A Polgári Jogi Tudományos Diákkör története
A Tudományos Diákkör hosszú szünet után, 2002 tavaszán indult újra Dr. Papp Tekla
egyetemi adjunktus kezdeményezésére és szervezésében. A hallgatók ez irányú érdeklődését
tükrözi, hogy meglehetősen nagy számban jelentek meg az első ülésen. Dr. Szabó Imre
tanszékvezető úr bevezető beszédében a diákköri munkával kapcsolatos elképzeléseit és
elvárásait taglalta, majd megalakult a TDK ügyvivő testülete.
Az elmúlt két év során a civilisztika területével kapcsolatos számos érdekfeszítő téma került
feldolgozásra. Ezek kronológiai sorrendben a következők:
2002. 04. 08-án fogadták el a Polgári Jogi Tudományos Diákkör Szervezeti és Működési
Szabályzatát, melyben meghatározták a diákkör célját: "...lehetőséget biztosítson a civilisztika
iránt kedvet és elhivatottságot érző hallgatók számára ezen jogágban való elmerülésre. Teret
kíván adni az egyéni képességek kibontakozásának, a kutató tevékenységgel való
megismerkedésnek, és minden olyan törekvésnek, amely a kutatómunka, az előadó- és
beszédkészség fejlesztésére alkalmas." "A diákkör ülésein az előre ismertetett téma kerül
feldolgozásra a témában vizsgálódást végzett oktató, hallgató illetve meghívott előadó
előadása alapján. A kiemelkedően jó tanulmányok, dolgozatok delegálása az OTDK-ra a
tanszék jóváhagyása alapján történik." (SZMSZ 9., 10. pont)
2002. 04. 09-én Szeged Megyei Jogú Város Árpád Nevelőotthonában mutatta be munkáját a
gyermekvédelmi intézmény igazgatónője, Gera Edit. A hallgatói kérdéseket követően
Kothenc János az ÁGOTA alapítvány kuratóriumi elnöke, Szeged város ifjúsági referense
tartott előadást a gyermekek jogainak érvényesüléséről, különös tekintettel a veszélyeztetett
körülmények között élőkre. Végül Ragány Zoltán (II. évf.) ismertette a gyermekek jogairól
szóló New Yorki Egyezmény főbb rendelkezéseit és hatását a hazai jogalkotásra.
2002. 10. 16-án gazdasági jogi tárgyú témák kerültek feldolgozásra. Szeles Béla a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara Csongrád Megyei Szervezetének elnöke a kamarai tagság
feltételeiről és a könyvvizsgálói függetlenségről beszélt. Ezt követően három hallgató tartott
előadást a részvénnyel, részvénykibocsátással kapcsolatban: Fekete Orsolya (V. évf.),
Gödöllei Judit (V. évf.) és Ábrahám Csilla (V. évf.). Az ülés végén Gion Gábor az Ernst &
Young senior managere tájékoztatta az egybegyűlteket a könyvvizsgálói tevékenységről, a
nemzetközi cégek profiljára való kitekintéssel.
2002. 10. 31-én Dr. Kőrös András a Legfelsőbb Bíróság tanácselnöke tartott előadást a
családjogi törvény korszerűsítésének aktuális kérdéseiről a Csongrád Megyei Bíróság
szervezésében.
Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára küldendő dolgozatok szakterületi
konferenciája 2002. 12. 13-án került megrendezésre, majd az OTDK-ra nevezett dolgozatok
próbavédését 2003. 03. 05-én tartotta meg a tudományos diákkör. A Polgári Jogi és Polgári
Eljárásjogi Tanszéket az alábbi hallgatók képviselték munkáikkal a 2003. 04. 17-19. között
Debrecenben megrendezett OTDK-n:
Gödöllei Judit (V.évf.) Kereskedelmi jogi szekcióban "A társasági szerződés érvénytelensége"
című
dolgozatával.

