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A Szegedi Tudományegyetem Állam* és Jogtudományi Karának kiadványa

1998/1

Kedves Kollegina,
Kedves Kolléga!
Mindenekeiótt szeretett**! ét nogy tiszte
letté! köszöntőm a szegedi József Attila
Tudományegyetem Állam- és Jogtudoma
nyi Kara nevében abból az alkalomból,
hogy megkezdtük egykori halgotoinkbál
az AJma Mater körüli Borafi Kör szervezé
sét. Célunk az, hogy ne szakodjon meg
az egyetemmel, közelebbről a jogi karral
az az eleven kapcsokat. amely eietre szóló
élményként él sokak szivében.

A kivrlmukhai unrn-jxliui s kiói/sván Pm*c
ko/vcf Tudományegyetem Szegedre kíilrú/vSíaek
75. a kvilmcwlri egyesem аЦчимтак 125. évhedu
Inját A jubileum dkalltua ала in. hogy a l/ám'eiev
lliclICH kvinvlniUlvaai a jmiW idunbúnk. Meg leli
im-mlniiuik a leWtcIlEMbierd műk. N <£> сашрш
v/iiiwiiuJujriy< felWinklaurvév kulau.' (vilvIumiD (lo
vaiéra Isi Tis/u-pirv v*i»iinkhvm Kivaki alapiAkai
rcmklLiVüuk: Mkcviih r> d h u iifl мккк гитплчк
kft dutpwiak ev dnlpi >/iuk nu ix. А U iIhn к ал»>
Kin olyan líplíitlek. hrjfy л nekik vaki incglddév
(elmleyi ulInpuuuUion egyre knésbc Hrny-p-v
Az drórir» mejjlomoiáv a köveiken a inugvur
ga/davag ót a/ innak mcghatanuiima{;ai kiirt élik
•Ajaluv és iuikxruiiy|siitikj meg lugyrm br*-/u ide
ig nem les/ képes а magyal ícMokutávi coiopui
ч/,ггччг vili г finanv/muiu A j ukiMuviiul és a kut«
Umik viseunl та/ imrt r/cn a nmei kellene folynia.
Fii ngedbtiiilen tehit pmlidago*. ugyj/uikof чаМ
juin/iigyi háttér mcgtcmcrtcve hhhr/ меешшкуса
mm linó. nem kép/dhctvi d. inni egy alapúvány. il
Icuc alapevanyi wuk/er íjékhknii cnUilbctnéni
Németi rv/igKí и Mix-M*in*k-httmn kimtvihalívjM. * V'ittswsfeu Sufiung dnézméliyét. <h„ ametyvk a mag» tfúmi Г/пек/Пп/лч irrlleii írljeviienek
rujjvon cnékev 4Nilgabtu\ amdyr.ek uirigaiii k*i
ей» cégeket és nugattvemelyeket egyanei ne kell
vtinm. hivrm a frhvínkialav és a kwLO.iv ügye egy
wnrt lai-uiialnn legyeinI és gu/ékivigt érdek A nagy
lénk' v . hogy milyen uiévidiW аЬоо vm r/hc
Ki meg egy ilyen fituiu/m оам moddl ’
kigliadumányiul cs jOSkv/kepxevrul lévén vw a
ew4l,idg. a pnriiisxrtalt v/fáa ágyán « A indrelt
ni dm érdekeli e fertllo i.imoumaMlsn de ez b elég
útin/. hogy mérveiéit Ulmngjlitvé mrgn>erhrv,.il,
hindiéit nagy hangvúlyl lu-lí helye/n magár* a |o-

gáv/Urudalnmia
6 *tuk lagw/u
A (xrn/ugyi erő
futtátok Ovs/rgydyWse ev kévé
iévé ni apura
nynii keresztül
ninénne. ex pe
Jig * kamnfc kis
/el mull kin el
hunyt, európai
riligli runi*w>U
janik nevel vtae-

M Р|!,;»У 1fc" * '

Dr. M olnór Im re d e k á n

Alapítvány. Az
alapavany № (.elkílűnSe az. I»>gy Italéi*niyan támo
gatui a ififleg pnlyákendá ftatiii vAiahVkutmóLai. a
hdlgab iái. mfefévn мАокЫиал 'cglbe dó sr okia
tó. kutat». lárgM fehrteliaiávAtmek inodemi/xióЙк
A s/ttie/iW EWatt kiír kémében cs vcgiivégé
vd v/ca-iiienk mcxvtmikTi vaku* egéven utat a
I1ilyainaii <чкареvi 4jlurt.nl egykm htttgéviiukkal
Kimúti* eadc vcrim vM>lpiliaui*i i» nyvp м А a.ik.
akik rv-jft.igadjü t lelieliACgel Kan Ivuiyvlánink
ga/itac könyv- és fi bvmei’Vtnijeyáv^ 11 su érdek
kekk nműeikc/írérc A bttlokunkhtm kvé adaliéNl
iKv/c»llHittük a n é m i svg/ítlei ulti búmé Termés/de'cn « nrgebbeti wg/eliek eiinjegy/ékc alig
tuv/iulliiM. e/éiT is kórunk mindenkit hogy vajé év
Mturwvegv k im belül mécA aklualtv elinni jv jnl
U*sa cl hiv/nnl! A iXilrym evak zniktsi/ fog eljut
ni, akiknek p ni/Atv *lincvel nmdefkívmk каталке
inti [ккпЬилмтк nagy m-cIKtvi jdmihcl ovnpnn év
fvtolyiiililakiikiwvA; v/ene/r*eben ív
(кч/ilugáv/a van v/ukVg hvrati, егкмкм «tvagi
Шпи4Ли| km megvxene/ocl liuiaivi/iuk d a jn»i
kiéi Hatul! K*t klinika keretek UtfiüL lik'eit, miit
írsieitv vdktvingCvl wiitnenk tvilkjll.ini a kar év a/
itt végami - и Á l legkukóidéhb Intlkln/c kerüli Nillgtéiink kii/iii Rínék a kajvwlaliuk kíván v/crétiy jele. cgyhcri lialfiNov cvibi/c lenni a r alább»
nugü/m amely j elmúl «jUaukfl Ikaloguv elnae/évd I' n kapvi é.ii l.ikvrvisv.4'11 klvángi haligvú
tyoxm. hbbcii a kiadványunkban idiníl iildre lurt
utunk reanlen luns» е» епккеч kan evernínyTtil év
helyei kívánunk h«/ti*jtuni Önöknek tv kedves egyknn hal Igáimul, Ikics ga/daglKik írásukkal коли
l;ponk.e A Duó'guv kixiniig a Baráti Kér lakjai
i/uiikuu kés/lil
А/ Alma Mj Wt névében «crettflcl köseőnb a
uyáM> dviturt;
Dr. Molnár Imre

egyetem i tanár, dókán

• JATE Állam- és Jogtudományi Kar

O k tatás - szélesedő
vertikum ban
A 1 utóbbi evekben a JATt Állom- és Jogtu
domónyi Kora egy igen széles vertikum mol rendelkező felsőfokú oktatási intéz
ménnyé fejlődött. A korábbi evőkben min
denki számára egyértelmű volt a megne
vezet és minden ide járó hallgatót egyér
telműen joghallgatónak neveztek. M ara a
környező v ilág fejlődése olyannyira fel
g y o r su lt h ogy csak és kiz á ró la g a h a 
gyom ányos jogi alapképzésre koncentráló
egységes vertikum mór nem felel meg a
kor követelményeinek.

Éhből következően » kep/n intc/mcnycknck
ts 1ерЫ kell tartaniuk Válunk sincs с / maskéat.
Ez az uke annik. hogy s jelenleg képzés mind
</ini|ce iiüjp-, pnvrt£i>liula\ cs PhE>-kép/)és l,
mind tagozatait (nappali-, kvele/dképzét é>
távoktatás). mind padi; szakképzési vertikumul
tjogin/, közgazdász, lársadalcaitvrtiKiláv mim
kdlljcy i kupi sóletok, valamint családvédelmi
szakembert tekintve nagyim sokrétűvé váll Лi
alábbiakban ezeket a kulúefck képzési íarmdkai
igyekszünk iciekinteni Elöijamban egy (elv.)
roLüi adunk a Jogi Kar keretében gimdozoti kep
rési formákról

Alapképzések
Egyatomi szintű
alapképzések
♦ Nappali tagnratr*. jogászképzés
♦ Nappali lagivalov kózgazdávzkep/es
♦ Levelezd jogászképzés szegedi képzési
helyen

♦ Levelezd jogas/kepzes kecskeméti kepzesi helyen
♦ Esti-lcvcic/.ö koz^uzdáv/Wrpzev kftzguz
dasagi trlbcg'ü főiskolán szerzel! diplomával
rendelkezők szamara ihgyetcmt színid dip
lomát célzó „második Ic|V.mV i
A f ő i s k o l a i sz in ti* a l a p k é p z é s e k

re n d s z e re
Л JATE Altom- ev Jogtudományi Karán az

jfábbt JiSokoUi szintű képzések folynak
♦ Munkaügyi kapcsolatok liv.sk ni л szak
inappala képzés)
♦ Гarsadakimht rtuMúsi főiskolai szak i nap
pali képzési
♦ Munkaügyi Kapcsolatuk fótskoioi szók i le
velező képzési
♦ Tarsadalumb* ztoviUvi főiskolai szak <lcvekrzn képzési
♦ Családvédelmi főiskolai szak (levelezd
képzési

Posztgraduális képzések
♦ Jogi szaki lány u továbbképzés egyetemi
vagy főiskolai diplomával icmfclkc/ Л részére
♦ К

fogászuk és hólcsészdiphsmival rendelkezők
részére
♦ K ö zg a zd á m szakirányú továbbképzés
műszaki t4 leimészcttudn mányi diplomával
rendelkezők részére
♦ Közgazdasági s/akirinytl tovahhképzes
knzszulgálati iterulet- és it-lepiikslcj lesz leül
specializált ió
♦ Hnmancrőíixrás mrmxi/smcnl szak irányú

továbbhcp/és választható gazdaságpis/eholrtami spcvialirÁtóvul
♦ Egészségügyi koz^azdasagi szakirányú
továbbképzés

♦ Eutopai mcncdzututU sokirányú tovább
képzés
♦ TársadalonibizursiLksi szakirányú lovábbképtó»

a legrégebbi krpzcs. anu a hagyományán meg
tartva m űködik Л / egyetemi polgárra válás
dóiéi léidé az előzetes jrlenlkczes és két tan
tárgyból t magyar nyelv és ínxJalotn, valamim
történelemi sikeres felvételi vizsga letétele A
korábbiakhoz képeit a / egyik legnagyobb vál
tozás. hogy a jogász kepzés a korábbi kilctu.
télév helyen túr félévessé vah

♦ VIunkjkiii;yi kapcsolatok szakit auyú №

vábbképzét

KoxgaxdPsz nappali képxéaak

♦ Európapigj szakirányú továbbképzés
♦ Iranna-m agyar mcoed/scrkep/és
♦ l o p képzés eredeti nyelven, anvunyelvi

előadókkal

ai Francia jogi képzés lraacia nyelven
bt Német jogi icpzo nemet nyelven
♦ Nemzetközi összehasonlító Munkajogi,
Munkaügyi kapcuilatok ev Szociális Jogi S/c
ininJriuni
A kővetkezőkben a fenti oktatási formáltál
ismertetjük (Ovidén

Az egyetemi szintű
alapképzések rendszere
Jegest nappali képzősek
lalan Л/ egyetemi «/inul Jogai/ nappali
kcp/cxkriM kelj n legrövidebben s/óinuiik Ez

S /egeden lú W h c i indul l meg a kflzgazdaszkep/és egyetemi és főiskolai szinten, gaz
dálkodási szakon Л hallgatók a harmadik év
vegén három specializálni közölt választhat
nak: európai intcgtáció*. pcn/ugy-inliwituúka
és kóziga/gatávi-noiiprofil képzés. A nappali
tagozat melleti főiskolai színien a múlt szcp
temberbeti ke/sióduli a távoktatás. amelynek
tananyagait egy PHARE-pcogram keretében
dolgozták ki A közeljövőben kétéves ukkrv
diliül iclvőfokú szakképzéssel is bővül az ok
tatás kínálata, kis- és középvállalkozási mc
tiedzver szakon, amely oktnt.ivi anyagjaink elké
szítési szintén egy PflARl program kereléhen
mricni. A diplomával rendelkezők kétéves н а kintnyu tovabt^LL'ivésbrn szerezhetnek közgáz
Jász. illetve egészségügyi menedzser másod
ibph'ntát. Kc ncfhri fteg az idáig meg hiany/ó
szinten .1 doktort képzésben u elttvcrjuk az

S ze m in áriu m a k a ro n . Or. C u k i O ttó és a h a llg a t o k

„Konzultáció"

ukkrcditációt közgazdaságtani doktori pl ugrani

indítására.

Jogász esti-levelező képzés
Az esti-levelező képzés különböző formait
azok számára szervezzük, akik korábban mar
részt vettek valamilyen felsőfokú alap- (graduálivi képzésben vagy (középfokú képzésbem,
és államilag elismert egyetemi vagy főiskolai
diplomát szereztek tvagv érettségivel rendel
keznek). A kar által szervezett esti-levelező
képzésben való részvétel feltételei képzési fór
mák szerint - a lanulmányi előzmények függ
vényében (g rad u áh s előtanulm ányok, vagy
k ö zép isk o lai elő ta n u lm á n y o k ) - differen
ciáltak. F./ckről az egyes kurzusok leírásánál
szólunk részletesebben.
A sikeres végzés esetén kapott diploma faj
tái szerint esti-levelező képzési formaink két
csoportba sorolhatók:
♦ Egyetemi alapdiploma! ny újtó képzés és
♦ Egyetemi kiegészítő diplomát ny újtó kép
zés
Alapdiplomának tekinthető az az oklevél,
amely önállóan - egy esetleges korábbi gra
duális képzés során szerzett diplomától függet
lenül - dokumentál felsőfokú (egyetemi) szak

képzettségét A diplomával elismert felsőfokú
szakképzettség: jogász, illetve közgazdász,
társadalombiztosítási és munkaügyi kapcsola
tok szakember.
Kiegészitó diplomának tekinthető az az ok
levél, amely csak a graduális képzésben szer
zett diplomával együtt érvényes és az. alapdip
lomához kapcsolódó speciális szakismeretet is
meri cl Az ilyen diplomát nyújtó kurzus elne
vezése az érvényes jogszabály szerint: sza
kirányú továbbképzés (posztgraduális képzést.
Sikeres végzés esetén a diplomával elism ert
felsőfokú szakképzettség megnevezése: jogi
szakértő, gazdálkodási szakértő, munkaügyi
szakértő slb, A köznyelvbcn a / ilyen oklevelet
másoddiplomának” szokás nevezni
A nappali és levelező képzésre felvételi vizs
gát kell tenni A szakirányú továbbképzésre
felvételi vizsgát nem kell lenni A felvételről a
kar dékánja által megbízott bizottság doni a je
lentkezési anyag alapján
A levelező jogászképzésre* jelentkezhetnek
a / egyetemi vagy főiskolai diplomával, illetve
- csa k a kecskem éti képzési hely eseten
érettségivel rendelkezők A diplomával nem
re n d e lk e z ő k fe lv é te li v izsg át teszn ek . A
felvételi táigyak: magyar nyelv és irodalom,
valamint történelem

Esti-levelező közgazdászképzés
és pénzügyi-informatika szak
Felvételt nyerhetnek а/ok, akik valamelyik
közgazdasági jellegű főiskolán vagy egyetemi
közgazdászképzés első lépcsőjén diplomát sze
reztek.

