szakon, ott is, ahol a tanulmányokkal semmilyen összefüggést,
távolról sem mutatott. Nem véletlen, hogy a hallgatóság e miatt is lázongott. Az oktatók
– hallgatók közötti kapcsolat általában közvetlen volt, bár többségünk annál jobban tisztelte az oktatókat, semhogy csak úgy beszélgetést kezdeményezzünk. Ezt a magatartást
hoztuk magunkkal. Az oktatók viselkedésének jellemzésére megemlítem Schultheisz Emil
professzor példáját. A női hallgatók nem tudták az utcán megelőzni a köszönésben, de
másoknál is hasonló volt a helyzet, ha nem is ennyire egyértelműen. Legfeljebb egyszerre köszöntünk egymásnak. A kisebb létszám miatt, igencsak mindenki ismert mindenkit.
Köszöntés persze illendő volt akkor is, amikor az óra kezdődött. Az oktató bejött, mi
felálltunk, ő pedig annyit mondott: „Foglaljanak helyet!” Ebben szerintem semmi poroszos
nincs. Kultúra kérdése. A tömeges jelenlét nem ment fel a ’viselkedés’ alól. Az sem volt
ritka, hogy csak úgy minden különösebb apropó nélkül beszélgetést kezdeményeztek velünk. Antalffy professzor egyszer megkérdezte tőlem: „Magának mi az anyanyelve?”
Mondtam, hogy magyar. „Nem is tud szlovákul?” Sajnos nem, válaszoltam. Számára
furcsa volt a kiejtésem, azért kérdezte. Elismerem, az én anyanyelvem nem egyszerűen
magyar, hanem békési: 18 éves koromig ott éltem. Ott pedig egy mélyen beívódott ’í’-ző
nyelvjárás dívott, megspékelve kemény diftongussal. Egy 1467. évi oklevélben említett
városi pecséten – a település neveként, feliratformájában – még ezt olvassuk: „NEMESBIKIS VÁROS PETSETI”. Nem ’í’-ztem” ugyan, de diftongusom az volt. Valamennyi
mai napig érződik ebből nálam, főleg, ha fáradt vagyok. Amikor visszamentem Szegedről
5 év után szülővárosomba, érettségi találkozóra, magam is elcsodálkoztam az emberek
kiejtésén. Az édesanyámék már nem ott laktak, de a rokonsághoz később gyakran vis�szajártam. Amikor Orosházára ért a vonat, már félig otthon éreztem magam, mivel az
ottani állomáson vonatra szállt emberek már nagyjából úgy beszéltek, mint a békésiek.
Mára, mindez a múlté. Az idősebb korosztály beszédformája is átalakult. Ami a hallgatók
közötti viszonyt illeti, mint említettem, 72-en indultunk és folyamatosan fogytunk. 46
hallgató kapott ebből az évfolyamból diplomát. Mind a négy évfolyamnak megvolt a maga
állandó tanterme, de ami ennél is fontosabb volt a közösség alakítása szempontjából, az
az, hogy állandó tanulócsoportok voltak. Gyakorlati órákon, szemináriumokon, mindegyiken, mindig ugyanazok a hallgatók vettek részt. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy ismertük
egymást, és jó barátságok alakulhattak ki. Időnként csoport bulik voltak, kirándulások,
ahová egy-egy oktatót is meghívtunk. Egyébként pedig alig volt közöttünk szegedi lakos.
Ez jellemző volt mind a négy évfolyamra. Kollégisták voltunk zömmel, albérlők csak
elvétve akadtak köztünk. Igaz, a kollégiumok elég zsúfoltak voltak. Emeletes ágyakkal
oldották meg a férőhelyeket. Mi például – elsős korunkban – tizenhárman laktunk egy
szobában. Öt db. emeletes ágy volt és három szimpla. Középen két sor hosszú asztal,
amiben mindenkinek volt egy-egy fiókja. Szekrények a folyosón. Egy tágasabb fél szekrény
jutott mindenkinek. Ez zárható volt, a szokványos szekrénykulccsal, de nem emlékszem
rá, hogy valami elveszett volna. Ilyen helyzetben szükség volt az alkalmazkodásra, figyel65

mességre. Másképpen nem tudtunk volna tanulni. Tanulószoba ekkor még nem volt. Kellett a hely a hallgatók elhelyezésére. Volt olyan szobatársunk, aki, mikor hazaértünk,
azonnal elkezdte a délelőtt lejegyzett előadás anyagát megtanulni: hagytuk. Összetartó
társaság voltunk. Tőlünk azt sem tudták meg, hogy ki tépkedte le (szó szerint) a falról az
akkor szokásos dekorációt, a ’nagy emberek’ képeit. Szerencsére képkeretet nem kellett
rombolni, mert a kollégiumnak arra nem futotta. Azért nem minden szobában volt ilyen
szerencsés összetételű a társaság.
– Szakmai pályafutását tekintve hogyan alakult élete az egyetem elvégzését követően?
– Nem volt ez könnyű időszak a szegedi egyetemisták elhelyezkedését illetően. Gyanúsak voltunk. Az utolsó évünket mi 1956 őszén kezdtük, 1957.július 4.-én volt az avatásunk. Mint kollégisták mindenütt ott voltunk, legalábbis október 26-ig, amikor a többség
megpróbált hazautazni. Mindenhonnan riasztó hírek érkeztek. A jogi karon már október
24-én nem volt oktatás; mi naivan bementünk, már azért is, hogy valamit megtudjunk az
előző napi események után, hiszen az egyetem rektora is ott volt a felvonuló hallgatók
között. Egész délután, késő estig zsongott a város. Este már óriási tömeg volt az utcán.
24-én egy számomra nem ismerős fiúhallgató – talán másodéves lehetett –, de az is lehet,
hogy nem joghallgató volt, keskeny fekete szalag darabokat osztogatott azzal, hogy tűzzük
a gallérunkra. Azt mondta, ha megkérdezik a rendőrök, hogy miért van ez rajtunk, mondjuk, hogy tegnap este a rádiónál elesetteket gyászoljuk. Így tudtuk meg a tragikus eseményeket. Nem volt akkor mindenki kezében telefon. A kollégiumban csak az igazgató és a
portás felügyelete alatt volt egy. Rádiót is csak akkor hallgathattunk, ha valaki hozott
otthonról. Ne felejtsük el, hogy ez sem volt akkor még tömegcikk. Egyetlen egy ilyen
rádióra emlékszem az egész Irinyi Kollégiumban. Október 23-án délután és este, az egyetemi hallgatók Szegeden is az utcán voltak. Csak a felháborító Gerő beszédet hallottuk a
rádióból, mert a hangszóró ki volt téve a Széchenyi téren egy oszlopra. Akkor jöttünk a
gázgyártól visszafelé, amikor a beszéd tartott. Visszatérve az eredeti kérdésre, úgy volt,
hogy a Polgári Jogi Tanszéken maradhatok. A tudományos diákkör tikára voltam és demonstrátor. Azonban nem kapott a Kar erre a célra státuszt. Ez már április, május környékén tudott volt. Tehát más után kellett néznem. Szegeden akartam maradni. Szeged Megyei
Jogú Város Tanácsa a VB Igazgatási Osztályára jogászt keresett, II. fokú gyámügyi és
lakásügyi feladatok intézésére. Akkor még Szegeden voltak kerületi tanácsok is, és ott
intézték az első fokú ügyeket. Nekem a fellebbezések jutottak volna, elvileg. Ezt elfogadhatónak találtam, bár ismét nem az lett a sorsom, amit szerettem volna. Nem beszélve
arról, hogy az ilyen ügyekben az ügyfelek természetesen személyesen jöttek, és keresték
az igazukat. Nem a jogi munka volt nehéz ebben, hanem pszichikailag volt megterhelő
egy kezdőnek, a gyermekek sorsán való civakodás hallgatása, a borzasztóan súlyos lakáshiány miatt, a lakhatási problémák intézése. A hatalom is ’érdeklődött’ – minden héten
belátogatott egy rendőr az irodánkba. Ketten voltunk egy szobában. A kolléganő régi
dolgozó volt. Tőle kérdezte, mi újság, közben szidta az ellenforradalmár diákokat. Később
egyre kevesebbszer jött, de még a következő évben is, be-belátogatott. Akkor szerencsémre 1958. augusztus 1-jével átkerülhettem a Szeged Városi Döntőbizottsághoz. Későbbi
neve: Szeged Városi Gazdasági Döntőbizottság. Túl sok köze a tanácshoz nem volt, mert
szervezetileg a Budapesten székelő Központi Döntőbizottság része volt. Vidéken viszont
a megyei tanácsok adtak helyiséget ennek a szervezetnek, és azokon keresztül kapták a
fizetésüket is az itt dolgozó bírók. Egyedül Szeged Megyei Jogú Város mellett szerveztek
önálló döntőbizottságot, mert a Csongrád Megyei Döntőbizottság székhelye, akkor még
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Hódmezővásárhelyen volt. Viszont Szegeden volt sok olyan állami, tanácsi és szövetkezeti gazdálkodó szervezetnek a székhelye, amelyek alperesként szerepeltek ezekben a
perekben. Kezdetben én voltam a vezetője is és a beosztott bírója is ennek az egységnek,
annak ellenére, hogy évente 8-900 per folyt. Amikor eljöttem, már volt egy beosztottam
és egy iktató-leíróm is. 1972-ben pedig ez a szervezet beépült a rendes bíróságok szervezetébe, gazdasági ügyszakként. Jó ajánlólevél volt ehhez az álláshoz, hogy én a kötelező
szakmai gyakorlatomat, 1956 nyarán, Budapesten, a Központi Döntőbizottságnál töltöttem.
Ez a munkám vezetett vissza később, 1963 őszén – előbb csak másodállásban –1964
februárjától fő állásban a Polgári Jogi Tanszékre. Az oktatói munkát szerettem. Ezt csak
úgy érdemes csinálni, ha az embernek meggyőződése, hogy akik vele szemben ülnek,
valóban meg akarják tanulni a szakmának legalább azt a részét, ami kell a továbbiakhoz,
a későbbi eligazodáshoz. Ehhez persze az is kell, hogy stabil legyen a jogrendszer. Oktatóként tartottam elméleti, gyakorlati órákat, nappali, levelező, és amíg volt, esti tagozaton,
a kecskeméti kihelyezett tagozaton, párhuzamosan: polgári jogból és családi jogból. Mintegy három évtizeden át voltam diákköri patronáló tanár. Foglalkoztam a TDK tagjaival,
amennyiben kötelmi jogból, vagy családi jogból választottak témát. Évtizedekig úgy történt a diákkörös foglalkozás, hogy 2-3 hetenként volt ülés és erre valamelyik diákkörös
készített egy kb. 20 oldalas tanulmányt, amit előadott. A témákat természetesen jó előre
kiválasztották. Másik két hallgató opponálta a dolgozatot, a többiek hozzászóltak. Kívánalom volt, hogy lehetőleg más is olvassa el az írásos anyagot. Végül a professzor összefoglalta, értékelte a munkát. A családjogi diákkör később önállósult, de a működés módszere nem változott. Ezek a dolgozatok igen jó előkészítői voltak a diplomamunkáknak.
Későbbi fejlemény, hogy az ülésekre időnként egy-egy elismert szakembert is hívott a
tanszék, akik beszéltek munkájukról, annak valamilyen fontos, érdekes részéről. Mivel
gyakorlati jogászi munka után kerültem az egyetemre, azzal sem akartam megszakítani a
kapcsolatot. Így voltam vállalati jogtanácsos is, majd 1986-ban az Egyetemi Oktatók Jogi
Képviseleti Munkaközösségének alapító tagja, amely szervezet később átalakult ügyvédi
munkaközösséggé. Ez utóbbi munka feladta a leckét, mert az ügyvédeket szépen sorban
kirendelték büntetőügyben védőnek, ha valakinek nem volt jogi képviselője, de kötelező
lett volna az eljárásban annak jelenléte. Az az ügy, amiben kirendeltek, előre megfontolt
szándékkal, társtettességben elkövetett emberölés volt. Az előzetes letartóztatás ügyében
még elkészítettem a fellebbezést, mert ez volt a feladatom. Sajnos én az áldozattal tudtam
együtt érezni, nem az elkövetőkkel... Kénytelen voltam szüneteltetni ezt a tevékenységet.
1989. évben megtisztelt az akkor még két önálló szegedi egyetem, a JATE és a SZOTE
rektora, közösen, a SZOTE Egészségügyi Főiskolai Karán induló Általános Szociális Munkás Képző Szak vezetésével, és egyben felkértek a családi jog oktatására is. Ilyen jellegű
oktatás korábban, ebben az országban nem volt. Széll Éva professzor asszony, a főiskolai
kar igazgatónője és Nagy László professzor, a Munkajogi és Mezőgazdasági Jogi Tanszék
vezetője, közös munkájának eredményeként jött létre itt, ekkor ez a szak. Ősszel már részt
vettem az oktatók keresésében, és számos értekezleten. Félévig tartott kb. a 8 szemeszteres
tanterv kialakítása, amerikai és holland szakértők segítségével. Mindezt át kellett konvertálni levelező szakra is. Majd elő kellett készíteni a posztgraduális szakot, tantervvel és
oktatókkal. Ezek voltak az egészségügyi – igazságügyi – és migrációs, menekültügyi
szakok. Mondhatni igen korszerűek voltunk (1989-90). Főállásban maradtam ÁJTK Polgári Jogi Tanszékén. Másodállás volt számomra a főiskolai, de meglehetősen leterhelt 1995
júliusáig. Párhuzamosan végeztem a feladatom a jogi karon is. Munkaidő kedvezmény a
másodállás ellátásához nem járt, hiába volt ez közös szak a két egyetem között, és amely67

ben JATE jogi kara, jelentős oktatási szerepet vállalt. Évekig tagja voltam mind a két kar
tanácsának, érdekes tapasztalatokat szereztem. Folyamatosan tagja voltam a jogi kar különféle állami bizottságainak is: Szakmai- Továbbképzési- Nevelési- Könyvtárügyi- és a
Posztgraduális, Továbbképzési Bizottságnak. Később ennek a feladatai bővültek. Oktatási és Posztgraduális Képzési Bizottság elnevezés fejezte ki a változást. Így alkalmam volt
az oktatási reformok mikéntjét közelebbről is látni, bár a végrehajtásban, mint oktató,
amúgy is részt vettem. Emlékezetes számomra az ún. kiscsoportos oktatásra való áttérés,
amikor az volt a minisztérium kívánsága, hogy lehetőleg 10 főnél több hallgató ne legyen
egy gyakorlati csoportban. Később a szükséghelyzet felvitte 15-re a létszámot, hiszen
oktató csak annyi volt, amennyi korábban. Végül visszaállt a 20 fő körüli létszám. Ezután
jött az ún. ágazati oktatás, amikor is a kötelező tárgyak 20%-ában valamilyen speciális
többlet ismeretet lehetett szerezni. Így: az igazságügyhöz, a gazdaság jogi szabályozásához,
vagy az államigazgatás/közigazgatás szabályozásához közelebb vivő tantárgyakból lehetett választani. Végül ez is lassan megszűnt. Ezzel a 20%-os aránnyal nem lett volna
rossz megoldás ez. Az oktatási reformok kidolgozóinak tudomásul kellene venniük, hogy
tíz szemeszteres oktatással sem lehet olyan jogászokat kibocsájtani az egyetemről, akik
azonnal bármilyen részfeladat végzésére készen állnak. Ehhez a kívánalomhoz visz közelebb majd a jogi szakvizsga, és az azt megelőző 3 éves gyakorlat. Nem elemezném az
állandó változtatások hatását. Az újabb, szintén ágazati oktatásnak nevezhető reform még
karakteresebb. A jövő mutatja meg, ez mennyire válik be. 1987-től 2013. augusztus 31-ig
cenzora voltam az IM IRM Országos Jogi Szakvizsga Bizottságának. Érdekes volt megfigyelni, hogy igen sok esetben milyen jól teljesítettek azok a volt hallgatók a szakvizsgán,
akik nem nagyon jeleskedtek hallgató korukban. Mások pedig az elvi alapokból azt is
elfelejtették, amit több tantárgyból is megtanultak, mint feltétlen figyelembeveendő kiindulási pontot. A társadalmi változások arról győztek meg, hogy a szegedi jogi karon is el
kell indítani végzett jogászok számára a családjogi szakjogász szakirányú továbbképzést.
A 2000-es évek elején megkezdtük a tanterv, tantárgyprogram összeállítását. Oktatókat
kerestünk, akik a célnak megfelelő tematikákat elkészítettek. A 2006. évre összeállt a
teljes tanterv, oktatókkal, tematikákkal és a szemeszterek órarendjeivel, stb. együtt, amikor
is megváltozott a jogszabályi környezet. Át kellett az egész tervet alakítani a felsőfokú
szakképzés szakalapítási és szakindítási új követelményeinek megfelelően. Pótolhatatlan
segítséget jelentett számomra ebben a munkában Hegedűs Andrea docens asszony, kedves
kolléganőm szervező munkája, aki méltán vehette át tőlem e szakirányú továbbképzés
vezetését a 2014. évben. Örvendetes tény, hogy a bejelentkezett szakemberek igen komolyan dolgoznak a követelmények teljesítésén. A múlt évben végzett évfolyam záróvizsgázó 14 hallgatója két éves, intenzív szakmai képzés után összességében jeles eredménnyel
(4,55-ös átlaggal) fejezte be tanulmányait! A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény értelmében a Legum Magister vagy Master of Laws (rövidítve: LL.M.) cím viselésére jogosultak.
– Melyek voltak oktatói pályafutásának legemlékezetesebb pillanatai?
– Nem akarom felsorolni, hogy mi minden elfoglaltságom volt még, pl. tanulmányutak
belföldön, külföldön, szakmai előadások, konferenciák, melyeken részint előadó is voltam vagy csak részt vettem. Tanulmányt készítettem az MTA Jogtudományi Intézete által
összefogott, népgazdasági jogi kutatóhálózatától kapott megbízás alapján; pályázatokat
készítettem az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) I/1., I/3. számú felhívásaira,
majd a csoport témavezetői teendőit láttam el. A Magyar Jogász Szövetség megyei, később
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országos szinten működő Családjogi és Gyermekvédelmi Szakosztályának elnöke, ill.
társelnöke voltam. Két doktori iskolai tantárgyat gondozok jelenleg is. Csak azt kívántam
érzékeltetni, hogy igen zsúfolt szakmai feladatok mellett nehéz kiválasztani, hogy melyek
voltak a legemlékezetesebb pillanatok. Mégis, néhány eseményt megemlítenék. Amikor
bekerültem a Karra, egyedüli női oktató voltam, aki jogot oktatott. Nyelvtanárnők ugyan
voltak, de ők elkülönültek minden tanszéktől, bár akkor még a jogi karon volt a főállásuk.
Mintegy évtized után került a karra, és ugyancsak a Polgári Jogi Tanszékre, kolléganőm,
Simics Zsuzsa (később Kónyáné). A szakszervezet éves beszámolójában közölte, hogy a
jogi karon a női oktatók körében 100%-os létszámemelkedés történt. Ezen jól szórakoztunk.
Emlékezetes volt, és nagyon megtisztelő természetesen az is, hogy én lehettem a jogi kar
első női dékánhelyettese 1979. évben. Elég nagy vihart kavart, még csak az előzetes híre
is. Nekem fogalmam sem volt erről az elgondolásról, semmit nem tettem az ügy érdekében,
amikor már mindenféle aggályok merültek fel másokban. Előtte való években a kandidátusi minősítéshez szükséges teendőkkel voltam elfoglalva. Nyelvvizsgák letétele (akkor
az orosz mellett már kötelező volt egy nyugati nyelv is), disszertáció elkészítése, tézisek
szétküldése, az MTA Minősítő Bizottsága részére különböző okmányok benyújtása, stb.
Végül, március 26-án megvédtem disszertációmat, az Akadémián. A rektori hivatalban még
nem tudták, hogy megvan a fokozatom. Amint az egyik ottani előadó elmondta nekem,
nemcsak az volt a baj, hogy fokozatnélkülinek gondoltak, hanem, mindenféle nőpolitika
ellenére, mégis, legalább idősebb lennék! A Karon magam is tapasztaltam, hogy ebből
az elképzelésből probléma van. Ezen, az akkor még ízig-vérig férfias karon, nehéz volt
elképzelni egy női vezetőt. Némelyek azt vizionálták, hogy újra fogom rendezni az irodákat, mert bizonyára akarok majd önálló szobát és egyébként is… Akkor ugyanis nem volt
a dékánhelyetteseknek külön irodája és nekem is egy kicsi, másik szobából leválasztott
helyiségem volt. A tanszékvezetőm, Kemenes Béla professzor sem örült, annak ellenére,
hogy nem volt korábban semmi problémánk egymással. Végül leszögezte, hogy ha tényleg
én leszek a dékánhelyettes, akkor tudjam, hogy a kulcson belül ő mondja meg, mi hogyan
van. A tanszék kulcsa lett a ’választóvíz’ az intézkedéseket illetően. Végül is mindenki
megnyugodott. 1985. július 1-jéig tartott a megbízatásom, azaz két 3 éves cikluson keresztül. Az első női oktató voltam a karon, akit címzetes egyetemi tanárnak neveztek ki
2005-ben. Ennek volt ugyan egy nehezen megélt előzménye, amit itt most nem részleteznék.
Röviden mégis annyit, hogy amikor évekkel korábban a habilitáció kérdésével foglalkoztam, 1995. július 29-én kaptam egy-egy levelet rektor úrtól és a Habilitációs Bizottság
elnökétől, miszerint a bizottság megszavazta, hogy megindulhat az eljárás, november 8-i
kelettel pedig, hogy mégsem. Indokolás nem volt… Nézzük a kellemesebb eseményeket.
