
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 

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
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/d/84/32000/A medi%C3%A1ci%C3%B3 alapk%C3%A9rd%C3%A9sei.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/c/84/32000/%C3%96sszefoglal%C3%B3.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/b/84/32000/Tank%C3%B6nyv.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/a/84/32000/B%C3%9CNTET%C5%90JOGI  jogeset %C3%A9s feladatt%C3%A1r.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/7/84/32000/K%C3%B6nyv.pdf
http://www.mjsz.uni-miskolc.hu/2017kulon2/19_hornyakzsofia.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/5/2d/32000/Tanulm%C3%A1ny S%C3%A1pi Edit.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/8/2d/32000/%C3%96sszefoglal%C3%B3.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/d/2d/32000/A BIZOTTS%C3%81G %C3%9AJ IR%C3%81NYELVJAVASLATA.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/e/2d/32000/A p%C3%A9nzmos%C3%A1s elleni fell%C3%A9p%C3%A9s aktu%C3%A1lis.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/f/2d/32000/Feladatgy%C5%B1jtem%C3%A9ny %C3%B6sszefoglal%C3%B3.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/1/84/32000/%C3%96sszefoglal%C3%B3 Kriminol%C3%B3giai mesterk%C3%A9pz%C3%A9si szak.pdf
http://www.miskolciugyvedikamara.hu/files/435/ADVOCAT_2017_1-2_BELIVEK-OK.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/f/74/32000/Jogesett%C3%A1r.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/0/84/32000/Tanseg%C3%A9dlet.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/0/3d/32000/%C3%96sszefoglal%C3%B3_%C3%BAj polg%C3%A1ri perjogi k%C3%B3dex.pdf
http://www.miskolciugyvedikamara.hu/files/439/ADVOCAT_2017_k%C3%BCl%C3%B6nsz%C3%A1m_belivek.pdf
http://www.miskolciugyvedikamara.hu/files/439/ADVOCAT_2017_k%C3%BCl%C3%B6nsz%C3%A1m_belivek.pdf

