
Miskolci Egyetem

A program neve A mű címe, előszava, rezüméje / elérhetősége

1. Miskolci Egyetemi Jogi Kari Jogklinika program Szakmai beszámoló Összefoglaló

2.
„Herbstakademie” – „Őszi Akadémia” komplex nemzetközi szakmai 

program, tanulmánykötet megjelentetése és on-line folyóirat alapítása
Tanulmánykötet

A meditáció aktuális kérdései. Aktuelle Fragen Der Mediation 

3.
„Bruckner Győző Tehetséggondozó Szakkollégium” létrehozása és 

működtetése
Szakmai beszámoló

Összefoglaló

4. Az európai büntetőjog aktuális kérdései Tankönyv Fejezetek az európai büntetőjogból

5.
Büntetőjogi jogeset- és feladattár megalkotása és kapcsolódó szakmai 

rendezvény szervezése 
Könyv 

Büntetőjogi jogeset- és feladattár 

Könyv Sajátos érdekviszonyok a polgári jogban

Tanulmány A földöröklés szabályozása egyes európai országokban

Tanulmány A magyar szerzői jogi kodifikáció fejlődéstörténete, különös tekintettel a színpadi művekre

7. Polgári eljárásjog e-tananyagfejlesztés Szakmai beszámoló Összefoglaló

Tanulmány
A bizottság új irányelvjavaslata a pénzmosás elleni büntetőjogi fellépésről az egyes tagállami szabályozások tükrében

Tanulmány A pénzmosás elleni fellépés aktuális tendenciái az Európai Unióban

9. Római jogi feladatgyűjtemény - tananyagfejlesztés Feladatgyűjtemény Római jogi feladatgyűjtemény

10. Kriminológia mesterképzési szak indítása és koordinálása Szakmai beszámoló Összefoglaló

11. Új kihívások a XXI. század magánjogi felelősségében Tanulmány (ADVOCAT 15. o.) Megbízási szerződés felmondásának következményei különös tekintettel a sikerdíjas ügyvédi megbízási szerződésekre 

Jogesettár
Belső piaci jogesetgyűjtemény

Könyv

Bevezetés az Európai Unió belső piacának jogába és joggyakorlatába

Szakmai beszámoló

Összefoglaló

Tanulmány (ADVOCAT 2. o.) Az új polgári perrendtartás karakterét adó egyes megoldások

Tanulmány (ADVOCAT 40. o.) A végrehajtói kézbesítés az új polgári perrendtartásban 

14. „Herbstakademie" – „Őszi Akadémia" On-line folyóirat Az Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Európai Szemle

Tanulmány
Die historische Übersicht über das Bergrecht als das Recht der natürlichen Ressource - A bányajog, mint a természeti erőforrások jogának történeti 

áttekintése

Tanulmány
Mining Law, as traditional, land related part of the Law of Natural Resources - A bányajog, mint a természeti erőforrások jogának földhöz kötődő, 

hagyományos területe

Tanulmány
Characteristics of Seasonal and Public Employment Relationships  Linked to Agriculture - A mezőgazdasághoz kapcsolódó idényjellegű  és 

közfoglalkoztatási jogviszonyok jellemzői

Tanulmány
The acquisition and the right of use of agricultural lands, in particular the developing  Hungarian court practice - Mezőgazdasági 

földterületektulajdonszerzése és hasznosítása, különös tekintettel a formálódó magyar bírósági gyakorlatra 

Tanulmány
Establishing the protection of natural resources by the state in 19th century natural law - A természeti erőforrások állami védelmének megalapozása a 19. 

századi természetjogban 

Tanulmány
European legislation and Hungarian law regime of transfer of agricultural  and forestry lands - Az európai jog és a magyar mezőgazdasági földek 

fogalmának szabályozása 

Tanulmány
Collective Redress as New Institution of Civil Procedure Code and Its Applicability to Protect Environment - A kollektív igényérvényesítés, mint új 

eljárásjogi jogintézmény alkalmazhatósága  környezet védelmében  

Tanulmány Constitutional issues of land transactions regulation - A földforgalmi szabályozás alkotmányossági kérdései