Hasonlóképpen, elsőként kaptam meg a Kar által újonnan alapított Oktatói Kari Életmű-díj
kitüntetést, és ekkor vehettem kezembe, egy megható ünnepség keretében, a kollégáim által
számomra írott emlékkönyvet. Ezúton is köszönöm mind az ötletadóknak, és mindazoknak,
akik nagy munkával mindezt létrehozták, megszervezték, köszöntöttek. Olyan ügyesen
titkolták kolléganőim, hogy mi készül, minek következtében én egészen más jellegű tanszéki rendezvényre készültem. Pár nappal korábban, a kari honlapot böngészve, találtam
egy meghívót, ami erről a rendezvényről szólt. Többször el kellett olvasnom, hogy mi is
lesz tulajdonképpen? Bevallom, még a tetthelyen sem fogtam fel igazán, mi történik, de
nagyon örültem ennek a megtiszteltetésnek! Felejthetetlen a 2009-ben megkapott Az Év
Oktatója-díj is, amit a kari Hallgatói Önkormányzat nevében, annak elnöke adományoz.
Minek lehet jobban örülni, mint a hallgatók elismerésének? Természetesen a többi kitüntetést is nagy megtiszteltetésként éltem meg, mint például a Magyar Köztársasági Arany
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Érdemkereszt adományozását. Hasonlóképpen nagy megelégedést szerzett az is, amikor
az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon az általam patronált szerzőket díjazta
a bizottság, többször első helyezettként. Emlékezetes számomra Eörsi Gyula professzor
gratulációja „Az élettársi kapcsolat jellegéről és szabályozása mikéntjéről” c. cikkemmel
kapcsolatban (in: Magyar Jog, 1977/8.). Nagyon tiszteltem a tudását, és el sem tudtam
képzelni, hogy elolvasta a cikket. Ekkor volt soron az 1959. évi Ptk. módosítása. Szilbereki Jenő professzor „Megjegyzések a Polgári Törvénykönyv módosításához” c. írásában
(in: Magyar Jog, 1977/11.) megemlítette ezt a cikket, több más írással együtt, mint ami
hozzájárult a Ptk. módosításához. Ugyanis ekkor került bele a Ptk.-ba az élettársi kapcsolat
szabályozása „Közös háztartásban élők vagyoni viszonyai” cím alatt. Hasonlóképpen jó
érzés volt olvasni a Polgári Jogi Kodifikációs Főbizottság elnöke, Vékás Lajos professzor
megbízó levelét, amivel felkért tanulmány készítésére a házastársi vagyonjog témakörében,
és egyben a Családjogi Munkabizottság munkájában való részvételre. Ez a feladat 1998-tól
2007 első feléig tartott. Ugyancsak megörvendeztetett Kőrös András kúriai tanácselnök
úrtól azt a kijelentést olvasni, hogy az új Ptk. Családjog Könyvében, a házassági vagyonjog újraszabályozása nagy részben tanulmányomon alapul. („A családi jogviszonyok egy
életre szólnak” Kőrös András interjúja dr. Tóthné Dr. Fábián Eszter címzetes egyetemi
tanárral, in: Családi Jog 2016/2.). Természetesen jó látni az egykori tanítványok sorának
sikeres pályafutását.
– Sikeresnek tartja-e szakmai életpályáját, visszatekintve az elmúlt évtizedekre?
– Az ember saját maga nehezen tudja megítélni saját munkáját; sikeres-e vagy sem.
Sokféle tevékenységem volt. Mindenről nem is lehet beszámolni. Azt a tapasztalatot szűrtem
le és adnám tovább, hogy céltudatosan kellene az időt beosztani, tudni kell néha nemet
mondani. Mindenekelőtt pedig, bízni kellene önmagunkban.
– Napjainkban is nagyon elfoglalt, mivel tölti az idejét legszívesebben? ...és mi az örök
fiatalság receptje?
– A családról eddig még szó sem esett, pedig van. Sajnos a fentiek érzékeltetik, hogy
sokszor nélkülöztek engem, akárhogyan igyekeztem. Nem könnyű, ha nincs a közelben
nagyszülői csapat. Sokszor egy nagyszülő nem is elég. Most megpróbálok valamit pótolni.
Szabadidőmben legszívesebben olvasok, mindenfélét, nem győzök eleget, de ma is a szakma köt le legjobban. Ez már bizonyára ártalom. Az utolsó kérdésre nem tudom a választ,
talán, majd ha ’elég idős’ leszek hozzá, hiszen még a vasdiplomát meg sem kaptam, csak
nagyon szép ünnepségek közepette, az Arany- és a Gyémántdiplomámat.
Sok örömöt és sikeres életet kívánok a Dialógus olvasóinak!
Dr. Hegedűs Andrea
egyetemi docens
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Pákozdi Zita „ A jogerő tárgyi terjedelme a polgári
perben” címmel védte meg doktori értekezését
Több mint 40 év telt el Farkas József „A jogerő a magyar polgári peres eljárásban” című
monográfiájának megjelenése óta, azóta kifejezetten a jogerő témakörében nem találkozhattunk újabb művel, sem külön monográfiával, sem erre fókuszáló rövidebb tanulmánnyal,
cikkel. Az eltelt időszakban ugyanakkor a társadalmi-gazdasági változások, és ezzel együtt
az anyagi jogviszonyok bonyolódása, a jogfejlődés és a kodifikációs munkák eredményei
is olyan újabb helyzeteket teremtettek, amelyek jelentős hatást gyakoroltak több régi jogintézményre, köztük a jogerőre. A jogerő a jogi szabályozását tekintve ugyan évtizedek
óta viszonylag változatlan, azonban az intézmény lényegét adó és terjedelem tekintetében
kialakult tudományos viták semmiképpen sem tekinthetők lezártnak, így a jogerő ma is
érdeklődésre számot tartó témakörnek tekinthető. Munkámnak a 2013 nyarán megindult
Pp. kodifikáció aktualitást is adott, amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a jogerő és a
pertárgy közötti összefüggések feldolgozásának az igénye ismét a perjogtudomány egyik
aktuális kérdése legyen. A doktori értekezés a jogerő tárgyi terjedelmét vizsgálja, elsősorban
a dogmatikai elemzés (ezen belül is döntően a nyelvtani, a logikai, a jogszabály-értelmezési
módszerek) és a jogösszehasonlítás segítségével. Az értekezés tárgyának, a jogerő tárgyi
terjedelmének vizsgálatát nem pusztán perjogi környezetben helyeztem el és vizsgáltam,
hanem kiemelt szerep jutott e körben az alkotmányjogi megközelítésnek, nevezetesen a
jogerő jogbiztonsági szerepkörének. Célom volt az, hogy ez az irányvonal mindvégig jelen
legyen, és a végső összegző gondolatokat is ennek figyelembe vételével fogalmaztam meg.
Az értekezés a bevezető gondolatokkal együtt nyolc jól elkülöníthető részre tagolódik. Az
első érdemi részben az alapvető fogalmakkal és intézményekkel foglalkozom, így itt tértem
ki az alaki és anyagi jogerő elhatárolására, annak formális és materiális megközelítésére,
és a jogállamiság elvére, amelynek keretében a vonatkozó AB határozatok segítségével
a jogerő és jogbiztonság közötti kapcsolatot mutattam be. Ezt követően a téma magyar
jogban történő vizsgálatát folytattam le, amely az értekezés legnagyobb terjedelmét és
leghangsúlyosabb részét jelenti. Majd a német, osztrák, francia és az angolszász összehasonlító részek következnek. Végül a kutatás eredményeit összegeztem. Kutatásaimat két
irányvonal mentén végeztem el: mi és hogyan köti a bíróságot az eljárása során, illetve
a kötöttség során keletkező esetleges problémákat hogyan lehet ideális esetben kezelni
annak érdekében, hogy a jogerő valóban a legmegfelelőbb szerepet töltse be a jogbiztonság terén? Az összehasonlító kutatások lefolytatása eredményeképpen a következő rövid
megállapítások tehetők. A német, osztrák és a francia jogban is elsősorban a tények (jogilag
releváns tények, azaz jogállítás) útján jelölendő meg az érvényesíteni kívánt jog, a jogi
minősítés nem kötelező. Vagyis a jogállításnál a keresetlevélben elegendő az individualizáció, a tények legteljesebb előterjesztése már a bizonyítás körében lesz jelentős. A téves
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jogi hivatkozásnak nincs jelentősége. A kodifikált és modern jogrendszerekben azonban
felmerült az igény, hogy a fél egy keresetben minden igényét és álláspontját előterjessze.
Ezt szabályozza a vizsgált angolszász országok perjoga markánsan eltérően, mint a kontinentális jogrendszerek. Ha a fél az egy jogviszonyból vagy jogügyletből (transaction)
származó összes igényét nem érvényesíti, a határozat meghozatala után már nem teheti
meg. A fentieket is figyelembe véve a magyar jogban a kötöttség kérdésénél elsősorban a
jogcímet vizsgáltam meg. Ennek felfogása terén sem az anyagi, sem a perjogi szakirodalomban nem alakult ki egységes álláspont, és a bírói gyakorlat sem ad egyértelmű iránymutatást. Mindezek miatt a továbbiakban nem a jogcímhez kötött/nem kötött problémakört
vizsgáltam, hiszen a jogcím fogalma, jelentése bizonytalan. A kérdés ezek után ezért az
volt, hogy mi adja meg a bíróság részére a határozott kérelem alapját, azaz mihez is lesz
kötve az eljárása során? A felperesnek a perben jogot kell állítania, a bíróság a kérelemről
a jogállítás által behatárolt területen dönthet. A bíróság tehát az érvényesített joghoz lesz
kötve. A következő releváns kérdés ezek után az volt, hogy az érvényesített jogot, amihez
kötött lesz a bíróság, milyen módon is kell megjelölni a keresetlevélben: csupán individualizálás útján, vagy már a keresetlevél előterjesztése során szükséges a szubsztanciálás,
illetve ezen túlmenően szükséges-e a jogot konkretizálni jog megnevezésével vagy pontos
jogszabályi hivatkozás útján, és mi lesz a következménye annak, ha a tényállítások és a
jogszabályi hivatkozás nem állnak összhangban? Álláspontom szerint a keresetlevélben a
tényállítási résznek van nagy jelentősége, mert az érvényesített jog a felperes által előadott
tényekből, azon belül is a jogilag releváns tényállításokból vehető ki. A jog- és tényállítások
ily módon elválaszthatatlanok. A jog megjelöléséhez minimálisan tényeket kell előadni,
és elegendő, ha a fél csak annyiban adja elő azokat, hogy a kereseti jog beazonosítható,
meghatározható, minden más jogtól megkülönböztethető legyen. Ez az individualizáció
alkalmazását jelenti. A tények teljes mértékű feltárása a keresetlevélben még nem kötelező. A jogazonosság fogalmának elemzésénél szintén abból indultam ki, hogy a felperes a
jogállítás és az abból levezett kérelem útján korlátozza a pertárgyat, amire nem terjeszt elő
kérelmet, azt nem lehet elbírálni. Ha egy jogviszonyból több jog is keletkezik, de csak az
egyiket kívánja érvényesíteni, akkor hiába tartozik az összes jogosultság egy és ugyanahhoz
a jogviszonyhoz, a jogerős ítéletet követően a későbbiekben a többi jogát is érvényesítheti
mindaddig, amíg az anyagi jog ezt lehetővé teszi a számára. A bíróságot a perben tehát a
tény- és jogállítások kötik, a jogot a keresetlevélben individualizálni elegendő, jogszabályi
hivatkozás nem kötelező, azonban a jogi képviselőktől elvárt. Ez a követelmény azonban
sajnos nem biztosítja azt, hogy ez minden esetben meg is történik. Amennyiben ez a helyzet
előáll, az megfelelő eljárási cselekményekkel, aktív bírói pervezetéssel kezelendő. Ehhez
kapcsolódóan nem lehet kétséges, hogy a jogvita lehetséges irányának meghatározása és
elbírálása vonatkozásában a bíró a jelenleginél aktívabb szerepet töltsön be. Az összegzésben kitértem arra, hogy célszerű és szükségszerű lenne, hogy a bíró az eljárás irataiból
a számára relevánsnak tartott tényelőadásokat, az ezekből eredeztethető jogállításokat, és
az ezekre irányuló bizonyítási eljárások szükségességét valamilyen módon megtárgyalja a
felekkel már az eljárás korai szakaszában, a kereset és az alperesi védekezés előterjesztését
követően. Ezért mindenképpen indokolt a vizsgált külföldi jogokban meglévő intézményekhez hasonlóan a bíróság ún. anyagi pervezetésének szabályozása és a RPp.-ben (a polgári
perrendtartásról szóló 1911. évi I. tc.) ismert és bevált perfelvétel és a percezúra ismételt
bevezetése. A perfelvételi tárgyaláson kell tisztázni az eljárás kereteit: ami a konkrét kereseti jog- és tényállítás (azaz a keresettel érvényesített jog, amihez kötött lesz a bíróság),
melyek lesznek az irányadó, alkalmazandó jogszabályok a jogvita elbírálása során, mi a
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határozott kereseti kérelem. Amennyiben van jogi minősítés, de az a bíróság álláspontja
szerint téves, akkor azt itt kell tisztázni. A cél a perbeli jogvita teljes körű és végleges elbírálása egy eljárásban, és az eljárások megkettőződésének, vagy megtöbbszöröződésének
elkerülése, amely a bíróságok részéről feltételezi a kontradikció érvényre juttatását és az
anyagi pervezetést, a felek részéről az igazmondási kötelezettség, a jóhiszemű pervitel és
a per anyagának felelős előterjesztési kötelezettségének a megvalósulását.
Dr. Pákozdi Zita
tanársegéd
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Old.: 80-81

Bemutatkozik a Civilisztikai Tudományok Intézete
Szabó Imre professzor ünnepi köszöntése
A Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék helyébe – a kari szervezeti átalakításnak
köszönhetően – 2016. szeptember 1. napjával a Civilisztikai Tudományok Intézete lépett,
alapvetően változatlan tantárgyi struktúrával és oktatói állománnyal. Az Intézet oktatási
portfóliójában szerepelnek továbbra is a klasszikus magánjogi tantárgyak, így a polgári jog
teljes vertikuma, a szellemi tulajdonjog, a családi jog, a társasági jog, a peres eljárásjog, a
nem peres eljárások joga, valamint az atipikus szerződések joga. Így az intézet továbbra is
az egyik legnagyobb oktatói létszámú, legtöbb kötelező előadást palettájában szerepeltető
szervezeti egysége a Karnak. Az intézet első nagyszabású rendezvényére 2016. október12-én
került sor Dr. Szabó Imre, a tanszéket korábban vezető egyetemi tanár 65. születésnapja
alkalmából szervezett ünnepi tudományos ülés keretében. Az ünnepelt tudományos és
szakmai elismertségéről a résztvevők nagy száma is árulkodott; az egyetemi szférán kívül
más jogászi hivatások képviselői is tiszteletüket tették a rendezvényen. A tudományos ülés
és az ünnepi köszöntő megtartására a Rektori Hivatal Dísztermében került sor, amely patinás környezet méltó módon járult hozzá a mintegy 150 fő meghívott részvételével tartott
köszöntéshez. Az intézetvezető Dr. Görög Márta egyetemi tanár által moderált ünnepi ülés
Dr. Wopera Zsuzsa intézetigazgató egyetemi tanár által tartott tudományos előadással vette
kezdetét, amely – az ünnepelt által oktatott polgári eljárásjog körében – a polgári perjogi
kodifikáció eredményeit és vívmányait vázolta, hiszen ezen jogalkotási előkészítő munkához az ünnepelt is kiemelten hozzájárult. A tudományos előadást követően Dr. Trócsányi
László professzor, igazságügyi miniszter, köszöntő szavait – távolmaradását kimentve – Dr.
Bodzási Balázs, igazságügyi és magánjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár tolmácsolta az ünnepelt és az ünnepi közönség részére. A szakmai kapcsolatokon túlmenően az
ünnepelttel együtt eltöltött közös emlékek felelevenítése Dr. Cserba Lajos ünnepi beszédét
is megszínesítette, amely hozzájárult az ülés közvetlen és baráti hangvételéhez. Az ünnepi
méltatások sorát Karunk dékánja, Dr. Balogh Elemér professzor jogtörténeti kitekintést
is tartalmazó, könnyed és baráti hangvételű köszöntése zárta. Az ünnepelt részére ’Lege
et fide. Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára’ címmel 71 szerző tollából
született tanulmányokat tartalmazó, terjedelmében is monumentális (mintegy 700 oldalas)
kötet került átadásra. A tudományos igénnyel készült közleményeket és köszöntéseket tartalmazó kötet nem sokkal az ünnepi ülés kezdete előtt megérkezve, frissen és ropogósan, a
Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára sorozat 65. köteteként jelent meg – minő véletlen: az
ünnepelt is éppen 65 éves... A tanulmányok szerzői között neves egyetemi tanárok, egyetemi berkeken belüli, valamint más jogászi hivatásokban dolgozó munkatársak, továbbá
fiatal kollégák is szerepelnek; az ünnepi közlemények tematikájukban is igen változatos
képet mutatnak a jogtörténet világától kezdve a polgári jog egyes részterületeit is felölelve
(védjegyjog, egyesületi jog, családi jog), a polgári eljárásjogon keresztül, a büntetőjog és
az alkotmányjog legaktuálisabb kérdéseit is prezentálva. Dr. Szabó Imre professzor oktatói
és egyetemi pályafutása során nem csupán szakmai elismertségéről és hozzáértéséről tett
tanúbizonyságot, hanem hallgatóbarát hozzáállása miatt is sokan szerették. Ennek követ74

keztében az egyetemi és a kari hallgatói önkormányzatok volt és jelenlegi elnökei is sorra
felidéztek olyan közös hallgatói történeteket és megmosolyogtató szituációkat, amelyek a
professzor úr fiatalokkal szembeni türelméről és segítőkészségéről tanúskodtak. Az ünnepelt
záróbeszédében elérzékenyültségéről vallott, majd a tudományos ülést állófogadás követte.
A pohárköszöntő pikáns és jövőre vonatkozó jó tanácsokat is tartalmazó hangvételéről
Dr. Máthé Gábor professor emeritus (Budapest) gondoskodott, amelyben természetesen
említést érdemelt az ünnepelt horgászattal ápolt szoros kapcsolata is.
Dr. Görög Márta egyetemi tanár
és Dr. Bakos-Kovács Kitti tanársegéd
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DIALÓGUS 2015
Old.: 6-8

Konferencia az új Pp. koncepciójáról
A Kormány az új Pp. koncepciójának elfogadását követően célul tűzte ki, hogy a koncepció
bemutatása, megismertetése, és a jövőbeli jogszabályszöveg kidolgozásának előkészítése
érdekében országos konferencia sorozat induljon. A szakma széles körben képviseltette
magát mind az előadók, mind a hallgatóság körében. „Egy perrend sorsa mindenesetre nem
csak annak betűitől, hanem azok egyéniségétől is függ, kik hivatva vannak annak életet
adni, a bíráktól és hozzá kell tennem, az ügyvédektől is. A törvényhozó nem vigasztalhatja
magát a bírák jóságával; a mondás, hogy jobb a rossz törvény jó bírákkal, mint a jó törvény
rossz bírákkal, nem az ő vigasztalására lett megírva. Neki és azoknak, kik mint mi, föladatait elő akarják készíteni, a legjobb elveket gondoljuk minden oldalról egybevágó módon
kell igyekezni megvalósítani.” (Plósz Sándor: A polgári peres eljárás reformja, in: Plósz
Sándor összegyűjtött dolgozatai, MTA, Budapest, 1927, 117.) E szavakkal kezdte meg
előadását Trócsányi László igazságügyi miniszter. Beszédében ismertette a minisztérium
célkitűzéseit, a kodifikáció eddigi, és a koncepció elfogadása utáni menetét. Ezt követően
Wopera Zsuzsa miniszteri biztos vázolta fel részletesen az elfogadott koncepciót, különösen annak újításait. Előadása elején kiemelte, hogy az Európa Tanács CEPEJ (European
Commision for the Efficiency of Justice) jelentését figyelembe véve a jogalkotó kiemelt
figyelmet szentelt az új kódex koncepcionális változtatásainak kialakításánál az eljárások
időszerűségének biztosítása igényének is. Az egyik tervezett koncepcionális változtatás,
az osztott perszerkezet volt a következő előadás témája. Pákozdi Zita, karunk Polgári
Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékének tanársegéde az egységes és osztott perszerkezet
előnyeit és hátrányait vetette össze. Megfelelően szemlélteti ezt a problémakört a régebbi
szakirodalomból Kovács Marcell: „A per […] egységes egész […]. De ezzel egyszersmind
előáll a veszély, hogy a tárgyalás megoldhatatlan gombolyaggá válik, amelynek fonalai
kisiklanak a bíróság kezéből.” [Kovács Marcell: A polgári perrendtartás magyarázata I,
Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest, 1928 (a továbbiakban: Kovács 1928),
518–519.] Kiemelte, hogy a magyar perjog hagyományaitól egyáltalán nem idegen a per két
szakaszra bontása, és az állítási, illetve bizonyítási szaknak percezúrával való elválasztása,
hiszen az 1911. évi I. törvénycikk erre már megfelelő rendszert dolgozott ki. Üdvözölte,
hogy a koncepció egyértelművé tette az osztott perszerkezet és a percezúra kialakítását. A
bíróságok hatásköre, valamint az egységes és differenciált perrendek témájában Köblös
Adél alkotmánybírósági főtanácsadó tartott szemléletes előadást. Kitért a bemeneti szintek
jelenlegi rendszere fenntartásának indokoltságára, és a differenciált perrendek megvalósításának lehetséges technikáira. Részletesen vázolta a koncepció által nyitott kérdésként
meghatározott különböző eljárási rendek elsőfokú bíróság előtti szabályainak pro és contra
érveit (így többek között a kötelező jogi képviselet kérdését a járásbírósági és a törvényszéki
eljárásokban). Az e témában felkért hozzászóló, Nyárádi Gabriella az IM Magánjogi és
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Igazságügyi Kodifikációs Főosztályának vezetője a minisztérium észrevételeit ismertette. A
délutáni szekcióban első előadóként Varga István, a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság
tagja az új Pp. alapelveire is kiható, a felek és a bíróság közötti feladatok megosztásáról
beszélt. Mind a német, mind az angolszász perjogok ehhez kapcsolódó, a szerep megosztások terén érvényesülő felfogásait felvillantotta. Wallacher Lajos az e témához tartozó
egyik területről tartott részletesebb ismertetést. A bíróság anyagi pervezetésének törvényi
szabályozása is az új törvény koncepciójának újításai közé tartozik. Megjegyzendő, hogy
bár a jelenleg hatályos Pp. az intézményt nem szabályozza, a gyakorlatban tapasztalni olyan
bírói törekvéseket, amelyek egyértelművé teszik ennek szükségességét és hasznosságát.
