BESZÁMOLÓ
a Magyar Jogász Egylet 2015. évi tevékenységéről
I.
Szervezeti élet
1. Az Egylet legfőbb szerve, a Küldöttgyűlés március 26.-án tartotta ülését. Az első napirend keretében
Mészár Róza főtitkár a Jogász Egylet 2014 évi tevékenységéről, valamint a 2014 évi költségvetés
teljesítéséről szóló - írásban kiküldött - beszámolót szóban kiegészítette. Ezt követően ismertette a 2015
évi program-tervezetét és költségvetés-tervezetét, külön is kiemelve az Egylet szerepét a Pp. és Be.
kodifikáció előkészítésében. Az igazságügyi miniszter felkérésére a Pp. koncepció szakmai vitáját a Jogász
Egylet szervezi és bonyolítja országosan a megyei szervezetek közreműködésével. A továbbiakban Zsohár
András, az Ellenőrző Bizottság elnöke ismertette a Bizottság jelentését az Egylet szakmai tevékenységéről,
a 2014 évi költségvetés teljesítéséről és a 2015 évi költségvetés tervezetéről, melyeket elfogadásra
javasolt. A Küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangúan fogadta el az előző évi szakmai tevékenységről és
költségvetésnek teljesítéséről szóló beszámolót, valamint a tárgyévi program-tervezetet és költségvetési
tervet.
A módosított Alapszabály-tervezetet Bartal Géza alelnök, az Alapszabálymódosító Bizottság elnöke
terjesztette a Küldöttgyűlés elé, amelyet a javasolt kiegészítéssel, nyílt szavazással egyhangúan fogadtak el
a küldöttek.
2. Az Elnökség január 29.-i, évi első ülésén a Tiszteletbeli Elnökségi Tagok Kollégiumának megalakítását 7
fővel egyhangúan megszavazta. A továbbiakban az Egylet bizottsági és szakosztályi elnökeinek
megválasztására került sor, az Elnökség egyhangúan megszavazta az előterjesztésben szereplő kollégákat.
A továbbiakban az Egylet tevékenységének alapirányairól szóló anyag néhány megállapítását vitatta a
Fővárosi Szervezet elnöke, így különösen a főváros és a vidék szembeállításával, a két típusú működéssel
kapcsolatban. Ezt követően a Harminchatodik Jogász Vándorgyűlés helyszínéről és időpontjáról döntöttek
a jelenlévők. (Eger 2015. május 14-16. ) A március 3.-i ülésen a Küldöttgyűlés előkészítéseként a 2014 évi
szakmai tevékenységről és költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló, valamint a 2015 évi szakmai
program-tervezet és költségvetési terv került megvitatásra Mészár Róza főtitkár előterjesztésében,
amelyeket az Elnökség Zsohár András, az Ellenőrző Bizottság elnökének javaslatára egyhangúan
elfogadott. Bartal Géza, az Alapszabálymódosító Bizottság elnöke arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
Fővárosi Törvényszék a módosított Alapszabállyal kapcsolatban hiánypótlási végzést bocsátott ki,
amelynek megfelelően a javításokat a Bizottság eszközölte. Arra kérte a fővárosi és megyei szervezetek
elnökeit, hogy a küldötteket tájékoztassa az ülésen elhangzottakról, hogy az Alapszabály a március 26.-i
Küldöttgyűlésen lehetőség szerint elfogadásra kerüljön. A következőkben Sárközy Tamás elnök
tájékoztatta az Elnökséget, hogy a Pp. koncepció vitáját az igazságügyi miniszter felkérésére a Jogász
Egylet szervezi meg. Az e témában rendezett konferenciákra március 20.-án Székesfehérváron, május 8.án Miskolcon, június 5.-én központi rendezvényként Budapesten, a második félévben Pécsen, Győrben,
Debrecenben és Szombathelyen kerül sor. Végül döntés született a Küldöttgyűlésen kitüntetendő
kollégákról. Az Elnökség június 30.-i ülésén Szabó Imre, a Tudományos Bizottság elnöke a
Harminchetedik Jogász Vándorgyűlés szakmai programjára tett bizottsági javaslatot ismertette, amelyet az
elhangzott észrevételekkel kiegészítve az Elnökség egyhangúan megszavazott. A következőkben Sárközy
Tamás elnök az I. félévben lebonyolított négy Pp. kodifikációs konferenciáról tájékoztatta a jelenlevőket.
Végül Bartal Géza alelnök bejelentette, hogy a Fővárosi Törvényszék a módosított Alapszabályt elfogadta,
az Egylet közhasznú szervezetként működhet továbbra is. Az év utolsó december 3.-i Elnökségi ülésen a
Sümegen rendezett Harminchetedik Jogász Vándorgyűlésről hangzott el főtitkári tájékoztató. Majd a Vas
és Zala Megyei Szervezet elnöke számolt be az Ausztriában szeptember 17-19. között rendezett XXII.
Pannon Jogász Napokról. Ezt követően Sárközy Tamás elnök az IM-mel 2015 évre kötött szerződés
teljesítéséről tájékoztatta az Elnökséget. Végül a 2016. május 18-20. között Budapesten megrendezésre
kerülő FIDE kongresszusról hangzott el titkári tájékoztató.
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II.
