
 

 

  
a Károli Gáspár Református Egyetem 

Állam- és Jogtudományi Karának  
Polgári Jogi és Római Jogi Tanszéke,  

Polgári Eljárásjogi Tanszéke, 
 

valamint  
 

a Magánjogot Oktatók Egyesülete 
 

tisztelettel meghívja Önt 
   

„A felelősség új dimenziói a magánjogban” 
címmel 

 
tartandó konferenciára, amely  

2014. június 27-28-án,  
a Magyarországi Református Egyház Zsinata épületében   

(1146 Budapest, Abonyi u. 21.) kerül megrendezésre. 
 
1. A téma aktualitása 
 
A felelősségi szabályozás újraalkotása az új Polgári törvénykönyvben (azon belül egyaránt a 
szerződési jogban és a szerződésen kívüli károkozás területén) önmagában is indokolná azt, 
hogy megosszuk egymással gondolatainkat. A tartalmi változások még inkább időszerűvé 
teszik a közös gondolkodást. A konferencia aktualitását elsősorban az új Ptk. nemrég történt 
hatályba lépése adja, de nem szükséges, hogy a referátumok kifejezetten és kizárólag csak az 
új Ptk-t érintő aspektusokra szorítkozzanak. 
  
2. Felhívás előadás tartására 
 
Felhívjuk a magánjogot oktató egyetemi kollégák, gyakorlati szakemberek, a Magánjogot Oktatók 
Egyesületének tagjainak figyelmét, hogy a konferencián 15 percben lehetőségük nyílik az általuk 
érdemesnek ítélt, a felelősség magánjogi szabályozását érintő, szélesebb érdeklődésre számot tartó 
témában előadás tartására. 

 
3. Az előadóként való jelentkezés feltételei 

 
Ha referátumot kíván tartani, kérjük, hogy szándékát 2014. május 1. napjáig jelezze, a 
tervezett cím megjelölésével Csibi Szabina tanszéki ügyintézőnek (KRE ÁJK Polgári Jogi és 
Római Jogi Tanszék, E-mail: konferencia@kre.hu).  
Az előadás rezüméjét 2014. május 16. napjáig várjuk. A  rezümét a programfüzet terjedelmi 
korlátainak figyelembevételével a következők szerint készítse el: legfeljebb egy A/4-es oldal 
(kb. 1800 leütés), 2,5 cm-es margó, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1-es 
sortávolság. A rezümék közzétételre kerülnek a www.maganjog.hu weboldalon, ezzel is 
ösztönözve a konferencián a vitát. 



 

 

Kérjük, hogy szakmai önéletrajzát ugyanilyen formai előírások szerint csatolja a 2014. május 
1-ig beküldendő jelentkezési laphoz (lásd 4. pont). 
Ha prezentációs referátumot kíván tartani, kérjük, ezt a formátum megjelölésével a 
jelentkezési lapon tüntesse fel. A ppt megküldésének határideje: 2014. június 4. 
(konferencia@kre.hu). 
 
4. A résztvevőként való jelentkezés feltételei 
 
A konferenciára 2014. május 1-ig a meghívóhoz mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és 
elküldésével lehet jelentkezni a következő e-mail címen: 
Csibi Szabina (tanszéki ügyintéző, KRE ÁJK Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék) 
E-mail: konferencia@kre.hu  
 
5. A konferencia utókiadványa  
 
A konferencián elhangzott referátumok írásos anyagát a MOE önálló kiadványban kívánja 
megjelentetni. A tanulmányok terjedelmi és formai követelményeiről a későbbiek során a 
résztvevőket külön tájékoztatjuk. 
 
6. Szekciók: 
 
A szervezők teret kívánnak adni a meghirdetett tematika lehető legszélesebb spektrumból 
történő bemutatásának, emiatt a konferencia végleges programja a beérkező jelentkezések és 
témák figyelembevételével kerülhet kialakításra. Jelentős számú jelentkezés esetén 
párhuzamos szekciók kialakítása is lehetséges. 
 
7. További információk: 
 
Csibi Szabina (konferencia@kre.hu) 
 
Dr. Görög Márta (gorogm@juris.u-szeged.hu), a MOE elnöke 
Dr. Grad-Gyenge Anikó (grad-gyenge.aniko@kre.hu), KRE ÁJK Polgári Jogi és Római Jogi 
Tanszék tanszékvezető-helyettes 
Dr. Udvary Sándor (udvary.sandor@kre.hu), KRE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék, 
tanszékvezető 

 
Mihamarabbi visszajelzésére és megtisztelő részvételére feltétlenül számítunk. 
 
Budapest, 2014. április 10.  
 

Üdvözlettel: 
  
Dr. Görög Márta PhD         Dr. Grad-Gyenge Anikó PhD                Dr. Udvary Sándor 
Magánjogot Oktatók Egyesülete        KRE ÁJK PJRJTSZ      KRE ÁJK PEJTSZ 
elnök               tanszékvezető-helyettes          tanszékvezető 
  
 
 
Melléklet: 1 db jelentkezési lap 



 

 

Jelentkezési lap 

 
a MOE és a KRE ÁJK  

2014. június 27-28-án  
 

A felelősség új dimenziói/perspektívái a magánjogban 
címmel tartandó konferenciájára 

 
Kérjük, a kitöltött jelentkezési lapot 2014. május 1.-ig szíveskedjenek scannelve Csibi Szabina 
(tanszéki ügyintéző, KRE ÁJK Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék) E-mail: konferencia@kre.hu 
címre visszaküldeni! 
 
Adatok 
Név: ….................. 
Felsőoktatási intézmény (kar/tanszék/intézet) megjelölése: ….................................... 
Beosztás: ….............................. 
 
Elérhetőségek 
E-mail:.............................. 
Telefon/fax: ….................... 
Mobil: …............................. 
 
Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a konferencián való részvétel és a programban szereplő étkezések 
ingyenesek, de azokon való részvételt a tervezhetőség érdekében kérjük jelezni! A szállás- és 
útiköltséget nem áll módunkban finanszírozni.  
Kérjük, hogy táblázatban jelezze igényeit! 
 

Részt kívánok venni az Igen Nem 
első napi ebéden   
első napi vacsorán   
második napi vacsorán   
 
A konferencián előadást 
kívánok tartani 

  

Az előadáshoz technikai 
segédeszközt kérek, 
prezentáció megküldését 
vállalom 

  

 
Dátum:  
 

_________________________________ 
aláírás 

 
Figyelmükbe ajánljuk, hogy tájékoztató linkgyűjteményünkben a környéki szálláslehetőségeket és 
elérhetőségeiket igyekeztünk összefoglalni. 

                                                                                                             Köszönjük jelentkezését! 


