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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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