Szakmai-tudományos tevékenység
1. A Harminchatodik Jogász Vándorgyűlést május 14-16. között Egerben rendeztük. A megnyitó plenáris
ülésen a kormány kodifikációs feladatairól Trócsányi László igazságügyi miniszter tartott előadást,
amelyet a jogi kiadók (HVG-ORAC, OPTEN, WOLTERS KLUWER) prezentációja követett. A
szekcióüléseken a büntetőeljárási kodifikáció aktuális kérdéseiről Miskolczi Barna miniszteri biztos; az
alapítványokról Csehi Zoltán egyetemi tanár; az üzleti szerződések adójogi és számviteli megközelítéséről
Vadász Iván, az Adótanácsadók Egyesületének alelnöke; a lelkiismereti és vallásszabadsági törvény
módosítása kérdéseiről Szuromi Szabolcs egyetemi tanár, a PPKE rektora; a végintézkedésekről az új Ptk.ban Orosz Árpád kúriai tanácselnök, valamint Varga Zoltán kúriai bíró a halmazat problémaköréről szóló
előadását korreferátumok egészítették ki. A Harminchetedik Jogász Vándorgyűlésre október 15-17.
között Sümegen került sor. A plenáris ülésen a bírósági igazgatás kihívásairól Gyarmathy Judit, az OBH
elnökhelyettese tartott előadást, amelyet a HVG-ORAC, az OPTEN és a WOLTERS KLUWER Kiadó
prezentációja követett. A szekcióüléseken az új Ptk. alkalmazásában eddig felmerült jogalkotást igénylő
kérdésekről Bodzási Balázs, az IM helyettes államtitkára; a kormány büntetőpolitikájáról Répássy Róbert
országgyűlési képviselő; a védői jogokról Bánáti János, a MÜK elnöke; a váddal kapcsolatos ügyészi
elképzelésekről Belovics Ervin legfőbb ügyész helyettes; a családi csődvédelmi szolgálatról és a
magáncsődről Turcsán Katalin, az IM főosztályvezető-helyettese; a magyar közbeszerzési jog aktuális
kérdéseiről Puskás Sándor, a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökhelyettese; jogértelmezési kérdésekről az
új Ptk.-val kapcsolatban Menyhárd Attila tszv.egyetemi tanár; valamint a büntetőjog szankciórendszeréről
Mészár Róza, a Kúria tanácselnöke előadása hangzott el. A referátumokat korreferátumok egészítették ki.
2. Az év legjelentősebb központi rendezvényeként az Egylet június 5.-én szervezett "A perrendtartások
megújítása" címmel konferenciát. A rendezvényen Trócsányi László igazságügyi miniszter a
perrendtartások megújításának szükségességéről és alapirányairól tartott előadást. Majd a közigazgatási
bírósági eljárás kialakításáról az államreform részeként Patyi András egyetemi tanár, az NKE rektora, az
Államreform Bizottság elnöke referátuma következett. Ezt követően a Polgári Perrendtartás megújításának
koncepciójáról Wopera Zsuzsa egyetemi tanár, miniszteri biztos előadása hangzott el. A továbbiakban
Varga István egyetemi docens, a Pp. Kodifikációs Főbizottság tagja "Egy új Polgári Perrendtartás elvi és
szerkezeti sarokkövei" címmel tartott referátumot. A konferencia második részében a közigazgatási
bíráskodás gyakorlatáról Sperka Kálmán kúriai tanácselnök előadását hallgathatták meg a résztvevők.
Végül Sárközy Tamás egyetemi tanár a cégeljárás fejlesztésének alapkérdéseiről tartott referátumával
fejeződött be a rendezvény.
3. Az újjáalakult Tudományos Bizottság június 23.-án tartott ülésén a Harminchetedik - Sümegen
megrendezésre kerülő - Vándorgyűlés szakmai programjára kialakította javaslatát. A december 9.-i ülésen
a Harmincnyolcadik Jogász Vándorgyűlés - Sárközy Tamás elnök által összeállított - előzetes szakmai
programját tárgyalták meg, illetve pontosították a Bizottság tagjai.
A Kiadói Bizottság a Magyar Jog című havi periodika szerkesztéséről és megjelentetéséről folyamatosan
gondoskodott. A Magyar Jogászegyleti Értekezések 2014-ben megkezdett kiadását folytatva ez évben a
III. és IV. szám megjelentetésére került sor.
Az Oktatási és Kommunikációs Bizottság az év során folyamatosan karbantartotta az Egylet honlapját,
ápolta az Egylet kapcsolatait az írott és elektronikus sajtóval.
Az Ifjúsági Bizottság folytatta az előző évben megkezdett szervező munkáját a fiatal jogászok bevonására
tagként az Egylet munkájába. Ennek eredményeként egyre nagyobb számú kollega vesz részt
rendezvényeinken.
4. Az Egylet életében meghatározó a Szakosztályok tevékenysége. Külön is említést érdemel
- Az Agrár- és Szövetkezeti Jogi Szakosztály február 23.-án a MOSZ Országos Szövetkezeti
Választmányával és a szövetkezeti tagszervezetek részvételével tanácskozást szervezett a Polgári
Törvénykönyv hatálya alá való áttéréssel kapcsolatban kidolgozott szövetkezeti minta alapszabállyal
kapcsolatos kérdések megtárgyalására. A résztvevők a minta alapszabályt elfogadták. A Szakosztály
képviselője részt vett az FM szakmai munkacsoportja munkájában külön szövetkezeti törvény
szükségességéről. A Szakosztály véleménye szerint nincs szükség a Ptk. mellett külön szövetkezeti
törvényre. A Szakosztály november 13.-án a Pest Megyei Szervezettel közös rendezvényt tartott a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény gyakorlati alkalmazásáról, ezzel
összefüggésben az Alkotmánybíróság legújabb határozatairól. A témában Andréka Tamás, az FM
főosztályvezetője és Kiss Balázs, a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának
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főosztályvezetője tartott élénk érdeklődés mellett előadást, amelyet számos kérdés, hozzászólás követett. A
rendezvényt Zsohár András adjunktus, a Szakosztály vezetőségének tagja moderálta.
- A Bank- és Értékpapírjogi Szakosztály június 11.-én szakmai konzultációt tartott a magáncsőd
tervezett szabályozásáról. A rendezvényen bevezető előadást tartott Gyalog Ágnes, az OTP Faktoring és
Wieland Zsolt, az OTP Bank képviseletében.
