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Law in Action – Szemelvények a joggyakorlatból 

 

Doktorandusz konferencia 

 

 

2013. május 31. 

 

 

 

Plenáris Ülés 
Helyszín: I. emelet 103-104. terem 

 

 

 

10:00 – 10:15 MEGNYITÓ 

 Jakab Éva, a Doktori Iskola elnöke, tanszékvezető egyetemi  

 tanár (SZTE ÁJTK) 

 

 

10:15 – 10:45  PLENÁRIS ELŐADÁS 

Jakab András (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 

Jogtudományi Intézet Igazgatója, tudományos tanácsadó): 

Jogértelmezés az Alaptörvény tükrében 

 

 

 

 

 
10:45 – 11:00 Kávészünet 

 

11:00 – 13:00 Szekcióülések 

 

13:00 – 14:00 Ebéd 

 

14:00 – 15:00 Szekcióülések 

 

 

AZ EGYES SZEKCIÓK PROGRAMJA 

Az előadások időkerete 15 perc, az előadást követő vitára 5 perc áll rendelkezésre. 

 

 



 

 

 
ALKOTMÁNYJOGI SZEKCIÓ  

(I. emelet 110. terem) 

 

Elnök: Jakab András, igazgató (MTA TK JTI) 

 

 

11:00 – 13:00 

 

Csirik Márton (SZTE) 

A Citizens United döntés 

A véleménynyilvánítás szabadságának egy speciális aspektusa 

 

Jakó Nóra (SZTE) 

Az Alkotmánybíróság határozata a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettese megbízatásának 

megszűnése tárgyában 

Jogállamiság újraértelmezve? 

 

Kurunczi Gábor (PPKE) 

Az Alkotmánybíróság határozata az Országgyűlés által 2012. november 26-án elfogadott, 

a választási eljárásról szóló törvény (T/8405. számú törvényjavaslat) tárgyában 

A választójog korlátozásának határai, különös tekintettel az előzetes választói regisztráció 

kérdésére 

 

Kovács Endre Miklós (SZTE) 

A (kirívóan) közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos helyi önkormányzati 

rendeletalkotás törvényi felhatalmazó rendelkezései az Alkotmánybíróság előtt 

A közösségi együttéléssel kapcsolatos helyi szabályozás alapjogi korlátai 

 

Szakály Zsuzsa (SZTE) 

Az Alkotmánybíróság határozata a védelemhez való jogról 

A tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülése a büntetőeljárás egésze során 

 

 

14:00 – 14:45 

 

Lázár Nóra Kata (SZTE) 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a valláson alapuló megkülönböztetésről 

A vallási fanatizmus és a hittérítő tevékenység hatása a szülő kapcsolattartási jogának 

megvonására 

 

Visontai-Szabó Katalin (SZTE) 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a vallási alapú diszkrimináció 

következményeiről 

Hiányos tényállás - helyes jogi következtetés 

 



 

 

 

BÜNTETŐJOGI SZEKCIÓ 

(II. emelet 217.) 

 

Elnök: Nagy Ferenc, egyetemi tanár (SZTE ÁJTK) 

 

 

11:00-13:00 

 

Miskovics Mariann (ME) 

A Legfelsőbb Bíróság döntése a fegyveresen elkövetett elöljáró elleni erőszakról 

 

Cserni János (ELTE) 

A Fővárosi Törvényszék ítélete Gimesi Miklós halálos ítéletének okaival kapcsolatos 

tényállításról 

A valóság bizonyításának eredményessége 

 

Tóth Zsanett (ELTE) 

Az egyesülési joggal visszaélés vétsége megítélésének problémái a joggyakorlatban 

 

Tóth Andrea (DE) 

Az Európai Bíróság ítélete a sértett akarata elleni távoltartásról 

 

Antal Szilvia (PPKE) 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a magyar börtönviszonyokról  

A túlzsúfoltságról és a kapcsolattartás jogának gyakorlásáról 

 

 

14:00 – 15:00 

 

Elnök: Fantoly Zsanett, egyetemi docens (SZTE ÁJTK) 

 

 

Szilágyi Roland (SZTE) 

A BK 74. sz. vélemény 

A titkos információ gyűjtés eredményének felhasználása 

 

Gácsi Anett Erzsébet (SZTE) 

A Pécsi Ítélőtábla döntése a szakvélemény bizonyítási eszközként történő felhasználásáról 

Lehet-e a Be. 78. § (4) bekezdése alapján okirati bizonyítási eszközként értékelni az 

eljárási szabálysértéssel kirendelt szakértő véleményét? 

