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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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