- A Biztosítási Jogi Szakosztály március 23.-án tartott szakosztályi ülésén a rendkívüli munkateljesítmény
címén járó baleseti járadék gyakorlatáról, illetve a károsult szükséges és indokolt ápolási, gondozási
költségeiről, valamint az ehhez kapcsolódó bírói gyakorlatról Salamonné Piltz Judit, a Fővárosi
Törvényszék bírája, Gergelyné Mohácsi Edit, a K&H Biztosító vezető jogtanácsosa és Simon Tamás
ügyvéd előadása hangzott el. A június 18.-án rendezett ülésen "Orvosszakértői problémák a kártérítésben,
avagy társbíró-e a szakértő?" címmel referátumot tartott Nagy Péter, az Allianz Hungária Biztosító
csoportvezető jogtanácsosa, Dósa Ágnes egyetemi docens (SOTE), Varga Éva Csilla, az IM jogi referense
és Bányai Gábor ügyvéd. Szeptember 10.-én a felügyeleti munkacsoport ülésén, amelyen az új irányokról a
biztosításfelügyeletben Szebelédi Ferenc, az MNB főosztály-vezetőjének előadása hangzott el. Az
értékesítési munkacsoport szeptember 21.-i ülésén az Alkusz-konferenciához kapcsolódva "Biztosításkötés
és biztosításközvetítés elektronikus felületen - az MNB ajánlásának átültetése a gyakorlatba" címmel
Szebelédi Ferenc (MNB), Sebestyén László (NETRISK), Péterfi Éva (UNION) tartott referátumot.
A Büntetés-végrehajtási Szakosztály az új Btk. szankciórendszeréről, valamint a fiatalkorúakkal
szembeni büntetőintézkedések végrehajtásáról május 20.-án szervezett vitaülést. A Szakosztály
közreműködött az ügyészek november 26.-i szakmai tudományos konferenciájának rendezésében.
A Büntetőjogi Szakosztály november 12.-én a büntetőeljárás kodifikációjáról kerekasztal-beszélgetést
szervezett. Vitaindítót tartott Miskolczi Barna, az IM miniszteri biztosa, Kónya István, a Kúria
elnökhelyettese, a Szakosztály elnöke, valamint Márki Zoltán kúriai tanácselnök.
A Családjogi Szakosztály január 16.-án a Magyar Ügyvédnők Egyesületének közreműködésével a szülői
felügyelet közös gyakorlásáról konferenciát tartott, amelyen Vezér Ágnes, a II-III. kerületi Bíróság bírája
előadása hangzott el. "Az új Ptk.: Rokontartás szabályozása és a kapcsolódó bírói gyakorlat" címmel május
4.-én szervezett rendezvényen Szemán Felicitász, a Fővárosi Törvényszék bírája tartott vitaindító
referátumot. A június 9.-én rendezett konferencián az új Ptk.-ból a gondnokság alá helyezés szabályairól és
bírói gyakorlatáról Ocskó Katalin, a BKKB bírája előadása hangzott el, ezt követően az előzetes
jognyilatkozat szabályairól, kialakuló gyakorlatáról Kövesné Kósa Zsuzsanna kúriai bíró, a Szakosztály
elnöke referátumát hallgatták a résztvevők. Az év utolsó rendezvényére szeptember 28.-án került sor a
Budapesti Közjegyzői Kamara közreműködésével, amelyen a házassági vagyonjog és az öröklési jog
összefüggéseiről Máthé Viktor közjegyző tartott előadást.
Az Európai Unió Joga Szakosztály március 31.-én kerekasztal-beszélgetést szervezett "A
válságkezeléssel és a gazdasági kormányzással kapcsolatos intézkedések az uniós jogban" címmel a
válságkezelésre irányuló egyes európai gazdasági kormányzással kapcsolatos intézkedések
jogszerűségéről, különös tekintettel az Európai Stabilitási Mechanizmus és az Európai Bankhatóság
hatásköreire. A kerekasztal-beszélgetésen Vörös Imre akadémikus, az NKE KTK-ból Téglási András
egyetemi docens, Temesi István egyetemi docens, Imre Miklós egyetemi docens, Korom Ágoston
adjunktus, Lövétei István, Angyal Zoltán egyetemi docensek, és Bordás Mária egyetemi docens vettek
részt.
A Környezetvédelmi Jogi Szakosztály december 11.-én az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
közreműködésével kerekasztal-beszélgetést szervezett az Alaptörvény P) cikkéről. A rendezvény első
részében az Alaptörvény P) cikk generális, a második részében speciális kérdések áttekintésére került sor.
A kerekasztal-beszélgetést Gellérthegyi István, a Szakosztály elnöke moderálta.
A Média- és Reklámjogi Szakosztály október 16.-án a PTE ÁJK és az Informatikai és Kommunikációs
Jogi Kutatóintézet közreműködésével szakmai napot szervezett "Szigorúan ellenőrzött kapuőrök" címmel
az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdéseiről. A konferencián többek között
Rozgonyi Krisztina, a Szakosztály elnöke, szabályozási szakértő, Polyák Gábor egyetemi docens, Ződi
Zsolt egyetemi docens, Szilágyi Pál egyetemi docens, valamint Simándi Andrea, a Microsoft Kft. jogi
igazgatója előadása hangzott el.