 

Margittay-Mészáros Árpád (SZTE) 

A Nemzetközi Bíróság ítélete a 2000. április 11-i elfogatóparancsról 

A nemzetközi elfogatóparancs és a közjogi mentességet élvező személyek letartóztatásának 

büntető alaki szabályai 

 



 

 

 

MAGÁNJOGI TAGOZAT I. 

(I. emelet 103-104.) 

 

Elnök: Besenyei Lajos, professor emeritus (SZTE ÁJTK) 

 

 

11:00 – 13:00 

 

Fazekas Ágota (SZTE) 

A Legfelsőbb Bíróság ítélete a másik EU tagállamban hozott határozat végrehajthatósága 

kapcsán vizsgálandó kérdésekről 

A jogorvoslathoz való jog és jogorvoslati eszközök a külföldi határozat belföldi 

végrehajtása során 

 

Csapó Éva (SZTE) 

A Debreceni Ítélőtábla döntése a joghatóságról tömegkommunikációs eszközön keresztül 

elkövetett személyiségi jogsértés esetén 

Magyar bíróság joghatósága az internet útján elkövetett jogsértésből eredő kártérítési 

kereset elbírálására 

 

Cséffai Attila Csaba (SZE) 

A Gyulai Törvényszék ítélete a várakozási díjból és a pótdíjból eredő igényérvényesítésről 

Fizetési felszólítás parkolási ügyekben 

 

Nacsa Mónika (SZTE) 

A Legfelsőbb Bíróság 1/2010. Polgári jogegységi határozata  

(Készfizető kezes) adósvédelmi-e a légkör? 

 

Peisch András (ELTE) 

A Legfelsőbb Bíróság ítélete az ügyvéd felelősségéről az ügyfél jogorvoslati jogától való 

megfosztása miatt 

Nem vagyoni kártérítés megítélése az alapügyben elmulasztott jogorvoslat folytán 

elszenvedett hátrány kiküszöbölésére 

 

 

14:00 – 15:00 

 

Oláh Miklós (SZTE) 

A Szegedi Ítélőtábla ítélete a vállalkozó hibás teljesítéséről, figyelmeztetési 

kötelezettségéről és a vállalkozási szerződés pótmunka elrendelése révén történő 

módosításáról 

 

Vizkeleti Edit (SZTE) 

Az ajánlattól a szerződésig, avagy egy sosem volt előszerződés története 

 

Francsovics István (ELTE) 

A Legfelsőbb Bíróság ítélete haszonbérleti szerződés érvénytelenségének megállapításáról 

és ennek jogkövetkezményeiről 

Az előhaszonbérleti jog gyakorlásának és az eredeti állapot visszaállításának kérdései 



 

 

 

MAGÁNJOGI TAGOZAT II. 

 (Fsz. 3. terem) 

 

Elnök: Gellén Klára, egyetemi docens (SZTE ÁJTK) 

 

 

11:00 – 13:00 

 

Bakos Eszter (SZTE) 

A Fővárosi Ítélőtábla ítélete az ORTT által a ,,Macska-jaj” című film besorolásával 

kapcsolatban hozott 805/2004. (VI.16.) számú határozat helybenhagyásáról 

A ,,Macska-jaj” című film besorolása 

 

Horváth András (ELTE) 

Az Európai Unió Bíróságának ítélete a jogellenesen működő vállalkozások kizárására 

irányuló megállapodások versenyjogi értékeléséről 

 

Nagy Éva (SZTE) 

Az Európai Bíróság ítélete az 1999/44/EK irányelv értelmezéséről 

A hibás teljesítést orvosló kicserélési jog tartalma fogyasztói adásvétel esetén 

 

Hajdú Dóra (SZTE) 

A Padawan-ügy  

Az Európai Bíróság döntése a magáncélú másolatra tekintettel fizetett jogdíjak egyes 

kérdéseiről 

 

Németh László (SZTE) 

A Bonnier-ügy  

Az Európai Bíróság döntése az internetszolgáltató által biztosított IP-címről FTP-szerver 

segítségével az interneten hozzáférhetővé tett hangoskönyvek, valamint az IP-címet 

használó személy nevének és címének közlése céljából az internetszolgáltatóhoz intézett 

meghagyás tárgyában 

 

 

14:00 – 15:00 

 

Klenanc Miklós (SZTE) 

Az Európai Bíróság ítélete a Vale-ügyben  

Európai székhelyáthelyezés újratöltve? 