A főiskolai szintű
alapképzések rendszere
M unkaügyi kapcsolatok szak
A munkaügyi kapcsolatok Ondustrial rclati
ons) a piacgazdaságokban a 20 szazad fo
lyamán kialakult, önállóvá vált alkalmazott tu
dom ány. amely több tudományág (munkajog,
közgazdaságtan, szociológia, s/crvczéstaii.
slb.) elemeire épül. A munkaügyi kapcsolatok
területébe a következő témakörök elem zése,
elm életi és gyakorlati tárgyalása tartozik a
szakszervezetek tevékenysége; a dolgozók

érdekképviselőid szervei és a munkáltatók. il
letve ezek érdekképviseletet közötti kollektív
tárgyalások rendszere, eljárási rendszere és
ezek során létrejött kollektív szerződés és
egyéb megállapodás tartalmi kétdései; a kol
lektív konfliktusok ideértve a sztrájkol és a
kizárást
m egoldása, valam int; a mun
kavállalók részvétele a vállalatok irányításában
Magyarországon a piacgazdasagra való átté
résre tekintene! szinten csökkeni a m un
kaügyek ícrcn a központi szabályozás,
megnovckcdclt a szakszervezetek és a munkál
tatók közötti tárgyalások, az érdekegyeztetés, a
kollektív megállapodások jelentősege. Ugyan
csak szerepet kaptak a munkavállalók által
választott testületek a vállalati döntések létre
jö ttéb en , a vállalati belső viszonyok ren
dezésében. Ezen túlmenően a kialakult mun
kanélküliség új feladatokat támaszt és iij meg
oldásokat igényel az állami foglalkoztatáspoli
tika területén is
Az előbbiekben vázoltak mind az államap
parátusban, mind a vállalatoknál, illetve az
érdekképviseleti szerveknél foglalkoztatott
munkaügyi szakemberek számára új feladatot,
új megközelítést, uj módszerek alkalmazását
igénylik. Az ehhez szükséges ismeretekkel, ta
pasztalatokkal a munkaügyi szakemberek leg
nagyobb része nem rendelkezik. Nem is ren
delkezhet, mén korábban a különbőzó mun
kaügyi tanfolyamok ilyen irányú ismeretanya
got nem is tartalmaztak. Ezért a munkaügyi
szakem b erk ép zés fon to sság a rendkívül
megnövekedett.
Korábban hazánkban a ..munkaügyi kapcso
latok"’. mint egységes anyag semmiféle képzési
teniszeiben nem került oktatásra. Egyes elemei
a közgazdász, valamint a jogász-, illetve mér
nökképzésbe beépültek, legszélesebb körben a
különböző vezetőképző intézményekbe, vala
mint a Munkaügyi Minisztérium által szerve
zett tanfolyam okon oktatták. Ezek m ellett
azonban szükségesnek látszott olyan magas
szánni szakemberek képzése, akik munkaköre a
munkaügyi kapcsolatokba (kapcsolatos tevé
kenység körébe) tartozik és akik az állam által
elismert diplomával rendelkeznek.
A „munkaügyi kapcsolatok" jelentősege
világviszonylatban rendkívül megnövekedett az
utóbbi évtizedekben Ennek oka kettős Egy
teszt általános tendencia a gazdaságban az álla
mi beavatkozás csökkentése cs a magánkez
deményezés előtérbe helyezése. Ennek megfe

lelően j munkajogi szabályozás elsősorban
csak .1z alapvető intézmények, jogok és kötele
zettségek meghatározására szorítkozik, míg a
részidős rendezés a kollektív szerződésekben
és egyéb megállapodásokban, illetve munka
szerződésben történik M ásrészt a m un
kavállalónak a vállalat irányításában való
részvétele mind jelentősebbé válik A körülmé
nyek Magyarországon is mindinkább éreztetik
hatásukat.
E körülm ényekre tekintettel a piacgaz
daságokban a felsőoktatásban - részben önálló
karok, illetve főiskolák keretében, tészben kü
lönböző képzési irányok, szakuk egy-egy elem
ként vagy posztgraduális formában - mind je
lentősebb helyei foglal el a munkaügyi kapcso
latok oktatása
Az előbbiekben vázoltakra tekintettel
halmozta el a JATE Állam- és Jogtudományi
Kara 1990-ben „munkaügy i kapcsolatuk" 4 fé
léves. levelező jellegű pusztgradualis képzés
megindítását azok számára, akik egyetemi vagy
főiskolai végzettséggel rendelkeznek Л
posztgraduális képzés azonban csak részleges
megoldási jelenléti kel okból is. Egyrészt a
munkaügyi területen dolgozóknak aránylag
igen kevés hányada rendelkezik egyetemi vagy
főiskoluí diplomával, tehát csak szűk kör részé
re van lehetőség a posztgraduális képzésben
való részvételre. Másrészt a vállalatoknál, az
állami munkaügyi apparátusban, valamint a
szakszervezeteknél és egyéb érdekképviseleti
szerveknél foglalkoztatottak nagyobb tészének
nem szükséges egyetemi végzettség, hanem
sokkal célszerűbb egy elméletileg megalapo
zott, gyakorlatra irányuló alapképzés. Erre te
kintettel javasolta a JATE Állam- és Jogtu
dományi Kara 1992-ben egy „munkaügyi kap
csolatok" főiskolai szak szervezését A képzés
ennek nyomán 1992. szeptem bertől, majd
1993. szeptembertól nappali tagozaton is meg
indult
A képzés levelező szakon az 1992-93-as
tanév első félevében, a nappali szakon az
1993-94-cs tanév első félevében indult meg
A szakképzettség: okleveles munkaügyi
szakember Ez leljogosíl felsőfokú végzettség
hez kötött munkakor betöltésére
Л képzés célja: olyan főiskolai végzettségű
szakemberek képzése, akik ismerik a mun
kaügyi kapcsolatok így különösen a munkálta
tók és a szakszervezetek közötti tárgyalások és
megállapodások, a munkavállalók irányítása-

han való részvétele, a foglalkoztatás cs belpoli
tika stratégai feladatainak meghatározása terü
leten megfeleld ismeretekkel rendelkeznek és
alkalmasak e feladatoknak a vállalatok, a kü
lönböző érdekképviseleti, valamint állami és
önkormányzati szervek keretében való ellátásra.
A képzés jellege és időtartama: egységes es
egyszintű Egyetemi posztgraduális képzés
épülhet rá.
A képzés időtartama 8 félév

Társadalombiztosítási szak
A vállalatoknál, költségvetési és egyéb gaz
dálkodó szerveknél meglehetősen nagy lét
számban tevékenykednek a társadalom biz
tosítással összefüggő kérdések megoldásán.
1993-óta az önkéntes kiegészítő pénztárak cs az
általuk foglalkoztatott szakemberek száma ro
hamosan nő és várhatóan a jövőben is növeked
ni fog Az is várható, hogy a közeljöv<5hen egy
re több olyan kisvállalkozó kezdi meg tévé
kenységét, akik társadalombiztosítási ügyeiket
külső szakemberekkel szereinek intcztctni
1998. Január elsejétől dj nyugdíjrendszer kezdte
meg a működését, amely az eddig működő álla
mi rendszeren kívüli magánbiztosításuk élctrchívásál eredményezte. Továbbá általános ta
pasztalat, hogy a larsadalombiztositas területen
dolgozok között 25-3Wh-m tehető azoknak az
aránya, akik olyan önálló, vagy közép-vezetői
feladatokat látnak cl. amelyhez nélkülözhetet
len a szakirányú felsőfokú végzettség.
A korábbi évtizedekben a lársadalombizKisfiús a SZOT-iskolán szervezett hároméves
levelező jellegű tanfolyammal igyekezett a
társadalombiztosítás szakmai utánpótlását meg
oldani. Л tanfolyamon döntően a közvetlenül
hasznosítható szakismeretek oktatására lotekedtek anélkül, hogy ezeket igyekeztek volna az ál
talános társadalmi, közgazdasági, szociológia
és jogi ke re ihe beágyazni. Államilag elismert
diplomát nem adtak. A megszerzett oklevelet
csak a társadalombiztosításon belül ismerték el
felsőfokú végzettségnek.
A FcIsóoktalásíejleszJési Tárcaközi Vegyes
Bizottság állal készített „A magyar felsőoktatás
fejlesztése 2(X)U-ig'' dm ű fejlesztési koncepció
fogalmazta meg elsőiként azt az igényt, hogy az
c területen dolgozók számára is egy szabadab
ban hozzáférhető, nyitott, az alkum képzés ke
retébe illesztett oktatást kell szervezni A szük
séges engedélyek birtokában ennek nyomán

kezdtük a JATE-n a társadalombiztosítási főis
kolai képzést, s ezen oktatási forma ettől kezd
ve épült be a JATE képzési struktúrájába
A társadalombiztosítási főiskolai szak képzé
si stratégiája két egymást követő időszakot fog
lal magába. Elsőként a társadalmi igény eknek
megfelelően arra törekedtünk, hogy a már
társadalombiztosítás terilletcn foglalkoztatottak
levelező jellegű képzésére fektessünk nagyobb
súlyt így indult 1992-ben valamivel több mini
100 fővel a levelező képzésünk A nappali ta
gozatot a következő évben indítottuk, erősen
visszafogó» létszámmal A főiskola indításával
mindkét tagozatnál az volt a célunk, hogy egy
olyan gyakorlat-orientált ismereteket nyújtó
képzést hozzunk létre, amely a gyakorlati isme
retek mellett biztosítja a színvonalas munka
végzéséhez nélkülözheleilen közgazdasági-, jo
gi-. szociológiai-, politológiai, stb hátténsme
reteket is.
A megszerezhető szakképzettség: okleveles
társadalom biztosítási szakember. Ez. feljogosít
felsőfokú végzettséghez kötött munkakor betöl
tésére
A képzés célja- olyan főiskolai végzettségű
szakemberek képzése, akik ismerik az állami,
kötelező társadalombiztosítás szervezetet, mű
Lödével, a folyósított ellátások részletes
szabályait stb. Ezen kívül ugyancsak lisztában
vannak kiegészítő nnigánbiztosílási rendszerek
működési sajátosságaival A főiskola célja,
hogy az itt végzett hallgatók c/ckcn a területe
ken megtelelő elméleti és gyakorlati ismeretek
kel rendelkezzenek cs alkalmasak legyenek c
feladatoknak a társadalombiztosítás különböző
területem való ellátásra
A képzés jellege és időtartama: egységes és
egyszintű Egyetemi posztgraduális képzés
épülhet rá.
A képzés időtartama 8 félév.

„Családvédelmi" szak
Hazánkban meghaladja a 25 ezret azoknak a
fiataloknak a száma, akik állami gondozottak, cs
félmilliónál is több a veszélyeztetettek köre.
Ezért szükséges olyan szakemberek képzése,
akik a családvédelem sajátos feladatait fmcgíclelő későbbi szakosodással) átfogó módon,
elméletileg és módszertanilag megalapozott is
meretek alkalmazásával képesek megfelelően
ellátni. Az uj szak mulndiszciplináris jellegű,
amely felöleli a jog, pedagógia, pszichológia.

közgazdaságtan, szociológia, ápolás, filozófia,
stb. családvédelemben felhasználható ismereteit
A képzés főiskolai szintű <8 felév), amelyet
2 éves (4 félév) egyetemi szintű alapképzés
egészít ki.
Az alapszintű gradualis képzést követően az
alábbi szakirányú továbbképzési lehetőségek
(valamennyi 2 féléves) állnak rendelkezésre:
♦ Hivatásos gyám-hivatásos gondnok
♦ Nevelőszülői tanácsadó
♦ Családgondozó (utógondozó)
♦ (>iokbefogad<isi tanácsadó
♦ Gyámügyi és szociális ügyintéző
♦ Intézményvezető (magasabb vezető, veze
tő, helyettes vezető, gazdasági vezetői
♦ Hivatásos gondozó, ápoló
♦ Elctutfejles/tési tanácsadó

Posztgraduális
képzések
Közgazdász képzés gazdálkodási
azokon - távo k ta tá si form ában
A képzés 1997. szeptemberében indult. A
távoktatási program kidolgozását a PHARE ál

lal támogatott országos szervezesd konzorcium
végzi.
A képzésre érettségivel (illetve természete
sen diplomával) rendelkezők jelentkezhetnek.
Az érettségivel jelentkezők felvételi vizsgát
tesznek. A felvételi tárgyai matematika és választhatóan történelem vagy közgaz
daságtan A felvételi vizsga írásban történik. A
diplomával rendelkezők felvételi elbeszél
getésen vesznek részt.
A képzési tetv tantárgyi struktúrája lényegé
ben megegyezik a nappali tagozaton folyó köz
gazdász képzés első három evével. Az órakeret
kb. 30 százalékát kötik le az alapozó elméleti és
mődszeitaní tárgyak. (tntkroökonómia. makroökonónna. matematika, infoimatika slb. I Kb
10 százalék a súlya az általánosan művelő
tárgyaknak (filozófia, politológia, szociológia
stb.) A programnak közel kétharmad részét ad
ják a szakhoz közvetlenül kapcsolódó tárgyak
i menedzsment, marketing, szám vitel, statiszti
ka. pénzügytan stb.)
A képzési idő 6 félév Félévenként fi tárgy
szerepel a programban A tanulás zömmel a
hallgatók otthoni egyéni munkájára alapozódik,
de ehhez rendszeres, módszeres segítséget
nyújtunk A hallgatók a félév elején kezükbe
kapják a távoktatás sajátosságainak figyelem
bevételével kidolgozott jegy zeteket Az egye

A közgazdászképzés Honvéd téri otthona

lem és a hallgatók közötti kommunikáció fő
formája a levelezés. A hallgatók minden tárgy
hoz kapcsolódóan félévenként feladatcsomagot
kapnak, a feladatok m egoldását a megadott
határidőre visszaküldik. Az adott tárgy oktatója
a m egoldásokat értékeli, és erről, valam int
tanácsairól részletesen tájékoztatja a hallgatóé
A levelező kapcsolaton túl a személyes kontak
tusra is lehetőség nyílik. A hallgatók féléven
ként 7 alkalommal, szombati napokon az egye
temen foglalkozásokon vesznek részt.
A szemeszter végi vizsgaidőszakban a hall
gató a félév minden tárgyából kollokvál. A tel
jes tanulmányi időszak során három szigorlat
van: közgazdaságtani (mikroökonómia. makroökonómia), módszertani (matematika, infor
matika. statisztika) és szakirányú (m enedzs
ment. marketing, pénzügytan). A kollokviumok
(rásbeli vizsgák, a szigorlatok szóban
bi
zottság előtt zajlanak. A 6. szemeszter után a
hallgató záróvizsgát tesz, amely a szakdolgozat
védését is magában foglalja. A záróvizsgára bo
csátás feltétele egy idegen nyelvből középfokú
állami nyelvvizsga. Nyelvoktatást a távoktatási
program nem tartalmaz, ezt az egyetemen kívül
kell a hallgatónak egyénileg megszerezni.
Sikeres záróvizsga esetén a hallgató főiskolai
szintű közgazdász diplomát kap.

Humánerőforrás-menedzsment
szakirányú továbbképzés
A képzésre felvételt nyerhetnek, akik vala
milyen egyetemi vagy főiskolai diplomával ren
delkeznek. A humán erőforrás-m enedzsm ent
szakirányú továbbképzésről a 4 félév után dip
loma kapható. A gazdaságpszichológia] spccializáció az 5. félév elvégzése után szerezhető
meg. am elyet a JATE Budapesten, az MTA
Pszichológiai Intézetével közösen szervez.
A képzést közgazdasági diplomával rendel
kezők is elvégezhetik, akik az alapdiplom a
m egszerzésének időpontjától függően egyes
közgazdasági alaptárgyakból felmentést kaphat
nak. Nem kaphatnak felmentést a pszichológiai,
jo g i tá rg y a k b ó l, valam in t üzleti k o m m u 
nikációból, szerv ezeti v iselkedésből, g a z 
daságpszichológiából. szociálpolitikából, gazdaságetikáből és az 5. félév tantárgyaiból.

Euröpai menedzsment
szakirányú továbbképzés
(távoktatás)
A képzésre felvételt nyerhetnek a közgaz
dasági felsőoktatásban szerzett egyetemi vagy
főiskolai diplom ával, illetve közgazdasági
másoddiploma val rendelkezők.
A képzés egy akkreditált hollandiai ta n 
anyagra épül. M egismertet az Európai Unió
intézményrendszerével, tevékenységi területei
vel. valamint a korszerű menedzsment alkal
mazásával az európai üzleti környezetben. A
távoktatási forma lehetővé teszi, hogy a hall
gatók rugalmas időbeosztással sajátítsák el a
tananyagot.

Jogi szakirányú továbbképzés
A képzésre felvételt nyerhetnek, akik vala
milyen egyetemi vagy főiskolai diplomával ren
delkeznek

Közgazdasági szakirányú
továbbképzés
A képzésnek három típusa van. Az egyikre a
jogász vagy bölcsészdiplomával rendelkezők és
utolsó évfolyamos jogász hallgatók nyerhetnek
felvételt. A másodikra felvételt nyerhetnek a
műszaki és természettudományi egyetemi vagy
főiskolai diplomával rendelkezők A harmadik
közszolgálati (területi es településfejlesztési)
speciali/ició, amelyre olyanok jelentkezhetnek,
akik valamilyen egyetemi vagy főiskolai dip
lomával rendelkeznek A specializáció főként a
közigazgatásban dolgozó diplomások célirányos
továbbképzését szolgálja.

Egészségügyi közgazdasági
szakirányú továbbképzés
A képzésre felvételt nyerhetnek az egészség
ügyben dolgozó egyetemi vagy főiskolai dip
lomával rendelkező orvosok, gyógyszerészek,
jogászok, közgazdászok, védőnők, közegész
ségügyi és járványügyi felügyelők, műszakiak
,stb., továbbá - egyedi elbírálás alapján - egye
temi hallgatók.
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Társadalombiztosítási szakirányú
továbbképzés
A társadalombiztosítási posztgraduális kép
zés bevezetését 1489-ben határozta el az Ál
lam- és Jogtudományi Kar. A kurzus célja
olyan szakemberek képzése, akik kellően felké
szültek ahhoz, hogy képesek legyenek, mind a
társadalombiztosítás különböző területein, mind
a központi, mind a helyi társadalombiztosítási
intézményeknél, valamint az államigazgatás és
az önkormányzatok szerveinél, továbbá a mun
káltatói és munkavállalói érdekképviseleti szer
vek keretében a társadalombiztosítási kérdések
kel kapcsolatos irányítói pozíciókat betölteni.
Olyan szakemberek képzése a cél, akik képesek
áttekinteni a szociális védelem hazai és nem
zetközi fejlődési trendjeit és ezek figyelembe
vételével képesek a saját munkaterületükön
szükséges lépéseket, változtatásokat megtenni.
A képzésben azok vehetnek részt, akik vala
mely felsőoktatási intézményben diplomát, il
letve oklevelet szereztek.
A képzés л éves (4 félévest, levelező jellegű
A hallgatók a tanulmányok lezárásaként szak
dolgozatot készítenek és záróvizsgát tesznek.
Szakvizsga bármely oktatott tárgy keretében
választott témából készíthető. Azt a hallgatónak
meg kell védenie. A szakdolgozat megvédése
és a záróvizsga eredményes letétele esetén a
hallgató másoddiplomát, illetve főiskolai vég
zettség esetén - oklevelet kap
A képzésre felvételt nyerhetnek, akik vala
milyen egyetemi vagy főiskolai diplomával ren
delkeznek.

munkavállalói oldal közötti tárgyalások és érde
kegyeztetés megszervezésére.
A képzésben azok vehetnek részt, akik vala
mely felsőoktatási intézményben diplomát, il
letve oklevelet szereztek.
A képzés 2 éves (4 féléves), levelező jellegű.
A hallgatók a tanulmányok lezárásaként szak
dolgozatot készítenek és záróvizsgát tesznek.
Szakvizsga bármely oktatott tárgy keretében
választott témából készíthető. Azt a hallgatónak
meg kell védenie. A szakdolgozat megvédése
és a záróvizsga eredményes letétele esetén a
hallgató másoddiplomát, illetve - főiskolai vég
zettség esetén - oklevelet kap.