A Polgári Eljárásjogi Szakosztály október 28.-án kerekasztal-beszélgetést tartott a személyiségi jogok
érvényesítésének megújult rendjéről, és legújabb trendjeiről. A beszélgetésen Grad-Gyenge Anikó, a
KRE-ÁJK tszv. egyetemi docense, Pataki Árpád kúriai bíró és Szalay Péter alkotmánybíró vettek részt a
mintegy 50 fős hallgatóság előtt. Grad-Gyenge Anikó ismertette a felejtéshez való jogot, amelyet egy
gyakorlati példán keresztül mutatott be. Pataki Árpád ugyancsak konkrét példákon keresztül ismertette a
magánélethez való jog korábbi szabályozását, és az új Ptk.-ba való beemelésének hatásait, a képmáshoz és
hangfelvételhez való jog változásait, kialakult bírói gyakorlatát. Szalay Péter a sajtó-helyreigazítási perek
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kialakulásáról, fejlődéséről és menetéről beszélt az első sajtótörvény megszületésétől napjainkig. Az
előadó gyakorlati eset bemutatásával ismertette a beavatkozás jogintézményének problémáit, valamint a
kereshetőségi jog alakulását.
- A Polgári Jogi Szakosztály június 3.-án kerekasztal-beszélgetést szervezett "Az előreláthatóság és a
szerződésszegésért való kártérítési felelősség gyakorlati kérdései az új Ptk. után" címmel. A rendezvényen
Fuglinszky Ádám egyetemi docens (ELTE ÁJK) és Boronkay Miklós ügyvéd tartott bevezető előadást. A
kerekasztal-beszélgetést Verebics János egyetemi docens, a Szakosztály elnöke moderálta. A Magyar
Tudomány ünnepe alkalmából november 26.-án a Szakosztály a Páneurópai Jogász Unió és a BME GTK
Üzleti Jogi Tanszékének közreműködésével tudományos szimpóziumot rendezett "Domainregisztráció- és
használat, informatikai valóság a normatív alrendszerek határán" címmel, amelyen előadást tartott
Pázmándi Kinga tszv. egyetemi docens, Mayer Erika, a Páneurópai Jogász Unió elnöke, Sós Andrea
ügyvéd és Verebics János egyetemi docens, a Szakosztály elnöke.
III.
Területi szervezetek
Az Igazságügyi Minisztériummal kötött megállapodás alapján az Egylet az év folyamán országosan nyolc
megyében szervezte meg az új Pp. Koncepció, illetve a közigazgatási bíráskodás, valamint a cégeljárás fejlesztése
koncepcióinak vitáját, amelyeket a rendező megyei szervezetek tevékenységénél mutatunk be.
− A Baranya Megyei Szervezet ez évben is folytatta a korábban megindított Jogász Club szervezését. Az
Igazságügyi Minisztériummal, valamint a Pécsi Tudományegyetem ÁJK közreműködésével szeptember
25.-én Pécsen rendezte a Pp. koncepcióról szóló konferenciát, amelyen Répássy Róbert államtitkár az IM
kodifikációs politikájáról tartott bevezető előadást. Majd Wopera Zsuzsa miniszteri biztos referátuma
következett az új Pp. alapelveinek rendszeréről. Ezt követően a perbeli jogok és kötelezettségek
változásáról, a bíróság és a felek szerepének kitisztulásáról Wallacher Lajos ügyvéd, a PTE ÁJK c.
egyetemi docense tartott előadást. Az új Pp. általános rendelkezéseiről Somogyi Dávid, az IM jogi
szakreferense referátuma után Király Lilla egyetemi adjunktus a perköltségekre vonatkozó perrendi
szabályok megújításáról, Zsitva Ágnes IM jogi szakreferens az előkészítő szak szerepéről az osztott
tárgyalási rendszerben c. előadása hangzott el. Majd a másodfokú eljárás szabályozására vonatkozó
munkabizottsági javaslatot Juhász László ny. kollégiumvezető ismertette. Végül Kecskés László egyetemi
tanár, a PTE ÁJK dékánja a választottbíráskodás helyreállított hatásköréről szóló referátumával zárult a
rendezvény. Az ez évi szokásos jogásznapra december 11.-én került sor, amelyen "A nem vagyoni
kártérítés, versus sérelemdíj" címmel Lábady Tamás c. egyetemi tanár tartott referátumot. Majd Herke
Csongor tszv. egyetemi tanár az új büntetőeljárási törvény kodifikációjának aktuális kérdéseiről szóló
előadása következett. A jogásznap Juhász László ny. kollégiumvezető a családi csődről tartott
referátumával fejeződött be.
− A Bács-Kiskun Megyei Szervezet a Kecskeméti Törvényszék, a Közép-Magyarországi Közigazgatási és
Munkaügyi Regionális Kollégium, a Megyei Ügyvédi Kamara és a Megyei Kormányhivatal
közreműködésével február 6.-án rendezett 47. Jogásznapját Darák Péter, a Kúria elnöke nyitotta meg. A
közigazgatási bíráskodás jövőjére vonatkozó kormányzati elképzelésekről Trócsányi László igazságügyi
miniszter; a közigazgatási bíráskodásról Németországban Carsten Meinert, a Bonni Adóügyi Bíróság volt
bírája; a Hollandiában működő közigazgatási bíráskodásról Henk C. Naves bírósági elnök előadása
hangzott el. A jogásznap Darák Péter kúriai elnök a közigazgatási bíráskodás gyakorlati tapasztalatairól
szóló referátumával zárult. November 18.-án a Magyar Tudomány Napja alkalmából Csemegi Károly
tiszteletére - az 1840-41-ben a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban folytatott tanulmányai helyszínén emléktábla avatására került sor, ezt követően Csemegi Károly életútjáról Mezei Barna egyetemi tanár, az
ELTE rektora tartott előadást.
− A Békés Megyei Szervezet április 17.-én tartott konferenciáján "Kádári megtorlás és végrehajtói" címmel
Zinner Tibor c. egyetemi tanár előadása hangzott el. A referátumban azt a politikai és intézményi
mechanizmust ismertette, amely 1956 után az elnyomó apparátust felállította és működtette.