Az anyagi pervezetés akkor léphet előtérbe, ha például a tényállítások hiányosak, a nyilatkozatok ellentmondásosak, azok úgymond „túlságos általánosságban mozognak”, vagy
a „homályos jogállításokból a tényeket ki kell hámozni.” (Kovács 1928, 596.) Az előadó
meggyőzően érvelt az anyagi pervezetés indokoltságáról, és ennek a per új szerkezetéhez
való megfelelő illeszkedéséről. A különleges perek sem maradtak ki a konferencia programjából. Csillám Katalin, a Miskolci Törvényszék elnökhelyettese vizsgálta a koncepció
erre vonatkozó előírásait, és a különleges perek terén várható esetleges változásokat. A
konferencia utolsó előadását Vitvindics Mária, az IM osztályvezetője tartotta, aki a jogalkotónak az új Pp. kodifikációja során felmerült rendkívül összetett feladatait vázolta fel.
A napot Sulyok Tamás alkotmánybíró előadása zárta le.
Dr. Pákozdi Zita
egyetemi tanársegéd
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Ismét ’MagánjogÁszok’ a szegedi jogi karon
Az első alkalommal Szegeden megrendezett, majd országos útjáról hét közbenső év után
ugyanoda visszatért Magánjogot Oktató Fiatalok tudományos ülésére 2015. május 29. napján
került sor a karunk Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszéke valamint a Magánjogot
Oktatók Egyesülete közös szervezésében. Az éves tudományos ülések teret biztosítanak
a nyolc jogi kar magánjogot oktató kollegái kutatási eredményeinek megismerésére, a tudományos diskurzusra. Az első, 2007-ben megrendezett szegedi konferenciával kezdődött
a Polgári Törvénykönyv kodifikációját végigkísérő, az azzal kapcsolatos véleményeket,
javaslatokat szintetizáló és ütköztető tudományos ülések sora, s a 2015. évi konferencia
teremtett alkalmat a magánjogot oktatók közösségének a polgári eljárásjogi és a nemzetközi
magánjogi kódex kodifikációját érintő szakmai diskurzusa megkezdésére, amelyet a konferencia címe: ’Magánjogunk megújítása – Műhelykonferencia a polgári jogban, a polgári
eljárásjogban és a nemzetközi magánjogban felmerülő egyes kérdésekről’ is közvetített.
A konferencián a dékáni, valamint a konferenciát szervező szegedi tanszék vezetőjének,
Szabó Imre professzornak köszöntője után Bodzási Balázs, az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi és magánjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkára a Minisztérium
magánjogi jogalkotási törekvéseiről tartott előadása kezdte a plenáris előadások sorát,
amelyet Szabó Imre (A perkoncentráció javításának lehetséges eszközei), Darázs Lénárd
(A fogyasztói szerződések érvénytelenségének szabályrendje az új Ptk.-ban), Fézer Tamás
(Elvek versengése – A felelősség funkciói a magánjogban), Barta Judit (A körbetartozások
elleni küzdelem magánjogi eszközei a kivitelezési és tervezési szerződések körében) és
Barzó Tímea (Hitelezővédelmi szabályok a házassági vagyonjogban) előadásai követtek
a polgári eljárásjog, a kötelmi jog és a családjog területéről.
A konferencia szintetizáló célkitűzésén nyugodva öt szekcióban, így polgári anyagi
jogi (I–II. szekció, Téglási András: A tulajdonjog védelme a régi és az új Ptk.-ban, az
Alkotmánybíróság gyakorlatának fényében, Izsák Orsolya: A tulajdonjog magánjogi korlátai, Fuglinszky Réka: 5:23. §-as konfekcióméret: itt szorít, ott szorít, de azért jó lesz,
Menyhárt Ádám: Tévedett-e a jogalkotó a tévedés újrakodifikálása során? Anka Márton
Tibor: A zálogjog bejegyzésének joghatása a hitelbiztosítéki nyilvántartásba, Nagy Gergő:
Jogalkalmazói dilemmák: a sérelemdíj aktuális kérdései, Tőkey Balázs: A végintézkedés
korlátai az új Ptk.-ban, Kaprinay Zsófia: Ex lex állapot az egyesület változásbejegyzési eljárásával összefüggésben, Pomeisl András József: Az érvénytelen kölcsönszerződés teljesítése
folytán keletkezett jogviszonyok rendezésének lehetséges módozatai, Pusztahelyi Réka:
A szerződés egyoldalú megszüntetésének egyes kérdései, Szuchy Róbert: A szerződéskötési szabadság és annak korlátai az energiajogban, Boronkay Miklós: Kártérítés fedezeti
szerződés alapján, Juhász Ágnes: Egy problematikus magánjogi képlet: a nováció, Miczán
Péter: A bizalmi vagyonkezelés visszavonhatóságáról, Zoványi Nikolett: Utasjogok az
Egyesült Államokban és Európában, Téglásiné Kovács Júlia: Szabad- e vasárnap? – avagy
a kiskereskedelmi üzletek vasárnapi zárva tartásának közjogi és magánjogi aspektusai),
társasági jogi, szellemi alkotások jogi (III. szekció, Farkas Csaba: Gondolatok az üzletrész
átszállás témaköréből, Kovács Bálint: Még egy szó a vezető tisztségviselők felelősségéről,
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Auer Ádám: A társasági jogi szabályozás újdonsága – előzmények nélkül? Bakos-Kovács
Kitti: A jogi személyek jogutódlással járó szervezeti változásainak szabályozási rendszere,
Balog Balázs: A szénhidrogén koncesszió magánjogi aspektusai megújuló jogrendszerünkben, Dúl János: A közös veszélyben elhunytak utáni öröklés és a társasági jog, Pogácsás
Anett: Megújulás a szerzői jogban), polgári eljárásjogi (IV. szekció, Osztovits András: Az
új Pp.-t elfogadni nem kell félnetek jó lesz! Virág Csaba: A Ptk. és az új Pp. koncepciójának kollíziója. Szociális per – magánautonómia – sérelemdíj, Szalai Péter: Gondolatok
az új Pp. koncepciójáról, Varga Imre: A kollektív igényérvényesítés az EU egyes tagállamaiban, Czoboly Gergely: Az egységes és osztott tárgyalási modellek, Pákozdi Zita: Új
intézmények a Pp. koncepciójában – az anyagi pervezetés jogösszehasonlító kitekintéssel,
Csajági Tímea: A választottbíráskodásról szóló törvény egyes szabályai a rendelkezési elv
tükrében, Molnár Judit: Érték-határ? – a fizetési meghagyásos eljárás és a Pp. kodifikáció), valamint nemzetközi magánjogi (V. szekció, Raffai Katalin: A magyar nemzetközi
magánjog megújítása – néhány gondolat a(re)kodifikáció időszerűségéről, Nagy Csongor
István: Javaslatok és észrevételek nemzetközi magánjogunk újrakodifikálása apropóján,
Nemessányi Zoltán: Tájkép csata után: nemzetközi szerződéskötési hatáskör a nemzetközi
magánjog területén az Európai Bíróság 1/13. sz. véleményét követően, Erdős István: Gondolatok az Európai Unió nemzetközi magánjogának a tagállami nemzetközi magánjogi
kodifikációkra gyakorolt hatásával kapcsolatban, Tóth Benedek: A nemzetközi kollíziós
magánjog egyes közrendi kérdései Magyarországon az EU új öröklési rendelete apropóján,
Bóka János: A csőd nemzetközi magánjoga, vagy a nemzetközi magánjog csődje? Császár
Mátyás: Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia Egyezmény tervezete a határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról, Gombos Katalin: Eljárásjogi harmonizációs törekvések
az Európai Unióban) szekcióban folytatódott a diskurzus közel 40 kiváló kollega előadását
kísérve. A hagyományokat követve az előadások szerkesztett változata tanulmánykötetben
jelenik meg annak szándékával, hogy a konferencián megfogalmazott eredmények a minél
szélesebb szakmai közönség számára is elérhetővé váljanak.
Dr. Görög Márta
egyetemi docens
elnök, Magánjogot Oktatók Egyesülete
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A közbeszerzés elmélete és gyakorlata, avagy egy konferencia margójára
2015. november 18-án a Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza konferencia termében
került megrendezésre a SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék docense,
Dr. Farkas Csaba szervezésében a ’20 év mérlegen, avagy közbeszerzésünk múltja, jelene
és jövője’ című konferencia, az első közbeszerzési törvény hatályba lépésének 20. évfordulója alkalmából. Dr. Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár (Magyar Jogtörténeti Tanszék),
és Dr. Szabó Imre egyetemi tanár (Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék) köszöntőjükkel nyitották meg a konferenciát, majd Dr. Farkas Csaba egyetemi docens tartotta
meg előadását „20 év mérlegen, tendenciák a közbeszerzésben” címmel. Ezt követően Dr.
Puskás Sándor, a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökhelyettese előadásában bemutatta az
új Kbt. legfontosabb jellemzőit. Dr. Maiyalehné Dr. Gregóczky Etelka egyetemi docens
(NKE Közigazgatástudományi Kar, Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézet, Közpénzügyi
Tanszék) „Közbeszerzési kérdések az önkormányzatok gyakorlatában” címmel adott elő,
majd Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus (ME ÁJTK Civilisztikai Intézet Polgári Jogi
Tanszék) tartotta meg „A közbeszerzési szerződés szabályozásának sajátosságai a magyar
jogban” című előadását. A délelőtti blokk Dr. Szuchy Róbert egyetemi docens (KRE ÁJTK
Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék) „Atipikus szerződések a közbeszerzési eljárásokban” című előadásával zárult. Ebédszünet után még három előadás következett;
Dr. Vándor Csaba egyetemi tanársegéd (SZE Deák Ferenc ÁJTK Kereskedelmi, Agrár- és
Munkajogi Tanszék) „Pályázati közbeszerzés az új Kbt. tervezetének tükrében – változások
küszöbén”, végezetül pedig a konferenciát szervező tanszék két fiatal munkatársa, Dr.
Herczeg Ágnes egyetemi tanársegéd (SZTE Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék) „A
becsült érték meghatározásának változása az új Kbt. tükrében” és Dr. Varga Imre egyetemi
tanársegéd (SZTE Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék) „A tisztességes eljáráshoz
való jog érvényesülése a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt” című előadásaikkal.
A téma iránti érdeklődést az is mutatja, hogy a konferencián résztvevők létszáma
meghaladta a hetven főt. Az esemény méltó lezárásaként utókiadvány kiadását tervezzük,
ahol az elhangzott eladások nyomtatott formában is megjelennek.
Dr. Herceg Ágnes
egyetemi tanársegéd
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Dr. Görög Márta egyetemi docens, állam- és jogtudományból PhD
fokozattal rendelkező oktatónk (Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék)
habilitációjára karunkon 2014. október 16-án került sor. Tantermi előadását
„A kereskedelmi név jogintézményi jellemzői”, tudományos előadását „A
know-how polgári jogi védelmének alapvető kérdései” címmel tartotta
A doktori fokozatszerzés óta eltelt években egyre inkább a személyi viszonyok felé fordult érdeklődésem. Miután a személyiségi jog körülírása lehetetlen küldetés, ezért sokkal
inkább a személyiségvédelem helyreállító, rendező jellegű eszközeit szemléltem, s tettem
kísérletet a nem vagyoni kártérítés/sérelemdíj körében a szintetizáló tanulmányok mellett a
jogintézményi jegyeket, jogalkalmazási gyakorlatot formáló javaslatok megfogalmazására.
A személyiségi jog – miként maga az emberi személyiség is – egységes, megbonthatatlan,
ezért nem az egyes személyiségi jogok, hanem a személyiség egyes vonatkozásainak védelemben részesítésére helyeztem a hangsúlyt. A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai
János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma által 2009-ben megítélt ösztöndíj támogatásával az
immateriális elégtétel céljait, rendeltetését, s ennek megfelelő jegyeit tártam fel, s fogalmaztam meg javaslatokat az ösztöndíj lezárása után hatályba lépett Polgári Törvénykönyv által
bevezetett sérelemdíj kapcsán. Az egyes nemzeti jogok célkitűzése ugyanaz, a személyiség
magánjogi védelmezésének minél hatékonyabbá tétele. Az alapvető különbséget az immateriális elégtétel felfogása eredményezi. Kutatásom eredményeként – még a 2013.évi V.
törvény elfogadása előtt – a személyiségi jelleg primátusát is kifejezésre juttató sérelemdíj/
fájdalomdíj felfogás mellett foglaltam állást. Az immateriális jogkövetkezmény sérelemdíj
jellege fejezi ki az emancipálódott személyiség védelmét. Különös hangsúlyt fektettem
az elégtétel funkció-analízisére, hisz e kérdésben való tisztánlátás segíti és orientálhatja
a jogalkalmazási gyakorlatot, különös tekintettel az olyan ’speciális tényállásokra’, mint
például a jogsértés okán fellépő azonnali/korai halálra. Záró kutatási jelentésemet az MTA
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma 2012-ben kiemelkedő minősítéssel fogadta
el, s kutatási eredményeimért 2013-ban elismerő oklevelet adományozott. Az egyes személyiségvonatkozások közül – az MTA Bölcsészettudományi Kutatócsoport tagjaként – a jó
hírnév és becsület védelmét vizsgáltam a szólás- és médiaszabadság, a személyi viszonyokon
belül a know-how jogintézményi jellemzőinek dogmatikai megalapozására tettem kísérletet.
A kutatás témáját érintő választásom szervesen illeszkedett addigi magánjogi kutatásaim
koncepciójába. Olyan jogintézményt, olyan témakört választottam, melynek dogmatikai
jellemzői korántsem letisztultak, a szellemi alkotások, illetve a személyhez fűződő jogok
szabályozási körébe eső elméleti distinkciója korántsem volt egyértelmű. A know-how-t
érintő kutatás érdekes elméleti problémákat vetett, illetve vet fel, így például magának a
know-how-nak a definíciója is állásfoglalásra késztet. A jogirodalomban, jogalkalmazási
gyakorlatban jelentkező know-how fogalmak közös jellemző jegye a műszaki tapasztalat,
ismeret előtérbe helyezése mellett annak titkossága, illetve vagyoni jellege. A kutatásom
eredményeit összegző, monográfia formájában megjelent habilitációs disszertációban kísérletet tettem önálló know-how fogalom megalkotására. A know-how fogalom központi
magjává – eltérően a jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyv ismeretet, tapasztalatot kö81

zéppontba állító megfogalmazásától, illetve a jogirodalomban megjelenő számos know-how
fogalomtól – az ismeretet, megoldást tettem, figyelemmel az ismeret tapasztalatot integráló
jellemzőjére is. A megoldás, illetve ismeret fejezi ki terminológiailag talán legjobban mindazt a belső tartalmat, mely a külső világban a kiható jog tárgya. A jogirodalomban számos
szerző sui generis szerződésként értelmezi a know-how szerződést. Álláspontom szerint
a jogelméletben jelentkező know-how szerződés nem rendelkezik önálló szerződéstípusi
ismérvekkel. A gyakorlatban „know-how szerződés” terminussal előforduló szerződések,
szerződési konstrukciók nem rendelkeznek olyan típusos, közös jogi jellegadó ismérvekkel,
melyek más szerződéscsoporttól való megkülönböztethetőséget eredeztetnének. Know-how
szerződés kapcsán alapvetően a know-how licenciaszerződés, illetve know-how átruházási
szerződés analógiája melletti érvek sorakoztathatóak fel, önálló szerződéstípusba, önálló
szerződésfajtába nem tartozó szerződésként vesz részt a vagyoni forgalomban. A kutatási
eredményeimet összegző habilitációs disszertáció Faludi Gábor által lektoráltan önálló
monográfiaként 2012 őszén jelent meg. A habilitációs disszertáció lezárását követően a
személyhez fűződő jogok, és az iparjogvédelem ’határvonalán’ elhelyezkedő kereskedelmi
név lényegi jellemzőinek megragadására vállalkoztam a védjegyjogi kommentár kapcsolódó
fejezetében. Szintetizáltam a lajstromozás útján, az e nélkül létrejövő kereskedelmi név
jogi legitimációs folyamatát, a kereskedelmi név védelméhez kapcsolódó jogi eszközöket,
illetve a kommentár alapvető célkitűzésének megfelelően feltártam a kereskedelmi név és a
védjegy ’viszonyrendszerét’. Jelenleg a kutatási szerződést érintő azon hipotézis igazolásán
dolgozom, mely szerint a modellként tekintett, nevesített, vertikális ’együttműködésen’
nyugvó kutatási szerződés nem a tipikust tárja elénk. Kutatási eredményeimet magyar
és külföldi szakmai folyóiratokban publikáltam, illetve magyar és külföldi konferencia
előadásokon disszemináltam. Kutatásaimat jelenleg itthon az MTA BTK Médiatudományi
Kutatócsoportja keretében, illetve az MTA TK Jogtudományi Intézete által koordinált Jogtudományi Enciklopédia létrehozatalára irányuló szerkesztőbizottság tagjaként folytatom.
2014/2015. tanév második szemeszterében a luxemburgi Eufom egyetemen a Prof. Dr.
Thomas Gergen vezette kutatócsoportban kutatok, illetve vendégoktatóként tartok előadást
szellemi tulajdonjog és személyiségi jogok témakörökben.
Dr. Görög Márta
egyetemi docens
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Bakos-Kovács Kitti „Átalakulás és hitelezővédelem az uniós
normák és a közép- és kelet-európai tagállamok jogának
keresztmetszetében” címmel védte meg doktori értekezését
Az európai társasági jogi szabályozás nem jelent egy egységes és átfogó joganyagot, igaz
ez a gazdasági társaságok státuszváltozását (átalakulását) felölelő uniós jogforrásokra is.
A nemzeti szabályozások egymás mellett élése és az alkalmazandó normák heterogenitása, valamint az uniós jogalkotói törekvések megjelenése a határokat átívelő gazdasági
kapcsolatokban a tagállamokon belül a nemzeti rendelkezések alkalmazása során jelentkező, valamint a tagországok között felmerülő szabályozási ellentmondásokat is megsokszorozták. A gazdasági társaságok szervezeti változásaira vonatkozó jogszabályi rendelkezések tehát nem csupán a hazai szabályozásban rejtenek magukban anomáliákat, hanem
uniós szinten is hordoznak megoldatlan problémaköröket. A dolgozat ennek keretében a
teljesség igénye nélkül és gondolatébresztő, valamint összehasonlító jelleggel kíván néhány
olyan kérdéskört felvillantani, amelyek az uniós szabályozás és a tagállami végrehajtás
következtében ellentmondásokat mutatnak. A kutatás célja a fentiekből fakadóan az európai jogalkotási irányokra való kitekintés és a jog-összehasonlító elemzés keretében kétirányú volt: A gazdasági társaságok uniós szabályozásának a megközelítésénél vizsgáltuk
az alapszabadságok és a gazdasági társaságok státuszváltozásának (átalakulásának) kapcsolatát. Megállapítható, hogy a gazdasági társaságok státuszváltozása a letelepedés szabadságával összefüggésben az elsődleges és a másodlagos letelepedés határán áll a származtatott alapítás lehetőségére, valamint a honosság és az alkalmazandó nemzeti jog
megváltozására tekintettel, azonban kitüremkedve a letelepedés szabadságának a hatóköréből behatol a tőke szabad mozgását garantáló rendelkezések alkalmazási területére is.
