
KRE ÁJK Római Jogi és Polgári Jogi Tanszék 

TDK 2020 tavasz 

 

 



KRE ÁJK Római Jogi és Polgári Jogi Tanszék TDK 2020 tavasz 

 

2 
 

Dr. Páli Fatime Lejla  

 A Végrendeleti Öröklés 

 

Az Egyetemen, a mai napon, azaz 2020. március 10. napján megrendezésre került egy 

újabb Tudományos Diákköri Konferencia. Az előadáson részt vettek polgári jog iránt érdeklődő 

hallgatók, a Bocskai István Állam- és Jogtudományi Szakkollégium tagjai, de nyitott volt más 

a téma iránt érdeklődők számára is. 

 Fél öt órai kezdettel Dr. Páli Fatime Lejla előadásában hallhattunk a végrendeleti öröklés 

kérdéseiről. Főként a korábbi közvégrendeleti, és a mostani közvégrendeleti lehetőség 

változásáról, a végrendeletetek további összehasonlításáról, típusairól, azok érvényességéről 

vagy érvénytelenségéről szólt az előadás. A Tudományos Diákköri Konferencia során a 

végrendeleti öröklés közjegyzői oldalról történő megvilágítását is hallhattuk. Nem csak 

feltehettük kérdéseinket a megismert, vagy részben felelevenített elméleti alapokra nézve, de 

az előadás során is számos joggyakorlatban megjelenő példa, és felmerülő értelmezési 

problémát is megosztott velünk az előadó.  

A felmerülő esetek átgondolásában a közönség interaktívan részt vehetett, ezzel is segítve 

a jogintézmény megértését, és a gondolatébresztést. 
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A Róma Jogi és Polgári Jogi Tanszéken számos TDK ülés szervezése kezdődött meg, de nem 

került még megtartásra a távoktatásra való átállás következtében.  

Többek között Dr. Páli Fatime Lejla által tartott Végrendeleti Öröklés című előadásnak is 

terveink szerint lesz folytatása. Az előadó a végrendeleti öröklés kérdéseit nemzetközi 

kontextusban mutatja majd be, amely egy külön TDK előadás kereteibe képzelhető csak el. 

Az előadás alatt egyébként is számos kérdés merült fel a hallgatóságban, amelyeknek 

megválaszolása túlmutat egyetlen tudományos diákköri előadás keretein.  

Továbbá Dr. Gyüre Annamária kari oktatóval is egyeztettünk előadás céljával, amely szintén 

a jelen helyzetre való tekintettel nem hangzott még el – de egy környezetjogi témával készül 

számunkra, amellyel a kari TDK-kat tudjuk színesíteni. Nem csak jelen helyzetre való 

tekintettel, de mindenképpen nagyon fontos ennek a témának is teret adni, teremteni a polgári 

jogi TDK-k között. 

Előző félévben tartott előadás a karon Dr. Bölcskei János, aki szintén tavasszal tervezte 

folytatni előadásának második részét, tulajdonképpeni folytatását korábban megkezdett 

gondolatmenetének.  

A Római Jogi és Polgári Jogi Tanszék TDK témalehetőségei olykor az MNB program 

keretében definiálódtak, így került megtartásra többek között Dr. habil Boóc Ádám 

Tanszékvezető Úr előadása A Választottbírósági eljárásokról – különös tekintettel a nem 

régiben frissen megjelent és még a joggyakorlat válaszára váró Prague Rules került 

tárgyalásra. Ezen az online módon megtartásra kerülő előadáson a Prague Rules megalkotási 

körülményei, céljai és tartalma került bemutatásra, kitekintéssel annak felhasználási 

lehetőségeire, alkalmazásának előnyeire.  

 

Beszámolót készítette: 

Bor Mária Anna 

Polgári Jogi Tanszék tiszteletbeli demonstrátora 

 