− A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet által április 24.-én a büntetőjog anyagi és eljárásjogi
kérdéseiről rendezett konferencián Miskolczi Barna, az IM miniszteri biztosa és Mészár Róza, a Kúria
tanácselnöke tartott referátumot. Az Igazságügyi Minisztérium és a B.A.Z. Megyei Szervezet, a Miskolci
Közjegyzői Kamara és a Miskolci Egyetem ÁJK közreműködésével május 8.-án Miskolcon rendezte az új
Pp. kodifikációjáról szóló konferenciát. A rendezvény Trócsányi László igazságügyi miniszter az
Igazságügyi Minisztérium eljárásjogi kodifikációjáról szóló előadásával kezdődött. Majd Németh János
professzor emeritus, a Polgári Perjogi Főbizottság elnöke referátuma következett az új Pp. koncepciójáról.
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A továbbiakban az új Pp. tartópilléreiről Wopera Zsuzsa egyetemi tanár, miniszteri biztos előadása
hangzott el, amelyet felkért hozzászólóként Udvary Sándor alkotmánybírósági főtanácsadó, a tömeges
perléssel kapcsolatos jogalkotási dilemmákról szóló referátuma követett. Majd az új Pp. koncepciója és a
bírósági szervezet összefüggéseiről Cserba Lajos, a B.A.Z Megyei Szervezet és a B.A.Z Megyei Ügyvédi
Kamara elnöke tartott előadást. Ezt követően Sisák Péter, a Miskolci Törvényszék elnökének az ítélkezés
hatékonysága és a bírósági szervezet viszonyáról szóló referátuma hangzott el. A konferencia második
része Varga István egyetemi docens, a Kodifikációs Főbizottság tagjának a keresetindítással szemben
támasztott követelmények összehasonlító elemzéséről szóló előadásával kezdődött. Majd a felek közötti
egyeztetésről és perindításról a praktikum oldaláról címmel felkért hozzászólóként Nagy Andrea egyetemi
docens, ügyvéd referátumát hallgatták meg a résztvevők. Végül a tény- és jogállításokkal szembeni
elvárásokról, a jogi képviselet és az anyagi pervezetés összefüggéseiről Szabó Imre egyetemi tanár
referátuma hangzott el, amelyet felkért hozzászólóként az anyagi pervezetés értékeléséről a másodfokú
eljárásban Pribula László, a Debreceni Ítélőtábla bírájának előadása követett. A rendezvény Kónya Katalin,
a Miskolci Közjegyzői Kamara elnöke zárszavával fejeződött be. Június 19.-én Kékedi Szabolcs, az OBH
főosztályvezetője a Pp. elektronikus adatforgalmazásaival kapcsolatos változásokról tartott előadást. A
vadászati törvény kodifikációs anyagáról a szeptember 11.-én tartott vitaülésen Németh János prof.
emeritus, Simon Attila, az FM államtitkára és Horváth Ákos, a Nemzeti Földalap jogi főigazgatója
előadása hangzott el. Beck Salamon születésének 130. évfordulója alkalmából október 9.-én rendezett
emlékülésen Németh János prof. emeritus, Varga István tszv. egyetemi docens, Leszkoven László
egyetemi docens és Cserba Lajos, a Megyei Ügyvédi Kamara elnöke tartott referátumot.
− A Csongrád Megyei Szervezet január 30.-án rendezte meg hagyományos Jogásznapját, amelyen Czine
Ágnes alkotmánybíró "Lehet-e büntetni a büntetőjog nyelvezetével?" címmel; Sulyok Tamás
alkotmánybíró az alkotmányjogi panasz egyes kérdéseiről a gyakorlatban és Varga Zs. András
"Kormányzás és igazságszolgáltatás" címmel tartott előadást. A Megyei Szervezet, az Igazságügyi
Minisztérium és a Szegedi Tudományegyetem ÁJK február 20.-án konferenciát szervezett az új Pp.
koncepciójáról. A rendezvényen Trócsányi László igazságügyi miniszter az új Pp. szakpolitikai
célkitűzéseiről, a kodifikáció menetéről tájékoztatta referátumában a jelenlévőket. A továbbiakban az új
Pp. koncepcionális újításait ismertette Wopera Zsuzsa miniszteri biztos. Felkért hozzászólóként Szabó
Imre tszv. egyetemi tanár, a Kodifikációs Szerkesztőbizottság tagja referátumában az egységes vagy osztott
perszerkezet lehetőségéről beszélt. A bemeneti szintekre szabott eljárási szabályokat Köblös Adél
alkotmánybírósági tanácsadó ismertette. Felkért hozzászólóként Kemenes István, a Szegedi Ítélőtábla
kollégiumvezetője tett észrevételeket a törvényszékek és járásbíróságok között az ügyek hatásköri
megosztásához. A következőkben Varga István tszv. egyetemi docens, a Kodifikációs Főbizottság tagja a
perbeli főszemélyek közötti szerep- és felelősség megosztás kérdéseiről szóló előadását követően
Wallacher Lajos ügyvéd felkért hozzászólóként az anyagi pervezetés szükségességéről és szabályozásának
lehetőségéről adott tájékoztatást. Végül Csillám Katalin, a Miskolci Törvényszék elnökhelyettese a
különleges perek jövőbeni szabályozásával kapcsolatos kérdésekről szólt referátumában. Felkért
hozzászólóként Vitvindics Mária IM osztályvezető az új Pp. megalkotásának kérdéseiről a kodifikátor
szemével osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.
A "Jogász Egyleti Teadélutánok" elnevezésű szakmai programot május 4.-én indították újra, amelynek
keretében mindig aktuális és a Szegedi Tudományegyetem ÁJK hallgatói érdeklődésére is számot tartó
programokat kívánnak szervezni. Első alkalommal "A migráció helyzete Csongrád megyében" címmel
tartottak vitaindító beszélgetést. Október 28.-án szerveztékmeg a "Polgári Igazságszolgáltatás Európai
Napja" rendezvényt, amelyen a szeptember 15.-én bevezetett határzár hatásait mutatták be a hivatásrendek
képviselői.
