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A konferencia címe:
„13th International Conference on Consumer Law Protecting consumers in economic recessions”
(„13. nemzetközi fogyasztói jogi konferencia - A fogyasztók
védelme gazdasági válságok idején”)
honlapcím
http://www.brunel.ac.uk/law/news-and(ha van)
events/events/ne_41734 , www.iaclaw.org
A rendezvény rövid leírása:
A konferencia a Nemzetközi Fogyasztói Jogi Szervezet
(International Association of Consumer Law - IACL)
rendes nemzetközi konferenciája, amely 2 évente kerül
megrendezésre változó helyszínen. A konferencia résztvevői
elsősorban a világ minden kontinenséről érkező, a
jogterület művelő tekintélyes jogtudósok voltak. Emellett
meghívottként plenáris előadásokat tartottak az Európai
Bizottság, a magánszféra (a brit pénzügyi szektor) és a civil
szféra magas rangú képviselői is.
Név:
Tanszék és beosztás:

Az előadások a délelőttök folyamán plenáris,
délutánonként összesen 9 tematikus szekcióban kerültek
megtartásra.

A rendezvény értékelése:

A szervezők a konferencia-kötet kiadását, egyúttal a
Springer kiadó gondozásában „Journal of European
Consumer and Market Law / Zeitschrift für Europäisches
Unternehmens- und Verbraucherrecht - EUVR” címmel
egy új, angol és német nyelvű nemzetközi folyóirat indítását
tervezik. A cikkek leadási határideje a nyáron jár le.
A konferencia résztvevői rendkívül széles körben és igen
magas szinten képviselték a fogyasztói jog elméletét és
gyakorlatát, valamennyi kontinenst, a fejlődő és fejlett
országokat, a kontinentális, a common law és a vegyes
jogrendszereket. A konferencia kiemelkedő lehetőséget
nyújtott a világszerte rohamosan fejlődő fogyasztói jog
legújabb újdonságainak, és a különböző jogrendszerek
eltérő jogpolitikájának, gyakorlatának elsőkézből való
megismerésére, összehasonlítására.
A konferenciát London szélén, a Brunel Egyetem
kampuszán rendezték meg, az előadások helye, a szállás és
az egyéb események egymástól 100-200 méteres
távolságban voltak, amely a konferencia szempontjából
ideálisnak tekinthető. Mindemellett a rendezvény tárgyi

A személyes részvétel
értékelése:

feltételei is magas szintűek voltak, továbbá a szervezők a
zavartalan lebonyolítás érdekében mindent megtettek.
Előadásomat a 8. szekcióban „Consumer protection in
Hungary: Law and practise” címmel tarthattam meg,
amelyben - részben velem megtörtént - jogeseteken
keresztül a magyar fogyasztóvédelmi jog rendszerébe és
gyakorlatába adhattam egy rövid bevezetőt, illetve
következtetéseket vonhattam le, amelyeket európai és
közép-európai társadalmi és gazdasági kontextusba
helyezhettem el.
Az előadásra igen pozitív visszajelzéseket kaptam, amelyek
alapján más jogrendszerek képviselői is előadásom
lényegét
jól
megértették,
megközelítésemet
és
következtetéseimet megalapozottnak és érdekesnek találták.
Az előadás csak tágabb értelemben kapcsolódik doktori
kutatásaimhoz, azonban ahogyan azt több előadó is
felvetette, a globális gazdaságra és piacra tekintettel
szükséges és várható a fogyasztói jog összehasonlító
elemzése és nemzetközi szabályozása.
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