Ezt követően a kapcsolódó fogalmi rendszer bemutatását és tisztázását kíséreltük meg: a
státuszváltozás (átalakulás) általános fogalmát az Európai Unió társasági joga egységesen
nem használja, hanem csak egyes típusait fedi le parciális jelleggel; annak megvalósulási
esetköreit, személyi hatályát az egyes tagállamok jogi szabályozása is eltérően kezeli. A
probléma gyújtópontja, hogy a jogutódlási folyamatok közül az uniós jogalkotás határokon
átívelő kontextusban csak az egyesülés folyamatát öleli fel, nem érinti azonban a szétválás
vagy a formaváltás lehetőségét. A határokon átnyúló szétválás és a formaváltás vs. székhelyáthelyezés problematikájára tett észrevételeinket úgy összegezhetjük, hogy külön
uniós jogharmonizációs rendelkezések hiányában a szétválás és a formaváltás (székhelyáthelyezés) határokon átnyúló folyamatainak a megítélésénél a letelepedés szabadságából, a nemzeti kollíziós jogi szabályokból és társasági jogi rendelkezésekből kell kiindulni. Vizsgálni kell azt, hogy a fogadó állam joga az adott társasági formák részvételével
nemzeti keretek között lehetővé teszi-e az ilyen típusú átszervezést, és ha igen, akkor az
milyen feltételekkel és milyen jogkövetkezmények alkalmazásával válhat hatályossá. Ezen
elméleti alapvetéseket követően – tekintettel arra, hogy a státuszváltozással összefüggésben megfogalmazható kérdések igen szerteágazó kört ölelnek fel – egy olyan példát, a
hitelezővédelmi rendelkezések bemutatását választottuk a szemléltetésre, amely egyrészt
a gazdasági társaságok státuszváltozásához kapcsolódó valamennyi uniós jogforrásban
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megjelenik, másrészt pedig mind a hazai végrehajtó jogszabályokban, mind a tagállamok
nemzeti rendelkezéseinek az együttes alkalmazása során számos szabályozási hézag kialakulására adott okot. Az Európai Unió társasági jogában a hitelezővédelem területén sem
találunk egységes harmonizációs törekvéseket, így a hitelezővédelmi politika a tagállamokban különböző színvonalon valósul meg. A jog által biztosított hitelezővédelmi eszközök létjogosultsága a gazdasági kapcsolatba kerülő felek érdekeinek a biztosításában és
a köztük lévő egyensúly fenntartásában, megteremtésében rejlik. Általánosan érvényesülő megállapítás, hogy a jognak ezen a területen is csak indokolt esetben és akkor lehet/kell
beavatkoznia, ha az adott szerződő fél érdeke a szerződés megkötését követően beállott
körülmények változása folytán ténylegesen védelmet igényel. Ilyen előre nem látható
kockázatot jelenthetnek a felek között fennálló jogviszony időtartama alatt bekövetkező,
a gazdasági társaság státuszváltozásának keretei között megvalósuló, a szervezeti forma
megváltoztatását és átstrukturálását eredményező jogutódlási folyamatok. Ehhez kapcsolódóan célunk az egyes tagállamok gyakorlatában érvényesülő azon hitelezővédelmi rendelkezések feltárása volt (különös tekintettel a lejárt tartozások esetében a felelősségi
rendelkezésekre, míg az esedékessé nem vált követelések vonatkozásában a hitelezők
biztosíték- követelési jogára nézve), amelyek a gazdasági társaságok szervezeti változásaiban rejlő kockázati tényezőket kiegyensúlyozva a hitelezői követelések megtérülésének
a biztosítására hivatottak. Ezeket a védelmi eszközöket mind tagállamon belüli, mind
pedig határokon átnyúló relációban elemeztük. A 2011/35/EU irányelv, az SE rendelet,
valamint a 2005/56/EK irányelv nem rendelkezik a társaságot, illetve a tagokat terhelő
helytállási kötelezettséget megalapozó tagállami normák közelítéséről, illetve ezzel kapcsolatban minimumstandardok sem kerültek lefektetésre az uniós normában. A státuszváltozáshoz kapcsolt felelősségi rendelkezések harmonizációja csak a részvénytársaságok
határokon belül zajló szétválásával kapcsolatban merült fel az uniós színtéren. Az irányelv
a jogutód gazdasági társaságok helytállási kötelezettségét megalapozó tagállami rendelkezések összehangolására többlépcsős választási lehetőséget engedett a nemzeti jogalkotónak. Tekintettel arra, hogy az egyesülési formációkhoz kapcsolódóan az irányelvi rendelkezések nem tartalmaznak harmonizációs előírásokat, valamint a szétválás esetében az
uniós jogalkotó opcionális választási lehetőséget enged a tagállamoknak, a határon átnyúló átalakulási formációk esetében több jogrend érintettsége miatt nem mellőzhető a jogutód
gazdasági társaság, illetve a volt tagok helytállási kötelezettségére vonatkozó nemzeti
rendelkezések összehasonlító elemzése. A hitelezők részére a felelősségi rendelkezések is
garanciát nyújthatnak, azonban a helytállási kötelezettséget megalapozó rendelkezések
alkalmazására adott esetben már csak utólag kerülhet sor, megelőző jelleggel ezek a szabályok nem érvényesülhetnek. Ebből fakadóan a részvénytársaságok egyesüléséről és
szétválásáról szóló irányelvek kifejezetten felhívják a tagállamokat arra, hogy a hitelezők
védelme érdekében külön védelmi mechanizmust dolgozzanak ki a szervezeti változásban
részt vevő gazdasági társaságot terhelve, amennyiben a hitelezők követelése az egyesülési/szétválási terv/szerződés közzétételét megelőzően keletkezett, és a közzététel időpontjáig még nem vált esedékessé sem. Az irányelvekben, illetve az SE-rendeletben meghatározott minimumstandardok lefektetése mellett azonban a hitelezőket megillető védelmi
lehetőségek szabályozása tagállami hatáskörben maradt. A tagállamok közötti anomáliák
feltárásával összefüggésben – az uniós rendelkezések bemutatásán kívül és azon alapulva
– a közép- és kelet európai térség, valamint piaci, gazdasági kapcsolatok vonatkozásában
öt olyan tagállam (Magyarország, Ausztria, Csehország, Románia és Bulgária) gyakorlatát vetettük össze, amelyek az alkalmazott feltételekben eltéréseket mutatnak egymástól.
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Jog-összehasonlító megközelítés keretében eddig csak kevés olyan munka született, amely
egyrészt az uniós szabályokból kiindulva a gazdasági társaságok határon átnyúló szervezeti változásainak problémáit boncolgatta volna, másrészt pedig nem a nagy európai jogrendszerek bemutatásának szentelt figyelmet, hanem a kisebb, illetve az újonnan csatlakozott, közép- és kelet-európai tagországok szabályozási rendszerét vizsgálta. A
témaválasztás indokoltsága e tagállamok esetében a közös történeti gyökerekre, a szocialista rendszerből kinövő jogfejlődésre, a nagy jogrendszerek megoldásaitól eltérő nemzeti hagyományokra és jogi kultúrára, a térség gazdasági kiaknázásban rejlő lehetőségek
jelentőségére, valamint a nemzeti forrásokhoz való hozzáférés korlátozott voltára vezethető vissza.
Dr. Bakos-Kovács Kitti
egyetemi tanársegéd
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Polgári perrendtartásunk a jövő kapujában
2012. április 20-án került megrendezésre a „60 év után, kodifikáció előtt – Polgári perrendtartásunk múltja, jelene és jövője” című műhely-beszélgetés az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar tanácstermében, a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék szervezésében.
Konferenciánkat egy tragikus hír árnyékolta be: elhunyt Kiss Daisy, a Magyar Ügyvédi
Kamara főtitkára, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára és vezető jogi
tanácsadója, az Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszéke kiváló oktatója.
Nevéhez a polgári peres eljárás és nem peres eljárások témakörében több könyv, számos
publikáció fűződik. Szabó Imre dékán úr nosztalgikus megnyitója után történeti előadásokat
hallhattunk. Gyekiczky Tamás tanszékvezető egyetemi docens a Pp. reformjának akadályairól beszélt a második novella után, Juhászné Zvolenszki Anikó, karunk adjunktusa a
60 éves Pp. első fejezetének változásairól beszélt, míg Cserba Lajos a miskolci egyetem
adjunktusa a Kúria évszázadait mutatta be. Varga István, az ELTE tanszékvezetője a polgári eljárásjog utóbbi módosításainak kritikai értékelését mutatta be, rávilágítva, hogy az
eljárásjogi törvény koherenciája mennyire megtört. Herédi Erika, a kis értékű perek nagy
értékű problémáit mutatta be, rövid, gyakorlatias előadásában. Az ebédszünet után Kapa
Mátyás intézetigazgató főiskolai docens az európai polgári eljárásjog megteremtését, a
nemzeti és közösségi jog összehasonlító elemzését vázolta fel a konferencia résztvevői előtt.
Köblös Adél, karunk korábbi docense, aki jelenleg az Alkotmánybíróság főtanácsadója, a
hatáskör témájában osztotta meg aggályait a jelenlévőkkel. Udvary Sándor tanszékvezető
egyetemi docens a pertársaságok témakörében tartott kimerítő, mindenre kiterjedő előadást.
A konferencia utolsó részében a fiatal kutatók kerültek előtérbe. Nyilas Anna, a debreceni
egyetem adjunktusa a bíró tájékoztatási kötelezettségéről beszélt, míg karunk tanársegédje,
Pákozdi Zita a jogerő kérdésével kapcsolatos problémákat vázolta. Tanszékünk legifjabb
eljárásjogi kutatója, Varga Imre az Alkotmánybíróság előtti eljárás kezdeményezéséről
tartott rövid, problémafelvető előadást. Az immáron több mint hatvan éves polgári perrendtartásunk tiszteletére megrendezett műhely-beszélgetés során számos jövőbe mutató
gondolatot hallhattunk a polgári eljárásjoggal az elméleti és a gyakorlati életben foglalkozó,
meghatározó személyeknek köszönhetően. Olykor-olykor éles, parázs viták is kialakultak.
Összességében elmondható, hogy jó hangulatú, értékes és hasznos műhely-beszélgetésnek
lehettünk részesei, amelynek végkonklúziójaként levonható, hogy a polgári perrendtartásunk
újra kodifikálása kétséget kizáróan szükségessé vált, hiszen a most hatályos 1952. évi III.
törvény azon számos módosítás következtében, amelyeken az évek során keresztül ment,
veszített koherenciájából. Ez pedig komoly problémákat vet fel, mind a jogelmélet, mind
a joggyakorlat számára.
A konferencia sikerességét értékelve megállapíthatjuk, hogy rendezvényünkön az ország hat jogi kara képviseltette magát öt tanszékvezetővel. Külön öröm volt a szervezők
86

számára, hogy jelenlétével emelte a konferencia színvonalát Németh János professzor úr,
az Alkotmánybíróság korábbi elnöke, aki az ELTE polgári eljárásjog oktatását több évtizedig gondozta. Reméljük, rendezvényünk közelebb hozta egymáshoz a polgári eljárásjogot
kutatók szűk táborát!
Dr. Varga Imre
PhD hallgató
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Gazdasági jog a Szegedi Akadémiai Bizottságon
A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága Jogi Szakbizottságának
2009 februárjában megalakult Gazdasági Jogi Munkabizottsága misszióként vállalta és
vállalja fel: a gazdasági jog territóriumát érintő, aktuális jogi problémák interdiszciplináris
megközelítését, a tökéletesen ötvözött elméleti és a gyakorlati tudásanyag átadását, illetve
a tudomány és a szakma művelői, valamint a hallgatók tudományos igényű együttgondolkodásának, konzultációjának megteremtését. E küldetés megvalósításához – a korábbi
évekhez hasonlóan – a 2011. év is gazdagon hozzájárult: a Munkabizottság gondozásában
számos konferencia, rendezvény került megrendezésre. A rendezvénysorozat első állomását 2011. szeptember 26-ika jelentette, amikor is a Munkabizottságnak és a Szegedi
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi
Tanszékének, a tanszék tudományos diákkörének a vendége volt Dr. Johannes Sääf osztrák ügyvéd, egy bécsi magánegyetem meghívott előadója, aki az osztrák ügyvédi praxis
világába vezette be a hallgatóságot, feltárva előttük az osztrák jogi pálya lehetőségeit.
2011. október 21-én a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Politológiai Tanszékének kezdeményezésére „Határon innen és túl” elnevezéssel megtartott
szakmai kerekasztal beszélgetés keretében az államelmélet, a regionális tanulmányok és
a határtanulmányok érintésével bontakozott ki szakmai-intellektuális diskurzus. A soron
következő, országhatárokon is túlmutató, ’Befektetés és vállalkozás Gazdasági jog a déli
hármas határnál’ című nemzetközi, gazdasági konferencia 2011. november 17-én került
megrendezésre. A tudományos és gyakorlati dimenziókat egyesítő szakmai program a
szerb, a román és a magyar társasági jog és a közbeszerzés világába kívánta kalauzolni a
konferencia résztvevőit mind az itthoni, mind a külhoni szakmai kiválóságok impozáns
előadásain keresztül. A rendezvény egyúttal a tudományba való befektetés: különösen az ELI
(Extreme Light Infrastructure, vagy ahogyan a közbeszédben hívjuk: a SZUPERLÉZER,
az Európai Unió Szegeden felépülő kutatási nagyberendezéseinek egyike lesz – a szerk.)
jelenlegi és jövőbeli kiemelt szerepére is fel kívánta hívni a figyelmet. Első alkalommal, ám
a hagyományteremtés szándékával 2011. december 1-jén – elsődlegesen a hallgatók számára – megszervezésre került ’A szerződés interdiszciplináris megközelítésben’ elnevezéssel
megjelölt tudományos összejövetel, melynek eszmei irányvonalát a valamennyi jogágat
érintő „szerződés” képezte. A konferencia az interdiszciplinaritás jegyében – a szerződés
fogalmi alkotórészeit, tipológiáját bemutatva, az összehasonlító jogi megközelítésén át,
érintve a társasági szerződések esszenciáját, alludálva a szövetkezetek szerződési alapjára,
végül kitérve a kontraktusok és az alkotmányjog kapcsolatára – elérte a célját: mind az
érdeklődő joghallgatók, mind a résztvevő egyetemi oktatók számára magas színvonalú
programot jelentett. Az évközi konferenciák mintegy zárásaként, folytatva a 2008-ban
megkezdett hagyományokat, immáron negyedik alkalommal (2011. december 8-án) került
megrendezésre az ’Atipikus szerződések – hallgatói fórum’, amelynek keretében az e jogterülettel foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek az atipikus szerződések mélyebb,
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átfogóbb, tudományos igényű, elméleti és gyakorlati vizsgálatát, legújabb tapasztalataikat
adták át a hallgatóknak.
Szörös Anikó
joghallgató
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Farkas Csaba „Ajánlattétel, az ajánlatok értékelése a nyílt
közbeszerzési eljárásban” címmel védte meg doktori disszertációját
Értekezésemben a közbeszerzési eljárás jogi hátterét igyekeztem minél alaposabban feltárni.
A közbeszerzés ugyanis – elsősorban a közelmúlt jogalkotási törekvéseinek köszönhetően –
a gazdasági és jogi élet egyik meghatározó területévé vált. A kutatás alapvető célja annak a
bemutatása, hogy az ajánlattevőnek milyen szempontok szerint kell az ajánlatot elkészíteni,
milyen formai és tartalmi elemek alapján kell azt összeállítani, illetve, hogy az ajánlatkérő
milyen elvek mentén értékelheti az ajánlatot. Elöljáróban le kell szögeznünk, hogy a jogirodalom nem foglalkozik ezzel a témával: elenyésző azoknak a publikációknak a száma,
amelyek behatóan, tudományos szinten foglalkoznak a közbeszerzéssel. Olyan tanulmány,
amely kifejezetten az ajánlattétellel lenne kapcsolatos, a jogirodalomban nem található. A
dolgozat első részében megpróbálom definiálni a közbeszerzést: szeretném megértetni az
olvasóval, hogy mit is értünk jogi értelemben közbeszerzés alatt. Általánosságban elmondható, hogy egy sajátos versenyeztetési eljárásról van szó, amelyet a törvényben taxatíve
meghatározott ajánlatkérő indít azért, hogy az ott meghatározott szigorú alaki és tartalmi
szabályok betartása és betartatása mellett versenyeztesse az ajánlattevőket. A szabályozás
célja egyrészt a legalkalmasabb, legfelkészültebb ajánlattevő kiválasztása, másrészt az
államháztartási forrásból lebonyolított beszerzések átláthatóságának, nyilvánosságának,
a közpénzek hatékony felhasználásának a biztosítása, harmadrészt az esélyegyenlőségen
alapuló tiszta verseny és egyben ésszerű mozgástér megteremtése az ajánlatkérők számára
beszerzéseik megvalósításához. A jogalkotó mindent elkövet annak érdekében, hogy kizárja
a korrupciós helyzetek kialakulásának a lehetőségét, és a nyilvánosság minél szélesebb körű
bevonásával kikényszeríti a jogkövető magatartást. Ebből az következik, hogy a közbeszerzés
azon jogintézmények része, amelyek az állam és közhatalom viszonyát hivatottak erősíteni,
és léte azt bizonyítja, hogy az állam minden szükséges és lehetséges intézkedést megtesz a
korrupciós kockázatok csökkentése céljából. A dolgozat egyik központi része az eljárásban
tett ajánlat elemzése. Kifejtésre kerül, hogy a közbeszerzési eljárásban tett ajánlat nem
mindenben felel meg a klasszikus polgári jogi értelemben vett ajánlatnak. A polgári jog
általános szabályai szerint ugyanis az ajánlattevő az ajánlatát – a konkrét kereslet és kínálat
viszonyai között – szabadon teszi meg, az általa fontosnak tartott feltételeket fogalmazza
meg, amelyeket a megkötendő szerződésben érvényesíteni kíván. A Kbt. szerinti ajánlat
azonban ehhez képest merőben más. Alapvető eltérés, hogy az ajánlat nem, vagy nem mindenben tükrözi az ajánlattevő akaratát. Az ajánlat az ajánlattevői érdekek minél szélesebb
érvényesülését szem előtt tartva egyfajta megfelelést jelent. Az eljárásban való részvétel –
vagyis az ajánlat elemeit – feltételeit ugyanis az ajánlatkérő határozza meg. Az ajánlattevő
pedig nem tehet mást, minthogy elfogadja ezeket. Nyilvánvaló, hogy ez abból ered, hogy
az ajánlattevő és az ajánlatkérő között még csak látszatra sincs gazdasági egyenlőség. Az
ajánlattevők ugyanis nagyon gyakran gazdaságilag kiszolgáltatott helyzetben vannak, és
kénytelenek elfogadni az ajánlatkérők által meghatározott feltételeket, és ajánlatukat ennek
megfelelően teszik meg. A gazdasági egyenlőtlenség, a gazdasági kiszolgáltatottság miatt
ajánlatuk nem feltétlenül a saját akaratukat tükrözi, hanem az ajánlattevői megfelelés az
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elsődleges szempont. A fentiekből következően nem a Ptk. szerint ajánlat jellemzőiből kell
kiindulnunk akkor, amikor a közbeszerzés területén választ keresünk az „ajánlat” fogalmára, annak ismérveire. Az értekezés másik központi eleme az ajánlatok elbírálása, mely
a közbeszerzési eljárás egyik legfontosabb cselekménye: arra keressük a választ, hogy az
ajánlatkérő milyen szempontok alapján értékeli, rangsorolja a beérkezett ajánlatokat. Az
intézmény fontosságát mutatja, hogy a bírálati szempontokat az ajánlatkérő már az ajánlati
felhívásban köteles közzétenni, mely egyben az eljárás átláthatóságát és kiszámíthatóságát
is biztosítja. Az ajánlattevőket ugyanis az eljárás megindításával egyidejűleg tájékoztatni
kell arról, hogy az ajánlatkérő milyen elemeket vizsgál, melyek lesznek a prioritás alapjai.
Ezen információk birtokában az ajánlattevő eldönti, hogy egyáltalán részt vegyen-e az eljárásban. Az ajánlatkérő az ajánlatokat két szempont alapján bírálhatja el: vizsgálhatja csak
azt, hogy melyik ajánlat tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást, illetve
az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontjai alapján is megállapíthatja az eljárás
nyertesét. A bírálati szempontok meghatározása kizárólag az ajánlatkérő döntésén alapul,
a jogalkotó a választást illetően semmilyen támpontot nem ad: az ajánlatkérő a konkrét
közbeszerzési eljárás sajátosságait figyelembe véve határozza meg az értékelés szempontját.
Arra nem lehet egzakt választ adni, hogy melyik szempontrendszert válasszuk a kettő közül.
Minden esetben a közbeszerzés tárgyát és annak értékét, az ajánlatkérő egyedi elvárásait
kell szem előtt tartani ennek a meghatározásakor. Véleményem szerint az a szempont,
hogy a bírálat a lehető legegyszerűbb legyen, az nem lehet meghatározó. A közpénzekkel
gazdálkodó felelős ajánlatkérő a legjobb tudása szerint kell, hogy eljárjon, és ez az ajánlatok
elbírálása során fokozottan is igaz, hiszen az eljárás eredményeként kerül kiválasztásra
a nyertes, akivel az ajánlatkérő – általában hosszabb távra – szerződést köt. Kétségtelen,
hogy a szerződéskötés során az egyik főszempont az ellenszolgáltatás mértéke, de a konkrét
közbeszerzési eljárást szem előtt tartva számos egyéb szempont is felmerülhet. Lényeges
lehet például a szállítási, beüzemelési idő, a garancia időtartama, a minőségi jellemzők,
a kötbér mértéke, a karbantartás gyakorisága, a hibaelhárítás időtartama, pótalkatrészek
rendelkezésre állása, stb. Álláspontom szerint az ajánlatkérőnek, amikor csak teheti, az
összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján kellene a pályázatokat elbírálnia.
Ehhez képest lenne kivétel az ellenszolgáltatás szerinti értékelés akkor, ha ezt a beszerzés
„egyszerűsége” indokolja. A disszertációmban – a közzétett „Döntőbizottsági és bírósági
határozatok” tükrében – megpróbáltam összefoglalni és értelmezni azokat az előírásokat,
amelyek az ajánlatra, az ajánlattételre, az ajánlatok elbírálásra vonatkoznak. A dolgozat
többek között vitaindító, egyik célja, hogy felhívja a figyelmet, talán a közbeszerzés is
megérett arra, hogy a dogmatikai alapok kidolgozásra kerüljenek és az elméletoldaláról
is támogassuk a jogalkotót (jogalkalmazót).
Dr. Farkas Csaba
egyetemi adjunktus
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DIALÓGUS 2008
Old.: 20-22

Hegedűs Andrea „Az élettársi kapcsolat szabályozásának
áttekintése, különös tekintettel a polgári jogi kodifikációs
folyamatra” címmel védte meg doktori értekezését
Az utóbbi évtizedekben rendkívüli mértékben megnőtt azok száma, akik a társadalmi és
családi kapcsolatok klasszikus formája, vagyis a házasság helyett, az együttélés „lazább”
változatát, vagyis az élettársi kapcsolatot választják, mintegy a házasság alternatívájaként.