− A Fejér Megyei szervezet március 20.-án az éves jogásznappal együtt tartotta meg a Pp. kodifikációs
konferenciát, amely Trócsányi László igazságügyi miniszter, az Igazságügyi Minisztérium magánjogi
kodifikációiról szóló referátumával kezdődött. Ezt követően az új Pp. sarokköveit ismertette előadásában
Wopera Zsuzsa egyetemi tanár, miniszteri biztos. Majd a valódi közigazgatási bíráskodás megteremtéséről
Rozsnyai Krisztina egyetemi adjunktus referátuma következett. Végül a cégeljárás fejlesztésének
lehetőségeiről Sárközy Tamás egyetemi tanár előadása hangzott el.
− A Fővárosi Szervezet augusztus 29.-én taggyűléssel egybekötött tudományos ülést tartott az előző évek
gyakorlatának megfelelően a JOGHAJÓ rendezvény keretében. Az új Ptk. esetleges szakmai
korrekciójának terveiről szóló előadás sajnálatos módon az előadó lemondása miatt elmaradt. Az üzleti
szerződések adójogi és számviteli megközelítése témakörében két előadás hangzott el, Vadász Iván
adószakértő, az Adótanácsadók Egyesületének alelnöke és Kises Éva ügyvéd tolmácsolásában. A magyar
állam szervezeteinek polgári jogi kapcsolatai értékelését Gellén Márton egyetemi adjunktus referátumából
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ismerhették meg a résztvevők. A tudományos ülés után megtartott taggyűlésen 3 fő küldött és 1 fő
vezetőségi tag megválasztására került sor.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet és az Igazságügyi Minisztérium október 2.-án Győrben
rendezte az új Polgári- és Közigazgatási Perrendtartás szabályozásáról szóló kodifikációs konferenciát,
amelyen Trócsányi László igazságügyi miniszter az Igazságügyi Minisztérium kodifikációs feladatairól
tartott referátumot. Majd az új Pp. előkészítéséről Wopera Zsuzsa egyetemi tanár, miniszteri biztos
előadása hangzott el. A továbbiakban a közigazgatási bíráskodás megújításának szükségességéről Patyi
András egyetemi tanár, az Államreform Bizottság elnöke tartott előadást. Végül a cégtörvény
rekodifikációjáról Sárközy Tamás egyetemi tanár referátuma hangzott el.
A Hajdu-Bihar Megyei Szervezet május 29.-én Jogásznapot rendezett "A migráció problémái és a
határokon átnyúló bűnözés" címmel. Az illegális migrációról és azzal együtt járó kockázatokról Halmosi
Zsolt v. őrnagy, országos rendőrfőkapitány-helyettes; napjaink migrációs kihívásairól Végh Zsuzsanna, a
Bevándorlási Hivatal főigazgatója előadása hangzott el. A továbbiakban "A közigazgatási bíráskodás
találkozása a menekültüggyel" címmel Figula Ildikó, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
elnöke; "A NAV hatáskörébe tartozó, határokon átnyúló bűncselekmények" címmel Lengyel Tibor
ezredes, a NAV É-Alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóság igazgatója tartott referátumot. Az Igazságügyi
Minisztérium és a Megyei Szervezet november 6.-án az új Polgári- és Közigazgatási Perrendtartás
szabályozási megoldásairól szervezett konferenciát Debrecenben, amely Wopera Zsuzsa miniszteri biztos
az új Pp. alapelveinek rendszeréről szóló előadásával kezdődött. Majd a bizonyítás megújuló szabályairól a
Pp.-ben Nagy Adrienn egyetemi docens, az IM Szerkesztőbizottságának tagja tartott referátumot. A
perköltség szabályozásának újításairól számolt be előadásában Pribula László tszv. egyetemi docens, az IM
Szerkesztőbizottságának tagja. Ezt követően a másodfokú eljárás új szabályozási koncepciójáról hangzott
el Drexlerné Karcub Edit, a Debreceni Ítélőtábla tanácselnökének referátuma. Majd Udvary Sándor tszv.
egyetemi docens, az IM Szerkesztőbizottsága tagjának előadása következett a digitális technológiák
használatának lehetőségeiről a polgári perben. A továbbiakban a közigazgatási perjogi kodifikáció fő
irányairól Rozsnyai Krisztina miniszteri biztos referátumát hallgatták meg a résztvevők.
A Heves Megyei Szervezet október 12.-én a Heves Megyei Iparkamarával együttműködve szakmai
fórumot rendezett a választottbíráskodásról, amelyen Kecskés László egyetemi tanár, a Pécsi
Tudományegyetem ÁJK dékánja, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Állandó Választottbíróságának
elnöke tartott előadást. A május 8.-án Miskolcon tartott új Pp. kodifikációjáról szóló konferencián népes
delegációval vettek részt a Megyei Szervezet tagjai. Október 2.-án tanulmányi kirándulást szerveztek a
Debreceni Menekülttáborba, valamint a nemrég átadott Debreceni Járásbíróságra. A vezetőség hatékonyan
közreműködött a Harminchatodik Jogász Vándorgyűlés előkészítésében.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet éves jogásznapját október 8.-án rendezte Szolnokon,
amelyet Mészár Róza főtitkár nyitott meg. Ezt követően az új büntetőeljárási törvény kodifikációjával
kapcsolatos elképzelésekről Belovics Ervin legfőbb ügyész helyettes tartott előadást. Majd "Az
igazságügyi tájékoztatással kapcsolatban felmerülő kérdésekről az új büntetőeljárási törvény kodifikációja
kapcsán" címmel Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnökének referátuma hangzott el. A Megyei
Szervezet közel 30 fővel vett részt a Szegeden február 20.-án rendezett Pp. kodifikációs konferencián.
