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BESZÁMOLÓ A CIVILISZTIKAI TUDOMÁNYOK KUTATÓMŰHELYE 2019/2020-AS 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

 

A KRE ÁJK Civilisztikai Tudományok Kutatóműhelye ugyan szervezetileg a Polgári Jogi és 

Római Jogi Tanszék köré szerveződik, de felöleli a civilisztikai tudományok szinte teljes 

hatókörét, így anyagi jogi kérdések mellett eljárásjogi problémákkal is foglalkozik. 

 

A Civilisztikai Tudományok Kutatóműhelye a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és 

Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Római Jogi, valamint Polgári Eljárásjogi Tanszékeinek 

részeként, a 41/2014 (X.2) Kari Tanács jóváhagyásával pedig a Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi 

Jogi Kutatóműhely is részévé vált. 

 

A Kutatóműhely feladata a Kari kutatási programhoz igazodó kutatások végzése, továbbá a 

civilisztika területén zajló aktuális nemzeti, uniós és nemzetközi jogalkotási, gyakorlati 

folyamatok elemzése, bemutatása, azok jogtörténeti kontextusban való elhelyezése. 

 

 

A Kutatóműhely vezetője: 

 

Dr. habil. Boóc Ádám egyetemi docens 

A Kutatóműhely tagjai: 

Prof.Dr. Miskolczi Bodnár Péter Dékán, tanszékvezető egyetemi tanár 

Prof. Dr. Jakab Éva egyetemi tanár, a DI vezetője 

Prof. Dr. Pókecz – Kovács Attila egyetemi tanár 

Prof. Dr. Nochta Tibor egyetemi tanár 

Dr. Sándor István egyetemi magántanár 

Dr. Arató Balázs egyetemi docens 

Dr. Ercsey Zsombor egyetemi docens 

Dr. Fábián Ferenc címzetes egyetemi tanár 

Dr. Halász Vendel egyetemi adjunktus 

Dr. Gyüre Annamária Csilla egyetemi adjunktus 

Dr. Menyhárt Szabolcs Gyula egyetemi docens 

Dr. habil. Szuchy Róbert egyetemi docens 

Prof. Dr. Szabó Imre egyetemi tanár 

Dr. habil. Udvary Sándor egyetemi docens 

Dr. Schubauer Petra doktorandusz 
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A tanszék mindenkori demonstrátorai tagjai a kutatóműhelynek. 

 

A Kutatóműhely fontos  feladatát képezik az egyes TDK ülések megszervezése. A 2020 tavaszi 

félévében megtartott TDK ülésekről készített beszámoló jelen dokumentum mellékletét 

képezi. 

 

A Civilisztikai Kutatóműhely rendszeresen szervez tagjai, illetve a szélesebb értelemben vett 

szakmai közönség számára konferenciákat, műhelybeszélgetéseket. A 2020 tavaszára 

megszervezni tervezett konferenciákra a koronavírus pandémia okán nem került sor, ezeket a 

későbbi időszakban tervezzük megszervezni. Az egyik ilyen terv az ügyvédi tevékenységgel, 

ügyvédi kárfelelősséggel összefüggő kérdések magánjogi vizsgálatára irányult volna, ezt a 

későbbiekben igyekszünk majd pótolni. 

 

A Civilisztikai Kutatóműhely legfontosabb közös kutatási témája a kár és a kárfelelősség egyes 

kérdéskörei. Az első félévben ezen témával összefüggő előkészítő kutatások zajlottak, a 

kutatási feladatok és célok feltérképezése és felosztása. 

 

A 2020-as évben a téma a koronavírus kapcsán különös aktualitást nyert, ennek megfelelően 

az egyes publikációk is leginkább e témához kapcsolódtak. 

 

Az alábbiakban a kutatóműhely egyes tagjai által készített, a kutatóműhely tevékenységéhez 

kapcsolódó publikációkat soroljuk fel: 

 

Boóc Ádám 

Remarks on the effects of the coronavirus pandemic on the Hungarian contract law , 8 

p. (2020)  

Angol nyelvű szakcikk a https://comparativecovidlaw.com/ oldalon.,  

Észrevételek a COVID-19 vírus hatásaira a magyar szerződéses jogban 

VESZÉLYES ANYAGOK 6 : 2 pp. 3-5. , 3 p. (2020)  

 

Arató Balázs 

Jogi lehetőségek a gazdasági társaságok működésének és pénzügyi egyensúlyának 

fenntartására a járványügyi veszélyhelyzetben; in: Glossa Iuridica 2020. évi különszám 

 

Gyüre Annamária 

A koronavírus-járvány (SARS-CoV-2) a természetvédelmi szabályozás tükrében, Glossa Iuridica, 

2020. Különszám, 299-322. 

 

 

 

 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31274570
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31270392
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Nochta Tibor 

Üzleti kockázat a szerződésekben. In: Szakál, Róbert (szerk.) Jogi tájékoztató füzetek 

elhangzott szakmai előadásokról. Budapest, 2020. 25 – 38. o. 

 

A kutatóműhely tevékenységét a 2020/21-es tanévben is folytatni kívánja a korábbiak szerint, 

bízva abban, hogy esetlegesen konferencia vagy műhelybeszélgetés szervezésére is mód 

nyílik, legalább online formátumban. A jelenlegi ismereteink szerint fontos tudományos 

témánk lesz a koronavírusnak a magánjogra, a kártérítési jogra történő további hatásainak 

vizsgálata. 

 

Budapest, 2020. 10. 01. 

 

 

 

 

Dr. habil. Boóc Ádám, PhD. 

tanszékvezető egyetemi docens 

A Civilisztikai Tudományok Kutatóműhelyének vezetője 

 

 

Melléklet! 