A hazai viszonyokat vizsgálva megállapítható, hogy a fennálló párkapcsolatok között
csupán kétszer annyian élnek házasságban, mint élettársi kapcsolatban, és jelentős az ilyen
kapcsolatban nevelkedő gyermekek száma is. Leszögezhetjük azonban azt is, hogy az
élettársi kapcsolatok, az abban élők életében ma már sokkal inkább életformaként játszanak szerepet, és nem próbaházasságként funkcionálnak. Az élettársi kapcsolatból kialakult
családok pedig, csak jogi értelemben különböznek az intézményesített – házasságban élő
– családoktól. Az élettársi kapcsolat tömegessé válásával és „civilizálódásával” tehát jogrendszerünknek is lépést kell tartani. Az értekezés célja annak bemutatása, hogy az élettársi
kapcsolatok jogi szabályozásának súlypontjai hogyan mozdultak el a közelmúlt jogalkotási törekvései hatására abból a méltatlan helyzetből, amelyben a jelenlegi viszonyok
között szükségképpen létezni kényszerülnek. A jelen önmagában nem teljesen érthető a
múlt nélkül, a jövő pedig a jelen nélkül, éppen ezért a dolgozat végigkíséri a jogintézmény
kialakulásának főbb állomásait, annak első megjelenésétől kezdve a hatályos szabályokon
át, annak jövőben várható, de immár normaszöveg-tervezet formájában megfogalmazott
szabályozásáig bezárólag. Az értekezésben felvázoltam a külföldi jogi szabályozás legspeciálisabb jellegzetességeit, és a témát érintő, immáron jól bevált nemzetközi gyakorlatot, ezáltal sugallva megoldási lehetőségeket a hazai jogalkotás számára. Felhívtam a
figyelmet az Európai Unió különböző, most már Magyarországra is irányadó ajánlásaira
és irányelveire, amelyek betartása nálunk is kötelező, és megvizsgáltam az elvárások megvalósítását nehezítő problémákat, valamint az ezeknek megfelelő, a jogalkotási folyamat
gyakorlatban is megvalósuló nehézségeit. Az elmélkedésre okot adó tárgyanyag további
jellegzetességét az adta, hogy a jogintézmény fogalmába 1996 óta nem csupán a külön-,
hanem az azonos neműek is beletartoznak, akik az élettársi kapcsolat jogintézményének
az utóbbi időben, mondhatni „élharcosaivá” váltak, egyre több jogot követelve az élettársak, ezen belül is saját maguk számára. Az azonos neműek kérdésének tárgyalásánál nem
mehetünk el speciális helyzetük áttekintése mellett, ezáltal is elősegítve a velük kapcsolatban, a társadalom tagjainak többségében hordozott előítélet felszámolását, vagy legalább
annak mérséklését. Értekezésemben, mintegy összehasonlításként, kitérek a házastársakra, mint az élettársakhoz legközelebb állókra vonatkozó szabályozásra, és ismertetem a
kodifikációs folyamatban legmarkánsabban képviselt nézeteket. Az új Ptk. Családjog
Könyvének normaszöveg-tervezete megtette a kezdő lépést egy igazságos, előremutató és
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mindenképp szükséges törvény kialakításához, mely remélhetőleg alkalmas lesz e jogintézmény magánjogi viszonyait érintő fehér foltjainak felszámolására. Az értekezés vonatkozó részeinél leíró és összehasonlító jelleggel ismertettem az újfajta elképzeléseket,
melynek keretein belül a jogszabályi rendelkezések puszta bemutatása helyett a jogértelmezés során kialakult álláspontokra és az alkalmazási gyakorlat lehetőségeire is kitértem.
Az értekezés struktúrája: Munkám I. fejezetében – rövid bevezető gondolatok után – áttekintettem az élettársi kapcsolatok történetét, kitérve a főbb történelmi korokra (Római
Birodalom, középkori szabályozás, polgári korszak, és a rendszerváltást megelőző időszak)
és a hazai szabályozás legfontosabb állomásaira. A II. fejezetben megvizsgáltam az élettársi
kapcsolatok elterjedésének társadalmi, szociológiai és demográfiai jellemzőit a házassággal való összehasonlításban. Megkerestem a magyarázatot azon speciális helyzetre, hogy
mi az idősebb korúak élettársi kapcsolatának jogi háttere Magyarországon, milyen elméletek születtek az élettársi kapcsolatok keletkezésének okairól, és mely tényezők irányadók
az egyes kapcsolati formák megválasztásánál. A III. fejezetben az élettárs fogalmával és
a kifejezés tartalmi vonatkozásaival („ha jogszabály másként nem rendelkezik”, két személy, házasságkötés nélkül, közös háztartás, érzelmi közösség, gazdasági közösség, az
életközösség időtartama, kizáró okok), valamint a fogalom jogrendszerbeli elhelyezkedésével foglalkoztam. A IV. fejezetben az élettársi kapcsolat keletkezésére, regisztrálásának
aktuális kérdéseire és megszűnésére vonatkozó elképzeléseket (hatályos szabályozás, I.
Koncepció, II. Koncepció, szakmai – szakértői vélemények, képviselői önálló indítvány,
alternatív megoldás – a bejegyzett életpartnerség, Családjog Könyv normaszöveg-tervezete, bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló új törvény) tekintettem át. Ezen túlmenően
megvizsgáltam az élettársi kapcsolatok regisztrálásának kérdését egyes európai országokban (bejegyzett élettársi kapcsolat, a törvény által elismert élettársi kapcsolat más formái,
a de facto együttélésre vonatkozó jogszabályok, töredékes jogok). Az V. fejezet az élettársi
jogviszony családi jogi vonatkozásait tárgyalja, vagyis, hogy mennyiben családi kapcsolatjellegű az élettársi jogviszony, hogyan rendezhető a családi jogállás élettárs apa esetén,
az egyes apasági vélelmek figyelembe vételével, hogyan gyakorolható a szülői felügyeleti jog élettársi kapcsolatban élő szülők esetén. Megvizsgáltam az élettárs, mint nevelőszülő jogait és kötelezettségeit, valamint az élettársak általi örökbefogadás lehetőségét. Az
élettársak névviselési szabályai, az élettársi tartás és a lakáshasználat rendezése képezte
továbbá jelen fejezet tárgyát. A VI. fejezet az élettársi kapcsolat polgári jogi vonatkozásaival foglalkozik. Két nagy témakört ölel fel, az egyik az élettársak vagyoni viszonyai, a
másik pedig az öröklési jogi helyzetük elemzését tartalmazza. Ezen kívül itt található meg
a hozzátartozói minőség áttekintése is, lévén, hogy a fogalmat jelenleg is a polgári jog
tárgyalja. A VII. fejezetben az azonos neműek élettársi kapcsolatának társadalmi és jogi
megítélését vettem górcső alá, az ókortól napjainkig. Bár a téma kifejtése időnként, látszólag kissé elkanyarítja az eredeti gondolatmenetet, de olyannyira aktuális és a címhez
szorosan kapcsolódó, hogy a teljesebb megértés érdekében szükségesnek tartottam alaposan körüljárni. A homoszexualitás fogalmából kiindulva megvizsgáltam, hogy történetiségében, jogelméleti síkon, a katolikus egyház szemszögéből, valamint jogi (büntetőjogi,
alkotmányjogi, polgári jogi, családi jogi) szempontból mit jelent és hogyan jelenik meg a
homoszexualitás, és azon alapulva az azonos neműek élettársi kapcsolata. Foglalkoztam
a nemzetközi szervezetek kapcsolódó állásfoglalásaival, példákat is említve a szabályozásra. Kitértem továbbá a „meleg” kérdés napjainkban való megértésének, és az emberi
méltósághoz való jog alapján, tolerálásának fontosságára. A VIII. fejezetben nemzetközi
kitekintést tettem abban a vonatkozásban, hogy az egyes európai országok élettársakra
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vonatkozó szabályozása milyen specialitásokat mutat, tekintettel arra, hogy a még kialakulóban lévő hazai jogi szabályozás számára lehetséges mintaként szolgálhatnak. Rávilágítottam továbbá arra, hogy a nemzetközi egyezmények és az Európai Unió megítélésében
milyen szerepet játszik az élettársi kapcsolat, mint társadalmi és jogintézmény. Az értekezést lezáró gondolatokban összegeztem a dolgozat készítése során megfogalmazódott,
témához kapcsolódó gondolataimat és értékeltem a kodifikációs folyamat eddigi eredményeit, egyúttal de lege ferenda javaslatokat is megfogalmazva. Az élettársi kapcsolat jogi
szabályozásának története nehéz utat tett meg napjainkig. Jogrendszerünk egyik legdinamikusabban változó területéről van szó, melynek formálása rendkívüli felelősséget jelent.
Ennek ellenére a feladat továbbra is megoldásra vár, nagy kihívást jelentve napjaink jogászai számára. Komoly eredményként könyvelhető el azonban, hogy az új Polgári Törvénykönyvünk – remélhetőleg mielőbbi – elfogadását követően, immár egy helyütt láthatjuk azon joghatásokat, amelyek az élettársakat érintően egyrészt a családi jogban, mint
a jogintézmény tényleges tartalmához legközelebb álló jogterületen, másrészt pedig, amelyek a klasszikusnak mondható polgári jogi viszonyaikkal összefüggésben szabályozottak.
Dr. Hegedűs Andrea
egyetemi adjunktus
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Old.: 62-63

„Mikor szervezünk újra
társasági jogi konferenciát?”
A Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék első ízben szervezett (2008. október 16–17)
kifejezetten társasági, gazdasági jogi témájú konferenciát „Quo vadis ius societatis Hungaricum; Társasági jogunk múltja, jelene, jövője” címmel. Az első gazdasági társaságokról
szóló 1988. évi VI. törvény kihirdetésének huszadik évfordulója alkalmából tartott szakmai
találkozón részt vettek a Legfelsőbb Bíróság és az ítélőtáblák jeles képviselői, egyetemünk
és a társkarok oktatói, továbbá a társasági joggal foglalkozó, az iránt érdeklődő közjegyzők, bírák és ügyvédek. A rendezvény ötletgazdája és egyúttal fő szervezője Papp Tekla
egyetemi docens a program összeállításával arra törekedett, hogy a társasági jogon belüli
témák széles spektrumát felölelő előadások sorrendje tükrözze a magánjog górcső alá vett
szegmensének fejlődési folyamatát. A konferencia címe is utal a rendszerváltás hajnalán elfogadott jogszabály folyamatos megújulása iránti igényére, kényszerére, valamint a
gazdaság szereplői közötti jogviszony rendezésének szükségességére. Szabó Imre dékáni
megnyitóját és köszöntőjét követően az előadások sorát Sárközy Tamás professzor nyitotta
meg „A társasági jog, mint komplex progresszív terület” című felszólalásával, amelyben
felhívta a jelenlévők figyelmét a téma összetettségére, aktualitására. Besenyei Lajos professzor két kérdést mutatott be részletesen a társasági jog és a polgári jog kapcsolódási
pontjai köréből, így a társasági szerződés érvénytelenségét és a kft. üzletrészével összefüggő
szabályokat. A kft.-vel összefüggő szabályozási és gyakorlati problémákra hívta fel figyelmünket Gál Judit és Farkas Csaba is. Némi jogtörténeti kitekintést követően sor került a
társasági jog jogrendszerbeli környezetének meghatározására Nochta Tibor előadásában. A
kereskedelmi jog gyökereinek feltárásából kiindulva eljutottunk egészen az Európai Unió
jogharmonizációs előírásainak következtében keletkezett új, a hazai jogi környezet számára idegen megoldásokhoz, javaslatokhoz, továbbá a kor követelményeinek megfelelően,
az információs társadalom hatására kialakult elektronikus cégeljárási metódushoz. Papp
Tekla ismertette összehasonlító táblázatokkal és ábrákkal szemléltetve az egyes társaságirányítási rendszereket, az ezzel kapcsolatos szabályozási mintákat, valamint Fazekas
Judit professzor megküldte anyagát írásban a magyar érintettségű ügyet – Cartesio-ügy
– is vizsgáló munkáját „A székhelyáthelyezés és a letelepedési szabadság a magyar és a
közösségi jogban” címmel. A gazdasági és társadalmi viszonyok, ügyletkötések felgyorsulása hozta magával az új típusú cégbejegyzési mechanizmus megjelenését, elterjedését,
amellyel behatóan foglalkozott Pázmándi Kinga és Dzsula Marianna. A digitális eljárással
összefüggésben Szegedi András az alapítók szerződési szabadsága és annak közérdekből
történő korlátozásáról beszélt „Szerződési szabadság vagy elektronikus kényszerzubbony”
címmel. A kereskedelmi jog múltjára és jövőjére vonatkozó előadások között elhangzott
néhány örök, a mindenkori jelen szerves részét képező téma is. Így a gazdasági társaságok
szervezeti kérdései közül a vezető tisztségviselői hatáskör bővüléséről és ennek hatásáról
a vezető tisztségviselők jogállására Miskolczi Bodnár Péter professzor részéről, a választottbírósági vitarendezésről pedig Kisfaludi András professzor előadásában hallhattunk.
Balásházy Mária a társaság céljának veszélyeztetése esetén kezdeményezhető tagkizárás
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intézményére irányadó rendelkezéseket mutatta be. Hitelezővédelmi szakaszok kerültek
ismertetésre Wellmann György előadásában a polgári jogi eredettel bíró felelősség átvitel
tárgyalásával, valamint Csehi Zoltán „A társaságok tőkésítéséért való felelősség” című
munkájában. Az atipikus kontraktusok egyikének, a szindikátusi szerződésnek a kikényszeríthetőségéről beszélt Menyhárd Attila, Barta Judit pedig a házassági vagyonjog egyes
társasági jogi kérdéseit mutatta be példákkal illusztrálva. Török Gábor professzor választása a végelszámolás problematikus rendelkezéseire esett. Kitekintést nyerhettünk Szikora
Veronika előadásában az osztrák kereskedelmi jog reformjának folyamatára is. E rövid
leírásban felsorolt témák is jelzik a társasági jog komplexitását, sokszínűségét; jelentőségét
pedig nem igen kell hangsúlyoznunk napjainkban, hiszen a piacgazdaságban mindenképpen
szükség van e terület szabályozására. Még a szabad piac őshazájának tekintett USA-ban is
igazolódott a jelenlegi válság során, hogy szükség van minimum-szabályokra, a gazdaság
minden területén (kereskedelem, tőkepiac, ipar) korlátok felállítására, alkalmazására. A
gazdaság szereplőinek eddig vesszőparipája volt az állami szerep mérséklése, lebontása,
mára a szakemberek elismerik az állam szabályozó szerepének fontosságát. A beszámoló
címében feltett kérdés már a rendezvény során és azóta, többször is elhangzott, amely
önmagában kifejezi konferenciánk sikerét.
Dr. Strihó Krisztina
PhD hallgató
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DIALOGUS 2007
Old.: 14-16

Gellén Klára „A színlelés jogi természete, különösen a
szerződések körében” címmel védte meg disszertációját
A témaválasztásban meghatározó szerepe volt annak a felismerésnek, hogy az utóbbi
években, olykor a társadalmi- gazdasági környezet igényeihez is alkalmazkodva, egyre
bonyolultabb jogi megoldások, szerződési rendszerek születnek. Ezek megítélése során
igen nehéz eldönteni, hogy a felek csupán a szerződési szabadság lehetséges jogosítványait használták-e ki, vagy annak kereteit túllépve, például színlelt ügyletet kötöttek. Egy
jogügylet színleltségének vizsgálatánál nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy
a szerződéskötési szabadság lehetőségek igen tág terét biztosítja a felek számára. A látszólagos szerződéskötés azonban új köntösbe bújtatva is színlelés marad. A jogalkalmazónak
a színlelés klasszikus, időtálló normái szerint kell azt minősítenie, s ez által a színlelés
megítélésében is egyfajta stabilitást kell fenntartania. Ebből kiindulva, a fő célom a színlelt
szerződések jogi természetének dogmatikai, elméleti vizsgálata, normatív jellemvonásainak
feltárása, ennek alárendelve a joggyakorlat elemzése, a gazdasági és társadalmi viszonyoktól
függetlenül jelentkező, illetve konkrét esetekben annak jellegzetességeit hordozó motivációk
szemléltetése, illetőleg egy sajátos logikai rendszer felépítése. További célként említhető a
problémakör időbeli és térbeli kiterjedtségének érzékeltetése; ennek megvalósítására történeti visszatekintést tettem, és egyes külföldi jogrendszerek szabályozási sajátosságait is
bemutattam. A téma klasszikus jellegéből is adódóan a disszertációból nem maradhatott ki
kiváló jogtudósaink a szerződés érvénytelensége köréből e tárgyban lefektetett téziseinek,
gondolatainak bemutatása sem. Ugyanakkor a különös kihívást számomra pontosan az a
tény jelentette, hogy a téma részletes feldolgozásával a hazai szakirodalomban még nem
találkozhattunk. A fenti szempontokat is figyelembe véve az értekezés három főrészre tagolható. Az első rész a színlelésre vonatkozó főbb dogmatikai jellemvonásokkal, a második
egység a színlelés aspektusából a szerződéskötés mechanizmusával, az érvénytelenséggel
és a jogkövetkezményekkel, míg a harmadik rész a korábbi elméleti alapvetéseket alátámasztandó, mintegy szemléltető jelleggel a leggyakrabban előforduló színlelt ügyleti
tényállásokat, illetve a felmerülő elhatárolási kérdéseket járja körül. Az első részben a
szerződéses akaratra vonatkozó premisszák bemutatását követően, tekintettel arra, hogy a
színlelés fogalmát a vizsgált külföldi magánjogi kódexekkel ellentétben a magyar Polgári
Törvénykönyv nem tartalmazza, a színlelés tényállási és egyéb jellemző elemeinek meghatározására és rendszerezésére kerül sor. Almási Antalnak a szerződéses akarathiányról
kialakított álláspontja szerint: a szerződéskötés során akarathiányról akkor beszélhetünk,
ha vagy az ügylet megkötésének tudata, vagy annak szándéka hiányzik. Előbbi magában
foglalja az akarat kinyilvánításának és a joghatások beálltának tudatát, az ügyleti szándék
pedig e kettő óhaját. Ha a négy elem valamelyike hiányzik, akkor akarathiányról beszélünk.
Almási tételét elfogadva és azt a színlelésre alkalmazva, sajátos logikai úton juthatunk el
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az akarathiány bizonyításához. Ezen az úton továbbhaladva feltárhatók a színlelés meghatározó, és a csupán azzal rendszerint együtt járó, „kísérő” elemei is. Ezeket az értekezés
egy sajátos rendszerbe ágyazva tárgyalja. A színlelés tényállási elemeinek összegyűjtését
követően, ezek összefoglalásaként, a definiálás két módozata merült fel. Egyrészről egy
tömör, a Polgári Törvénykönyvben történő elhelyezésre is alkalmasnak gondolt leíró jellegű
meghatározást adtam, másrészről az eddigi részletes elemzések eredményeit egy hosszabb
normatív definícióban összegeztem. A jellemző jegyek meghatározását követően a színlelés
két formáját – az olasz joggyakorlatot követve – abszolút, illetve relatív színlelés elnevezéssel aposztrofáltam, s jellemző jegyeiket feltárva határoltam el azokat egymástól. A dolgozat
második egysége a szerződéskötés mechanizmusát elemezve a szabályos érdekmotivációs
háttér helyébe lépő, illetve arra ráépülve kialakult színlelési érdeket, a szerződés külső
tényállásaként megjelenő nyilatkozat szerepét és tartalmát, ezáltal a szerződésértelmezési kérdések sajátos felvetődési lehetőségeit, a forma, a képviselet színlelési vetületeit,
s nem utolsó sorban a szerződés joghatásának kérdését tárgyalja. Az érvénytelenségről
szóló fejezetben elkerülhetetlen az akarathibák kérdésének komplex megközelítése. Ezek
elemzése eredményeként arra az álláspontra jutottam, hogy az akarathibás szerződéseket
nem lehet egységesen az érvénytelenség rendszerében tárgyalni. Differenciálásuk nem
csupán a semmisség és megtámadhatóság, hanem a nem létező szerződés aspektusából
is indokolt lehet. A színlelt szerződések nem létező vagy érvénytelen ügyletként történő
kezelése kérdésében a nem létező szerződésként való megítélés mellett tettem le voksomat.
Úgy vélem, hogy logikailag konzisztensebb álláspontot képviselünk, ha a színlelt ügyletet
a nem létező szerződések körében kezeljük. Ezt követően az érvénytelenségi okokat az
elhatárolás szándékával áttekintve megállapíthatjuk, hogy ugyan a színlelés határozott,
pontosan körülírható kritériumokkal bír, mégis majdnem mindegyik érvénytelenségi okkal
találhatunk párhuzamot, érdekes kapcsolódási pontot. A jogkövetkezményekkel foglalkozó
fejezet az abszolút és relatív színlelés vetületéből differenciálva teszi vizsgálat tárgyává a
színlelt szerződésnek a felekre, illetőleg harmadik személyekre gyakorolt hatását. A harmadik, egyben befejező rész a kiemelt színlelt ügyleti tényállásokat a korábbiakban felvázolt
elméleti megfontolások, dogmatikai alapvetések tükrében kezeli, s ennek kapcsán konkrét
esetekkel támasztja alá a korábbi téziseket. Az értekezés az elhatárolási kérdésekkel zárul,
melyben a tárgyalt területek, a róluk alkotott eltérő nézetek, álláspontok is jól példázzák,
hogy a joggyakorlat számára az egyes jogi konstrukciók megítélése, elhatárolása olykor
valóban komoly jogalkalmazói kihívást jelent. A disszertáció elkészítése során törekedtem
a klasszikus kérdések felvetése, megválaszolása mellett újszerű megközelítési módokat
alkalmazni, önálló logikai rendszert felépíteni, s mindezek eredményeként, de lege ferenda
szabályozási javaslatokkal élni.