Eurápajogi szakirányú
továbbképzés
ügyre intenzívebb betagolódásunk az euró
pai nemzetközi és nemzetek feletti jogi struktú
rába. két és többoldalú nemzetközi magálla
podásunk szaporodása, aktivizálódása, csatla
kozásunk az Európai Tanácshoz, és különösen
társulási m egállapodásunk az Európai
Közösségekkel (Unióval), amelyek a magyar
jog és az európai jog kifejezett harmonizációját
írják elő felveti egy rendszeres európajogi szak
képzés beindításának szükségességet Karun
kon.
A képzés előzményeiről és a már meglévő
alapokról az alábbiakat mondhatjuk el. Az
1992-93-as tanévtől kamuk elnyert egy ..Euró
pai tanulmányok beindítása a JATE-n" ilno-

Munkaügyi kapcsolatok
szakirányú továbbképzés
A munkaügyi kapcsolatok posztgraduális
képzésének bevezetését 1990-ben határozta cl
az Állam- és Jogtudományi Kar. Célja olyan
szakemberek képzése, akik kellően felkészültek
ahhoz, hogy képesek legyenek mind a ver
senyszférában (vállalatoknál, szövetkezeteknél,
stb.), mind a költségvetési intézményeknél, va
lamint az államigazgatás és az önkormányzatok
szerveinél, továbbá a munkáltatói és mun
kavállalói erdekkepviseleti szervek keretében a
munkaügyi politika irányítására. így különösen
a foglalkoztatás, a bér és a szociálpolitika elvei
nek, rendszerének kialakítására, ezek végre
hajtásának megszervezésére, a munkáltatói és

A döntó pillanat. Dr. D ékány Imréné
aláírja az indexeket

vc/ésú IhM PUS-program ot. Partneregyete
meink voltak a Bradford Egyetem (Egyesült
Királyság), az Aalborg Egyetem (Dánia) és a
Poznant Közigazgatási Akadémia (Lenevclország)
1993-tól kari könyvtárunk az Európai Kö
zössegek Bizottságának hivatalos, ún. Európai
Dokumentációs Központja. Ez azt jelenti, hogy
jogi és közgazdasági irányultsággal ingyen, fo
lyamatosan megküldik számunkra a Közössé
gek Hivatalos Lapját (Official Journal of the
European Communities, L. C, Sértés), az Euró
pai Bíróság Jelentését (European Court Report)
es meg mintegy 50 periodikát.
Karunkon az 199I-92-es tanéviül „Az Euró
pai Közösségek Joga" címmel 2 féléves heti 2
órás kurzus folyik, amely átfogja az ún. közös
ségi jog intézményi és anyagi jogának számos
területet. Günthcr Weber német meghívott elő
adónk több éve tart intenzív kurzusokat a kö
zösségi jog koréból. Az 1991-92-es tanévtől az
EK-gazdasága címmel kötelező fakultatív tárgy
indult. Az 1993-94-es tanévben az EK-bizottsag „Az cutópai közösségi jog" tárgy ok
tatásának személyi és tárgyi feltételeihez való
hozzájárulásra Jean Monnet C'hairt létesített. A
támogatással kapcsolatos kötelezettségekért az
egyetemre méltó, hogy posztgraduális képzése
inkbe és doktori programunkba is felvettük a
közösségi jogot.
A szakképzés tantervében a következő tár
gyak szerepelnek: I, Bevezető tárgyak a) Az
európai integráció létrejötte, közös politikái,
gazdasága; b) Az európai integráció története;
c) Az európai integráció intézményi jogának

Dr. Balogh Elemér dékánhelyeftes

alapvonásai; 2. Európai-jog; a) Az Európai
Lmo mstitucionális joga; b) Az áruk. a szolgál
tatások, a személyek szabad mozgása, közös
kereskedelempolitika; c) Pénz- és pénzügyek az
európai vonatkozásai; dl A nemzetközi magán
jog európai vonatkozásai; ej Európai társasági
jog; I) Európai szociális jog; g) Az alapvető
emberi jogok alkotmányjogi és nemzetközi jogi
problémai; h) Az Európai Unió joga és a ma
gyarjog. A harmonizáció kérdései; i) Az Euró
pa Tanács és az Európai Unió egyezmény és a
magyar munkajog.
A képzésre felvételt nyerhetnek jogászok il
letve utolsó éves joghallgatók

F r a n c ia -m a g y a r

menedzserképzés
A Jean Moulin-Lyon III Egyelem Budapes
ten. Pécsett és Szegeden menedzserképzést in
dít. amelynek központja a Budapesti Műszaki
Egyetem, A képzés befejezése után a francia fél
az MR A-nek megfelelő fruncia diplomát ad (C.
A. A. E Certilieat d’Aptitude d'Administration
des Entreprises). amelyet az Európai Unió
országaiban elismernek. A magyar fél az illető
egyetemen szokásos diplomát ad ki, amely Sze
geden közgazdasági szakirányú továbbképzés
m ásoddiplom a. Az egyik diplom a meg
szerzésére irányuló sikertelen kísérlet nem zárja
ki a másik diploma elnyerését,
A képzés magyar és francia nyelven folyik.
A képzés 10 hetes Franciaországban töltött
szakmai gyakorlattal, szakdolgozat megvédésé
vel és záróvizsgával fejeződik be.
A francia nyelvű képzés és a franciaországi
szakmai gyakorlat költségeit a francia fél fi
nanszírozza.
A Szegeden keresztfélévben induló hallgatók
az első év után kezdhetik felvenni a francia
nyelvű szakmai órákat, amelyek összevontan
Pécsett zajlanak. A szegedi képzés ötféléves
amelynek 4. féleve után vagy egy diplomadol
gozatot kell írni a hallgatónak, és ezt követően
megkapja a JATE diplomáját, majd fél év múl
va a franciát, vagy fél év múlva, ha a francia
országi szakmai gyakorlata alapján benyújtja a
szakdolgozatát francia és magyar nyelven, és
egyszerre kapja meg a két diplomát. ’
A képzésre felvételt nyerhetnek a) felsőok
tatásban szerzett diplomával rendelkezők, ha
legalább négyéves volt a képzés és Ы végzős
egyetemi, főiskolai hallgatók, ha a képzés |e-

galább négyéves, és a kiegészítő diploma meg
szerzésének idejére az alapdiplomát is megszer
zik. A jelentkezők felvételi elbeszélgetésen
vesznek részt, amely franciául folyik. A hall
gatók alapdiplomájuknak megfelelően csatla
koznak a jogászok és bölcsészek, vagy műszaki
és természettudományi diplomával rendelkezők
közgazdasági szakosítójának évfolyamaihoz.
A program 110 óra francia nyelvi órát tartal
maz. amelyből 40 óra általános nyelvi képzést
jelent, amely alól egyetemi szintű francia sza
kos képzés mentesít. 70 óra közgazdasági szak
nyelvi képzést mindenkinek fel kell vennie. A
nyelvi képzés költségei a tandíjon felül jelent
keznek. de ez a résztvevők számától lugg, A
nyelvi képzés is Szegeden folyik.

pali tagozatos hallgatóink mellett már végzett
kollégák számára is nyitva áll a részvételi lehe
tőség. A kurzus megszervezését az motiválta,
hogy térségünkben egyre élénkebb a német
gazdasági aktivitás, és ennek megfelelően nem
volt nehéz az együttműködésre készséges né
met partneregyetemet találni. Szeged „előretolt
helyőrség", melynek előnyeit ki kell használ
nunk. Az Összesen mintegy 300 óra terjedelmet
felölelő tem atika főbb tárgyai a következők
lesznek: polgári jog. biztosítási jog. kereskedel
mi és társasági jog, német és európai verseny
jog. adójog, végrehajtási jog. német és európai
munkajog, bankjog és Európa-jog. A tanfolya
mot sikeresen elvégzők a JÁTE és a Potsdami
Egyetem által közösen kiállítóit bizonyítványt
vehetnek át és a német fél arra is ígéretei tett.
hogy P o tsd a m b a n fo ly ta th a tjá k jo g i ta 
nulmányaikat, ahol a szegedi stúdiumokat be
számítják.

Jogi Icépxés eredeti nyelven,
anyanyelvi előadókkal
Francia jogi képzés
A francia nyelvű jogi képzés az 19%/97-cs
tanévben indult be a párizsi Nanterrc Egyelem
és a JATE együttműködésében A Paris egye
tem jogi fakultásával létrejött m egállapodás
nyomán 199b. szeptemberétől négyszemeszte
res (kétéves) gazdaságjogi képzés indult német
nyelven. A részvételi lehetőség a nappali tago
zatos hallgatók mellett már végzett szakembe
rek szám ára is nyitva áll. A kurzus m egszer
vezését az motiválta, hogy térségünkben egyre
élénkebb a francia gazdasági aktivitás. A JATE
Állam- és Jogtudományi Kar a régiónkban mű
ködó gazdasági szervezetek igényeinek és vár
ható szakcmbcrszükscgleteinek szem előtt tar
tásával szervezte meg ezt a képzést.
Terveinkben szerepel a két tannyelvű kimnáziumokhoz hasonló képzés egyetemi szintű be
indítása m eghívott francia előadókkal, a jog
ttunden területéről, folyamatos helyi szeminári
umok formájában, francia nyelven. A követke
ző tanévben, 1998 szeptemberéből speciális Európa-jogi előadássorozatot tervezünk francia
előadókkal.

A N em zetközi összehasonlító M unkajogi.
M u n k aü g y i K ap cso lato k és Szociális Jogi
Szem inárium
Karunkon 1986-tól minden évben megren
dezésre kerül egy összehasonlító munkajogi
m u n k aü g y i k a p c so la to k é s sz o c iá lis jo g i
posztgraduális képzési nyújtó nemzetközi sze
minárium A képzés indításakor két alapvető
cél motiválta a szervezőket: Egyrészt, egy szak
mai fórumot igyekeztek megteremteni a Kelet
és Közép-Európai országok jogászainak, amely
biztosította a lehetőséget arra. hogy megismer
kedjenek m ás országok, a különböző nem 
zetközi szervezetek m unka és szociális jog
elméleteivel és gyakorlatával. Másrészről a kur
zus egy fórumot akart létrehozni, ahol a külön
böző társadalmi, gazdasági struktúrájú országok
jogászai rendszeresen találkozhatnak és megvi
tathatják a m indennapi munkájuk során fel
merült elméleti és gyakorlati problémákat. Kö
zös erőfeszítéssel olyan megoldásokat dolgoz
hatnak ki, am elyek segíthetnek a különböző
országokat egyaránt érintő munka- és szociális
jogi problémák (például munkanélküliség és a
technikai fejlődés következményei, egyenlő el
bánás kérdése stb.) legyőzésében.
A szeminárium évente kerül megrendezésre.
Általában július és augusztus fordulóján két hét
időtartamra szervezik, A szeminárium munka
nyelve az angol és a francia.

Német jogi képzés
Alapos és hosszas előkészítő munka után a
küszöbön áll egy egészen újszerű kurzus inditá
sa karunkon. A potsdam i egyetem jo g i fa
kultásával létrejött megállapodás nyomán 1998.
szeptem berében négyszem eszteres (kétéves)
g a z d a sá g jo g i ta n fo ly a m indul „D eu tsch es
Wirtschaftsrecht" címmel, német nyelven. Nap
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Tanszék

Nonnullae adnotationes ad lus
Romanum Cathedramque eius
Szegediensem pertinentes
Mi indokolja a ma embere, a ma jogásza
szám ára a rám ái jog ismeretének szüksé
gességét? A római jog volt az ókori világ
legfejlettebb jogrendje, emellett művelésé
nek g y a k o r la t i o k a i is szé p sz á m m a l
akad nak. A római jog nélkül nem érthet
jük meg a modern (foként a kontinentális)
m a g á n jo g i rendszerek k ia la k u lá sá t, hi
szen a jogrendek fejlődése is szerves kö
vetkezménye a történelmet alakitó oksági
folyam atoknak.

Mai jogunk nem ismerhető meg, csupán a már
korábban felhalmozott tudás fényénél, amelynek
művelői quasi e lírn o m vitae lampadti tradunl mint a versenyfulók kézról-kczne adják az élet fák
lyáját (Lucretius). Egyedül a római jog ismerete
nyújt szilárd dogmatikai alapot, amelyre a szünte
lenül változó hatályos jogi ismeretek ráépíthettük
Hasonlóképpen a jogi gondolkodás kialakításában
is nélkülözhetetlen segítséget nyújt a római jogtu
dósok rendkívül fejlett jogászi technikájának meg
ismerése. Az a szemléletes és tömör terminológiaés regularcndszcr. amely a római jog sajátja, üd
vös segítséget nyújt a modern jogrendszerekben
gyakran bonyolultan, elvontan, olykor homályosan
megfogalmazott szabályok és jogi tételek megérté
séhez.
A római jog terminológiáját említve fontos s/ól
ejteni a római joghoz elválaszthatatlanul kapcsoló
dó latin nyelvi oktatásról. A római jog definíciói
nak pontos rögzítéséhez nélkülözhetetlen a latin
nyelv alapjainak, további tanulmányozásához pe
dig a nyelv beható és alapos ismerete. F.rre is áll.
hogy gratius ex ipso fonté bihentur aquae - szíve
sebben isszuk a vizet magából a forrásból (Ovidi
us). Magyarországon, amellett, hogy jogi, s általá
ban tudományos szókincsünk jelentékeny része
görög-latin eredetű, a latint méltán tekinthetjük
második anyanyelvűnknek is, hiszen ennek sáncai
mögé vonulva védte magát a magyarság egészen a

magyar nyelv 1844. évi hivatalos nyelvvé emelé
séig a germanizáló törekvések ellenében. Nemzeti
kultúránkat jelentős mértékben a latinitásnak kö
szönhetjük. amely nem csupán önnön értékeit adta
át. hanem a görögség közvetítőjévé is vált azáltal,
hogy Graecict capta ferum victorem cepit el urtex
intiilif agresti L trio - a legyőzött Görögország le
győzte vad meghódítóját, s bevitte a műveltségei a
paraszti Latiumba (Horatius).
A szegedi Római Jogi Tanszék története bővel
kedik kiválóságokban. Karunkon (a kolozsvári He
renc Józset Tudományegyetem Szegedre költözé
sét követően) a romanisták sorát Kiss Albert nyi
tolta meg. aki a tanszékét 1922-től haláláig (1937)
vezette. írásai közül kiemelendő: A birtokvédelem
keletkezése a római jogban (1902) és A római jog
receptioja a germán jogban (1935). Őt Személyi
Kálmán követte a tanszék élén (1938-1946), aki a
karral a második bécsi döntés nyomán visszatért
Kolozsvárra, és a háború után jött újra Szegedre.
Főbb munkái Az inlcrpolatios kutató módszer
(1929), Keresztény eszmék hatása a római |og lej
lódésérc (1939), A vétkességi fokozatok értékelése
a római jogban (1943). Tudományos munkássága
megfelelt a kor európai színvonalának Tansegéd
letei: Római jog I II (1932) és a Szemelvények és
gyakorlati feladatok a római jogból (1941) ma is
használhatók. Máig leghíresebb szegedi romanistánk Pólay Flemér. Hét kiérlelt monográfiája és
mintegy 140 szakmai publikációja jelent meg szá
mos nyelven bel- és külföldön. Mint tudósi pandcktisztikán iskolázott, történelmi szemléletű, ma
gánjogi gondolkodásmód jellemezte A provinciái
római kori emlékek leitárásában korszakos jelen
tőségű A dáciaí viaszostáblák szerződései (1972)
című könyve, amelyben először dolgozta fel e kér
déskört a teljesség igényével. A szorosan vett ró
mai jogi irasai - üillcrenzierung der Gesellschaltsnormen irn antikén Rom (1964), A római jo
gászok gondolkodásmódja (1988), Imuria Types
in Román Luw (1986) - mellett munkásságának
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türtrtirtcack killalKvihoz. A pindckiis/lika ( t hu
tása a magyar inayánjoc tadiienánjáfl) 119761
llnprung fntwickltmg und Uniergang dér Pan-
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•I 1 и antik iónul fut kulülav» TiaViminyna étifc-klndeie « uiiív inhh mini 60 magyar еч idegen
nyelvit publikációban öltőit tettel N roeiu ma/jnjog tcleliÁWy i rendjének legjobb 1ш.п iuncnV
p . t u rá b a n tn alapvető monoerjfia>j A római
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ti kxatitxcciiiiiclimal a tá ra i magánjog ч/апкп
ámdvrercvel ét a római in; Miicie.il и európai
piptcndtnerrc.
Színien 1 Piilay tslo láM kendi ki Jakab Éva.
aki Sírén) mellen • grazi egyetemen i> evek óla
rendszeresén lan rútam nap kuizusukm Ki lieil i
sí tendere 1 szavatosság К a jiil:ill.i» kialakulás!
aik tv fcikvlCsenek vizsgáéin, OjaWwn реле tv
kilúan || vulkivik JV úkiTi gátig joggal is, mini
а/t szép iiujnkiijn ív n41t.Hn Sn'.ttungrl tm pteilii-ilicn und tiitikvhrn Restin ( I W l,
Jelentéként nlialáu letníireikai Iái meg el a
unw rien Raki ov vai U n> é» Ddüny Int éne fia
tul Uiunikl, Varsa Péter (tanár ségústi év Nótán
Tamás I d m H t M n )

yue pripn/ú ,*Jl ysViiiim fut к ipvxfw uirru о т 
цы П гн ы и т шея dzi(iusrimuni nMfi, irí ymvJ
pi-t/ev iuoi runJJumjoe ><l tyrezMwnfTi Au» imtym
uiiiyur Uiiimra.' Imptrti \tmi n iilr n rst n a i lu
111 M ptcnufw jvjrTíbw» «суме амише, íjunr jd
um lrw пи шЫ Нишпит мшпц tórium prí/innil,
iinya/Us ui ml uiim jntpui'm Rommui uniti /u nm
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e» Urukiwiwa »unatkoznak kogy jnvl» népek
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>/jk ínfűid. (Wítiin iguvágvk erejével gyivedcl
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NoIon Tarnál

mngym" ih eredménye, azonban eimondbMO,
hogy jelenleg mar egy olyan szervezeti egyse
get alkot (7 évi munka eredményeképpenI.
amely valtikm fontol, «V nélkülözhetetlen sztirpet («szik a felsőoktatást intézményei Imiiga
lótnák xt érdekképviseletében