A Komárom-Esztergom Megyei Szervezet rendezésében május 22.-én került sor Tatán a "Tavaszi
Jogásznapra" a sérelemdíj, kártérítés új szabályairól. A rendezvényen a sérelemdíj és a nem vagyoni
kártérítés összehasonlításáról, a sérelemdíj összegének meghatározásánál irányadó szempontokról,
valamint a kártérítés új szabályairól Lábady Tamás c. egyetemi tanár előadása hangzott el. A személyiségi
jogok új rendszeréről az új Ptk.-ban, a gyűlöletbeszéd szabályozásáról, a közérdekű adatok kiadására
irányuló perek jellemzőiről Pataki Árpád kúriai bíró tartott referátumot. Az őszi jogásznapot szeptember
25.-én rendezték ugyancsak Tatán. A rendezvényen a jogi személy korlátolt felelősségű tagjának
felelősség-áttöréséről Sárközy Tamás egyetemi tanár; a gazdasági társaság tagja és vezető tisztségviselője
által jellemzően elkövetett bűncselekmény-típusokról, ezek bírói gyakorlatáról Széplaki László ítélőtáblai
kollégiumvezető; a NAV által kezdeményezett felelősség-megállapítási perek gyakorlatáról Kuti
Bernadett, a NAV Megyei Igazgatóságának osztályvezetője előadása hangzott el. Végül Gogolák Csongor
marosvásárhelyi ügyvéd tájékoztatta a résztvevőket a gazdasági társaság tagjának és vezető
tisztségviselőjének felelősségéről a román szabályozás szerint. A Megyei Szervezet jelentős létszámmal
vett részt a március 20.-án rendezett Pp. kodifikációs konferencián Székesfehérváron.
A Nógrád Megyei Szervezet január 23.-án konferenciát rendezett, amelyen Kissné Juhász Edit cégbíró az
új Ptk. cégjogi szabályainak változásáról tartott előadást. A Balassagyarmati Törvényszékkel
együttműködve április 17.-én könyvbemutatót rendeztek, a "Szemelvények Nógrád Megye történetéből" c.
kiadványt Tóth Tamás méltatta. Június 27.-én a Werbőczi emlék-biciklitúra keretében az Alsópetényben
elhelyezett emléktáblánál méltatta Werbőczyt Hauser Sándor levéltáros, majd koszorút helyeztek el a
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helyszínen. November 26.-án a Balassagyarmati Törvényszékkel közösen szervezett rendezvényen Czine
Ágnes alkotmánybíró az alkotmányjogi panaszról szóló referátuma hangzott el. A Miskolcon május 8.-án
megtartott Pp. kodifikációs konferencián vett részt a Megyei Szervezet delegációja.
A Pest Megyei Szervezet január 6.-i tudományos ülésén a közbeszerzési irányelveket Tátrai Tünde
egyetemi docens ismertette. A január 13.-i rendezvényen a 2015 évi adóváltozásokról Vadász Iván
okleveles szakértő, a Magyar Adótanácsadók Országos Egyesületének alelnöke tartott előadást. A
következő, március 17.-i konferencián "A magyar jogalkalmazásra kiható nemzetközi bírósági ítéletek,
illetve az egyes büntetőjogi vonatkozású EU irányelvek" címmel Szabó Judit, a Budapest Környéki
Törvényszék kollégiumvezető-helyettese tartott előadást, ezt követően az informatikai eszközökön tárolt
bizonyítékokról az ügyészi gyakorlatban Kökényesi-Bartos Attila, a Pest Megyei Főügyészség
csoportvezető ügyészének referátuma hangzott el. Az október 21.-i Őszi Jogásznapon az új közbeszerzési
törvényről Tátrai Tünde egyetemi docens; a társasház szerveinek jegyzői törvényességi felügyeletével
kapcsolatos joggyakorlatról Bék Ágnes, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének
elnöke; a civil szervezetek átállásáról az új Ptk.-ra Rozgonyi-Wurst Katalin bírósági titkár tartott előadást.
Az Egylet Agrár- és Szövetkezeti Jogi Szakosztályával együttműködve november 13.-án tudományos ülés
megrendezésére került sor a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. CXXII. tv. gyakorlati
alkalmazásáról, a földforgalmi gyakorlatról. A témában Andréka Tamás, az FM főosztályvezetője és Kiss
Balázs, a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának vezetője referátuma után konzultációra
került sor.
A Somogy Megyei Szervezet a március 19-20.-án rendezett XXIII. Jogi Beszélgetések keretében a
jogrend új fundamentumairól szóló
szakmai program lebonyolításában az eddigi gyakorlatnak
megfelelően vett részt. Kozma Sándor első királyi főügyész születésének 190. évfordulója alkalmából
szeptember 2.-án emlékülés megrendezésére került sor, amelyen a Magyar Királyi Ügyészség
megszervezésének történetéről Nánási László Bács-Kiskun megyei főügyész tartott referátumot. Ezt
követően "Betyárok és pandúrok Somogyban" címmel Horváth Szilárd Somogy megyei főügyész; "Kozma
Sándor és a Leveldi Kozmák Somogyban" címmel László Balázs ügyészségi fogalmazó előadására került
sor. A Megyei Szervezet delegációval vett részt a szeptember 25.-én Pécsen rendezett Pp. konferencián.
A Szabolcs Megyei Szervezet április 1.-jén ankétot szervezett a földtörvény alkalmazásával kapcsolatos
problémákról. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmazásáról, szóló 2013. évi CXXII. törvény
alkalmazásának gyakorlati tapasztalatairól Szinay Attila, az FM helyettes államtitkára előadását hallgatták
meg a résztvevők. Ezt követően a feltett kérdésekre Andréka Tamás, az FM főosztályvezetője válaszolt.