Dr. Gellén Klára
egyetemi adjunktus
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DIALÓGUS 2006
Old.: 17-19

Görög Márta „A személyiségi értékek posthumus védelme –
Gondolatok a nem vagyoni kártérítés iránti igény jogutódlása
körében” címmel védte meg disszertációját
Az értekezés fő célkitűzése annak, a Törő Károly által feltett kérdésnek a megválaszolása
volt, hogy a polgári jog védi-e általánosságban a személyiséget. S e kérdés-feltevés súlya az általánosság kifejezésre helyeződött, mely általánosság kitételben fontos szerepet
tulajdonítottunk a posthumus személyiségvédelemnek. Vizsgálódásunk így elsődlegesen
az elhunyt személyiségi jogainak védelmére korlátozódott. További célként az értekezés
bemutatva a kegyeleti jog, az elhunyt emlékét érintő tipikus tényállásokban megtestesülő
személyiségi jogot érő jogsértéseket, kísérletet tett az elhunyt személyiségi joga, személyiségvédelme fogalmi deficitjének feloldására. Mellékcélként megfogalmazódott az elhunyt
személyiségi jogi értékei katalógusának, védelmének tematikus igényű rendszerbe foglalása
is. Az értekezésnek fontos célja az általános személyiségi jog védelme körében a nem
vagyoni kártérítés, mint a jogirodalomban sok szerző által elsődleges védelmi eszköznek
tekintett jogkövetkezmény és a személyiségi jogok viszonyrendszerének bemutatása is.
Ebben a körben, szoros összefüggésben az értekezés fő célkitűzésével, további cél volt a
nem vagyoni kártérítés iránti igény jogutódlásáról vallott gondolatok bemutatásán túlmenően a szabad jogutódlásról vallott nézet melletti érvek és ellenérvek felvázolása. Ennek
eredményeként megfogalmazásra kerültek az igény szabad jogutódlásának szabályozásához fűződő reflexiók. Az értekezés a fentebb megjelölt célkitűzéseknek megfelelően
kísérletet tesz a posthumus személyiségvédelem lényegi jellemzői megismertetésére, e
körben szabályozási javaslatokat tesz, illetőleg értékelni próbálja a jelenlegi jogszabályi rendelkezések gyakorlati megvalósulását. Az értekezés lényegi mondanivalója három
címben jelenik meg: 1) Az elhunytak „személyiségi értékeinek” Polgári Törvénykönyv
szerinti védelme, 2) a nem vagyoni kártérítés alkalmazásának az általános személyiségi
jogra történt kiterjesztése, 3) a nem vagyoni kártérítés iránti igény jogutódlásáról kifejtett
gondolatok. Ahhoz, hogy hitelt érdemlően taglalni és bizonyítani tudjuk a posthumus személyiségvédelem fogalmi és jogintézményi szükségességét alaptételként vissza kellett térni
Balás P. Elemér gondolatvilágához, negatívumként megközelített személyiség fogalmához.
Miután a személyiség a jog szempontjából negatívumot jelent, a külvilág tagadását, így
a személyiség a halállal nem szűnik meg, a halál után is aktuális lehet. Hiszen „az elhalt
ember személyisége az igazi »erkölcsi« személy.” A személyiség fennmaradása, védelemben részesítésének igénye álláspontunk szerint szoros összefüggést mutat a kegyelet
mind erkölcsi, mind jogi követelményeivel. Ennek megfelelően az értekezés – a teljesség
igénye nélkül figyelembe véve célját és annak rendeltetését – szűk körben rendelkezik a
kegyelet erkölcsi szabályairól, illetve a síremlékhez, sírhelyhez kapcsolódó kegyeletről. Az
értekezés következő fejezetében a posthumus személyiségi értékek sérelmét megvalósító
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tényállások elemzésére, a közszereplők sajátos jogi helyzetének bemutatására, szabályozási
javaslatok tételére tett kísérletet. A személyiségi jogok post mortem érvényesíthetősége
szükségessé és aktuálissá tette a kegyeleti jogosultak vizsgálatát egyaránt. Az értekezés
második címében került bemutatásra a nem vagyoni kártérítés és az általános személyiségi
jog közti kapcsolat jogintézményi fejlődése. A jogintézményi fejlődés ismertetése körében
az értekezés a jogalkalmazási gyakorlatból is merített példákat. Az értekezés harmadik
címében helyezkedik el az értekezés alcímében megfogalmazott gondolatsor, mely a nem
vagyoni kártérítés iránti igény jogutódlása körébe tartozó kérdéseket feszegeti. Az értekezés
külön pontokat szentel a szabad jogutódlás kapcsán elhangzó érvek és ellenérvek bemutatásának, tovább, de lege ferenda megfogalmazza a lehetséges szabályozási javaslatot.
Dr. Görög Márta
egyetemi adjunktus
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IV. Magyar Közöny

MAGYAR KÖZÖNY 2014. SZEPTEMBER
Old.: 12-13
Írta: Bartóki Attila

VI. Jogesetmegoldó Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Activity Verseny
A minden év tavaszán megrendezésre kerülő országos polgári jogi versenyt idén a Pázmány
Péter Katolikus egyetem rendezte. Az ország jogi karainak polgári jogi érdekeltségű hallgatóit megmozgató versenyre a felkészülés már az előző félévben elkezdődött. Az országos
megmérettetésre az előfelvétel a helyi forduló sikeres abszolválása volt, így minden egyetem
két egyéni versenyzőt (alperesi illetve felperesi pozíció nyertese) és egy csapatot kvalifikált
az activity versenyre. A Szegedi Tudományegyetemet, Nusser Barabara, Tóth Judit, Tamás
Csaba alkotta activity csapata a felperesi pozíció nyertese Tary Katalin és Bartóki Atilla,
mint alperesi pozíció nyertese képviselte eme rangos rendezvényen.
A gyülekező április 30-án (szerda) 9:30-kor volt, az egyetem VIII. kerületi kari épületében ahol a megérkezés után egyből sor került a regisztrációra. A regisztráció során a
szervezők biztosították a hatályos Polgári Törvénykönyvet a résztvevők számára. A kötelező papírmunkák után megtekintettük a verseny helyszínét, ami egy előadó terem volt
természetesen a tárgyalásnak megfelelően berendezve. A szervezők gondoskodtak arról,
hogy a versenyzők sikeres szereplését ne hátráltassa semmi. A nap folyamán biztosították
a résztvevők számára az ételt-italt, a felfrissülni vágyók számára a kávégép szolgált megoldásként. Miután mindenki megérkezett, következett az ünnepélyes megnyitó és a bírák
bemutatása. A jogesetmegoldó verseny estében a bíróság szerepét egy háromtagú tanács
öltötte be, melynek elnöki tisztjét az Alkotmánybíróság egyik alapító tagja, a korábbi Legfelsőbb Bíróság és Országos Igazságszolgáltatási Tanács volt elnöke Dr. Solt Pál töltötte be.
Az ő munkáját a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője Dr. Wellmann György és a Legfőbb
Ügyészség Magánjogi Főosztályának vezető ügyésze Dr. Nagy László Csaba segítette.
A hatályos törvények átvétele mellett, borítékból kellett minden versenyzőnek húznia,
ami alapján kiosztásra kerültek az alperesi és felperesi pozíciók. Hat egyetem jogi kara
(Debrecen, Miskolc, Pécs, Pázmány, ELTE, és Szeged) képviselte magát a versenyen így
a sorsolás után hat pár alakult ki. Egyetlen megkötés az volt, azonos egyetembéliek nem
kerülhettek egy párba. A technikai feladatok elvégzése után a szervezők ismertették a szabályokat és az első pár (szintén sorsolás alapján) egy kisérő tanárral elvonul és megkezdhette
a felkészülést. A párok negyedóránként követték egymást a felkészülésre szolgáló teremben,
ahol már megismerkedhettek a megoldandó jogesettel. Persze ahogyan az lenni szokott,
már a megérkezés óta ment a találgatás vajon milyen jogesetet kapnak a résztvevők, sokan
a törvényi változás – 2013. évi V törvény, új Ptk. – miatt olyan estre számítottak, ami az
eddigi gyakorlathoz képest újnak számít. Többé-kevésbe igazuk is lett. A megoldandó
jogi probléma, egy valós jogesten alapult, melyről nemrégiben született Kúriai döntés,
így meglehetősen aktuális volt a téma. Az ügyvédi felelősségről és az árnyékperek lefolytatásának tilalmáról, című cikkben a JeMa is foglakozott az üggyel, melynek megoldása
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képezte a versenyt. Minden pár számára egy óra felkészülési idő volt, azután sor került a
párbeszédekre, megpróbáltak a szervezők minél élethűbb körülményeket biztosítani így
a bírák előtt a peres felek talárban jelentek meg. Páronként a bent tölthető idő nem volt
megszabva, átlagosan 10-15 percenként volt váltás. Az értékelésnél nagy szerep jutott
az előadó- és érvelőkészség mellett a jogi probléma helyes felimerése és a peres félnek
megfelelő megoldás megtalálására. Ahogy azt a kezdetben a bírák is említették, a verseny
inkább hasonlított egy párbeszéd versenyhez mintsem jogesetmegoldóhoz, lehetőség volt
a másik fél által mondottakra reagálni, sőt az értékelésnél a bírák ezt is figyelembe vették.
Másfél óra alatt lett vége a versenynek, mely után a bírák szokatlan módon visszarendeltek mindenkit egy-egy kérdésre. Ebből aztán nem valósult meg semmi, tekintve, hogy
lehetőség volt azok számára, akik már elmondtak párbeszédjüket, hogy meghallgassák a
többieket így hátrányosabb helyzetben lettek volna azok a párok, akik magasabb számot
húztak és később szerepeltek. A kérdés helyett a bírák ismertették a jogeset helyes megoldását
és azokat a szempontokat, amik alapján döntöttek. A végeredmény meghozatala céljából
elvonultak tanácskozni. Minden részvevő névre szóló oklevelet kapott a szerepléséért
cserébe. A legeredményesebb a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lett, ha csak a jogeset
megoldást nézzük egy felperesi első és harmadik helyezéssel. A Szegedi Tudományegyetem
képviseletében Bartóki Atilla nyerte el az alperesi pozíció harmadik helyezettjének járó
díjat. A helyezettek az oklevél mellett könyvjutalomban részesültek.
A polgári jogi activity a hétköznapi játék jogi verziója kisebb változtatásokkal. Az ebéd
után, amit szintén biztosított az egyetem, kora délután került sor az activityre. Több fordulóban zajlott a versengés, ahol mutogatás mellett, rajzolás és körülírás keretében kellett
a kihúzott lapon lévő jogi szakkifejezést a csapattársnak elmagyarázni. Természetesen itt
is lehetőség volt a rablásra, ami mindig izgalmas része a játéknak. Tavalyhoz hasonlóan
idén is a Szegedi Tudományegyetem csapata bizonyult a legjobbnak.
Az eredményhirdetésnek délután öt óra körül volt vége, ami egyben a szoros értelemben
vett program végét is jelentette, de nem a napét! Már a meghívóban tudni lehetett, hogy a
verseny Pro Facultate napon kerül megrendezésre, ami kívülállóként nem mondott semmit
az embereknek. Kiderült, hogy ez a rendezvény hasonló a szegedi ÁSZ naphoz, tele vetélkedőkkel, bográcsozással, és a vizsgaidőszak előtti utolsó, nagy közös kikapcsolódással. A
verseny végezetével, az egyetem udvarában már javában folyt a sütögetés, bográcsozás. A jó
hangulatról különböző zenekarok és nem mellesleg az egyetem melletti vendéglátóegység
gondoskodott. Este tíz körül ért véget az egyetemen a rendezvény, amin a dékán Úr is jelen
volt, tizenegy, éjfél körül a Margitszigeten folytatódott a Pro Facultate nap egy fergeteges
bulival, ahol a hallgatók mellett a végzett diákok és tanárok is jelen voltak.
Több szempontból is megérte részt venni ezen a rendezvényen, szakmailag komolya
tapasztalatokat szereztek a részvevők emellett az egyetemek közötti jó viszonyt is ápolta
a rendezvény, és ki tudja, a jövő nagy polgári jogászai közül néhányan itt próbálgatták
szárnyaikat először a nagyérdem előtt.
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MAGYAR KÖZÖNY 2013. MÁRCIUS
Old.: 14-15

Dr. Auer Ádám – Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
– Kérem, mutatkozzon be!
– Auer Ádám vagyok, az SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Eljárás Jogi Tanszéken tevékenykedem, PhD hallgatóként, jelenleg harmadik éve.
– Meséljen az OTDK-s élményeiről! Mikor találkozott ezzel a versennyel először?
– Az OTDK versenyekkel kapcsolatos élményeim sora a XXVIII. OTDK-n kezdődött,
amelyen opponensként vettem részt. Aztán a XXIX. OTDK-n két dolgozattal indultam,
ebből az egyiket csapatként írtuk alkotmányjogi témában, amiben az alkotmány alkalmazását boncolgattuk részletesebben a bíróságok körében. Egyéniben is elkészítettem
egy jogtörténeti dolgozatot, ami a mentelmi jog fejlődésével volt kapcsolatos. A XXX.
OTDK-n versenyzőként társasági jogi témával indultam, amelyet tovább vittem a doktori
programba is.
– Milyen eredményeket ért el?
– Jogtörténetből I. helyezést értem el, a csapatunk által írt dolgozat a dobogó 2. fokára
emelt fel minket. Ezen a versenyen a jogtörténeti munkával elnyertem a Pro Scientia
Aranyérmesek Társaságának különdíja is. Később a pécsi OTDK-n Polgári jogi szekcióban elért I. helyezés, valamint korábbi eredményekre tekintettel részesültem Pro Scientia
Aranyérem kitüntetésben.
– Mivel foglalkozik mostanában hobby szinten?
– Ilyen tevékenységem több is van, Az egyik legfontosabb szerepet az életemben a
néptánc tölti ki, jelenleg az egyetemi táncegyüttes tagja vagyok. Másik kedvenc szabadidős tevékenységem a gitározás, annak minden formája: klasszikus, szóló-basszusgitár.
Amikor még több szabadidőm volt, akkor tudtam vele komolyabban, zenekari szinten is
foglalkoznom, de ezért a baráti együtt zenéléssé szelídült. Továbbá kedvelt időtöltésem
az olvasás, főleg a kortárs írók alkotásai közül szoktam szemezgetni.
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Érdeklődő – Polgár Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára
– Elgondolkodott azon, hogy a jogi pálya helyett valami más szakmát választ a középiskolás évei után?
– Igazság szerint meg sem fordult a fejemben, hogy más pálya felé veszem az irányt.
A gimnáziumi évek alatt végig a jogi pályára készültem, és a végzést követően rögtön
felvételt nyertem a Karra.
– Miért döntött végül a jog mellett?
– Már a középiskola kezdetén szilárd elhatározással rendelkeztem a jogi tanulmányokat
illetően.
– A szakterületén kívül mely jogterületek érdeklik a leginkább?
– Az alkotmányjog, illetve az Európa-jog.
– Az oktatás mellett végez valami gyakorlati tevékenységet?
– Az egyetemi oktatási és kutatási tevékenység mellett többször kértek már fel szakértői
vélemények készítésére, illetve különféle tudományos munkacsoportokba. Többek között a
korábbi ORTT (Országos Rádió és Televízió Testület) európai uniós joganyag implementálásával foglalkozó munkacsoportjába tevékenykedtem, illetve jelenleg a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság Médiatanácsának több projektben is részt veszek. Mivel szakvizsgával
rendelkezem, ügyvédként is dolgozom, de e tevékenységemet dékánhelyettesi teendőim
ellátása mellett szüneteltettem
– Végzett-e, ha igen, milyen eredménnyel tudományos munkát a diákévei alatt?
– Ruszoly József Professzor úr megtisztelő meghívására több évig voltam demonstrátor
a Jogtörténeti tanszéken.
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Dr. Törőcsikné Dr. Görög Márta
– Elgondolkodott azon, hogy a jogi pálya helyett valami más szakmát választ a középiskolás évei után?
– Igen, mert a gimnáziumi éveim alatt inkább a reáltantárgyak vonzották a figyelmem,
főként a matematika és fizika. Emellett a humán tárgykör sem állt tőlem távol, a magyar
és történelem tárgyakat egyaránt kedveltem.
– Miért döntött végül a jog mellett?
– Az ember ilyen döntések meghozatalakor gyakran kapaszkodik előtte álló mintából.
Volt egy, a családunk baráti köréhez igen közelálló jogász házaspár, akiknek köszönhetően
bepillantást nyerhettem a jogászság világába, tevékenységébe.
– A szakterületén kívül mely jogterületek érdeklik a leginkább?
– Az alkotmányjog, mert az kapcsolódik leginkább a szűkebb kutatási területemhez.
– Az oktatás mellett végez valami gyakorlati tevékenységet?
– Korábban folytattam gyakorló jogászi tevékenységet, most azonban minden időmet
az oktatásra fordítom
– Végzett-e, ha igen, milyen eredménnyel tudományos munkát a diákévei alatt?
– Polgári jogból folytattam tudományos diákköri tevékenységet, emellett demonstrátor
is voltam a tanszéken. A tanulmányaim mellett pedig folyamatosan dolgoztam ügyvédi
irodákban is.
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Dr. Telegdy Gergely
– Elgondolkodott azon, hogy a jogi pálya helyett valami más szakmát választ a középiskolás évei után?
– Igen, nagyon sokáig az orvosi és a jog között hezitáltam. Középiskolában még biológia, történelem és magyar fakultációra jártam, amit eléggé furcsállottak a tanáraim, végül
az utolsó évben döntöttem és maradtam.
– Miért döntött végül a jog mellett?
– Mindenképpen olyan pályát szerettem volna választani, ahol napi szinten lehet emberekkel foglalkozni, ez mind az orvosi, mind a jogi pályán adott. Érdeklődéseim is inkább
a humán vonal felé terelődött az érettségihez közeledvén, de a biológia még a mai napig
nagy érdeklődéssel tölt el.
– A szakterületén kívül mely jogterületek érdeklik a leginkább?
– Ha a szakterületemnek nevezhetem a civilisztikát, akkor azt gondolom, egy elég tág
területről beszélünk, amely bőven rejt még magában kiaknázatlan területeket, különös
tekintettel arra, hogy a jogszabályalkotás folyamata, ezen jogág számra is új kihívásokat
fog teremteni. Ha azonban másik jogágat kellene megneveznem, akkor a közjog területét
említeném, azon belül is az államszervezetet.
– Az oktatás mellett végez valami gyakorlati tevékenységet?
– Ha szabad így fogalmaznom elsősorban „gyakorlati jogász” tevékenységet végzek,
hiszen főállásban a Szegedi Városi Bíróságon dolgozom, ahol peren kívüli ügyekkel és
végrehajtással foglalkozom
– Végzett-e, ha igen, milyen eredménnyel tudományos munkát a diákévei alatt?
– Két éven keresztül voltam az Alkotmányjogi Tanszék demonstrátora.
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Ebben az évben került megrendezésre immáron az ötödik Jogi Activity verseny. A kari
társalgóban nyolc csapat gyűlt össze, 3-3 taggal, készen arra, hogy minden rajz-, beszéd.
és mutogató-készségüket bevetve megmérkőzzenek egymással.
Mint legtöbb társasjátéknak, az Activity-nek is az a lényege, hogy a részvevők jól
érezzék magukat, szórakozzanak. A jogász Activity annyiban „fűszerezi” meg a standard
játékszabályokat, hogy itt valamennyi kitalálandó fogalom a polgári jogban és a Polgári
Törvénykönyvben fordul elő. A játék több körből állt, az első kettőben 90 másodperc állt
a tagok rendelkezésére, hogy kitalálják a rejtvényt. A következőben, fokozva az izgalmat,
már lehetőség volt a rablásra. A helyes megfejtéseket pontokkal jutalmazta a zsűri, aminek
köszönhetően a játék végére kiderült, melyik csapat volt a legügyesebb.
A verseny vegyített a kellemest a hasznossal. A hallgatók amellett, hogy jól érezték
magukat, fejlesztették képességeiket, nem utolsó sorban átismételték a korábban tanultakat.
A sikeres szereplésnek viszont értelemszerűen tétje is volt. A legjobban teljesítő csapat
továbbjutott az országos Polgári Jogi Activity versenyre, ahol további megmérettetésben
képviselheti a szegedi jogi kart.
Polgári Jogi Jogesetmegoldó Verseny
Idén ötödik alkalommal rendezték meg a Polgári Jogi Jogesetmegoldó Versenyt, a
szegedi jogi karon. A másfél órás megmérettetés az országos verseny kari fordulóját képezte. Innen az első helyezett alperes és felperes jutott tovább a következő fordulóra. A
karunkon megszervezett fordulón kétfős csoportok indulhattak. A felperes és az alperes
szerepeit kellett rekonstruálni. Egy óra állt mindenki rendelkezésére, hogy a kapott jogesetet feldolgozza. Ragaszkodniuk kellett a tényekhez, persze a lehetőségük is adódott, hogy
néhány dologban a fantáziájukra hagyatkozzanak. Legtöbben a bemutató bizonyítékokat
variálták úgy, hogy az, az ő képviseltjük igazát hitelesítse. Miután papíron feldolgozták
a jogesetet, talárba bújtak és élethű meghallgatást imitálva néhány perben elő kellett adniuk munkájukat a háromtagú bírói tanács előtt. Az esemény érdekességét az adta, hogy
mindenkinek ugyanazt az esetet kellett feldolgoznia, viszont véletlenül sem mondható,
hogy egyforma előadások jöttek össze. Mindegyikben volt egy kis csavar, ötlet, fantázia,
melyekkel érdekessé tették a programot még a laikus nézők számára is!
