
A román jogrendszer megújulása az EU-integráció hatására
(2011–2014)

Kutatási beszámoló a 2011–2012-es időszak alatti tevékenységről és eredményekről

A Sapientia – EMTE Jogtudományi Intézetének kutatóit tömörítő munkacsoport 2011-
ben sikeresen pályázott a Sapientia – Kutatási Programok Intézeténél egy hároméves (2011–
2014) kutatási program elvégzésére. Az alábbiakban az elmúlt egy év (2011 szeptember – 2012 
augusztus) alatt elvégzett kutatási tevékenységet és eredeményeket fogjuk bemutatni. 

A munkacsoport A román jogrendszer megújulása az EU-integráció hatására címmel 
pályázta meg a csoportos kutatási programot, ennek keretén belül pedig a tagok saját kutatási 
területüknek megfelelően végeztek egyéni kutatásokat. A kutatócsoportban az alábbi személyek 
vállaltak feladatot: Dr. Veress Emőd, intézetigazgató, kutatásvezető, Drd. Kádár Hunor (óraadó 
oktató, Sapientia EMTE – Kolozsvár), Drd. Kokoly  Zsolt  (főállású oktató, Sapientia EMTE – 
Kolozsvár), Drd. Pantilimon Rikhárd (óraadó oktató, Sapientia EMTE – Kolozsvár), Dr. 
Sztranyiczki Szilárd (főállású oktató, Sapientia EMTE – Kolozsvár), Dr. Varga Attila (főállású 
oktató, Sapientia EMTE – Kolozsvár), Dr. Voicu Alexandru-Virgil (óraadó oktató, Sapientia 
EMTE – Kolozsvár). 

A kutatási program résztvevői a munkaterv szerint  a tudományterület  egyes szakágainak 
(alkotmányjog, polgárjog és polgári eljárásjog, büntetőjog, kisebbségi jog, adójog, médiajog, 
sportjog) legfontosabb irányzatait vették górcső alá, azt tanulmányozva a szakirodalom és a 
joggyakorlat vizsgálata által, hogy milyen romániai és uniós folyamatok zajlanak le amint az 
európai jog új, eddig nem kellőképpen feltérképezett vagy vizsgált  módokon lassan a nemzeti 
jogrendszerek valamennyi területére, az eddig a nemzeti jogok kizárólagossága alá tartozó 
jogágakba is behatolnak, illetve amint ezek a változások alapjaiban átformálják a romániai 
jogrendet. 

A kutatócsoport tagjai által készített egyéni kutatási beszámolók, illetve a kutatóprogram 
keretében született  publikációk listája megtekinthető a részletes kutatási jelentésben, illetve jelen 
dokumentum csatolmányaként. 

A közös kutatás módszertani kérdéseinek megtárgyalására és tisztázására a tanév kezdetén, 
2011 szeptember-októberében került  sor. A 2011-2012-es tanév ideje alatt a kutatócsoport 
egyszerre folytatta egyéni kutatásait (tanulmányutakon vettek részt, konzultációt folytattak az 
adott téma romániai és külföldi szakértőivel, szakirodalmat gyűjtöttek, tudományos 
rendezvényeken vettek részt és adtak elő – részletesen ld. az egyéni beszámolókban), illetve 
tevékenyen vett részt a kutatócsoport közös tevékenységében, mely helyi és nemzetközi 
konferenciák szervezését (társasági jogi kerekasztal 2011. december 8-án Kolozsvárott, illetve 
ugyanitt, december 9-én Római jogi hagyomány és modern magánjog címmel nemzetközi 
konferencia), a Scientia Iuris román-magyar szakfolyóirat  több tematikus számának (2011/3-4; 
2012/1-2) megjelentetését, valamint egyéni és több szerzővel rendelkező monográfiák kiadását 
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jelentette (Román-magyar magyarázó jogi szótár. Editura Status, Cluj-Napoca, 2011, Assentio 
mentium – Studii juridice alese în onoarea prof. univ. dr. Ernest Lupan, Editura C. H. Beck, 
Bucureşti, 2012.)

Folyamatban van több, a kutatási téma szempontjából elengedhetetlen külföldi kiadvány 
beszerzése, a munkacsoport tagjai által összeállított lista alapján felépülő, hiánypótló szakmai 
kézikönyvtár a Sapientia EMTE kolozsvári könyvtárában lesz majd hozzáférhető. 

Kádár Hunor előtanulmányokat folytatott Az európai jogharmonizáció hatása a román 
büntető jogra című munkája összeállításához, jelenleg ebből két fejezet készült el, melyekben a 
szerző azt mutatja be, miként valósult és valósul meg az Európai Unió keretén belül a 
büntetőjogi jogharmonizáció. A vizsgálat kiindulópontjaként a Lisszaboni Szerződés hatályba 
lépése szolgált, mivel az említett szerződés elemi vátozásokat hozott a büntetőügyekben 
folytatott igazságügyi és rendőri együttműkődés terén megszüntetvén a Maastrichti Szerződés 
révén kialakított pilléres szerkezetet. 