„Bárki bejöhet - segítünk!”
Л HÓK munkáját jelenleg 13 képviselő latja
cl 11 jogász es 3 közgazdász kép» iselő foglal
helyet u testületben. A HÓK alapszabályzata
s/enni e U tagból háromnak van Bevésnél
tisztsége, mégpedig: az clnokix-L aklnőknek éi
a tokáinak.
Л testület veretese tu elnök keiében van Ó
az., aki egy személyben képviseli a testületet;
iniiil a HŐK elén álló személy, a trotilét áltál
hraoH hainrozaloiM és az ölesek jegy zőkónyveit aláírásával hitelesítenie kell Emellett a/ el
nüfc а/, ak: ar oktatókkal, a Kar vezetésevei. a/
egyetem többi kai alink HÖK-jevel és az
EHOK-kci rendszeres kapesnbuit cait Icán
A másik nevesnéll poszt a titkán tisztség,
amelyet IW -b to hozlak letrr A tilkit etedeti
babokon: a hallgatok szamara fogadóórák larta
sa cs különböző adminisztrációs feladatok el
végzésé (jegyzőkönyvei (tusolása. kiutalások
stb.i. Az évek során azonban «riiknegensé vúh
leladatatnak bővítése ígv jelenleg c személy
az akinek butiHdlunU keli a HOK-irodu teodclIclésszcnl rmlkiVkSíi
Az alelnöki tiwiscg a harmadik. é* egyben
utolsó nevesített funkció, amety IW6-bun jön
lélte. Feladata az elnök kiegészítése, s így cl
nielclilcp kél ember is vezeti a testületet töke
nalvc ezzel az egyküzpootű iránvltást

képviseli xi Miikomunyzatol. ó lolmaeiolja a
|.ívaiiaiok.il xt oktatók felé Az oktatok is na
gyon sokszor megköt esik a HÓK kéjtviselőkéi
előzetes egyeztetés céljából, ugyanis számíta
nak a totóiéi támogatását a. hisz a Sl szavazat
sokat jelenthet Az EIIÜK ben a jogászok ér
dckérvényesltósc sokszor nem meg felelő En
nek alapja, hogy nincsenek meg a megfelelő
kommunikációs csatornák a két szerv közüli
Hátrányt jelent továbbá az tv hogy a jog) kan
HŐK helyileg elkülönül az ÉHÜK székhelyé
től. cUerilélbcn a többi HŐK kel

K a p c so la to k :
„ jé b a rá ti v is z o n y "
Л kapcsolattartás szempontjából torom szán
tét kell elkülöníteni:
a képviselők egymás kóziltti viszonyát, a
képviselők é> a hallgatók kiizülti viszonyt, villa
anint a képviselők nktalÓJtknl való vtszonvnt
Л képviselők m in is közöm visnmyát alta
Uhin a jő szakmai kontaktus jellemzi Termé
szetes azonban, hogy mint immkii intézmény
tvn. ni tv vumutk eilctnciefc, de j képviselői
igyekeznek minden kérdésben egységes állivp u iilu kulakjlaiu, hiszen alapvetőén néni az a
cél. hogy egymás ellen védjék sasát ctiickeikcL
luncm hogy a liallgjlúk érdekeit szolgálták’
A HÓK alapvető feladata, bogv mrgfdckvn
és aedményocn képviselje a hallgatók érdeke
U, s ennek etilekében elv ileg mindenki bizalom
mai fordsilhat a képviselőkhöz. bármilyen kei
désK-Q Ipl. tzociáhv kétcltnck kiiHóldi óvzton
dtiak vth. t Л képviselők pedig - u köAuduthin
élő tévhittel ellentétben lehetőség szerint

É rd e k é rv é n y e síté s
Л képviselők a hallgatok érdekeit kei foro
moe iikIuk érvényesítem: u kursin betű) a Kan
Taníts ebül é> egyetemi színien a/ EIIOK-ben
A Kari Tanács a jogi kar vezelósegének fó
ruma - mind az okútok, mind u hallgatok szia*
(én A jeJeniig 27 Ulgll I f i uleltvn a IIOK kep
viselők legalább 1,'4-c és legfeljebb IЛ-n kap
szavazati jogot a Felsőoktatási törvény szerint
Itt. a jogi kant! sikerült elérni azt hogy a tor
vény nltal biztosítóit mavimaiis léts/ámKm le
gyének jelen a hallgatói képviselők, azaz kikn
ecn Л HÓK elnökié alanyt jogim tagja a Kan
Tanácsnak a lobbi logoi a HÓK testületé vá
lasztja meg egy szerű többséggel, titkos szava
zás Úljáll az elvi alakuló illésen Л Tanárshin
bárki felszólalhat, de illáidban a HÓKnőisük

Eladok • • utódok

nicjrpt óbálnak megoldást tálain* n hallgatók
problémáira. segíteni nekik. Az egyetemi oklj
' Akai о képviselők nagyon jó vivuevl tartanak
fenn, amelynek kiépítése uz előző vrzrtevnei н
kps/onhcto

Д választás
Л Fdsőoktatáinit szóló törvény 19%-ot пи»
•hasítása su n o l a hallgatói önkartiiánr/.il tiszt
stsdóit üt képviselőn j hallgatok v olasznak
meg általános, titkot ét egyenlő választójog
alapján Ennek során minden halijain választó
ét választható, Érvényes u Viilsrilát, tu ,i/i»o
legalább .1 hallgatók egynegyede részt vesz
A kep»iselői mandátum egy évre szól, iic
annyiszor lehet ;i/ adun személyi um viU tnani. ameddig tanulmányait ti/ inte/inényhcn
folytatja. A Viilas/lin kél fordulóból áll ebó
fia dúló a jelölés, második a tényleges N/at .i/át
A jelölteknek jelölésűket а/ ИКЖчщ kc:l el
fogadniuk, i'tak ekkor lehel rajuk t/uva/m A
viUmvUb int ón hoki hnrkirr szavezhü lehal
nem esők az évfolyamúból induló személyre

Egy „kényes tém a":
a pénzügyek
Mint minden SJtcrVfícl. a 1IOK it reihlclic
/ik egy meghat uto/olt anyagi kerettel, ataciy
W fnunh/ltuui a kuionbo/и lunsugaláiokjt ét
fiatti ■»képviselők |í Indái inat De Immun Lapja
ét milyen sállal c |M.‘n/fkm»gct ’
A hallgatói nomuena - amely jelenleg b5(íl
Pl/h 1/ft ПIgaló
• • ie i o k p ú i Ebből
iisszcghől 255 Fl/hóAui igaló kául elvonásra a
következők venni 20 Fi a WÖK-képVtselA ja
i id»lmx/j%irj. 105 Pi eteti urnába untoga

Az 0 árdek»>kn krpvisrtt e HÓK

tisra, 10 Fi x/ E ltö lt yzutnarn 120 Fi kulimba
íó tudományi». cs diák célú támogatásokra.
Jelenleg П képviseld alkuira a ItöK-ót.
azonban кIVliluk csupán t rendelkezik lin „nevetltcil pJVIüJ' A tisztség ncUiili vernéitek
alapjavadaJnu/á>t kapnak, amelynek összege
iclcnkg 1.68(1 Fl/lni. nnj a/ elnök. *J aicltuik
é . a titkár (ivetesti eltek) kukin kiegészítési kap
nak, amelyet a ruiiQleiaiiUok végzetén felni tcljcsiU'it többiét munkájuk magyaráz A képnsed I MII 1 .n a Kari Tank*
EHÖK
tá r ta ia m ié n ugyancsak meghaliirtiziilt pénzó*Mm illeti őket Tipikusan IIOK huta
mali feladat az eteti szociális támogatás hrre
mnnke hearaphan nalya/alix lehel benyújtani
amelyet a képviselők hulltuk cl Összege I
<100-3 000 Ft Támogatásban minden igu/ütáv
»al rendelkező hallgató félévente legfeljebb két
szer rét/cm lbo aziuiLun az is támogatásban
rewi Htlhel, aki az IŰIOk hatáskörébe tartozó
állandó szociális tamofnásbun egyébként mar
i eszesül. Lehetősége ven n i igyekszik a HÓK
támogatni a káliJnhiizó kulturális, sport kíVzélch és tuckniunyut programokat it
A külföldi iitziundlj-lchclóveeek tui/oil e sol'iui ki» hányád érkezik a HÖK-ie, így a jOvd

képviselőinek nagy feladata lesz. bőg.
megfelelően nuftndő knlugvi részleget hozzon
létre

Fontos az eljárás!
Ahhoz azonban. hogy a kétl támogatási u ló 
ban ki lehessen utalni több fórum clótli elfog
adásra van vukseg. Előszói mindenképpen a
HŐK az a v e n amelynek cl kell bíróima a he
érkezett |KÍIya/,ilukat На a lámugiilást meguavazzák, az elnöknek alá kell írnia A nkÍMidik
JiviluloKm ‘ az I HÓK kend ke/puon helyzet
he На в támogatást e , annak összeget jogosnak
UcSik meg. az FIIOK elnökének helyben kelt
hagynia a döntő*. A legutolsó színhely a <iaz
dhsjgi Hivatal, ahol u kifizetés valnjihan ióné
m i termésA'tesen i s i t számla el Icncbcn
Az Ö4E lftn d ij*k kiutalása, átutalása az
EltöK-ttaliskürhe tartozik. A ItöK csupor, az
ösztiiadijvavoko* határozza meg. A tényleges
kifizetés. • рей/ a hallgatók hunkszámlajaia
MtrtéOií alui.dasj a kO/tildalhan éló Icvhiltcl
elleniéiben egyik önkormányzat haciskiyébe
sem tartozik' A pénz ugyanis egy kiocitán
számldn található clkhUtnttve minden más
egyetemi pénzről mindaddig, пае az egyelem
gazdasági vezetője nem engedélyezi a kifize
tést. 6 */ egyedüli személy aki utasíthatja a
bankokat a számiakra tonéoó átutalásra

Farkor Yvette - Sebók Ildikó

igen? saemit tájékoztatás kapható Л könyvtár
anyagából a személyt igazol vjov alapján heimkviArti olvasok а/ 1415 utáni könyveket egy hó
nap időtartamra kíMcMinózhetik AinccmviN n j
kffcxtt könyv nem uLi.lucn л könyvtár állomá
nyában, lehetőség van más, h:l- es UllfbUi bihlnzciikhan tálalható könyvek Ullctde/évvrc
A könyvtár izárallógépeiröl elérhetőek az <#w-ijkh é* nemzetközi hálózatok A/ országos
hálózatún megtalálhatóak a budapesti, de btive
Ш presi. miskolci egyetemek kés/ v/Jmftógépw könyvtarai és információt adatbázisai A
nem/elk>-i/i kdő/atne bcka|XMilnJhu№)k he
mely w s/á g számítógépet hálózatába,
amennyiben 11/ nem jelszóval védett reodwer,
de Nyugat Futopa számon egyetemi hdkizatáhi»/ a szükséges jelszavuk a icmklkr/ésunkrc
állnak.
Könyvtárunkban megtalálható a CompLEX
CD-jogát anyaga, amely magában foglalja а
teljes hatályos rongyai juganyagot. a bírósági
lutarii/at>lkat és a törvények indoklását. A jog
tartun akar egy mejjadott szó. akar a jogszahály
axunnstto adatai alípjan Ichctóoég van keresés
tv Segnwgewl így témával fogLdfecroó ( Ы о
jogszabályt. iiem/etkivi szerződért. hannagi ha
lat ozaloi, alkíilm.myhinvsagi döntést mrgtuláltimunk, amely mind a kutatoknuk. тпк1 1 prak
tizáló jugás/vikn.ik gyors és hatékony segítség
A u n könyvtár li nóm jcicrmk kiiiimgyu|teroenyt tv magáénak tudhat.
А/ ehél a Jngtnrtencti S/rininuriimi Kievv
tarában található yogt«rtencti mivag. amelv s/a
Hűtőgépen ét l<m ml hákiuton м elérheti)
A második ,jta tálán n legnagyobb cidckli)
ilévre szamot tartó ..gyű петелу а/ Európai Di>
kunirtiijnos kő/puni, amely 1491 ótu működik
A kilopom az Eli briRs/cli központja által cngoJílye/vrtten és támogatotton az Eiáop». f nió
1'teke hivatalos kiadványait gyűjti és rwstr/> A központban első sorban angol nyelvi!
anyagok álltuk a/ érdeklődök rcndclkezéíétr.
A dokumentumok nem kölcsönözhetők, de
lény masnim készíthető róluk
A KíVpont az érdeklődik szúrnám tajcfcoztalásl л.1 a haz.11 és a külföldi FI yogi ly.ikiftd*
lomtól és jogszabályokról. A központ diai ke
zelt és lolyairuitisau figyelemmel kíséri pnNil*Viíis tematikus rendben tahilhuúk. A lémdwrok kúzúu szerepel az El' szenei, mii/menyet,
az európai integrál ió kot Jé vei. az agtnrga/iiaság. a fqglulkoőatfts politika, a Honálpuhtika.
a>ig. a gazdasagpiüitik*. a pénzügyi politika. a
külkereskedelem, a kulkapc.volatok a kó/ép- és

kelet cumpui országokkal, a kwlpcémka év regi
onális politika. az energiaiig}, a kmuvczclséde
tan. a tudományuv és teehnikai kutatások, vala
mim az okuciá év kuliún A témakörökkel fog.
lalkiv/O inxluinvai hivatalos kiadványokban.
"Mímgi.ttiuklm folytkratokhan, wrozjíokban
OJlívziibu kiadványukban, kbltiigrálüáhnn és
Cf*-ROM-ca találhatják meg
Kleméiért érdemelnek az olyan Itatna, htsuulnv E l dokumentumok, romi az OfÍKid Jour
nul of üte Ешереап (óiismuaity. az l l f hivouIm lapja. _L" sorozatü jóváhagyott jogszabá
ly1-* gyűjteménye,
soroxatü uifonnációk.
javaslati A és bírósági hiilnro/aiok hasi és éves
mdeie A kónyvtai kezeli a CES é* a COM Du
k11ments, valamint a Kepset of Cavev Krfur the
lourt of histaa: snd the Court ol Fim Iiisuckv
ct mii kiadványokat.
A bibhograftúk knzul ki kell cirrlni a Scrn
cc Cecíliáié Auioinativé de ГКхитспшюа he
temé megyeied kiadványul, amely ívnia s/erm
и vwpnii.iiiiéimi utal az unó* tevékeny vegevel
kapsvolaiov halaiozatnkra. kiadványokm es fo
lyóiratukra.
A Dokumciiláeiós KiWjXmiKm hnzzi/éthe
tóek a legfuntCKohh tamkCTkROM-iA is Ezek
kiizűl kicroelésl énleim-l a Juuts feles amely
angol nyelven, három havonkénti aktuulizálássd tartalmazza az El * hivatalos juji adatházisic
ev az Oftieial Jonnial. arnely a megjelenő ten
dereket t.irt iliiuzzj Vagy etdeklódévrr tana
nuk méc vansii az aftg>il nyelvű lustu fcircpeic fummentancs. valamint az Elll fnuntry Fiv
rccusls Az idegen nyelvel nem bcvzélók szá
mára polip nygy segítséget jelent a vzmvn CD
ROM-00 találhali 1, hal nyelvű Fairopa »«itai
A Dokumcntaeiúv Kózjxiui lehetőséget bt/
toíll az Internethez való hozzáférésre tv.
A Ktt/ptxilUl Каре vi>la!uvjn egyébként a
könyvül lelcffliszim án. vagy a írancztaö solccn szegcd.hu e-moál eúnen lehet érdekJódnt
Bízom abban, hogy künyviánink iránt sike
rült felkelteni crdekkVlévéi. folyanutuson szélcM.d<5 vzolgalialiivaici pehg scglUegére lesznek
A köns vtar elme;
6721 Szeged, fisza Lajos kit 54.
Telelőn i62i 454-193
Нал i62l454-1K4
Dr. Bródy Joisoj

• A jog oktatásának és alkalmazásának szolgálatában

Elektronikus
távadat-forgalmazás
M ai világunkban, ahol egyre növekvő informot tóhalma x g y ó n , v a gy nem e gytter
o io n n a li fö ld o lg o z á s á r a va n szü k sé g,
egyre sürgatóbb problém aként merül fel
a különböi 6 intézmények közötti к őrsre
rii, n ogytobatvégú és biztonságos a d a t
közlés lebonyolítása.