Tanulmány
Die Regeln bezüglich des landwirtschaftlichen Gewerbes in einer Rechtsvergleichsanalyse - A mezőgazdasági üzemre vonatkozó szabályok 

jogösszehasonlító elemzésben 

Tanulmány
Registration of real estates from a civil law viewpoint – civil law effects in the sieve of the official public register -  Az ingatlanok nyilvántartása polgári 

jogi nézőpontból:  polgári anyagi jogi hatások a közhitelűhatósági lajstrom rostájában 

Tanulmány
Certain Aspects of the Agricultural Land Related Case Law of theEuropean Court of Human Rights - Az Emberi Jogok Európai Bíróságának 

mezőgazdasági földekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatának aspektusai

Tanulmány The regulation of financial support in particular for agricultural support -  Támogatások szabályozása, különös tekintettel az agrártámogatásokra  

Tanulmány
The relation between the land use register and the real estate registration proceeding, with regard to the justification of the lawful land use - A mező- és 

erdőgazdasági földekre vonatkozó földhasználati nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartási eljárá

Tanulmány The international investment treaties and the Hungarian land transfer law - A nemzetközi beruházási megállapodások és a magyar földforgalmi jog

Tanulmány 
Integrated agricultural organisation of production system and the organisations carrying that - Integrált mezőgazdasági termelésszervezés illetve az azt 

végző szervezetek 

Tanulmány 
Protection of the environment through criminal law considering the european standards - Környezetvédelmi büntetőjog az európai elvárásokra figyelemmel

Tanulmány Richtungen für die Fortentwicklungen: Beerbung des Grundstückes - Továbbfejlesztési irányok: földöröklés

Tanulmány
Changes in judicial practice related to the land transaction act after reforms of procedural acts - változások a földforgalmi törvényhez kapcsolódó bírósági 

joggyakorlatban az eljárásjogi törvények reformja után

Tanulmány
The special asset management right of nature conservation areas, the principal of the prohibition of regression and the conflict with the ownership right in 

connection with the management of state-owned areas - A természeti védettség alatt álló területek speciális kezelői joga és a visszalépés tilalmának elve, 

valamint a tulajdonosi joggyakorlás jogának ütközése az állami tulajdonú területek kezelése kapcsán

Tanulmány Protection of agricultural products with intellectual property rights - Agrártermékek védelme a szellemi tulajdon eszközeivel 

Tanulmány A potential approach of natural resources law - A természeti erőforrások jogának egy lehetséges megközelítése 

Tanulmány Unlawful acquisition of agricultural and forestry land in the criminal law - A mezőgazdasági földek jogellenes megszerzésének büntetőjogi megítélése

Tanulmány A mezőgazdasági földekre, mint természeti erőforrásra vonatkozó kutatások összefoglalója

Természeti erőforrások joga, különös tekintettel a mezőgazdasági földekre 15.

Európai Unió egységes belső piacának működését szabályozó uniós 

normarendszer átfogó kutatása, illetve vizsgálata
12.

13.

IM Kutatási és Oktatásfejlesztési Programok

8.

Sajátos érdekviszonyok a polgári jogban6.

A pénzmosás elleni fellépés nemzeti eszközrendszere a nemzetközi és 

európai uniós elvárások tükrében

Az új polgári perjogi kódex – Hagyományok és újítások a polgári 

eljárásjogban

https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/3/2d/32000/Jogklinika.pdf
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http://epa.oszk.hu/01000/01040/00025/pdf/EPA01040_agrar_es_kornyezetjog_23_182-207.pdf
http://epa.oszk.hu/01000/01040/00025/pdf/EPA01040_agrar_es_kornyezetjog_23_182-207.pdf
http://epa.oszk.hu/01000/01040/00026/pdf/EPA01040_agrar_es_kornyezetjog_24_005-032.pdf
http://epa.oszk.hu/01000/01040/00026/pdf/EPA01040_agrar_es_kornyezetjog_24_033-060.pdf
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