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In memoriam Prof. Dr. Bérczi Imre
2011. December 28.-án elhunyt a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi
Karának nyugalmazott egyetemi tanára és volt dékánja.
Prof. Dr. Bérczi Imre 1930. március 31.-én született Szegeden. 1952-ben szerezte
meg diplomáját a szegedi jogi karon, ezt követően a budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetem Jogi tanszékén volt tanársegéd.1959 tért vissza Szegedre, ahol oktatói munkáját
folytatta. 1985-től 1992-ig dékánhelyettes volt, majd 1992 és 1994 között a dékáni tisztet
töltötte be. Oktatói és kutatói területe a polgári jog, azon belül is a szellemi alkotások
jogával foglalkozott legrészletesebben. A nemzetközi magánjog gondozását is több éven
keresztül ellátta. Gyakorlati tevékenysége szintén jelentős volt. A Szegedi 6. sz. ügyvédi
Iroda tagja volt, valamint a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület Elnökségének tagjaként
rendszeresen részt vett az iparjogvédelem körébe tartozó jogszabályok előkészítésében.
Tagja volt a Szerzői Jogi Szakértők Testületnek. Az iparjogvédelem egyetemi tananyagának
kidolgozása is az ő nevéhez fűződik.
Kollégái, hallgatói tisztelték és szerették. Hallgatói ma is jó szívvel emlékeznek rá,
egyetemi tanulmányaik befejezése után is segítette útjukat. Mindenkihez tisztelettel, emberséggel és figyelmesen állt hozzá. 2012. február 9.-én Professzor Dr. Bérczi Imre portréja
elfoglalta megérdemelt helyét a Professzori arcképcsarnok többi alakja mellett.
„Soha de soha nem veszítjük el szeretteinket. Ők velünk vannak, nem tűnnek el az életünkből.
Csak nem egy szobában vagyunk velük”
Paulo Coelho
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Atipikus szerződések
IV. hallgatói fórum
A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Jogi Bizottsága Gazdasági
Jogi Munkabizottságának tagjai, Dr. Papp Tekla PhD egyetemi docens, Dr. Strihó Krisztina
gyakornok, Dr. Bakos Kitti és Dr. Auer Ádám PhD ösztöndíjas hallgatók gondozásában,
folytatva a 2008-ban megkezdett hagyományokat, immáron negyedik alkalommal – 2010.
december 8-án – került megrendezésre az „Atipikus szerződések-hallgatói fórum” amelynek
a Szegedi Állam- és Jogtudományi Kar társalgója adott otthont.
A Munkabizottság kitűzött céljaival konveniálva idén is az egyetemi tananyag részét
képző atipikus szerződések mélyebb, átfogóbb, tudományos igényű, elméleti és gyakorlati
vizsgálatát nyújtotta a meghívott szakemberek előadásain keresztül az érdeklődő ötödéves
joghallgatók számára. A konferencia mind a jogtudomány kiválóságainak, mind az atipikus
szerződésekkel de facto, a mindennapokban foglalkozó gyakorlati szakembereknek egyaránt
interaktív kommunikációra biztosított lehetőséget. A fórum teret engedett a hallgatóknak
más egyetemek jogász professzorainak előadásiba való bepillantásra, s talán az atipikus
szerződésekkel foglalkozó szakemberek, jogászok szemléletes előadásain keresztül, közelebb is hozta ezeket a kontraktus-típusokat a számunkra.
A konferencia levezetője Dr. Papp Tekla PhD habitált egyetemi docens asszony volt, aki
meghívott előadókat, s az általuk górcső alá vett témákat mutatta be, valamint irányította
a hallgatók részéről felvetett „kérdésdömpingen” alapuló interaktív eszmecserét, amely
olykor a szakma képviselőinek komoly szellemi kihívást jelentett.
A nyitó előadást Dr. Barta Judit PhD egyetemi docens, a Miskolci Egyetem Állam- és
Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi Tanszékének vezetője tartotta meg, aki az előadásokra szabott uszkve 15 perces időkeretet ahhoz hasonlította, mint amikor az ember nyer
egy egzotikus utazást, de csak egy kézitáskát vihet magával. Az előadásában elmondta a
Miskolci Egyetemen – szemben a szegedi iskolával – 1995. óta a dualista személet nevében, mind polgári jogi mind kereskedelmi jogi tanszék egyaránt működik, mely utóbbi
a „kereskedelmi szerződések”, azaz azon atipikus szerződések oktatását tűzte ki célul,
melyekben az egyik szerződő fél a fogyasztó. Ezzel kapcsolatban jegyezte meg az előadó,
hogy véleménye szerint azon tudományos elgondolás, miszerint a Ptk. nem más, mint római
jogi gyökerekre épülő szerződések halmaza, téves, figyelmemmel arra, hogy napjainkban
egyre több római jogi múltra vissza nem tekintő szerződés kerül felvételre a Ptk. rendelkezési közé. Az előadás központi eleme a rövid bevezetőt követően a fogyasztói jogokat
preferáltan szabályozó 2011/83. EU Irányelv nóvumai (pl. elállási jog gyakorlása nyitva
álló határidőnek 8 napról 14 napra való felemelése, tájékoztatási kötelezettség megerősítése)
valamint néhány kapcsolódó európai és hazai bírósági gyakorlatból kiemelet jogeset volt.
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A docens asszony előadása végén Szent-Györgyi Albert Akadémia székfoglaló beszédéből
idézett, miszerint „az egyetem egyik legfőbb feladata és kötelessége a kutatás, új igazságok
keresése. Ezért az egyetemnek át kell hatva lennie az igazságok szeretetétől, s falai között
kell őriznie a teljes szellemi szabadság levegőjét, mely nélkül minden kultúra elsorvad”,
amely aforizma a továbbiakban messzemenőkig átszőtte az egész konferencia miliőjét.
A jogtudomány kiválóságainak sorát Prof. Dr. Tattay Levente, a Pázmány Péter Államés Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének egyetemi tanára folytatta, aki a felhasználási szerződések, a megfilmesítési szerződés világába vezetett be minket, hallgatókat.
Professzor úr e fenti szerződések sui generis, a Ptk. kötelmi jogi szerződésekhez képest
pedig innominát mibenlétét a következőkre hivatkozva igazolta: a típusszabadság hiánya
lényeges körülményekben való megállapodás elmulasztása, az életműszerződés semmisége, a bestseller klauzula, a felhasználási szerzősédek időtartama, a teljesítés s végül a
kellékszavatosság. Az előadás fennmaradó részében a megfilmesítési szerződés került
bemutatásra, amellyel kapcsolatban számos kérdés merült fel mind a hallgatóság tagjai,
mind az előadók részéről. Különösen a következő jogszabályi rendelkezések váltották ki
értetlenséget a hallgatóság körében: miért tekinti a jogszabály a producert a film szerzőjének,
holott a szerzői mű előállítója valójában a szerző, illetőleg a film szerzői körébe miért nem
kerültek be a színészek, habár ipso iure odasorolandó a dramaturg, a jelmeztervező etc.
A harmadik előadásban Thurzó György, a Magyar Áruküldők Egyesületének elnöke és
Dr. Vogel Barbara (Vogel Ügyvédi Iroda) az egyesület jogásza annak felvázolására tettek
kísérletet, hogy a távollevők között kötött szerződéseket is az üzlethelyiségen kívül kötött
szerződésket harmonizáló 2011/83 EU Irányelv milyen jogszabályi változásokat idézett elő
az Európai Unióban. Vizsgálódásuk homlokterébe a fogyasztói jogokat, az adatvédelmet,
az alternatív vitarendezési fórumokat, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát s
végül az adózási szabályokat vonták be. Véleményük szerint a jövő – a fogyasztók védelmének, valamint érdekeinek legmesszemenőbb érvényesítése érdekében – az egységes
európai piac megvalósulásával képzelhető el.
A gyakorlatban jártas szakemberek előadását a Lombard Lízing Zrt. igazgatója Rehákné
Dr. Boros Ildikó folytatta, aki vizsgálatának tárgyává az egyoldalú szerződések módosítását
tette, különös figyelmet fordítva a banki-szakmai körökben nagy felháborodást kiváltó
Szegedi Ítélőtábla döntésére, valamint a kapcsolódó Hpt. jogszabályi rendelkezésekre
(Hpt.210), azoknak 2009. óta bekövetkező modifikációjukra. Tekintettel arra, hogy a Kúria
(korábban Legfelsőbb Bíróság) az Ítélőtábla ítéletét hatályon kívül helyezte, s új eljárás
lefolytatását rendelte el, az ügy végső megoldása még várat magára.
Ezt követően a lízingügyek aktuális kérdéseiről Dr. Bartal Tamás, az MFB Zrt. Jogi
Osztályának osztályvezetője, jogtanácsosa tartott prezentációt, aki viszonylag rövidre szabott
idő keretében lízingpiac 2007-2011. közötti időintervallumban megfigyelhető változását
–vonalgrafikon segítségével – elemezve megállapította, hogy figyelemmel a vonalgrafikon elnyújtott „U” betű formálására, belátható: a növekedés üteme alacsonyabb, mint a
visszaesésé. Az előadó a téma kifejtésének komplexitása érdekében, mind a nemzetközi
mind a hazai jogforrásokat, illetőleg jogalkalmazói gyakorlatot felvillantó eseti döntéseket
előadás tárgyává tette, minek után a joghallgatókat bevezette a jogászi munka rejtelmeibe,
egyes, a praktizálása során felmerülő, nagy érdeklődésre számot tartó ügyeinek oldalvizén,
bepillantást engedve a jogászi gondolkodásba.
Az RDO (Resort Development Organisation: a timeshare-szakma érdekképviseleti
szerve Európában) Magyarországi Tagozatának elnöke, koordinátora, Glatz Tamás elsőként az RDO-ról, azaz a timeshare krémjéről adott rövid történeti, illetőleg számszerű
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statisztikai áttekintést. Megtudhattuk: az RDO, mint osztott tulajdonú üdülési ágazatok
érdekképviseleti szerve, az európai timeshare ügyletek hozzávetőleg 60%-át bonyolítja
le, igazolva kiemelkedő jelentőségét a szakma berkein belül, továbbá, hogy Európában
a legnagyobb piacot az Egyesült Királyság/Írország jelenti. Európa összesen 1.5 millió
üdülőjog-tulajdonost involvál, akik évente 67 millió vendégéjszakát töltenek el, ez éves
szinten 72%-os kihasználtságot jelent, amely 3,2 milliárd euró árbevételt eredményez az
üdülőjog tulajdonosok 87%-os elégedettségi szintje mellett. Az előadó az RDO legfőbb
célkitűzéseként a lobbi tevékenységet, a fogyasztók tájékoztatását, valamint a szakmai
hírnevének javítását jelölte meg. Végül az timeshare-irányelv, a 2008/122/ EK irányelv
által megteremtett újítások kerültek a középpontba a teljesség igénye nélkül: a tájékoztatási
kötelezettség megerősítésére a timeshare közvetett másodlagos tárgyi körének kibővítésére, a 14 napos egységes és kötelező elállási határidőről, etc. Zárásként az irányelvet
implementáló 140/2011. (VII.21) kormányrendelet mellékletében fellelhető tájékoztatási
formanyomtatvány pontjainak elemzésére került sor egy „közgazdász szemével” valamint
prognózis felállítására.
A konferencia záró eladását az MKB Bank Zrt, képviseltében Csáki Ferenc, a Magyar
Faktoring szövetség elnöke tartotta meg, bemutatva a faktoring mibenlétér, s a követeléskezelési szolgáltatások palettáját. Maga a faktoring finanszírozással indul, amelyet a
követelésbizonyítás, követelés nyilvántartása, a követelésbehajtás, majd a komplett likviditás
kezelés követ. Az előadás folyamán bemutatásra került a teljes körű követelésmenedzsment
(faktorálás) kapcsán az év végi mérlegjavítás, valamint az árfolyam kockázatok kezelése is.
Az előadó a faktoring előnyeiként leginkább a vállalati likviditás jelentős javulását emelte
ki, valamint utalt az értékesítés biztonságára, a behajtás hatékonyságának fokozására, a
piaci veszteség redukálására, s az aktív értékesítési eszközként való felhasználhatóság lehetőségére. Az előadás keretében az is elhangzott, hogy melyek a leggyakoribb alkalmazási
esetei a faktoringnak (pl.: vállalatközi termékek és szolgáltatások értékesítése, rendszeres
szállító-vevői kapcsolat, etc.) s zárásként megismerhettük az MKB Zrt. faktoring piacon
elfoglalt impozáns helyét, jövőbeli terveit.
A jelenlevő hallgatók létszáma, illetőleg az egyes előadásokhoz kapcsolódóan feltett
kérdések magas száma a hallgatók konferencia iránti érdeklődését hivatott demonstrálni,
valamint magának a „Atipikus szerződések-hallgatói fórumnak” az egyetem falai között
megtartandó konferenciák sorozatában elfoglalt impozáns, hallgatók részéről kiemelt jelentőséggel kezelt helyét. A rendezvény sikerét talán annak is köszöntheti, hogy az érintett
területen tökéletesen ötvözött elméleti és a gyakorlati tudásanyag átadásának misszióját
vállalta és vállalja fel, melynek úgy hiszem létjogosultsága van a jövőre nézve is, hiszen
Malcolm Forbes szavaival élve: „a nevelés célja, hogy az üres elmét felváltja a mindenre
nyitott”.
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II. Hallgatói Fórum – Atipikus szerződések
Az “Atipikus szerződések – hallgatói fórum” az oktatás-kutatási interdiszciplinárisát
megvalósulásának jegyében a polgári kötelmek jogának legfrissebb formáinak témakörét
érintve elérte kitűzött célját. A rendezvény keretében a meghívott vendégek öt atipikus – a
gazdasági folyamatokat markánsan érintő – magánjogi kontraktus gyakorlati kérdéseivel
ismertették meg az érdeklődő joghallgatókat és a résztvevő egyetemi oktatók számára is
szakmai probléma felvetéseket, friss joggyakorlatbéli fejlemények prezentálták.
A meghívott előadók olyan szakjogászok voltak, akik munkájuk során az egyes atipikus
szerződésekkel foglalkoznak. A vendégek a timesharing, a lízing, az önálló kereskedelmi
ügynöki, factoring és távollevők között kötött szerződések témakörében tartottak előadást.
A részvevők közül elsőként dr. Nagy Tamás, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal (MKEH) fogalmazója szólalt fel az ingatlanok időben megosztott használatára
irányuló timesharing-szerződést érintő gyakorlati kérdésekkel, problémákkal kapcsolatban.
Dr. Nagy Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy a vállalkozás által az adott ingatlanokra
vonatkozó használati jog értesítésének az engedélyezése iránti eljárásban a kérelmezés
helyett 2009. október 1-től a bejelentés lett az alkalmazott módszer.
A szerződésből adódó jogalkalmazási nehézségeket az előadó négy pontba sorolta.
I. Nem csupán a különböző országok gyakorlata tér el a szerződés tárgyát képező
jog természetét illetően, de a magyar kormányrendelet sem válaszolja meg a
kérdést, hiszen az alapján lehet speciális használati jog és tulajdonjog is. Erre
vonatkozóan a földhivatalok gyakorlata is eltérő. Van, amelyik bejegyzi az
ingatlant az ingatlannyilvántartásba, van, amelyik nem.
II. Egy másik aktuális probléma, hogy a hazai jogszabály hatálya az ingatlanokra
terjed ki, de megkeresések érkeztek MEKH-hez arra vonatkozóan, hogy ingó
dologra kívánják a szerződést megkötni. 2009. január 14-én az Európai Parlament és Tanács elfogadta a 2008/122/EK irányelvet, melyet 2011 február
23-ig kell a tagállamoknak implementálniuk és amely már lehetővé teszi az
ingókra kötött timesharinget is.
III. A kormányrendelet által az sem teljesen tisztázott, hogy a vállalkozás milyen
jogviszony alapján értékesítheti a használati jogot: Két lehetőség ismert: Vagy a
vállalkozás a tulajdonosa az ingatlannak, vagy harmadik személy megállapodást
köt a használati jog értesítésére vonatkozóan. Az utóbbi esetén tisztázatlan,
hogy mi történik például akkor, ha a tulajdonos tulajdonjoga megszűnik. A
szakmai megoldás-javaslatok kidolgozása folyamatban van: terv többek között
a vagyoni biztosíték nyújtására kötelezés bevezetése.
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IV. A vállalkozás köteles tartózkodni attól, hogy a szerződéstől számított15 napon
belül bármilyen címen fizetést fogadjon el vagy követeljen, de a gyakorlatban
kialakult az a megoldás, hogy letétbe helyezi az összeget harmadik személynél,
tipikusan ügyvédnél, ami ugyancsak későbbi problémák forrása lehet.
Dr. Nagy Tamás kitért még a vállalkozások hatósági ellenőrzésére, melyet a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, és a MKEH látnak el. A MKEH
általi ellenőrzés keretében végrehajtott intézkedések: a bírság, a felfüggesztés és törlés
timesharing vállalkozások jogellenes működésének közjogi jellegű szankciói.
A Magyar Lizing és Finanszírozó társaságok Szövetsége Képviseletében Dr. Bartal
Tamás, a HYPO Alpe-Adria Leasing Zrt. megbízott jogásza nem csak az általa képviselt
cég tevékenységére tért ki a lizingre vonatkozóan, hanem egy vállalati jogásznak a teendőiről az őt érő szakmai kihívásokról is beszélt.
Az általa képviselt cég nagyszámú lízing ügyletet bonyolít le. Esetükben fokozottan
érvényesül az atipikus kontraktusok egyik fontos jellemzője, a blanketta szerződések és
általános szerződése feltételek alkalmazása.
Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy ebből a szempontból nagy fontos a cég
üzletszabályzata és az egyénileg kötött szerződések közötti kereszthivatkozás, ami által
sok jogi probléma megelőzhető. Fontos jellemzője a lízingszerződésnek, hogy a lízingbe
vevőktől valamilyen mértékű önerőt várnak el, ami annak biztosítására hivatott, hogy a fél
nem mondja fel a megállapodást. Más, tényleges bizonyítékként, zálogjogot, kezességet,
óvadékot és visszavásárlási garanciát kötnek ki.
A Közvetlen Értékesítők Szövetségét képviselő Dr. Kiss Zita szövetség tagjának, az
Avon Cosmetics Hungary Kft.-nek a vállalati jogásza. Szakmai tevékenysége a távértékesítéssel összefüggő szerződésekre és az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésekre is
kiterjed, hiszen a cég képviseletében tevékenykedő területi képviselők és koordinátorok
is ilyen megbízás keretében látják el feladataikat. Dr. Kiss Zita az Avon áruértékesítő
tevékenységével kapcsolatban gyakran felmerül a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúja, így körültekintően kell eljárni már a brossura elkészítésénél is, hiszen az is
reklámnak minősül. Az értékesítési folyamat minden fázisában megjelenő ellentét, hogy
a marketing- és reklám- szakemberek gondolkodásmódja különbözik a jogászokétól, így
amíg nem alkalmaztak minden egyes vállalati osztályon belül jogi szakembereket, sokkal
több hatósági szankciót alkalmaztak, illetve nagyobb összegű bírságokat is kiszabtak a
céggel szemben.
A Magyar Faktoring Szövetség képviseletében elsőként Bodáné Cser Erzsébet tartott
előadást a faktroring-szerződésekre vonatkozó kérdésekről a GLOBÁL Faktor Zrt. elnök
– vezérigazgatójaként annak közgazdaságtani aspektusait igyekezett hangsúlyozni.
A magyarországi joggyakorlata kontraktust engedményezésnek tekinti. Az elnök as�szony elsőként emelte ki, hogy a Hpt. a pénzügyi szolgáltatások, ezen belül is a pénzügyi
kölcsönnyújtás körébe sorolja a faktoringot, így a fakrorálásra csak azon vállalkozások
jogosultak, amelyek hitelintézeti vagy pénzügyi vállalkozás formában működnek és a
PSZÁF engedélyével rendelkeznek. Statisztikai adatokkal érzékeltette ezen atipikus szerződések gazdasági jelentőségét, elmondta ugyanakkor, hogy hazánkban még nem annyira
a faktoringot igénylő ügyfelek száma, és főleg a fővárosban működnek faktor-cégek.
A követeléskezelés a kontraktus lényege, amely a gyakorlatban leginkább hotel-és
kölcsönnyújtási ügylet révén realizálódik, és számos más jegye miatt nem minősül hagyományos értelembe vet engedményezésnek. A lényegi tartalmi elemből (a faktor vállalja-e
a követelés behajthatatlanságának a kockázatát) eredő csoportosítás szerint létezik “nem
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valódi” factoring, amikor a faktor a követelés átruházásakor kiköti, hogy az adós mulasztása esetén a hitelező köteles “ visszavásárolni” a követelést. Magyarországon ez típus a
kötött megállapodások 63%át teszi ki. A “valódiként” aposztrofált másik csoportba azon
szerződések sorolandók, melyek esetekben a faktor viseli az adós késedelmes vagy nem
teljesítésből eredő kockázatot, és védelmet nyújtja hitelezőknek. A faktorálás folyamata
során kiemelkedő jelentőségű a szállítok faktor-cégek általi minősítése a nekik nyújtandó
hitel szempontjából.