Kézenfekvő megoldásként a tavadat krt/kS
ptoblrinnjára, szinte mindenki «г Internetre
gondol. ugyanakkor ma mar tudjuk wl, hogy
ű/ internet széleskörű elterjedtsége és rohamos
továbbiéi jctVSc ellenére sajátságos kurtáinkkal
rendelkezik E./ck korul túlzó legfontosabb az,
hogy • négy adalbt/tonsagnr és kdfxxilati biz
Irmsigvil megkövetelő zárt hivatali Ijcadállot
galmazftvi rendszerek igényeit nem tudja kscJégtteni
Ugyanakkor uz Idlciuct teljes világot als/<v
»ó halivalt éneke nem iiélklihi/hclö egyesien
zárt rendszer „kapujukért" sem
Sokrétű elérhetőségei (telefon modem lnterna. X IS, Mh i úgynevezeti plallornifu ggrtlen működést ht/irvsitsj a ComHax Kit. által
üzemelteted távollal forgalmazást rendszer a
felhasználók lehető legszélesebb kőiének tud
megfelelni
ff felhasználók kii/iil a jogiilkaltm/úk és a
К oktatásának szereplői kn/uJ hu két lénye
t « csoport mutálható he:
I A Földhivataluk Vezetőt Intnrmüciöi
rendszere
1. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog és Államtudományi Kárának Számítóge
pei Távoktatási Tagozata iSZAhfTAVl

A hivataluk vezetői információs rendszere
cg) többlépcsős hierarchikus rendszer, mely
115 körzeti lokálisául. 1*>megyei földhivatal.
« Földmű» clesügyi Minnxictuim. a H)MI, va
lanunr több loldhivalalokrsak v/idgillaló cég
nek teszi lehelóvr az egymás kürti ailarforgakim lehetőségét а вар bármely pillanatjturi E
zált fends/ет már hamm eve működik és ki
szolgálja az cspucienctalusan növekvő földit!
vuülí udatíorgnlmi igényeket.
A íöldhis italok számítógép;! ingj! Imii-nyil
vántartásának fonti» fejlődést alkouisa az in
gat lan -nyilvántartás külső felhasználók, clst)
sutbuu önkormány rátok. Kin kuk. közjegy/ők,
ügyvédek ültül töitnú un knc elérhetőségének
biztosítása. A szolnoki körzeti íóklhivalaJ Jc»
seifcti jelleggel" clmdilütu ezt a szolgáltatást
Ez azt jeksts, hagy például egy ügy véd a sajái
ügyvédi mxiijtibuii. sajai számítógepén telefon
év modem segítségével tiav/naija a földhivatali
adatba/isi, a szamara fontus ingatlanokról a
földhivatal álul kiállított tulajdoni lappal meg
egyezőt tud szemle hu vagy kinyomtatni
A Pázmány Petet Katolikus Egyetem Jog
és Államtudományi Kai Szarni tógépe» Távok
tatási Tagozatának ndaiforgaJlttát ugyanez, a
ttn á s m tu /rostija Az egyetem, annak tanszé
kéi. illetve a távoli liallgati»ag közölt online
kJatlupesulatnt lesz lehetővé Ezzel a hallg*tiwag tunatiy agukat, útmutatókat tud rendkívül
hatékonyan jz otvzág legeldugottabb helysé
géből is eleim, évközi iHgo/atait vi.sszukulde»i. vizsgára tud hejelcetkezui, egymással és ta
náraival levelezhet.
Szívesen allénk rendelkezésre! Tel..
62/4X6-404
T a lló sy Be njám in

125 éves jubileum
Szegeden
A KoloisvoroH 1872-ben olapitotf m o
вуог királyi Ferenc Joisef Tudomonyegyctem fennállásának 125 éve* évfor
dulóját ünnepeljük ebben ax évben.
Gyakran c*ak őrről szoktunk mcgemWikem<, hogy 1921-ben Szegeden nyitotta
meg kapuit az Egyelem. Közben megfe
ledkezünk arról о lényről. Hogy a ize
gedi Jonel Attila Tudományegyetem jo
gelődje a kolozsvári egyetem volt. Min
denképpen ügy érezzük, a Dialógus ha-

tahjnin fnntn< megemlékentünk erril
nevezetei évfordulóról

Erdélyben itür (Bfahaör gondnkuk egycu-m
vagy IcjrxuHi cjp пя megkó/dító főiskola fel
álblávánt 1872-Hm kó/cl Hánxjis/áz ev/tendöv
kívánság teljesülhetett, amikre « 1872: X IX
lőrvényei kk éneimében w kcrfillieieli u koIn/xván magyar királyi tudnnuayegyetem Id 

áiIrtására

Röviden tckiniNUk и a megvalósulás fcfc- ve
téld út ínatuMihb állomásait. Borii Eótvóv Jó
íürf vallás cs közoktatást immuK-i 1Ш feb
nur S ón rendelettel fuU/xilineiu а ioJorivirt
jngakudéuuál és а/ orvot-scbcx/eii ialézeU-t,
terjesszék clrt véleményükét. hogy an aiakulh.il
nának újból károkká a tervezett kolozsvári
egyetem szervereiébee Etttvós Jö/sd 1X70
apuin 7-én nyiíjtnlta Itc az egyetem megalapl
tusi
Hm lut> п о iaiailal.il .. ki-|-• ■ i| a.
elé. A javallatot a kepviselófuz а/ и targyhan
nrvc/clt bizottságnak adta ii, amely t/viotun
érdemben sokáig nem döntött uz íieylun f ia
vn* miniszter kö/hrjöu halálai mindenki о н
pásnak vélte az egyelem ügyére nézve. Szeren
óén; az új niieiv/tei Paula bvadai n szívü
gyének tekintette az egyetem életre hívását és
mivel aiuuk megszervezését lóbb vármegye n
sürgette, Ferenc Józscl királj nem késlekedett
tovább A teavenv I n uiuizgos jovj|iagvi>ú
nak temen sebes 1871 majav 29 én eirentWtr,

hogy a nnmvztei legyen meg imnden iriikvego
inié/.kedeu az egyelem életbeléptetésére, inv
az 1872/73. tanév mcgnyitáv.ia. gondoskodjék
a tanszékekre való egyetemi tartan pályázatok
meghirdetésénél Ezzel valójában befejezett
lénynek tekintenék a kolozsvári egyetem meg
alapítását Trafóit Agostoe 1872 v/cprensbct
17-ét* nyújtotta he törvénylauslatát az ország
gyűlésbe/, amelyet mamikéi ház október 2 in
elfogadtál. a király pedig okimba 12-cn sjgaMrvftette is.

Az ilyen májon keletkezett 1872: XIX törvcnyvikk érteimében Kotoz.svaintl. az állam a
tanvzabedsag elvének alappin magyar királyi ШJnniányegycleoK't alapítod, fc/zel egy idóbcn
integrálta a kolozsvári jngiikadémil év az «
vűs- whée/cti tanintc/eict az egyetem vrervezeWbc A túrién) szén ni a/ egyetem négy fedő
талукшта oszlott jele sói jog é* állatmtidonuinyi; (írvmzudcmtanvi; bölcsészei-. nyelv és tor
iCiKUudmmányt valamim maiemntikaj és sémié
vzeitoJnmányi karra A kint negyven egyetemi
tanait pídyázaira lóhb, mim I20|xilyizi> jelent
kezelt Feren. József 1872 szeptember 29-j dá
tutimul harmincöt rvndcs lv ól iLiidkiviili tanait
nevezett ki a négy tuduinánylumi. A Jogi kamu
tíz rendes é> kettő rendkívül! tanár kezdte meg
okutói tevékenységét A rctklev é* rendkívüli
tanán* rendes évi fizetési húztak, amely azon
ban jelenítsen alacsonyabb volt, mint a pest
egyetemi tanáraké Márki Sarvlor többek közöli
ezért [»allupisniu meg sajnálatul, hogy a kilót
rótt eliiaditk és kutatók UgníJcN/ünak. tekintik
a kolozsvan egyetemet a jumí egyesemre való
bejutásukig, míg a kolozsvári egyetem be kell
érje a kezdőikéi.
A kinevezett negyven tanait gi Miko Imre
királyi biztos 1X72- október l‘>-co «kelte lel,
ekkor került sor az egyetemi hilóságnk megala
kulására is Az egyetem cUd rektora Berde
Áron a jogi kar tanára lett, aki a/ egyetemi
megnyitó küzgyálcseii mondta el örökérvényű
figyelmeztetését, hogy az .egyetemet nem né

пи Ülni luocm tanórainak szelleme alapija
meg" Ar elvi szemésztet 258 beiratkozott fír
lihallgjtovul november i l c n vette kezdetét
A jog- e\ állimiudcinunyj kot o/enkét tonszekén indult Inig azoktatás.
O H n Kelemen az egyetemes tv tusai jog
lötté-nct; Farkas Lajos a ruitvu jog; Г sikv Vilctot
Я rgybizjú};. Jenci Vilim • jogbökselet. (Író
ivá <-mui.lv j Mnietójog. Пйаг Sándor a polgá
rt Ü nénykcíév jog, Kiskirtvári Sulidra a nia
ginjeit. Kurblis Irnnc a kúzjug év közigazgatási
jog Haliéi Kaiul) oz amusriiii magánjog; fanic
\n*i u ncnuelgazdavágmi és pénzügytan: Civs
éha Győző a/ alkotmányjog, Válvi Cr.ilvrf i suМ Й i in.u ..kent kezdhettek meg az egyet ü rgyak jumfcirJsát
1881 lanuai J e n Fervne lózvef kirhlv meg
engedte. hogy a kólivován egyetem óról iddktr
i Magyar Kualvi Ferenc Jrwsef Tudcm.inv,
gyrlem nevet viselje Ar ilaolló oklevelet áron
b*n evak ar egyetem Iciuúllasuiiak é t mifkodcv n c i huv/HdéiIiiihk évfordulója a tkálltaiból л!
tu ki, 18517, november l-én Ugyanezen ív
öv/си a / egyetemi iljtisir megindítom a Km
bvsvárt Egyetemi I .apókul Ebien ar évhe* jelemkcreu és nyert felviteli и e b é ndt taligáén,
Weicr Margit a tetmc.srcuuikimany i kurta
V egyetem új központi épülete 1892 IH9>
között leljcvcn clkev/uli év a intrretek nagy né
vre kúlitnóscn a kim lak tS a költ)vtár a tialo•nány követelményeinek megfeleld epulelckfeo
nyerlek elhelyezési A r illám egy negyedsri
/ad nuiUv/lávait pirulta orral, begy laiiszéke
kel alapított la tanvrékek \ruma */ аЦЧ1а- ín é 
tól 1918-ig 40-iül 51 te, a tanító IcvtUleté Ki tói
155-re, j halijaink t r á n u 258 túl 2570-rv
emelkedett), tiki bet íurdiiull laboiatixiuiiink
felszerelésére. Ai egyebeim aktok a lanátvik trodalmí munkásságból uibb ezer könyvet év itt
nulittany: súrollak fel, ar ifjak pedig erem éi
több evetben nyellek irodalmi év tudományos
munkájukkal pulvadij.it.
Ar e M vilajh.ilxuii kmaévekut ar. általános
mii/gOutjMik klivelke/tébeti jelentősen évik
ként a tanáruk ét hallgatók vzanvi. mindemellett
or egyetem tudománynv munkája nem akadt
meg 1918. december 24 Vita a ruaiánnfc meg
vrillva tartottak Koloöváll 1919 m iiut 8-án
Hszoliloda a ionian kuntsinv n ilallúoi a m ini»
év temlkivuli tatunkul. Inig» tegyék le a Mtégctktil Akt letö ri ar evküi. ar továbbra it ar.
egyetem lamuj matadlial, Mytoihuijj előadása
8. de tninde/l román inipcritini alatt Ez volt a
román parancs A U n ité i a parancsot türvctiylelen kívánságnak tanullak о heke mcgkóléve
rWtt. így megtagadták a* etkUt. 1919. május
12-én román katonavag eette kórul к egyete

mei A kiküldeti K/ietvjg ar egyetemet ét alt
nak feUzercUNol a tornán állam tulajdonának
nyilvánította. a tanárokai adósuktól mcgfuvtolU, a hollgateVkal etus/akcs-un eltávolította. így a
lelhesrakftiHt szemesztert a hallgatni nem tud
ták bclcjcrm. 1919 november l-án kenitek
meg a román пуcivil eidadJnaknt. 1920 februát
l én Fudmánd rumon király May imncpclvcv
véggcl megny ilixta fctdely romnii egyetemét.

Az e.vktt megtogud iM n u l l kiutavilnlt lanornt egv lésre Budapestre menekült. A i‘n
rsuuybiíl vrimen ki űrön tr/veliel egycleni lanrtroival (ivsrclugva elhatarortik. hogy a joglolylnnuoóg írnilloitasa érdekében Buddgwtea
megke/dik xr egyetemi cldnibokM. 1920 Wi
ruárjatol barom M auculcil tanultok R uJap .
len klokúrhcn megindultak a lútgyállítok a kolorsvan egyetem S/egedre keni lese tárgyában
1921 írujuv 29-éa a ncinrclgytílés elfogadta а
kidnrsvari í t jHutviieyi trugyw ktrályi tudunu
ny egv etem ideiglenes álhelycréwroí vróféi lúrvínyjavadoloi. amely mml or I92I.XXV. le
kerüli k ihirdetésre bitnek éneim ében az
)872 XlX.tc.-kd Kolo/.sváfott telilliuilt ma
gyar királyi Icrene Jsi/vet Ticlománycgyelem
>dnglc4U»«n Sacstxkn, or. 1912.XXXVI u. ks l
feláll,И1 pozsonyi magyar királyi Errvíbel ki
lalvné Tudnmányegyetcm pedig ideiglenesen
Ресч-И nyeri dbdvcrévi
S/ereden or egyetemet Horthy Miklós k « iiiáiiy/dclrvuk 1921 lAtóher 9-én nyitotta meg.
Ar uktatos oklébcr 12-cn lezitódntt el ar cgycirtnn básegesen követi volt kulor-svin és úrin
u n le lm i taMrokkol
1922 június 2 9 c a tartották a Szegeden való
miiknek-snel elíó, or egyelem alapnivMiok 51)
cvfixikilója tisztclclcte ur Ünnepi dlsrkórgyrilésl Többek körül! megemlékeztek a lelkes,
ttehér munkai vegrö liipllö unaniknil it, akik
Korul bitón még éllek akkor: fnoéha Oydzti.
Csikv Vikiur, Kolozsvári Sámliit, O vin Kele
men, Plósr Sfsndut. Valyi Gábor Egészségi ál
lu|4ituk áronban nem tctle lehetővé, hsigv а
dlvtlnnepségen. mini ditrvcndégck megjelen
festenek Ar ország líibbi cgycleine és, я ktllfitUi rotvetrgyelemek nuod eíkilldték üdssirlr
lüket és jókívánságukul ar. ötvenéves évforduló
alkalmából
A k o lo z iv iti egyelem története ur
IW ftXXVlll lg,-kel lol oslddiiU és ugyanek
kor vált srél leijeién a szegedi cgyetemUR.
Ezen tüvjd utrlénel) visuáem lekiuéstd kíván
tunk adó/tü a kulo/svin egyetemei volojiéun
tuegalakiu) jeles tmJeok emlékének
Or. F»j*t Tekla

• Fedor Attila nem ment Putnokra

A buntetökollégium elnöke
pártolja a halálbüntetést
Fodor Attila 1934-bon született Makón.
A makói gimnázium után jelentkezett a
JAH Állam- és Jogtudományi Karára.
1957-ben kapott diplomát. Még abban
az évben bírósági fogalmazó lett. 1965ben nevezték ki búénak a járásbíróság
hoz. 1966-tol a járásbíróság elnökhe
lyettese, 1975-tól elnöke. 1971-ban a
Csongród M egyei Bíróság büntető el
nökhelyettese, 1984-tól a bíróság ebtö
ke. 1992-tól a moi napig a büntető kol
légium vezetője. Július 1-jótól a Szegedi
ítélőtábla elnöke.
Dr. Fedor Attila

Mién thrniiél •! >>»vi ptityit vuVlrtT.’
- Nem dtáiidviii a jogi pálya mellett A niúwakl egyesem eplte4/mrtr.'iki kaiéra jelenthez
lein. de ciulatinaink, m o t ocm tmilAili n<l raj
zolni Éppen cpItiHnlHnímn voltunk a / akkor
epiiki Dunául vannbun Amikor apuiuúí ka|<arn
így tévlitilot. hogy ni'iti vetlek (cl Budapestre,
ezért beíratott engem z wrgedi jogi k a i n kei
Idillien cl vnlzant k e c m l w tudniillik akkori
ban z jogi pályának l\u /alm asan n x u / volt u
mcrticlcM., m en a kom m unára trn d s/ei ketvegbe vonz* u
iS ügyvCili pálya nrtikií
gcivegei De nem vnh mit lenni, elmentéin a
s/idxtls lelvéieli vi/sgira ami akkor meg w
ránt vem volt olyan s/igutu. nual n u • és mivel
kitűnően cretivégiziem, azonnal fel ív vertek
111 mai hcnl voltain. Ivesülelesen végigcsinál
lant

- Hogyan Ittl Ыт '
- Azokban a / időkben az alulié éveseknek

megliaUro/iak, hova i/anjak é te l bogéin a
puliink.! latiam-a i/.vaak Mondanom >cm kell.

nem Iclkciedicm Bementem eiiickliVim я helyi
ügy vetii kamara elnökéhez van e hely. Ilién
akkoriban még korlátozták a megyében műkő
dü ügyvedek iramai Sj|iul*tlul közölte velem,
hogy nmei hely. Ez biztosan nem vnll igaz,
men a végzősök kézül többen is ..beleitek' a
kcivibe. De a/ utcáról пшегпчу; nelkiil «/ón
nal elutasítónak Jobb lóján betévedtem a hím
sagni, ős hogy, hogy пен», (elvetlek liigalnia/o
пак. Vúgy tv sem yo/hnllgaio, ven bíró rvcni
akartain lenni De ahogyan a jogi egyetemet
itKgs/ueliem. ugyanúgy megszerettem végül a
hóéi hnaT-avI n.
M i a i. i/nee. ennek j hlm Ulim A?
X i egyik szépsége tíz . hogy az Ügyvéddel
ellentétben a bíró liiggellen Nem elkötelezett
*/ ügyfele felé A másik. hegy dúniesrc jogo
sult. ős persze, kötelezeti ív Szép. hogy cmK-rck sorsa leiül diiulük. és ebtxn a dfinléébrsi lel
leven független vagyok
- Ml iif/i tx legmrgrúr/ibb rf/iirnv/ и jvi/tw/vi
wertn'