Szeptember 4.-én került sor az éves jogásznap megrendezésére Nyíregyházán. A rendezvényen Lenkovics
Barnabás, az Alkotmánybíróság elnöke "A mai kor emberi és jogi kihívásai" címmel; Miskolczi Barna IM
miniszteri biztos a Büntetőeljárási Törvény kodifikációjának állásáról; Sors László, a NAV bűnügyi
osztályának elnökhelyettese az adózás alól elvont vagyon biztosításáról szóló előadását hallgatták meg a
résztvevők.
A Tolna Megyei Szervezet március 13.-i rendezvényét "Jézus pere jogász szemmel" címmel tartott
előadást Lábady Tamás c. egyetemi tanár. A Dombovári Helyi Csoport április 29.-én kerekasztal
beszélgetést szervezett, amelyen "Nemi diszkrimináció: családon belüli erőszak, abortusz, prostitúció,
munkahelyi diszkrimináció" címmel hangzott el Monori Gábor egyetemi adjunktus (PTE ÁJK) előadása. A
Tolna Megyei Jogásznap megrendezésére június 12.-én került sor Szekszárdon. A rendezvényen "Az új Be.
törvényben a garanciális biztosítékok és az eljárás gyorsítás összefüggései" címmel Bánáti János, a MÜK
elnöke; "A közigazgatásban végrehajtott külső és belső integráció. Közigazgatási bíráskodás" címmel Patyi
András, az NKE rektora, az Államreformbizottság elnöke tartott referátumot. Végül Sárközy Tamás
egyetemi tanár előadásában a dilemmákról szólt a jogi személyek Ptk.-beli szabályozása köréből. A
Megyei Szervezet delegációja részt vett a Pécsen szeptember 25.-.én tartott Pp. kodifikációs konferencián.
A Dombóvári Helyi Csoport október 21.-i rendezvényén "A második generációs emberi jogokkal
kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek" címmel Szabó Gábor egyetemi docens előadása hangzott el. A
december 11.-i évzáró konferencián Fenyvesi Csaba egyetemi docens előadásában látványos elemekkel
szemléltette a kriminalisztika szépségeit.
A Vas Megyei Szervezet XIX. Vasi Jogásznapjára január 9.-én került sor a Társasági és Cégjog az új Ptk.
hatálybalépése után témakörben. A rendezvényen "A Gt. társasági joga a Ptk. egységes szerkezetében"
címmel Sárközy Tamás egyetemi tanár; a cégjog gyakorlati problémáiról és fejlesztési lehetőségeiről
Pázmándi Kinga egyetemi docens és Gál Judit ítélőtáblai kollégiumvezető-helyettes előadása hangzott el.
A jogásznapon Horváth Boldizsár volt igazságügyi miniszter szobrát koszorúzták meg a résztvevők.
Március 2.-a és április 13. között Ptk. továbbképző tanfolyamot szerveztek 6 előadás keretében. A Megyei
Szervezet, mint társszervező nagy létszámú delegációval vett részt az Ausztriában szeptember 17-19.
között rendezett XXII. Pannon Jogásznapokon. Az Igazságügyi Minisztériummal november 27.-én közösen
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szervezett konferencián az IM kodifikációs tevékenységéről Völner Pál; az IM államtitkára, a Pp.
kodifikációjának egyes súlyponti kérdéseiről Szabó Imre egyetemi tanár, az IM Szerkesztőbizottságának
elnöke referátuma hangzott el. Rozsnyai Krisztina, az IM miniszteri biztosa előadásában a közigazgatási
perjogi kodifikáció fő irányait fejtette ki. A kézbesítés megújuló szabályait ismertette referátumában Szabó
Péter, a Szombathelyi Törvényszék bírája. A tervezett közigazgatási perrendtartásról a bíró szemével Sugár
Tamás kúriai bíró előadása hangzott el.
− A Veszprém Megyei Szervezet április 10.-én rendezte az Eötvös Károly jogásznapot. A rendezvényen
Bodzási Balázs, az IM helyettes államtitkára a magánjogi kodifikációs elképzelésekről az IM-ben; Maka
Mária, a Veszprémi Törvényszék kollégiumvezetője a bírósági eljárásokról a devizahiteles ügyekben,
valamint a korrupciós bűnüldözésről Vaskúti András kúriai bíró előadása hangzott el.
− A Zala Megyei Szervezet a Deák Ferenc Jogásznapot június 26.-án rendezte Zalaegerszegen, amelyen
elsőként "Emberi jogok: múlt, jelen, jövő" címmel Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság elnöke
előadása hangzott el. A továbbiakban a felelősségi szabályok változásairól az új Ptk.-ban Nochta Tibor
tszv. egyetemi tanár; a közszolgálat szabályozási rendszerének dilemmáiról Berke Gyula tszv. egyetemi
docens; az átalakult területi közigazgatásról Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért
felelős államtitkára tartott referátumot. Az Ausztriában szeptember 17-19. között rendezett Pannon Jogász
Napokon a Megyei Szervezet, mint társszervező népes delegációval vett részt. A 2017-ben megrendezésre
kerülő következő Pannon Jogász Napok szervezését az osztrák féltől a Megyei Szervezet elnöke átvette. A
Szombathelyen 2015. november 27.-én az IM és a Vas Megyei Szervezet közös kodifikációs
konferenciáján részt vett a Megyei Szervezet delegációja.
A Területi Szervezetek legtöbbjében a szakmai rendezvények mellett sikeres társasági programok megszervezésére
is sor került, így jogászbál, különböző sportesemények, közös kirándulások, kulturális programok. A területi
szervezeteknél regisztrált jogász egyleti tagok száma 3170 fő.
Budapest, 2016. március