Az elnök asszony a factoring főbb előnyeiként említette, hogy a követelés általában
rövidlejáratú forrás, és az ügyfél számára biztonságot jelent, hogy követelését egy cég biztosítja. Előadás legvégén a felmerülő jogi kockázatra hívta fel a figyelmet, ami a szerződés
értelmezéséből adódhat, ha összevetjük a fentebb már említett jogalkalmazási besorolást
és a törvényi fogalmat, valamint hpt. rendelkezéseit.
A Magyar Fakotring Szövetség másik képviselője az MKB Bank Faktoring Üzletágában jogászként tevékenykedő Dr. Molnár Tamás volt, aki a faktoring értelmezésének
problematikáját ragadta ki felmerülő gyakorlati nehézségek közül.
A ptk. szerint a factoring engedményezésnek minősül, melynek a háttér anyaga az
adásvétel. Fogalmi ellentét merül fel, hiszen a Hpt. meghatározása szerint a faktoring
egy finanszírozási forma. Dr. Molnár Tamás álláspontja szerint, a factoring nem atipikus,
hanem típuskombinációs szerződés.
Jelenleg 65 cég végezhet Magyarországon Faktoring- tevékenységet, és statisztikai
adatok alapján 2009.évben kb. 200.000 engedményezés valósult meg. Az előadó kitért az
új Ptk. faktoringot érintő rendelkezésire (önálló szerződéstípusként kerül szabályozásra).
A törvényi fogalom alapján háromalanyú jogviszony jön létre. A faktor kötelezettségeit
vagylagosan határozza meg a törvényi rendelkezés: vagy finanszírozza, vagy biztosítja a
jogosult által ráruházott követelést, a követelés nyilvántartására és érvényesítésére pedig
csupán a jogosultságot szerez. A szerződés érvényességi kelléke az írásbeliség: erre a
kikötésre azért volt szükség az előadó meglátása szerint, mert a kötelezettséggel szemben
akkor hatályosul a megállapodás, amikor tudomást szerez róla, így az írásbeli alak megkönnyíti az értesítést és a tudomásszerzés bizonyítását.
Az 1993ban megalakult Áruküldők Egyesületének képviseletében Thurzó György elnökúr és az egyesület jogásza Dr. Vogel Barbara ügyvédnő tartott előadást a távollevők
között kötött szerződések, és ezen belül, az egyesület tevékenységével közvetlenül ös�szefüggő, speciális szolgáltatásra irányuló “csomagküldő kereskedelem ” témakörében.
Thurzó György elsőként a csomagküldő kereskedelem fogalmának módosulására hívta fel
a figyelmet. Megjegyezte, hogy a – világon egyedülálló Magyar elnevezés megtévesztő,
mert nem csak fizikai formában csomagként érkező áru lehet kereskedelem tárgy, hanem
az is csomagküldésnek (helyesebben áruküldésnek) minődül, ha valaki például letölt egy
csengőhangot egy szolgáltatótól.
Három fontos kritériuma van az áruküldő tevékenységek: az ügyleti döntés pillanatában a vevő és a vállalkozó fizikailag nem egy helyen tartózkodnak, az ajánlat bármilyen
kommunikációs csatornán eljuthat a fogyasztóhoz, és a vállalkozás valamilyen módon
eljuttathatja a vevőhöz az árut.
Dr. Vogel Barbara leginkább saját szakmai tevékenységeiről mesélt. Elmondta, hogy
egy egyesület jogi képviselője elsősorban jogértelmezési feladatokkal szembesül munkája
során. Az áruküldő tevékenységére vonatkozó rendelkezéseket számos jogszabály tartalmaz, melynek változásinak nyomon követése jelentős szakmai munkát igényel. Fontos
feladatköre a jogszabályalkotásban való részvétel, valamint naprakésznek kell Lennie a
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jogszabályváltozások tekintetében, és azokat közérthető módon kell prezentálnia az egyesület
tagjai számára. A jogalkalmazási gyakorlat megismerése szempontjából fontos a szakmai
konferenciákon és az ún. “workshop-okon” való részvétel Klasszikus ügyvédi teendői
keretében a tagok általi egyedi megbízáshoz igazodóan személyre szabott tanácsokat nyújt.
A fórum a Magyar Tudományos Akadémia- Szegedi Bizottság Gazdasági Jogi Munkabizottságának tagjai, Dr. Szabó Imre dékán úr, Dr. Papp Tekla PhD docens asszony és
dr. Strihó Krisztina PhD szervezésében került megrendezésre. Célja – a Munkabizottság
törekvéseinek megfelelően – elsősorban az volt, hogy az oktatás és kutatás területén elősegítse az elméleti és gyakorlati dimenziók közötti kapcsolat megteremtését.
A Dr. Papp Tekla PhD docens asszony által oktatott “ Atipikus szerződések” egyetemi
kurzus keretében tizenegy olyan magánjogi kontraktussal ismerkednek meg a végzős joghallgatók, amelyek az elmúlt tíz-húsz év folyamán nagy gyakorlati jelentőségre tettek szert.
A leendő jogászok számára remek lehetőség volt, hogy a fórum keretei között az anyagi
jogi szabályok elméleti síkja mellett ezen megállapodások gyakorlatias megközelítésével
találkozhattak, így könnyebben érthetővé válhatott számukra az egyes szerződések mibenléte.
A 2010-es viszontlátás reményében ezúton is köszönjük a tisztelt előadók részvételét
és magas színvonalú előadásait!
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Idén is megrendezésre került a Polgári Jogi Activity és Polgári Jogi Jogesetmegoldó Verseny.
Mindkét verseny kimenetelének nagy volt a tétje, hiszen az első két helyezést elértek az év
végi vizsga alól egyszeri beugró mentességet nyertek. Természetesen a versenyzők nemcsak
a kecsegtető nyeremények miatt, hanem különösen az activity esetében, a részvételért és
a játék kedvéért is jelentkeztek.
Az activity-n a zsűrit a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékük tanárai képviselték.
Dr. Görög Márta és Dr. Gellén Klára. A játékszabályok azonosak voltak a „megszokott”
activity szabályokkal. A hallgatóknak 90 másodpercük volt egy-egy polgári jogi fogalom
lerajzolására, elmutogatására, vagy épen körülírására. A zsűri különösen értékelte a kreatív
ötleteket, mint ahogyan az egyik versenyző tette a jogi tény körülírásánál, amikor a Tv2-n
most is futó tények műsorra való visszautalással írta körül a fogalmat. Kezdetben kicsit
nehezen indult be a játék, de aztán egyre jobban belejöttek a hallgatók és csaknem minden
feladványt ki tudtak találni.
A legnépszerűbb kategória a rajzolás volt, ahol olyan fogalmakkal küzdöttek meg a
versenyzők mint, a hibás teljesítés, jogforrás, elektronikus szerződés, vagy mint az ági
öröklés. A körülírás kategóriában mindig valamilyen életből vett példával próbálták elmagyarázni az adott szót, mint amikor a szükséghelyzetet a tűzesettel állították párhuzamba.
Az utolsó körben már az első pillantástól szabad rablás volt érvényben, s szinte minden
esetben éltek is a csapatok a lehetőséggel. A végeredmény kialakulásához plus 1 körre volt
szükség, így a zsűri döntése alapján az I. helyezett a Bruegel, a 2. helyezett Sibillák csapata
lett. Az eredményhirdetéskor kiderült az is, hogy az első csapat fogja képviselni karunkat a
jövő ősszel megrendezendő Országos Polgári Jogi Activity és Jogesetmegoldó Versenyen.
A jogesetmegoldó versenyen a zsűrit Dr. Görög Márta, Dr. Dabis Erzsébet tanácsvezető
megyei bíró és Dr. Kertész József, a Szegedi Ügyvédi Kamara elnöke alkották, mint az
adott verseny bírái. Viszonylag kevesebb hallgató jelentkezett, mint a korábbi években,
csupán 4 felperes-alperes pár mérte össze tudását. A perbeszédek előadását megelőzően a
versenyzőknek 1 óra felkészülési idő állt rendelkezésükre, ekkor kapták meg a jogesetet
(természetesen minden pár ugyanazt) valamint a Polgári Törvénykönyv egy példányát,
amire szükségük volt az építési szerződés megszegéséből eredő jogeset megoldásához.
Az 1 óra letelte után a párok egyesével, a bíróság előtt előadhatták felperesi, illetve
alperesi keresetüket, viszonkeresetüket. A teljesen valósághű per szimulálásához még a
megfelelő öltözetről is gondoskodtak a versenyzők számára. Az összes pár a meghallgatás
után, mely kb. 2 órát vett igénybe, a bíróság visszavonult, hogy meghozza döntését. Nem
túl hosszú tanácskozás után a bíróság ítélete szerint: az alperesi pozícióban az I. helyezést
Farkasinszki Fanninak, a 2. helyet Bíró Viktóriának, a felperesi pozícióban az I. helyet
Sándor Anitának, a 2. helyet Auer Ádámnak ítélte oda. Természetesen mind a négy versenyző beugrómentességet nyert az év végi vizsgán, illetve az első helyezettek vehetnek
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részt a már említett országos versenyen. A szervezők a nézőkre is gondoltak, a jelenlevők
között 1 darab JATE belépőt soroltak ki.
A versenyeket jövőre is megrendezik, és a szervezők elmondták, remélik egyre több
hallgató kap kedvet a megmérettetéshez.
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Interjú Dr. Czene Klárával a Csongrád Megyei Bíróság elnökével
– Kiskori dédelgetett álmom volt a jogi tanulmányok elvégzése vagy a gimnázium utolsó
évében döntött a továbbtanulásról?
– A jogi pályával már általános iskolás koromban találkoztam, ugyanis édesapám akkor
járt jogi egyetemre és elég gyakran, főleg vizsga előtti napokon mesélt az egyetemről és a
tantárgyakról. Ennek ellenére bennem tulajdonképpen a gimnázium utolsó éveiben alakult
ki véglegesen, hogy a jogi pályát választom. Édesapám azt szerette volna, ha az orvosi
egyetemre jelentkezem, de mégsem így döntöttem, mert a vér látványától rosszul vagyok.
Biztos vagyok benne, hogy így nem tudtam volna helytállni. Emellett tanáraim is a jogi
pálya felé irányítottak, hiszen tudták, hogy humán beállítottságú vagyok.
– Milyen egyetemi hallgató volt a Csongrád Megyei Bíróság Elnöke?
– Szerettem egyetemre járni, mert nagyon jó közösségbe kerültem, a csoportunk rendkívül jó összetételű volt, nagyon szoros baráti közösség alakult ki. Már első évben csoportvezetőnek választottak meg és rendszeresen szerveztünk mozi- és színházlátogatásokat
a csoporton belül. Ugyanakkor ez nem egy elszigetelt közösség volt, mivel akkor még
nyolcvan főből állt egy évfolyam, így könnyebben alakultak ki baráti kapcsolatok. Évfolyamszinten is gyakran szerveztünk kirándulásokat: Egerben, Miskolctapolcán és Zircen
is jártunk. Elmondhatom, hogy szeretettel emlékszem vissza, mint életem legszebb éveire
és az óta is ötévente mindig megtartjuk az évfolyam találkozót.
– Már tanulmányai kezdetén is a polgári jog iránt volt elhivatott?
– Kezdettől fogva nagyon szerettem, polgári jogi diákkörös voltam Kemenes Béla
Professzor úr irányítása alatt. Óriási megtiszteltetés volt számomra, amikor 1993-ban Besenyei Lajos professzor úr felkért, hogy oktassak a Polgári Jogi és Eljárásjogi Tanszéken.
Ennek keretében társasági jogi előadásokat tartottam, társasági jogból és polgári jogból
gyakorlatokat vezettem.
– 2003-ban nevezték ki a Csongrád Megyei Bíróság elnökévé. Milyen kihívásoknak,
új helyzeteknek kell megfelelnie?
– Óriási kihívás volt számomra, hiszen korábban jóval kisebb közösség irányításával
bíztak meg: 1992-től a Cégbíróság vezetését végeztem, amely 32 fős kis közösség, míg a
Csongrád Megyei Bíróság 419 főből (ebből 106 bíró) álló testület, mely magában foglalja
a városi bíróságokat (Csongrád, Hódmezővásárhely, Makó, Szentes) illetve a külön épületekben elhelyezkedő Cégbíróságot, Munkaügyi Bíróságot és Katonai Bíróságot.
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A rendkívüli nagy aparátus mellett nagy kihívást állított elénk, hogy 2003-ban felállításra
került a Szegedi Ítélőtábla. Emiatt nagyon sok munkatársunk ment át a bíróságról, akinek
a pótlásáról haladéktalanul gondoskodni kellett, hogy az ítélkezés folyamatos legyen. Az
ítélőtábla apparátusa a legnagyobb gyakorlattal rendelkező, legképzettebb megyei és városi
bírák közül szerveződött, de a változás az igazságügyi alkalmazottakat, irodavezetőket,
tisztviselőket és a Gazdasági Hivatalt is érintette. Mivel a bírák csak pályázatok útján
nyerhették el kinevezésüket, az első év rendkívüli sok szervezőmunkát és időt igényelt.
Szerencsére a bíróságunkon egy nagyon jó munkatársi közösség alakult ki, akikre
mindig számíthattam. Jelenleg még küzdünk az ügyhátralékkal, mivel fiatalok vették át a
tapasztaltabbak helyét, de úgy gondolom, hogy mára már kellő gyakorlatot szereztek és
elérkezett az az idő, amikor már gyorsabban és még színvonalasabban tudják az ügyeket
intézni. Jövő év januárjában telik le a hat évre szóló kinevezésem, s kollégáim biztatására
ismételten pályázatot nyújtottam be a Csongrád Megyei Bíróság elnöki állásának betöltésére. A nemrég megtartott összbírói értekezleten a megye bírái nagyon nagy többséggel
mellettem szavaztak, mely véleménynyilvánítással az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
is egyetértett, így az OIT kinevező határozat alapján a következő évben is én látom el az
elnöki teendőket, melyet nagy megtiszteltetésnek tartok.
– Az ELSA Szeged az elmúlt évben indított Nők a pályán című előadás sorozatának
meghívott vendége volt. Mit emelne ki, ami iránt a hallgatók leginkább érdeklődnek?
– A hallgatókat leginkább a bírósági szervezet, illetve az általunk nyújtott képzések
érdekelték. Elmondhatom, hogy a legjobb képzési formát nyújtjuk a bíróságon, illetve
ügyészségen és ezt elismerve a közjegyzőjelöltek is csatlakoznak hozzánk. Sőt, az ügyvédjelölteknek is tartunk előadásokat a szakvizsgákra való felkészülés céljából. A fogalmazóképzés bíróságunkon mindig is nagyon színvonalas volt, annak idején én is részt
vettem. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy annak, aki most ide pályázik, sokat kell várnia
arra, hogy üres álláshely legyen, a már itt dolgozóknak pedig arra, hogy előre léphessenek,
mivel jelenleg a bírósági szervezet nagyrészt fiatalokból áll.
A hallgatók kiterjedt külföldi kapcsolataink iránt is érdeklődtek. Az 1995 óta fennálló
külföldi kapcsolataink során számos testvérkapcsolati megállapodást írtunk alá, melynek
keretében mindig más-más kollégák utazhatnak külföldre és tanulmányozhatják más országok jogrendjét, illetve a bírák képzésének folyamatát. Először a Hollad Zwolle-Lelystad-i
bírósággal alakítottunk ki testvérkapcsolatot. E több mint tíz éve fennálló szakmai kapcsolat
elismeréseként Bács-Kiskun Megyei Bíróság elnökét, a Pest Megyei Bíróság elnökét és
engem 2006-ban a holland királynő az Oranje-Nassau Rend tisztjévé fogadott és Tiszti
Kereszt kitüntetésben részesített. Ezen kívül két francia, az Epinali és Bresti Elsőfokú
Bírósággal, a szerb Szabadkai Kereskedelmi Bírósággal ápolunk szakmai kapcsolatot,
valamint tárgyalásokat folytatunk kapcsolat kiépítésre a Temes Megyei Bírósággal is.
– Van még valamilyen meg nem valósított álma vagy úgy érzi, hogy mindent elért, amit
szeretett volna?
– A legfőbb célkitűzésem az volt, hogy a bíróságon megfelelő munkakörülményeket
teremtsek a munkatársaimnak. Sajnos ez még nem valósult meg minden bíróságunkon. Ezt
bizonyítják központi épületünk omladozó falai, ami nem méltó az igazságszolgáltatáshoz.
De vezetőtársaimmal minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a még fel nem újított
bírósági épületeink bekerüljenek a felújítási tervbe és szép, méltó környezetet teremtsünk
Csongrád megye valamennyi bíróságán. Azt vallom ugyanis, hogy színvonalas munkát csak
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akkor követelhetünk meg, ha a feltételeket biztosítjuk mind az elhelyezés, mind pedig az
infrastruktúra területén. Célom még az ítélkezés színvonalának további javítása és kapcsolat
szélesítése a szegedi jogi karral, illetve a joghallgatók számára minden szükséges feltétel
biztosítása a tárgyaláslátogatások és a szakmai gyakorlatok során, a színvonalasabb bírósági gyakorlati képzés céljából. A jogászi pálya teljes spektrumát felölelő Magyar Jogász
Egylet Csongrád megyei szervezetének munkáját – mint a szervezet elnöke – a vezetőség
valamennyi tagjával együtt szeretném még aktívabbá és színvonalasabbá tenni.
Természetesen a karrierem mellett a családom az, ami nagyon jelentős szerepet tölt be
az életemben. Nagyon fontos számomra, hogy az otthonomban is megfelelő környezetet
teremtsek férjem és gyermekeim számára, illetve az, hogy minél többet lehessek velük,
mivel az elmúlt hat évben sajnos nagyon sokat kellett engem nélkülözniük a megnövekedett
munkahelyi feladataim miatt. Úgy gondolom, hogy most már lesz módom több időt tölteni
velük, mert számomra a legfontosabb a biztos családi háttér, hiszen ők mindig mellettem
állnak és szeretném ezt viszonozni.
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Az I. Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Polgári Jogi Activity Verseny
Ha valaki eddig kételkedett volna abban, hogy a polgári jog igenis izgalmas tudományterület, annak véleményét november 21.-én, a Karunk épületében megrendezett I. Országos
Polgári Jogi Jogesetmegoldó Verseny biztosan megváltoztatta. Hogy miért is számít ez
olyan különlegesnek. Egyrészt mert első, másrészt mert országos. A Karunk Polgári Jogi
és Polgári Eljárás Jogi Tanszéke és az ÁJTK karrier Iroda által szervezett versengés előzményeként egy évvel ezelőtt került sor a helyi fordulóra, amelynek legsikeresebb szereplői
részt vehettek az idei országos megmérettetésen.
„Ahol az elmélet gyakorlattá válik” – az ÁJTK Karrier Iroda jelmondata az egész
napot felölelő programnak is címe lehetett volna, hiszen a cél az volt, hogy a hallgatók
felnézzenek egy pillanatra a Ptk. illetve a tankönyvek lapjai közül és egy bírósági tárgyalást
szimulálva adják elő szakmai álláspontjukat.
A Jogesetmegoldó verseny reggel kilenc órakor vette kezdetét, amikortól kezdve a
hazánk mind a nyolc jogi karáról érkezett versenyzők, oktatók, kísérők és zsűritagjai
regisztrálhattak a második emeleti szimulációs terem bejárata előtt. Dr. Szabó Imrének,
Karunk dékánjának és a Tanszék vezetőjének, valamint Dr. Görög Mártának, a rendezvény
fő megálmodójának és szervezőjének, valamint az ÁJTK Karrier Iroda vezetőjének megnyitó
beszédeit követően, kezdetét vette a tényleges felkészülés: a mindenki számára egységesen
kiadott jogeset megoldásának alperesi vagy felperesi pozíciójában történő kidolgozása.
A felkészülést követően az ugyanazon egyetemről érkezett versenyzők a talárok felöltésével a jogesetben szereplő felek képviselőiként adták elő perbeszédeiket a zsűri, azaz
a bíróság előtt.
A szigorú, ámde igazságos zsűrit Dr. Wellmann György, a Legfelsőbb Bíróság Polgári
Kollégiumának vezetője, valamint Dr. Csűri Éva és Dr. Orosz Árpád, a Legfelsőbb Bíróság
bírái alkották. Az értékelés során nem csupán a tényállásban felmerülő jogi kérdésekre való
helyes jogszabályi hivatkozást figyelték, hanem a jól felépített, érthető és logikus érvelésre,
valamint a szónoki képesességre is hangsúlyt fektetett a bíráló bizottság. Az eredményhirdetéskor kiderült, hogy összesítésben a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi
Karának hallgatói vehették át a serleget.
Az eredmények kihirdetését követően kezdődött meg a Kari Társalgóban az Activity
Verseny, amelyben háromfős csapatok a jól ismert játék szabályainak megfelelően próbálták
kitalálni az egyes jogi feladványokat. Az Activity zsűrije Dr. Szabó Imre dékán úr vezetésével, szigorúan, de annál következetesebben ítélte meg a pontokat. Karunk csapatának
(melynek tagjai Kéri Csilla, Klenanc Miklós és Terhes Tibor voltak) sikeres szereplése
következtében magunkénak tudhatjuk az Activity verseny első helyezését, valamint természetesen az ezzel járó serleget is birtokolhatjuk a következő országos megmérettetésig.
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Semmi sem szolgálhatta volna jobban a nap lezárását és az ország jogi karai közötti
barátság mélyítését, mint egy halászlé vacsora a Roosevelt téri Halászcsárdában. A Tanszék oktatóiból, a versenyzőkből, az őket kísérő jogászokból, valamint a nap folyamán
technikai és egyéb feladatokban segédkező szegedi joghallgatókból álló asztaltársaságot
Prof. Besenyei Lajos is köszöntötte néhány baráti szóval. A vacsora ezt követően felhőtlen
hangulatban telt el, a vörösboros pohár mellett világmegváltó beszélgetések és könnyedebb
csevelyek is folytak.
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