- Egyucer elös/or С» utoljára elmernem
ejí) kiveg/émr. Az ilklót UlbösrtHűs gyitkovsiítéltek cl, i \ á i egyetértettem к Ikilihtv úc
lettel Mer ív rvitcr*to. megrázó volt ал láuu.
hívjjy kihozzák ал иг emberi és fclakas/ijak
Hiába próbnlUm (yd/kitdni Пдцалш, hnp
mcgénJcmchc a halálL
-Hogyan u leit& k a (uiláiMnietev ivsy.-ikil
liüíuirOt?
Fgyescriek < liulalhuniclcv vi>v/aallilavii
val. ín naiímuil.**, jogilag. év nem emberileg,
vnpy étkük vilcp i<i/ellKTii meg a kérdést Ai
cHcn/fa arra hívni;cvmi, hogy a halálhantc
lesnek tsituv vivsuiarui ereje Ha с/ iga/ lenne,
én Km Liirj.ijMtn.im u kuvg/éM, mm 1 / Uékl
néni lehel psiMhm tnmtctév vagy Ьом/u De
nem iga/ Mcggyőriidéscfll, hogy а hnlalbumc
lésnek vnv.ii.nlM halma van
- A: ethnzfik Míft alapozzak a urffavmAmi
ir t'
Olyan kulriilJi lelmérévrkie. aineiyek ,1/1
imil.it uk, hogy a halalhinilelcv cltfirlésev4’l nem
niVI 1 tulyVM biin*Mjypk 1iramú. De 1Л k a (0lyumalok nuadig tiihéi téftyeattdl függnek. <S
lehel, hogy hu nem lóriik cl u haluUitinieicM.
csökkenlek volna J bűntények Гегтсмс1екп
nem a liirtckn felinduUvbói elkövetett emberiglesekkel ka|vsolathiit mondom itundc/l. huraii
uí ebire ehervc/eli gyilkosságokra. f s hu utak
egy embert tv elianlorft ni emberöléstől u kiveg/cv vegjeget és vm /a íordflhaUllie volta
mdr van alapja e büntetés viis/n.iJIllimnak
TeniaS/jOewce koriátoniXu a halálbüntetés ki
vahimit a/ emberölés bizonyos imnőwtrit ese
tein;: n ktilótttív kegyetlenséggel. cli5u> megfon
lidl Moek.lekk.il. vagy kiskorúak ellen tfikiivelelt
cxackrc. a hcrgyilknsságu év a visv/arsd gyil
fan éin
Olyan elleMérvek /1 x-obit lerülheJaet,
Angv 11 hrúxág nem inrJA e ír/frn. 11 koU I vi
TOuií iW). iilÍMji/iiarixn'i.yi
Nem hívem, hogy a luUlMnitcUS ulifaznkahan mondjuk tttven év oioíi volt olyan evei
hogy valakit kivégeztet én utólag ksdeiüli а/ aitallansnga Termevrlcvn aj itélke/ev során
tendktvul alapítván év kitnlfackitetfen kel! élj»
W. de OK nemesik .1 baljIWinlcié* kis/abúuikut
ЧЛ/ Ha valaki levédésbe kdl 1(1 ével ev kidcrnl hogy nnailan, nem tudjuk nvvaadm neki
X/ ehesAHl álét Feli elánul meg kívánom je

gycn\, hogy evak ahhan a/ eveiÍKti eriek egyel
j liaJathunictés kiw.ibuvav.il, ha rmod и elvi-,
mimi a mavodlokü búviság egycléri a/./al
Trtjiink visiiü a púi vajához Ai előírni
nirí hallatán mrgtaeteíHaium: lehel, hogy a
hintetőjog vem lude/Mn vii/.iv.7riv, hanem tele!
len vall'
Ogy von Állukul a bíróságra kerültem ír
noknak a bnnu irt cselekbe/ osztatlak he így
ke/cnleivO voll. hogy a szakvizsga után и сап
a leralcten maradtam Fanni |ut ts/.cmhr egy
másik kellemetlen élményéin |vSH-haa lebe
leli. ágy fél éve niliaiii a bíróságon A? egyik
vdiW-hh kollegám .жНеаГоггаОаЬи' ugvvr largyall nagy nyilvúMMig elölt, ahugyan nr
vokin voll
év 61 voltain ni Imc*.. fcgyv/cr
evak bvjrill a hivatal veged, és «agnti valánul a
btrmak A Iviki frlfuggevtcae и tárgyaiba, ек
kü/iilie velem, hogy ni elnök hívni A1 elnöktől
mcgluJiam hogy a hallgatólag egyik tagja lel
Xlmlcn nála. а/l moodla. hogy elkeníorravlalnur vagyIA hiúm engem Budipevicn. a Rádió
nál lovuLiu/rn Klmeinátom a/ elnöknek, hogy
с / nem iga/, és x/ercnevétc ú hm nekem,
viw/nmcbeocfln dolgomi Ilye* világ volt Щ
xkkonhin Fgyiíct. Minién fogalnu/iikéai lalilkoxlnm a hiróvdg folyovojan a» egyik voll
pnifevs/ímvnimal. Bilinkben voll.
Аси awma.r;tő о huniéiul»* hmmn ’
íg v ériem, az Wrvnrí nrm а парен а10п1ш~а1
faUlbiéil n hővyjihxJeremhen
- Keivégllvill van henne valami nvotnis/to,
hls/cn uop mini nap biiiKi/iíkkel taldlko/om
Oc ók vem mind velejükig tutidon garembcicK.
A tárgyall evetek nagy résre k<i/lekedéii hdoevelekirvny, vagy lupéi. А/ pertК пеш vrenv
hu valaki ittasan vc/cl vagy eítulajdonil vall
inti, de mégsem varollniin a niegts.vv.ilhjrylnn
hűn kalegóriajiéia. Gyakran tárgyalunk magán
Jak vertéit, bctviiicbenésl is Nem véletlen,
hogy xe elllciiel uibb mini a felt pén/huntrlési
kap, év legfeljebb a negyede kerül cl/árávra
Ssikukai a snegflheléM gvindnk ve/elock a Htliv
\ vclckiixnvlic/, írusnk inegKinják, amit tettek
és meglériltk a kart. Mindet áinvalja egy kivMl
a képet
Bar a pályámat ma eveiben a veletk* alaki
Wtla. elégeden vagy ok в niunkáuinnal és s/cir
lem в hinisigi.ii. aln.é négy évtizede dolgomin
Kecxcr Gabriella

Joghézag

• R ovatindító go n d o lato k

M i a hézag ?
A leggyakoribb m agyar jogintézmény:
a joghézag. Ezt a mondatot Göncz Ár
pádtól hallottam, még évekkel ezelőtt
egy - az első szegedi Universitas-évnyitót követő - kötetlen beszélgetésen, me
lyen alkalmam volt részt venni, mint az
akkori egyetemi tanács tagjának. Azáta
is gyakran eszembe jut a Köztársaság
elnökének sommás kijelentése és g y a k 
ran is hallom, olvasom, mástól. Nem 
csak helyessége felett merengek el, ha
nem afelett is, hogy a joghézag kifeje
zés olyan mértékben köznapivá vált,
hogy szabatos szakmai definíciót nem is
lenne könnyű adni rá.
Dr. Patyi András

A szakkifejezések köznapivá fordulása, illet
ve túlzott használatuk a köznapi nyelvben azt
eredményezi, hogy a hétköznapi kommunikáci
ók résztvevői úgy használják őket, hogy valós
tartalmukkal nemigen vannak tisztában, illetve
kölcsönösen más-más tartalmat, vagy igazából
semmilyen tartalmat nem tulajdonítanak neki.
A kifejezés így misztifikálódik és képessé válik
arra. hogy maga is közreműködjék az adott vi
szonyok mögötti lényeg eltüntetésében, miszti
fikálásában. A „joghézag" kifejezést sem tekin
tem kivételnek. Felvetődik tehát a kérdés, hogy
mikor joghézagot említünk egy probléma hátte
rében, mindig arra gondolunk-e. hogy a jogal
kotóik! elmaradva az életviszonyok fejlődésétől
és változásától, nem alkották meg a kérdéses
viszonyt szabályozó jogszabályi rendelkezése
ket vagy a megalkotott, de korszerűtlenné vált
normál nem korszerűsítették.
Vajon gyakran nem volna-e helyesebb jog

hézag helyett rosszhiszemű (nem a jogszabály
céljához igazodó) jogalkalmazásra, vagy a vo
natkozó szabályozás tudatos figyelmen kívül
hagyására, jogkerüló. jogtagadó magatartásra
gondolnunk. Vajon joghézagról van-e szó ak
kor, mikor az. Alkotmányban erre feljogosított
legfelsőbb igazságszolgáltatási szerv (azaz nem
az Alkotmánybíróság) hosszú időn át nem él a
bírói jogképzés eszközeivel.
Szóval gyakori intézmény a |oghézag cs igen
gyakoriak a rokonjelenségeik. Igaztalanok len
nénk azonban magyar jogrendszerünkkel, ha
egyedül ezt a „hézagot" rónánk fel neki,
Paradox módon a joghézagok gyakori emle
getése mind laikusok, mind jogászok részéről
kiegészül annak fclemlegelésével. hogy a ma
gyar társadalom életviszonyai túlszabályozot
tak. Ez ugye minimálisan annyit tesz. hogy a
hatályos jogszabályok olyan társadalmi vi-

szonylaiokal is szabályoznak, amelyeket nem
kellene (nem célszerűt, illetve egyes viszonyla

zá a népgazdasági tervek céljainak teljesítésé
hez. a nemzetgazdaság tervszerű, arányos tejlódéséhez. A külkereskedelem a világgazdaság
fejlődése, különösen a szocialista gazdasági in
tegráció által támasztott követelmények közve
títésével. piacok feltárásával segítse elő a gaz
daságos termelést, a termelés specializálódását,
kedvező szerkezeti változását, műszaki szín
vonalának emelését, járuljon hozzá a nemzeti
jövedelem növekedéséhez." ikiemelés tőlem).
Akár „figyelmetlenségnek" is tulajdoníthatnánk
mindezt, ha más törvényekben (pl. a belkeres
kedelmiben I nem találnánk hasonló rendelkezé
seket.

tokat túlzott részletességgel szabályoznak, nem
engedve terei az önszabályozó mechanizmu
soknak. A paradoxon azonban csak látszólagos.
Jogrendszerünkben egyszerre tapasztalható
mindkét jelenség, Nem minden írható le szá
mokkal. de bizonyára jelzésértékű az. hogy a
hatályban lévő központi jogszabályok száma
körülbelül ötezerre lehelő és ekkor nem szá
moltuk még a helyi önkormányzatok állal alko
tott rendeletekct.

Werbőczy:
,az igazság erény"!

Vagy vegyük éppen a már idézett jogalkotás
ról szóló törvényt. E törvény az Alkotmány 7.
(j-a értemében kétharmados törvény, jelentősé
gét fokozza, hogy egyes rendelkezései olyan
követelményeket határoznak meg, melyek az
Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az. Alkot
mány 2. § ába foglalt jogállamiságból egyene
sen következnek (pl., hogy a jogszabály a kihir
detéséi megelőző időre nem állapíthat meg kö
telezettséget. és nem nyilváníthat valamely ma
gatartást jogellenessé; Jat 12. § (2) bekezdés),
azaz ezek ún. nem alkotmányba foglalt alkot
mányos normák. A normatív alkotmány foga
lom felhasználásával alkotmányos normák alatt
értjük azokat a normákat, melyek a jogrendszer
legalitásának fenntartásához szükségesek; eze
ket nem mind találhatjuk meg az Alkotmány
ban magában (Vő.: Bragyova András: Az alkot
mánybíráskodás elmélete. Budapest 1994.,
KJK. MTA ÁJ1. 41 42 old). Szóval ez a ki
emelkedő jelentőségű törvény hatályban lévő
szövege 22. § (2) bekezdésében még mindig ar
ra utal. hogy a jogalkotási program összeállítá
sához ki kell kérni a fővárosi és a megyei taná
csők javaslatait. Vagy ugyanezen törvény 24. §
(2) bekezdés al pontja értelmében a törvényere
jű rendelet is az igazságügy miniszter előkészí
tési feladatkörébe tartozik, jóllehet: új törvény
erejű rendeletekct 1989. október 23. (az Alkot
mánymódosítás hatályba lépése) óta nem alkot
hat senki. Mindezek az. alkalmazhatóságukat
vesztett, de még mindig hatályos normarészek
hatályban maradása nem tulajdonítható annak.

A hatályban lévő jogszabályok száma azon
ban önmagában nem árul el mindent. A jogal
kotásról szóló 1987 évi XI. törvény (Jat t 13.
§ a alapján ..a jogszabály akkor veszti hatályát,
hu más jogszabály hatályon kívül helyezi vagy

ha a jogszabályban meghatározott határidő le
járt." (Természetesen a jogszabályban meghatá
rozott idő alatt a jogszabály hatályban létére
meghatározott időt kell érteni.) Az idézett ren
delkezés miatt rengeteg az olyan formailag még
hatályos jogszabály, mely már nem alkalmaz
ható, melyre jogviszonyokat már nem lehet épí
teni. de amelyek más (megfelelő szintű) jogsza
bály hatályon kívül helyező (derogációs) nor
májának hiánya miatt a hatályos jogszabályok
gyűjteményét vastagitják. Ezek között komiku
sak is vannak. Mindenesetre érdekes, hogy az
alkotmányos és politikai rendszer alapvető áta
lakításának nyolcadik - kilencedik évében még
hatályban van olyan törvény (a külkereskede
lemről szóló 1974. évi III törvény), melynek
preambulunta szerint „A Magyar Köztársaság
szántára kiemelkedő jelentősége van a szocia
lista országokkal, különösen a Kölcsönös Gaz
dasági Segítség Tanácsa tagországaival folyta
tott kereskedelemnek és a szocialista gazdasági
integrációnak" (kiemelés tőlem). A törvény 4.
§-a értelmében ..a külkereskedelem feladata,
hogy fejlessze az ország részvételét a nemzet
közi munkamegosztásban, ezáltal járuljon hoz
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hogy a Jat.-ol nem módosították 1989 óta, hi
szen erre többször sor került.
Nem lennék igazságos, ha csak a rendszerváltozis előtti jogszabályokat ostoroznám, jelen
terjedelem korlátái azonban e rövid példák fel
villantását engedték meg. Akkor sem lennék
igazságos, ha nem tenném rögtön hozzá, a jog
mindig politikai folyamatok eredménve. azaz
politikai produktum. A politika ésszerűsége és
rendszerrendező alapelvei nem (sót bináris kód
jai sem) azonosak a jogrendszeréivel. Nem en
nek a ténynek a figyelmen kívül hagyásáról
árulkodnak fenti soraim Inkább csak azt szerel
tem volna jelezni velük, hogy a mai jogrendsze
rünk túlsúlyos elemét alkotó jogréteg (jogsza
bályi szövegréteg) egyszerre hézagos és egy
szerre túlszabályozott, egyes helyeken elhanya
goltan idejétmúlt szövedéke ilyen minőségében
nein valószínű, hogy képes a jogrendszerre bí
zott magasabb rendű cs hosszabb távú értékek
megvalósítására. Pedig ebben öröksége lenne.
Werbőczy ezt így foglalta össze és hagyomá
nyozta ránk: „az igazság erény, tudniillik er
kölcsi. A jog ez erény végrehajtója. A jogtudo
mány ennek a jognak a tudása " |... J „Továbbá
az igazság mindenkinek megadja az. övét. a jog
meg elősegíti; a jogtudomány pedig tanítja, ho
gyan történjék ez" (HK. Élőbeszéd, 5. ez. I. és
3. SS)

A népszavazás joghézagai
A rovat címe és a bevezetőben felvetett gon
dolatok nyomán most legalább egy valódi jog
hézagról essen pár sző. A tavalyi év november
16-án országos népszavazás alkalmával dönt
hettük el, mi választópolgárok, hogy hazánk az
Észak-Atlanti Szerződés Szervezetéhez csatla
kozva biztosítsa-c védettségét avagy nem. А / a
sajtóban is ismertetett polémia, mely a népsza
vazás érvényessége felől támadt és amelynek
eredője a korszerűtlen és hézagos népszavazási
törvény volt. sokat sejtetett a népszavazás során
alkalmazandó joganyag minőségéről. Egy ilyen
kérdés pontatlan szabályozása egy alkotmányos
alapintézményt tehet működésképtelenné, sze
rencsére ebben az esetben az Országos Válasz

28

tási Bizottság szakmai hozzáértése és határo
zottsága segített a helyzeten
Az érvényességet egyáltalán amiatt lehetett
vitatni, hogy egymástól eltérően szabályozta a
szavazás érvényességét a népszavazás idejére
irányadó 1989. évi XVII törvény és az Alkot
mány akkor hatályos rendelkezései. A népsza
vazási törvény 28. § (I) bekezdése szerint az
országos népszavazás akkor érvényes és ered
ményes. ha az ország összes választópolgárá
nak több mint a fele érvényesen szavazott és az
érvényesen szavazóknak több mint a fele a
megfogalmazott kérdésre (kérdésekre) azonos
választ ( válaszokat) adón. Az Alkotmány 28/C
§ (6) bekezdése szerint „az ügydöntő országos
népszavazás eredményes, ha az érvényesen sza
vazó választópolgárok több mint fele. de leg
alább az összes választópolgár több mint egy
negyede a megfogalmazott kérdésre azonos vá
laszt adott.”
Nem vitás, hogy a két rendelkezés nem áll
összhangban egymással. Ugyanakkor az sem
vitás, hogy az Alkotmány szabályai, mint leg
magasabb szintű jogforrás, elsődlegességet él
veznek és így ezt a szabályi kell alkalmazni.
Felmerül azonban olyan értelmezés, mely sze
rint a népszavazási törvény nem ellentétesen,
hanem kiegészítőkig viszonyul az Alkotmány
hoz, tehát a kél szabályt együtt kell alkalmazni,
mely esetben a népszavazás érvényessége - te
kintettel arra. hogy a választópolgárok keve
sebb. mint fele vett részt az említett szavazáson
- megdől. A példa persze nem a joghézag ese
tére példa, hanem annak gyakorlati illusztráció
ja. melyet a politikai eseményeket követő vagy
közjog iránt érdeklődő Tisztelt olvasó bizonyá
ra jól ismer a népszavazásról szóló törvény (a
népszavazásról és a népi kezdeményezésről
szóló 1989. évi XVII. törvény, a továbbiakban;
Nsztv.) alkotmánnyal történő összhangba hoza
talának hiányával az Országgyűlés 1993. de
cember 31. óta mulasztásos alkotmánysértő
helyzetet tart fenn (Vö: 18/1993. (III. 19.) AB
határozat. ABH 1993, 161,. illetve 52/1997.
(X. 14.) AB hat., MK 1997. évi 89. száma.).
Az ígért konkrét joghézag-példa ezen alkot
mannyal összhangba nem hozott népszavazási

törvény gyakorlati alkalmazása köréből való,
bár maga a tényállás és a problémák in thesi is
felvethetők, nem kellett hozzájuk egy valódi
népszavazás.

vazás esetén) az állami szerveket köti. A Vjt.
30. § (1) bekezdése szerint „a szavazatszámláló
bizottság titkárát és kél tagját és szavazókörön
ként legalább egy póttagot a települési önkor
mányzati képviselő-testület választja meg: sze
mélyükre - a pártok javaslataira is figyelemmel
- a jegyző tesz indítványt. A szavazatszámláló
bizottság további egy-egy tagját a választókerü
letben jelöltet állító párt. illetőleg független je
lölt bízza meg, A pártok, illetőleg a független
jelöltek közös megbízást is adhatnak. Ha a
megbízol! tagok száma a jelölés lezárása után
kettőnél kevesebb, akkor a települési önkor
mányzat - illetőleg felhatalmazása alapján álta
la ki jelölt bizottság - a szavazatszámláló bizott
ságot a megválasztott póttaggal egészíti ki.”