Témavezető: Dr. Papp Tekla egyetemi adjunktus
Bayer Edit (V. évf.) Kereskedelmi jogi szekcióban "A lízingszerződés és annak hibás
teljesítése
a
magyar
joggyakorlatban"
című
dolgozatával.
Témavezető: Dr. Papp Tekla egyetemi adjunktus
Grenitzer Ildikó Krisztina (V. évf.) Polgári jogi szekcióban "A sajtó és a személyiségi jogok"
című
dolgozatával.
Témavezető: Dr. Gellén Klára egyetemi tanársegéd
Csányi Edina (IV. évf.) Polgári jogi szekcióban "A szomszédjog gyakorlati problémái a
különböző
jogalkalmazó
szervek
előtt"
című
dolgozatával.
Témavezető: Dr. Gellén Klára egyetemi tanársegéd
Csepregi Boglárka (V. évf.) Polgári jogi szekcióban "Otthont nyújtó ellátás a
gyermekvédelemben"
című
dolgozatával.
Témavezető: Dr. Tóthné dr. Fábián Eszter egyetemi docens
Az előadók alapos felkészültségét tükrözi az OTDK-n elért eredményük:
Gödöllei Judit, konzulense Dr. Papp Tekla, második helyezést ért el a Kereskedelmi jog I.
tagozaton.
Bayer Edit, konzulense Dr. Papp Tekla, harmadik díjat nyert a Kereskedelmi jog II.
tagozaton, amit később sajnos visszavontak, mivel ezen a tagozaton csak első és második
helyet adtak ki.
Még az OTDK-t megelőzően 2003. 03. 13-án nyilvános szakdolgozatvédésre került sor, ahol
Flaisz Tünde adta elő "A timesharing szerződésről" című munkáját.
2003. 04. 07-én Dr. Heidrich Gábor a Szegedi Ítélőtábla Elnöke tartott előadást az "Ítélőtáblák
az ítélkezésben" címmel. 2003. 10. 16-án Petró Éva (IV. évf.) előadásában hallhattunk az
utazásszervező és -közvetítői tevékenységre vonatkozó Európai Uniós normákról. Batta
László, a Vista Utazási Iroda vezetője, pedig a magyarországi idegenforgalmi tevékenység
gyakorlati oldalát mutatta be.
2004. 02. 20-án tanulmányi kirándulás keretében tekintettük meg az Igazságügyi
Minisztériumot, a Legfelsőbb Bíróság épületét és néhány tárgyalótermét, végül a SándorPalotában székelő Köztársasági Elnöki Hivatalt. Az IM-ben Dr Hankó-Faragó Miklós
fogadott bennünket. A jelenlegi politikai államtitkár, aki egyébként maga is a Szegedi
Tudományegyetem Jogi Karán végzett, röviden vázolta a Minisztérium fő tevékenységi körét,
szervezeti hierarchiáját, költségvetését, valamint hallgatói kérdésre a jogharmonizáció
gyakorlati megvalósulásáról adott tájékoztatást.
A Legfelsőbb Bíróság épületében Dr. Fehér-Polgár Pál, a LB jogi képviselője történeti
utalásokat követően tájékoztatott minket a LB szervezeti felépítéséről, funkcióiról és néhány
érdekes esetről. Ezt követően megtekintettük Dr. Lomnici Zoltán irodáját. Sajnos az elnök úr
hivatali elfoglaltságai miatt személyesen nem tudott a rendelkezésünkre állni. Végül pedig körbejárva az épületet - alkalmunk volt belépni néhány tárgyalóterembe.
Harmadik uticélunk a Köztársasági Elnök rezidenciája volt a Sándor-Palotában. Itt Paczolay

Péter professzor úr volt az idegenvezetőnk mint a Köztársasági Elnök Főtanácsadója. Itt
ismertetőt hallhattunk az épület történetéről valamint az elnöki hatáskörökről. Ezt követően a
professzor úr számos hallgatói kérdésre is készséggel válaszolt.