 

Ágoston Eszter Ildikó (SZTE) 

A Legfelsőbb Bíróság ítélete a szövetkezeti tag örökösét megillető üzletrészről 

A szövetkezei tag és a kívülálló üzletrész-tulajdonos eltérő jellegű üzletrésze a szövetkezeti 

vagyonnevesítés során  

 

Szurovecz Zoltán (SZTE) 

Az érdekeltségi hozzájárulás és annak jogi természete 

A Legfelsőbb Bíróság ítélete a vízgazdálkodási társulatnak fizetendő érdekeltségi 

hozzájárulásról 

 



 

 

 

MUNKAJOGI TAGOZAT 

(II. emelet 216. terem) 

 

Elnök: Hajdú József, tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE ÁJTK) 

 

 

11:00 – 13:00 

 

Rossu Balázs (SZTE) 

Az Európai Bíróság (Nagytanácsának) döntése a munkavállalók szolgáltatások nyújtása 

keretében történő kiküldetéséről, illetve a kollektív fellépések ez idejű gyakorlásáról  

 

Kovács Rita (SZTE) 

Az Európai Unió Bíróságának ítélete a Rüffert-ügyben 

A szolgáltatásnyújtás indokolatlan korlátozásának minősül-e a legalább a szolgáltatás 

teljesítése helyén kollektív szerződésben előírt munkabér fizetési kötelezettség? 

 

Dorka Dóra (DE) 

A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítélete a köztisztviselő indokolás 

nélküli felmentéséről 
A közszolgálati jogviszony indokolás nélküli megszüntetése és a Ktv. 17. § (1) 

bekezdésének alkalmazhatósága 
 

Felbáb Melinda (SZTE) 

A Legfelsőbb Bíróság ítélete a munkáltató továbbfoglalkoztatási kötelezettségéről jogutód 

nélküli megszűnés, illetve kiszervezés esetén 

 

Finta Csilla (SZTE) 

A Kúria döntése a munkavállalók szociális érdekei miatt megtartott sztrájk jogszerűségéről 

 



 

 

 

KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI JOGI TAGOZAT 

(Fsz. 6. terem) 

 

Elnök: Józsa Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens (SZTE ÁJTK) 

 

 

11:00 – 13:00 

 

Pollák Kitti (SZTE) 

A Kúria döntése a Turulszobor ügyében 

 

Varga Ádám (PPKE) 

A Kúria Önkormányzati Tanácsának ítélete a képviselő-testületi döntések lehetséges 

formáiról  

 

Siket Judit (SZTE) 

Az Alkotmánybíróság határozata a közterület életvitelszerű lakhatásra történő 

használatának szabályozásáról 

 

Gyüre Annamária Csilla (DE) 

Az Európai Bíróság ítélete az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó lengyel 

nemzeti kiosztási tervről 

A Bizottság és a tagállamok közötti hatáskörmegosztás kérdése a nemzeti kiosztási tervek 

megalkotásánál 

 

Kovács Judit Nóra (SZTE) 

Az Európai Közösségek Bíróságának ítélete a Bablok-ügyben 

A „GMO-kból előállított” fogalma és a nem szándékos élelmiszerbe történő bekerülés 

következményei 

 

 



 

 

 

JOGTÖRTÉNETI TAGOZAT 

(II. emelet 216.) 

 

Elnök: Balogh Elemér, tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE ÁJTK) 

 

 

14:00 – 15:00 

 

Bíró István (ME) 

A Királyi Tábla ítélete Kossuth Lajos hűtlenségi perében  

A perbeli kifogások perbebocsátkozásként való értékeléséről 

 

Szigeti Tamara (SZTE) 

Egy gyilkossági per a Nádori Főtörvényszék előtt 

Halálbüntetés végrehajtásának problematikája a korabeli hasonló perek viszonylatában 

 

Tamási Anna Éva (SZTE) 

Egy szeparációs per az egyházi bíróság előtt  

A kegyetlenkedésnek is van határa 

 



 

 

 

KÖZBESZERZÉSI JOGI TAGOZAT 

(Fsz. 6. terem) 

 

Elnök: Farkas Csaba, egyetemi docens (SZTE ÁJTK) 

 

 

14:00 – 15:00 

 

Mayer Endre (SZTE) 

A Fővárosi Bíróság ítélete az „in-house” közbeszerzésről  

A közfeladat ellátásában, megszervezésében való közreműködés mint a közvetlen 

szerződéskötést megalapozó elvárt tevékenység tág körű bírói értelmezése 

 

Auer Ádám (SZTE) 

A Legfelsőbb Bíróság ítélete a közbeszerzési szabályok megsértésével kötött szerződés 

érvénytelenségéről 

A közbeszerzési jogszabályba ütköző szerződés érvénytelenségének polgári jogi kérdései 

 

Herczeg Ágnes (SZTE) 

A Fővárosi Bíróság ítélete arról, hogy sérti-e a verseny tisztaságát két ajánlattevő közötti 

többségi befolyás? 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A rendezvényt támogatta 

 

„Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú 

szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával” 

című, TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 azonosítószámú projekt  

 

és  

 

a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája. 

 

 

 

 

 