Az Alkotmány 2. § ( 1) szerint „a Magyar
Köztársaság független, demokratikus jogál
lam”. melyben a (2) bekezdés értelmében „min
den hatalom a népé. amely a népszuverenitást
választott képviselői utján, valamint közvetle
nül gyakorolja.” A közvetlen hatalomgyakorlás
módja a 28/C. és 28Л). §§ bán szabályozott or
szágos népszavazás. Az alkotmányos rendelke
zések közvetlen végrehajtását szolgáló népsza
vazási törvénynek azokat a jogintézményeket
kclltene) szabályoznia, melyek szükségesek e
népszavazások megrendezéséhez. Nyilvánvaló,
hogy ezek körébe tartoznak a népszavazás lebo
nyolításában részt vevő szervekre vonatkozó
szabályok

E rendelkezés alkalmazása több problémát
vetett fel. Például, rögtön azt, hogy népszav azás
lebonyolítása során a szavazatszámláló bizott
ságba pártok bízhatnak-e meg tagot vagy nem,
ha igen, miért és mely partok. 1la nem. akkor az
idézett bekezdés utolsó fordulatában implicite
bennfoglall szabályt (azaz, hogy a bizottság öl
taggal működik), hogyan lehet alkalmazni, hi
szen a képviselő-testület csak három tagot vá
laszt.
Az első kérdést nézve nyelvtani értelmezés
sel arra a következtetésre juthatunk, hogy or
szágos népszavazás lebonyolítása során a sza
vazatszámláló bizottságokba a pártok tagokat
nem bízhatnak meg. A pártok általi delegálásról
a Nsztv. nem tartalmaz eltérő szabályt, így itt
csak a Vjt. szabályát kell vizsgálni. A Vjt.-nek
a megbízás jogáról szóló rendelkezése a nép
szavazás esetére „megfelelően" nem alkalmaz
ható, mert a delegálás jogát a Vjt. a jelöltállítás
hoz köti. népszavazás során viszont jelöltek
nincsenek. Ugyanígy nem kell (nem lehel) al
kalmazni a bizoltsag kiegészítéséről szóló sza
bályt sem. mert annak alkalmazása is olyan fel
tételhez kötött, amelynek bekövetkezte népsza
vazáskor kizárt. Ekkor alkalmazásra kerül a
Vjt. 31. § (1) bekezdése, mely szerint a bizott
ság három tagból áll.
Ugyanakkor a népszavazás kiírásáról rendel
kező országgyűlési határozat, a Nsztv. felhatal
mazása alapján a népszavazással kapcsolatos

Az Nsztv. 20. § (1) bekezdése szerint a „nép
szavazás lebonyolítására, eredményének meg
állapítására - az e törvényben előírt kiegészíté
sekkel és eltérésekkel az országgyűlési képvi
selők választásáról szóló törvény (a továbbiak
ban: választójogi törvény) rendelkezései az.
irányadók.” A (2) bekezdés értelmében „orszá
gos népszavazás elrendelése esetén az Ország
gyűlés az országgyűlési képviselők választásá
ról szóló törvényben meghatározottaktól eltérő
határidőket, határnapokat állapíthat meg.” (ki
emelés tőlem). Az országgyűlési képviselők vá
lasztásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény
(Vjt) népszavazáskor hatályos rendelkezései
több kérdés - közöltük ez is rendezésére nem
tartalmaztak egyértelműen alkalmazható sza
bályt.
A szavazatszámláló bizottságok összetétele,
mint szabályos működésük alapja, nem mellé
kes kérdés. A szavazatszámláló bizottságok
állapítják meg a szavazókörben a szavazás
eredményét. Ezen eredmények Összesítése foly
tán áll elő az országos eredmény, mely megmu
tatja. hogy a nép hogyan döntött, a közvetlen
hatalomgyakorlás során milyen tartalmú akara
tot alakított ki, mely döntés (ügydöntő népsza
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eljárás határidői, határnapjai megállapítása kö
rében kim ondta, hogy a választási szervek
(ezek közé tartozik a szavazatszámláló bizott
ság is) megbízott tagjait az országgyűlési kép
viselettel rendelkező pártok a szavazás napja
előtti 18. napig jelenthetik be (86/1997 (X. 8.)
ÜGY. hat. II. ponl 2.). tizek szerint tehát eme
pártok mégis delegálhatnak tagokat, korábbi ér
telmezésem érvénye megdőlni latszik. Az Országgytllés azonban álláspontom szerint az
Nsztv. felhatalmazását túllépve ezen határoza
tában nem csak egy létező jog gyakorlásának
határnapját állapította meg. hanem (legalábbis
tartalmát tekintve) új jogosultságot „alkotott''.
A fent ismertetett törvényi feltételek hiánya (je
löltállítás) ellenére bizonyos pártok szamára
„lehetővé tette" л szavazatszám láló bizottsá
gokba való delegálást. A nem publikus vita
azon folyt, hogy e rendelkezés alapján egyálta
lán lehetőség van-e a pártoknak delegálásra, il
letve. hogy a népszavazást lebonyolító választá
si munkacsoportok fogadhatják-e a delegálta
kat. Az Országgyűlés az országos népszavazás
szabályait törvényben és nem határozatban kö
teles szabályozni, az országgyűlési határozat
nem jogszabály, a jogalanyokat nem jogosítja
és nem kötelezi. A publikus vita. mely a kérdési
gyakorlati (politikai) megközelítéssel szemlélte,
azon folyt, hogy melyek az. országgyűlésben
képviselettel rendelkező pártok. Ezt utóbb az
Országgyűlés alkotmányügyi bizottságának ál
lásfoglalása (sic!) döntötte cl. Kérdés nem fér
hozzá, sem az országgyűlési határozat, sem az
országgyűlési bizottsági állásfoglalás nem jog
forrás. azt sem a jogalanyoknak, sem a válasz
tási szerveknek nem kelheti volna) követni. A
(nemzetközi) helyzetet azonban tovább ..fokoz
ta". hogy a Munkáspárt beadványa alapján az
Országos Választási Bizottság (OVB) úgy fog
lalt állást, hogy a pártok közül a delegálás joga
mindazokat megilleti, akik az 1994-cs ország
gyűlési választásokon az adott választókerület
ben jelöltet állítottak. így pl. az országgyűlési
képviselettel nem rendelkező, de több választó
kerületben 1994-ben jelöltet állító Munkáspárt
is küldhetett tagokat e szervekbe. Valószínű,
hogy m inden településen - annak ellenére,
hogy a népszavazás nem a választókerületi
rendszer alapjain zajlott, azaz a szavazókörökre

települési területi közigazgatási szint épült rá el tudták dönteni, hogy mely pártok delegálhat
nak. Valószínű. De halkan mégis bátorkodom
megjegyezni, hogy demokratikus jogállamban
az országos népszavazás eredményét egy adott
kőiben megállapító testületi szerv összetétele
nem állhat a valószínűség és a „ha akarom
vemhes, akarom nem vemhes" talaján Csak
azért halkan, mert a megindult NATO csatlako
zás feletti örömzajban úgysem hallaná senki,
hiaba kiabálnék. A már nem fokozhatónak tűnő
helyzetet színesítette, hogy az OVB állásfogla
lására már olyan időben került sor. mikor a sza
vazatszámláló bizottsági tagok felkészítése és
eskütétele lezajlott, illetve a delegálásra az O r
szággyűlés által szabott hatandó eltelt. Az Or
szágos Választási Iroda azonban úgy instruálta
a választási munkacsoportokat, hogy az e beje
lentésre szabott határidő nem jogvesztő, azaz a
delegálásokat a szavazást megelőző november
14 délutánjáig lehel fogadni Felvetődik egy
profán gondolat. Ha nem volt a megjelölt határ
idő jogvesztő, akkor akár a népszavazás napján
reggel, vagy másnapján is lehetett volna sza
bályszerűen delegálni ? Az igazi gond az. hogy
nem lehet megállapítani, csak kitalálni, hogy
mit jelent az, hogy nem jogvesztő. Kj állapítja
meg. hogy eltelt, ki dönt a mulasztás kérdésé
ben, milyen eljárásban és határidőkkel. Ismét
csak nem tréfadologról van szó. hanem arról,
hogy mikor és hogyan alakullak meg szabályo
san e választási szenek, akiknek döntésén múlt
összességében e kiemelt jelentőségű népszava
zás eredménye.
Az itt megszabott terjedelmi korlátok miatt a
példákat tovább nem tudom sorolni, csak emlí
tem. hogy ugyanilyen jellegű bizonytalanság
volt tapasztalható a népszavazás során működő
választási szervekről és ezzel összefüggésben a
szavazatszám láló bizottságok döntése elleni
jogorvoslatról. Örömmel töltene el az a tudat,
hogy felvetéseimen az Olvasó clgondolkodott
és azok kö/iil egyet-kettőt talán el is fogadott.
Dr. Patyi A n d rá s
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• A művészvilág ügyvédje és az operabarát ügyésznö

Álm ok, lekottázva?
Hogyan alakult ki érdeklődésetek а кокпит túli kultú
ra, főleg a zene iráni''
- Nyolc éves voltam, amikor a szüleim elvittek egy Menuhin koncertre, üz éves koromban pedig az első operaelóadásra. a Carmenre - meséli Tanúi Katalin Ekkor zajlót
lak éppen Vaszv Viktor első szegedi korszakának esemé
nyei KéscWv zongora főtanszakra és karvezetés szakra jár
tam, de a pályaválasztás pillanatában mégiscsak a családi
hagyományokat követtem, és a jogasz pálya! választottam
élethivatásul Ezt azóta sem bántam meg. de mindvégig
megmaradt bennem a zene szeretete, s máig a legjobb ki
kapcsolódási jelenti számomra,
Szávay Maria is koián kapcsolatba került a zenével:
- Édesapám nagyon szépen hegedült. Esténként sokszor
játszott énekelt hozzá a családnak. Hal évig én is tanultam
zongorázni. Amikor Budapestre költöztünk, elvittek a Hu
nyadi operaelőadásra és mivel még nem tököltem be a hete
dik évemet, csak nehezen tudtam bejutni a színházba. Való
színűleg ezért jelentett számomra olyan szép élményt az elő
adás. A szöveg és a zene együtt különlegesen hatott rám
Egyetemi éveim almi kezdtem el újra rendszeresen vinházba járni Szegeden, majd amikora fiam 10-11 éves lett, elha
tároztuk, hogy minden operát legalább kétszer-háromszor
megnézünk.
Ügy tudom ea a fogadalmat azóta is tartja a csokid
hiszen a: azóta ormiként dolgozó Veszély Csuha, éi a fo
gásszá cseperedett Telihay Zsuzsanna nélkül szinte egyetlen
operaelőadás vem zajlik le Szegeden
- Zsuzsit egészen kiesi korától kezdve mindig magunk
kal vittük az Operába, hangversenyekre. A szimfonikus ze
nél és az operairodalmat szinte betéve ismeri, nagyon szép
femezgyújtemenyc van. A legkedvesebb kikapcsolódási jelenü számára is e kél műfaj
- A hetvenes evek vegén sokak szamara megszánt az a
lehetőség és igény, hogy mtmkájuk mellett aktívan bekap
csolódjanak a kulturális életbe. Ti mégis megtartottátok ezt
a klasszikusnak tekinthető értelmiségi életűtől, Mit jeleni
számotokra ez a nutulennaptáhm1
- Az álmok megvalósulásának lehetőségét - állítja Szá
vay Мала. - Wagnert nagyon szerelem, és szilárd elhatáro
zásom. hogy egyszer eljussak Bayreutha.
Т а т а Katalin számára is életformává váll mára a muzsika:
- Ha tudom, hogy este Operába vagy hangversenyre me
gyek, egész nap jobban bírom a megpróbáltatásokat, tűroképesebh és vidámabb vagyok. Ez. az egész, felér egy jó pszi
chiáterrel.

Idöröl-idörc olyan jogászokat igyekszünk
bemutatni rovatunkban, akik hivatásuk mel
lett a kultúra valamely területén is maradan
dót alkottak. Olyan egyéniségeket keresünk
fel, akik amellett, hogy a jog valamely terüle
tén dolgoznak vogy dolgoztak, elkötelezték
magukat a kultúra szolgalatára: vagy élethivatas-szerúen, vagy mindennapi munkájuk
mellett.

A választható beszélgetőtársak skálája igen csak szélesSzikura JáníMcmkzőuíl kezdve. aki jogászként az ELTE-n
végzett, Kéri László ismert politológus évfolyamtársaként,
Dubler liszlóig, aki u Jogi Kar Dékáni Hivatalát vezette évti/.öleken keresztül, íntwlumiban pedig itz új I lungánáhui)
játszó öreg rockerek csapatát erősíti. Sokukról kiderülhet
cgy-cgy meglepően uj vonás, amiről keveset tudunk, ha
csak megszokoti mindennapjaikat figyeljük. Reményeink
szerint megismerkedhetnek magi olvasóink jogász éneke
sekkel, ügyvéd helytörténésszel, és olyanokkal, akik mű
gyűjtők, hangversenyszervezők. Egyvalami kapcsolja őket
össze: mindnyájan jogászok.
Sorozatunkat két hölgy bemutatásával kezdjük. Egyikük
ügyvéd, másikuk ügyész. Dr. Vtxelyné Dr. Szihay Mária
Máriái esetében csak a nagyon kózeli ismerősök, bennfen
tesek tudják, hogy lassan a szegedi művészvilág ügyvédje
lesz. Évek óta jószolgálat szerűen végzi ezt a tevékenységet
Nem is csoda, ha ez futótűzként terjed az érintettek körében:
az érzékenyebb, kiszolgáltatottabb művészeknek ez a jó 
szolgálati jogi tanácsadás valóságos jótéteményként szolgáll
az elmúlt években számtalan alkalommal
Dr l élihay Díszioné Dr Tarma Katalinnak, a szege
di Operabarátok elnökének tevékenysége - természeté
nél fogva - már sokkal inkább a nyilvánosság előtt zaj
lik. A Csongrád Megyei Főügyészség csoportvezető ta
nácsosa 1994 óta tölti be a Szegedi Operabarátok Egye
sületének elnöki tisztét Az 1990-ben országosan első
ként megalakult Operabarát körnek kezdetektől fogva
egyik vezetője.
Évente visszatérő ichctséglelkamló hangversenyeik és
díjkiosztóik mellett kétévente hirdetnek versenyeket Mozart
Varázsfuvolájának főszerepeire. Többek között olyan híres
sé vfilt énekművész, felfedezésével dk-sekedheinek, mint az
azóta fényes nemzetközi karriert betiltó Miklósa Erika, aki
nek az Éj királynője áriagyőzeltnére sokan, szívesen emlé
keznek vissza a szegedi operabarátoknál

Dr. Szondi Ildikó
M

Pénzvilág

Kedves végzős Diákok!
Ugye. tegezhetünk Titeket? Nem a sokat ta
pasztalt öregek jogán, hanem meri egy korosz
tály vagyunk, alig néhány évvel vagyunk csak
idősebbek Nálatok
A Budapest Magánnyugdíjpénztárra szeret
nénk (elhívni a figyelmedéi. .Jaj, ez uncst lesz,
valami izgalmasabbhoz lapozok” - szinte olva
sunk a gondolatodban. NE!!! Ne lapozz tovább,
hiszen olyan hasznos információkat szeretnénk
Neked átadni, amelyeknek rövidesen, amim
munkába állsz, nagy hasznát veszed.
Ha július l-jc után helyezkedsz el. már köte
lezően be kell lépned egy magánnyugdíjpénz
tárba. Melyikbe? Te magad dönthetned el, vi
szont ha ezt nem teszed meg, automatikusan
beléptetnek egy területi pénztárba. Miért bíznád
másokra a döntést? Válaszd ki Te, melyiket
szeretnéd!
Azért nem ártana tudni, kinek, miért, hová.
és főképp mennyit kell fizetned, és egyáltalán
mi is ez a magánnyugdíjpénztár? Ha elhelyez
kedsz, minden jövedelm edből nyugdíjjárulek
kerül levonásra, aminek a ménéke a bruttó bé
red 7%-a. (Ezen felül a munkáltatók is fizetnek
dolgozóik után hozzájárulást.) Ebből |% ч »1 kell
az állami nyugdíjbiztosító részére befizetni, a
fennmaradó
sorsáról pedig Te rendelkez
hetsz, hiszen egy általad választolt magánnyug
díjpénztárba kerül. Ja, hogy cl ne felejtsük: a
nyugdíjjárulék a leendő nyugdíjadat szolgálja.
Mivel mind az államnak, mind magánnyugdíj
pénztárba fizetsz járulékot, nyugdijat is két
helyről folyósítanak majd Számodra.
A magánnyugdíjpénztárban az évek során je 
lentős vagyon fog felhalmozódni befizetéseid
ből Ez a halmozódó összeg a leendő nyugdíjad
fedezetét lógja alkotni, ezért is nevezik tőkele
dezeti rendszernek az új nyugdíjrendszert. Pén
zed persze nem hever „tétlenül", hiszen a nyug
díjpénztár vagyonkezelője azt folyamatosan be
fekteti így aztán nem csak befizetéseid, hanem
a negyedévente jóváírt hozamok is gyarapítják
pénztári vagyonodat. A befektetésekből szár

mazó hozamok rendkívül fontosak Számodra,
hiszen évi 4% hozamnövekedés pontosan meg
duplázza a nyugdijadat.
Abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy
számos magánnyugdíjpénztár közül lehet vá
lasztanod. Melyikei szeresd a sok közül? Érde
mes alaposan górcső alá venni a kínálatot, hogy
a legjobbal tudd kiválasztani. (Érdemes megje
gyezni. hogy a pénztár melletti elkötelezettsé
ged nem végleges, törvény adta jogod, hogy
egy adott pénztárnál eltöltött fél év után - ha
nem tartod megfelelőnek a működését - újba
lépj át Ilyenkor az addig felhalmozott vagyonod átkerül az új pénztárba.)
Mint mar említettük, leendő nyugdíjad leg
nagyobb részét a pénztári befektetések „fize
tik . A választásnál tehát a legfontosabb szem
pont, hogy kilói várhatod a legmagasabb befek
tetési hozamokat, vagyis hogy ki egy adott
pénztár vagyonkezelője. Az elnevezésből adó
dik. hogy a nyugdíjpénztár vagyonát ez a szer
vezel lekteti be és forgatja
A Budapest Magánnyugdíjpénztár vagyon
kezelője a Budapest Alapkezelő Rí., ha már
foglalkoztál értékpapír befektetésekkel, akkor
bizonyára ismered a nevét A cég a közel 140
ezer ember 100 milliárd forint összegű befekte
tését kezeli nagy sikerrel. Sikerét az címűit
evekben elért kiemelkedő befektetési hozamok
nak köszönheti. Vegyes, biztonságos állampa
pírokat és kisebb részben részvényeket tartal
mazó befektetési alapjai az elmúlt 3 évben fo
lyamatosan évi 40-50% -os hozamokkal gyara
pították a befektetők pénzét. Ezek az adatok
meghatározóak lehetnek a nyugdíjpénztár vár
ható hozamai tekintetében is. hiszen a nyugdíj
pénztárak is hasonló összetételű befektetésre
vállalkoznak. Olyan ez. mint a házasság - a
nyugdíjpénztárral való kapcsolatod egy életre
szól. Mindig vizsgáld meg. milyen háttérrel bír
egy pénztár, mert a mondás - nézd meg az any
ját. vedd el a lányát - itt is áll. A Budapest Magűnnyugdíjpénztár mögött a Budapest Bank Rt.

áll, melynek fő tulajdonosa a General Electric
csoport, a világ legnagyobb tőkecsoportja A
bank országos fiókhálózata lehetővé teszi, hogy
bárhol is élsz, kényelmesen elintézhesd a nyug
díjpénztárral kapcsolatos ügyeidet.
Nagyon fontos az is, hogy a befizetésekből
mennyi kerül az úgynevezett egyéni számládon
jóváírásra. Minden pénztár von el a befizetések
ből működési költségei fedezetére, és az ezután
fennmaradó rész. az, amelyik a leendő nyugdíja
dat gyarapítja. A Budapest Magánnyugdíjpénztámál az egyéni számládra kerülő hányad a be
fizetés %%-a, a működési költség 3%, a fenn
maradó, pontosabban hiányzó 19Í predig a likvi
ditási alapba keiül. Ezek a számadatok könnye
dén összehasonlíthatók más nyugdíjpénztárak
kínálatával. l átni fogod, hogy a mi ajánlatunk
valóban kedvező.
Ugye nem tudtad, hogy nálunk nincs belépé
si díj ? Most már ezt is tudod.
Még hadd említsük meg, hogy létezik a Bu

dapest Ö n k én tes N yu g d íjp én ztár is. am elyik j e 
lentős adóked v ezm én y re, és egy m ajdani n y u g 
d íj-k ieg észítés m eg terem tésére szolgál. Az. ide
történt b efizetések re 5 0 % -o s a d ó k ed v ezm én y t
v eh etsz igénybe, ezzel évente ak ár 100.000 fo
rint adót is m egtakaríthatsz.
A B udapest N y u gdíjpénztárakról bővebb k i
ad v án y o k at a B u d ap est B ank fió k jáb an ta lá l
hatsz. U gyanott lelhetsz b elépési n y ilatk o zato k 
ra és seg ítőkész k ollégákra, akik m inden k é rd é 
sedre részletes választ adnak A kitöltött b e lé p é 
si ny ilatk o zato k at is m ajd a fiókban kell le a d 
nod.
U g y e jó . h o g y v é g ig o lv a s ta d ? K ív á n ju k ,
hogy találj m eg felelő m u n kahelyet, ahol ö rö m 
m el fogsz, m ajd d o lgozni, a h átralév ő vizsgáid
hoz pedig sok sikert és szerencsét! N o és persze
jó é s m e g fo n to lt d ö n té s t k ív á n u n k a le e n d ő
nyugdíj pén ztáiad k iv álasztásáh o z!
B u d a p e st P é n z tá rsz o lgá Ita tó Rt.

Pénxfelvétel. Befizetni is érdem es

• Dr. Kecskés Tamás, a MÓL „személyzetise"

Egyedülálló humánpolitika
Kecskés Tam ás a M Ó L Szegedi B á 
nyászati Üzemének szem élyü gyi rész
legvezetője. O lyan humánpolitikai rend
szer k id o lg o z á sá b a n vett részt, am ely
M a g y a ro rsz á g o n egyedülálló, hiszen a
szellemi dolgozók teljesítményét is tudja
értékelni.

Kecskés Tamas a középiskolából erdészeti
fafeldolgozó szakra jelentkezett a Szovjetunió
ba, de az akkori központi „elosztási” rendszer a
kisállattartó szakra irányította át. Nem élt a fel
kínált lehetőséggel. így műszaki főiskolára irat
kozott be. 1967-hcn került a szegedi bányászati
üzemhez. Először a cég biztonsági főnöke volt,
estin elvégezte a szegedi egyelem jogi karát
Később a személyügyi részleg vezetője lett.
Feladata az volt, hogy olyan humánpolitikai
icndszert dolgozzon ki. amely összhangban van
a cég üzletpolitikájával, és megfelelően kiszol
gálja azt. A feladatot mára elvégezték, melynek
eredményeképp a szegedi üzem Magyarorszá
gon egyedülálló humánpolitikával rendelkezik.
A folyamat első állomása a létszámcsökkentés
volt, amely nem egyszerű elbocsátásokat jelent.
A céget az alaptevékenységre „tisztították le"
úgy, hogy a kiegészítő feladatokra önálló káeftéket hoztak létre. A munkaerő nagy része
ezekbe a cégekbe ment át. Az 1650 dolgozói
létszámból így lett 797.
Az átszervezés fontos eleme volt a munka
köri értékelési rendszer bevezetése. Az angol
mintából átvett cs Magyarországon egyedülálló
szisztéma képes arra. hogy a szellemi dolgozók
teljesítményét is pontosan mérje. Mindez olyan
teljesítmény menedzselési rendszerrel egészül
ki, amely az átlagon felüli munkavégzést karri
er-lehetőséggel és pénzzel egyaránt jutalmazza
Mivel a cég anyagi helyzete jó , a megfelelő
bérszínvonal mellen lehetőség van a munkahe

lyek kulturáltságának
emelésére, a dolgozók
munkahelyi komfort
érzésének javítására.
A Fizetésen tűi az al
kalmazottak úgyneve
zett „választható bé
ren kívüli juttatások
ban" is részesülnek,
am elyek étk ezést,
szállást, lakáshitelt,
üdülési, egészségügyi és sporttámogatást, vala
mint nyugdíjpénztári befizetési lehetőségeket
tartalmaznak. A jó humánpolitika titka, hogy
mindig olyan munkaerőt alkalmazzon a cég.
am elyre az üzletpolitika m egvalósításához
szüksége van. Ehhez a megfelelő munkaerő al
kalmazásán túl arra is szükség van. hogy állan
dóan képezzek a dolgozókat, a különleges fel
adatokra pedig .kívülről" bízzák meg a legjobb
szakembereket.
Kecskés Tamás szereti a munkáját. Bár a lét
számleépítés nem tartozik a leghálásabb felada
tok közé. sikerként könyvelhető el. ha az. elbo
csátottak nem az utcára, hanem új munkahelyre
kerülnek. A „személyzetis" feladatai közé tartó
zik az érdekképviselettel való kapcsolattartás,
amely - Kecskés Tamás szerint - a MOL-nál
tehdőbcn és a választások előtt lehet kritikus,
mert szakmájukban ezekben az, időszakokban
szoktak leginkább sztrájkkal fenyegetőzni. Az
egyetemen a munkajogot szerette a leginkább,
és a büntetőjoghoz tartozó személyiségi jogvé
delmet. Szakdolgozatának címe „A munkáltatói
kártérítési felelősség balesetekkel kapcsolat
ban" volt.
Kecskés Tamás nős, két gyermek édesapja
Hobbija a tenisz, az úszás és á balatoni vitorlá
zás. Regi szenvedélyét, a vitorlázó repülést idő
hiányában abba kelleti hagynia. Pedig a gépen
úgy erezte magát, mint aki kiül a felhők szélére
es alatta a térkép.
Keczer Gabriella

• Jogászviccek: felvételizők írták

„Szép szóval
az ordas eszmék ellen"
Téved, aki azt hiszi, hogy a jog csupán
száraz p a ra grafu so k gyűjteménye. A
mindennapi élet furcsa, olykor tréfás
dolgokat is produkál. Minden hivatás
nak megvan a m aga adomagyújteménye. Miért pont mi lennénk kivételek?
Idörál-idóre ezekből kötünk majd csok
rot. Most, első alkalom m al azokból a
dolgozatokból idézünk, amelyeket fel
vételizők, hallgató-jelöltek írtak. Igazi
értékek, méltóak arra, hogy megőriz
zük őket az utókor számára.

„Szép szóval az. ordas eszmék ellen” . Az
emberi tudat és erkölcs formálása a fasizmus
idején irt m űvekben. (V álasztás alapján
Radnóti, József Attila és Thomas Mann egyegy műve elemezhető).
♦ A fasizmus a finanszírozó löké Icgsoviniszlább dikt. (sic!)
♦ József Attila verseiben olyan proletárokról
szól, akiknek munkája nélkül bizony nem élne
olyan jól a burzsoázia
♦ József Attila örült, hogy látóit az európai
ak között egy fehér embert
♦ az antiszemita jelszavak elbontották az
egész országot
♦ emberi méltóságától megfosztott, a társada
lomból kivetett, sót munkatáborba zárt ember,
Radnóti Miklós Jónás könyvében fejti ki azt a
gondolatot, amelyet a Marió a varázslóban is
érezhettünk: „Vétkesek közt cinkos, aki gyáva"
♦ ...de a költő bizakodik, hiszen élnek itt
költők és csecsszopók is
Képzelje el. hogy 1900 és 1908 között Pes
ten él! Milyen jelentős politikai és kulturális
események tanúja lehet?

♦ a századforduló
♦ A kávéházakban pezsgő élet folyik
♦ szovjet-japán háború
♦ az infrastruktúrát fejlesztik
♦ Pesten a mtlleneum építésé
♦ fejlődik a gazdaság
♦ a nemzeti érzés megerősödik
♦ őszirózsás forradalom
♦ Tanácsköztársaság
♦ 1903 József Attila megszületett (bár ez ak
kor senkit sem érdekelt)
Készítsen beadványt a helyi önkormány
zat művelődési osztályának, melyben a helyi
könyvtár megszüntetése ellen tiltakozik!
♦ Könyvtárunkat idősek is látogattak, akik
közös zenehallgatással elégítették ki egymást
,„\ cselekvő hazaszeretet megfogalmazása
mai magyar líránkban” vagy, „A színház, a

J

film és a televízió művészi eszközei a modern
ember életében, problémáinak ábrázolásá
ban", vagy „Az emberi helytállás példája Solohov Emberi sors című kisregény e alapján"
♦ a televízió az MSzMp lapja
♦ Hánk bán valóban élettársa feleségének,
tiszteli becsüli, szereti
♦ a két világháború gombócot teremtett kor
osztályom torkában
♦ A Juli helyzete mindenkit a székhez szö
gezett
♦ a szomszéd Gizi Géziné örömlány beola
jozza a kertkaput, bár ez sérti az érdekeit
♦ egy ismerősöm mondta: „reszkess film
művészet, jón a szuperember!"
♦ Itt meg kell állni egy kicsit és elgondol
kodni azon mindenkinek, aki látta filmet, hogy
voltaképpen mi is ennek az alkotásnak a mon
danivalója. Nos, semmi.
♦ az asszony természetesen mindent elfo
gad. még annak árán is. hogy kommunista lesz
♦ Illés is felhívja a figyelmet az újjáépítés
szükségeascgcrc. Erről szól a Megy a traktor cí
mű verse
♦ az újítás igényével döngeti a kapui a „Gog
és Magóg fia"
♦ Rákosi Sándor líráját ha megfigyeljük, ak
kor csak egy szóval jellemezhetjük: tömörség. '
a lényeget akarja és ezt annyira leszűkíti, hogy
sok esetben csak szavakat használ.
♦ a kohók. írók művei a társadalom kis ré
szének volt csak hozzáférhető, m ivel nagy
többségük analfabéta volt
♦ A külvárosi éj nem lesz iszonyú, ha ledől
nek az imperializmus palánkjai. Rádöbbenti a
népet arra (a Mama sorsán keresztül is), hogy
nem jól van ez így, dönteni kell a tőkét, nem si
ránkozni.
♦ a Csendes Don kiselvb lélegzetű klasszikus mű
♦ egyes tőkés nagyhatalmak a hidegháborús
hangulatot kezdik lelmelegíteni
Készítsen rövid életrajzot vagy pályaképet
Jókairól vagy Tolsztojról!
♦ Jókai nagy szeretettel lapozgatta a klasszi
kus műveket, amelyek arra ösztökélték, hogy 6
is megiegye első szárnycsapásait
♦ Jókai Mór idősebb korában külloldön élt.
de főképp otthon
♦ Jókai regényei hosszúak

♦ Jókai nyelvezete magyaros
♦ Tolsztoj utazás közben hal meg, s ezzel
kiteljesítette levett
♦ Tolsztoj élete befejezésekor elhagyja ott
honát

Szerkesszen beadványt és javasolja ebben
a Nefelejcs utca nevének megváltoztatását!
♦ A Nefelejcs utcát Folyondárra változtas
sák, mert ott nefelejcs egy sincs, de folyondár
és gaz rengeteg
♦ A Nefelejcs utcát Göncz Árpádról nevez
zék cl
^ Mivel az utcában nem nó ilyen virág, az
elnevezés nem tükrözi híven az utca hangulatát
♦ Régebben az utcát jól lel lehetett ismerni a
környéken virágzó nefelejcsekről. Ezek azon
ban kipusztullak. Így az utca neve ma már nem
indokolt. Jobb lenne helyette a Kecske utca, mi
vel a legtöbb lakó kecskét tart az utcánkban
♦ A gyerekeink e nevet nem a virággal, ha
nem a felejt ige felszólító alakjával azonosítják.
Nyelvtanilag ez az alak nem helyes és ók soro
zatosan elvétik dolgozataikban

A nemesség, a parasztság és a katonásko
dó elemek mely sérelmei tették lehetővé,
hogy а X V II-X V 1II. század fordulóján kiala
kulhatott Magyarországon a Habsburg-ellenes nemzeti egy ség?
♦ hazánkban a rendiség nem volt jelen, ami
a nemességet súlytotla (sic!)
♦ nemesség nem tudta eladni rossz minősé
gű gabonáját
♦ a Habsburgok egyre nagyobb elnyomást
gyakoroltak hazánkra
♦ A katonai elemek sérelmezték, hogy nincs
háború és így a megélhetésük nem biztosított.
Mindezek a sérelmek Rákóczi zászlaja alá te
relték őket. Az elutasításokkal maguk ellen for
dítják з kialakult nemzeti egységet
♦ VVindisgratz 44 ezer emberrel átlépte a ha
lait, eljutott Budáig, ekkor a hírre Ferenc József
nyíltan is megsemmisítette a / alkotmányt. Kia
lakull a Habsburg-ellencs nemzeti egység. Kossuih kormányzó lett. Űj alkotmányt követelt,
mire Becsben cs Pesten kitört a forradalom.
Megalakullak a márciusi ifjak.
Gyűjtötte: dr. Tóth K ároly

Kedves O lvasónk!
A m a g a z i n u n k e le jé n o l v a s h a t ó
d é k án i b e k ö sz ö n tő b e n

fo g la lt

g o n d o l a t o k h o z é s t e r v e k h e z sz e *
re tn é k g y a k o r la t i in fo r m á c ió k a t
fű z n i.

cím ét (esetleg telefon- és faxszám át) és
azt az in fo rm áció t, hogy m elyik évben
végzett. M inderre adatbázisunk a k tu ali
zálása céljából van szükségünk.
A B aráti K ör tagjai szám ára - az iden
titá st e rő síte n d ő - ig én y es k itű z ő t te r
veztettünk (életnagyságú rajzolata e lap

A B aráti K ör szolid tagsági d íjat tart
in d o k o ltn a k : aki ..csak " a D IA L Ó G U S
f ü z e te it s z e re tn é k é z h e z k a p n i é s így
m egelégszik a k a p cso lattartás e fo rm ájá
val és m ély ség év el, attól 1.000.- forintot
kérünk félévenként. A kin ek lehetőségei
m eg en g ed ik és áld o zn i is sz e re tn e a la 
pítványunk céljai ja v á ra , attól k ö szö n et
tel fo g a d u n k en n él m a g a sa b b ö ssz eg et
is. G ondoltunk arra is. hogy sokak lehe
tőségében áll alap ítv án y u n k tám o g atásá

tetején látható), am it ajándékként nyúj
tunk át. de igény szerint e m otívum fel
használásával készült névjegykártyákkal
és eg y éb szem élyes használati tárg y ak 
kal is tudunk szolgálni.
A B aráti Kör alakuló üléséi kellő szá
mú jele n tk e z ő esetén legham arabb 1998.
őszén tartjuk, ahol m ód nyílik a további
részletkérdések m egbeszélésére. Addig
is készség g el állo k az érd ek lő d ő k re n 
d elk ezésére az alábbi in fo rm áció s c s a 

ra cégeket m egnyerni: itt 10 .0 0 0 forintos

to rn á k o n : te le fo n : (6 2 ) 4 5 4 -1 9 7 ; 454

m in im u m o t v é lü n k i l l ő n e k , m e ly é r t

410. fax: (62) 3 1 0 -9 4 6 , E -raail: balog-

„p árto ló tag ság ” cím és a D IA L Ó G U S 

h e@ ju ris.u-szegcd.hu.

ban való korrekt feltü n tetés az elle n szo l

A bban a rem ényben k ö szö n tő m k ed 

g áltatás. B efizetést a m ellék elt csekken

ves volt H allgatónk, hogy kezdem énye

vagy átutalással lehet teljesíteni:

zésünk visszhangra talál Ö nnél és m iha
m arabb a Baráti K ör tagjai között üdvö

M agyar Külkereskedelm i Bank Rt.

zölheti

10300 02-28517186-00003285
Pólay Elem ér A lapítvány
6720 Szeged, Tisza La jo s krt. 54.
Az a k é ré s ü n k , h o g y ak i s z e re tn e a
Baráti Kör tagja lenni, az szíveskedjen a
fenti b efizetést te lje síte m , am it ráu taló
m agatartásnak tekintünk és reg isztráljuk
volt hallg ató n k at. A D IA L O G U S t a to 
váb b iak b an m ár csak e ta g o k n a k k ü ld 
jü k ! N ag y o n fo n to s, hogy m in d e n k itő l
m egkapjuk az ak tu ális és p ontos postai

Dr. B a lo g h E le m é r