A kutatási eredmények hasznosítására több konferencia-előadás, illetve román és magyar 
nyelven megjelentetett publikációk révén került sor. 

Kokoly Zsolt a A román médiaszabályozás fejlődése az uniós jog hatására témáján belül 
folytatott kutatásokat, a kutatási program alatt Domus-ösztöndíjjal Pécsett tartózkodott 2 hetet, 
ahol az európai jog, illetve audivizuális és médiajog elismert szakértőivel, Dr. Szalayné Dr. 
Sándor Erzsébettel és Dr. Polyák Gáborral folytatott szakmai tanácskozást. 

A vállalt téma feltárását az európai uniós alapszabadságok vizsgálata vezette be, ennek 
keretén belül került sor a letelepedés szabadságára, a szolgáltatásnyújtások szabadságára, illetve 
a műsorszolgáltatók fölötti joghatóságra vonatkozó szakirodalom újbóli áttekintésére, illetve a 
vonatkozó joggyakorlat áttanulmányozására.

Kutatási eredményeit román és magyar nyelven publikálta, mind romániai, mind 
magyarországi kiadványokban (folyóiratokban és gyűjteményes kötetekben), illetve mutatta be 
helyi (Bukarest, Kolozsvár) és nemzetközi konferenciákon. 

Pantilimon Rikhárd Az ítéletvégrehajtásra vonatkozó szabályok változása az Európai 
Unióban és hatása a romániai jogrendszerre címmel folytatott kutatásokat, melynek fő 
irányvonala az ítélet-végrehajtás és az adósságbehajtás hatákonyabbá tétele az Európai Unióban. 
A kutatás első évében főként a romániai jogrend változásaira kellett  fektetni a hangsúlyt, hiszen 
úgy a polgárjogi törvénykönyv, mint a polgári eljárásköri törvénykönyv gyökereiben 
megváltozott. Az igazságszolgáltatási reformok fő forrását az európai uniós szabályozás képezte, 
ilymódon az igazságszolgáltatási reformokban egyértelműen tettenérhetőek az ítélet-végrehajtás 
és az adósságbehajtásra vonatkozó közösségi alapszabályok. A kutatás fő irányvonalát a 
közösségi jogszabályok és nemzeti jogszabályok összehasonlító elemzése képezte, a 
megfogalmazódott szakmai konklúziók és kutatási eredmények ismertetése és hasznosítása 
konferencia-előadások formájában történt. 
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Sztranyiczki Szilárd egyéni kutatási témája A dologi jogok szabályozásáról címet viseli: 
az első évben megvalosított kutatás komplex jelleggel analizálta a témához kapcsolódó 
kérdéseket, különös figyelemmel korunk aktuális tulajdonjogi problémáira. 

A nemzetközi kitekintés a kutatás jelentős részét képezte, az Emberi Jogok Európai 
Egyezménye témánk szempontjából releváns rendelkezései és azok gyakorlata, a tulajdon 
alkotmányos kérdései, valamint – az új román Ptk. kodifikációjára is különös tekintettel – a jogi 
szabályozás lehetséges jövőbeni irányai jelentették az elmúlt idő kutatását. Utóbbi szegmens 
képezi talán az értekezés legjelentősebb részét, abból a gondolatmenetből kiindulva, hogy a 
jogtudományi kutatás nem elégedhet meg a jelen joganyagának, vagy joggyakorlatának 
elszigetelt vizsgálatával. 

A konferencia-előadások mellett a kutatás több rangos kiadóknál megjelentetett 
monográfiát eredményezett, illetve hiánypótló jellegű kézikönyv sajtó alá rendezésére is sor 
került: Román-magyar magyarázó jogi szótár. Îndrumar de terminologie româno-maghiară. 
Polgári jog: általános rész, jogalanyok. Drept civil: partea generală, persoanele (Editura Status, 
Cluj-N., 2011) címmel. 

Varga Attila egyetemi docens A román államszervezet és hatalomgyakorlás alakulása 
címmel folytatott egyéni kutatásokat. A kutatási munka első fél évében három tanulmány készült 
el, melyek közül egy  a Korunk című folyóirat  tematikus számában jelent meg a másik kettő, a 
kutatási témának megfelelő, konferenciákon elhangzott előadások bővített, szerkesztett írott 
változata.

Az elkészített tanulmányok illeszkednek a kutatási projekt tematikájába, amennyiben a 
román igazságszolgáltatás, egyes általános kérdéseiről és néhány alapelvéről, a román 
Alkotmánybíróság egy meghatározott hatásköréről (utólagos normakontroll), illetve Románia 
uniós csatlakozásának, az államszervezetre vonatkozó hatásairól szól. A munkák összeállításához 
felhasznált kutatási módszerek: analitikus elemzése a különböző jogszabályoknak, az 
alkotmánybírósági döntéseknek, összehasonlító elemzése bizonyos jogintézményeknek, jogi 
eljárásoknak, a témákhoz kapcsolódó jogi doktrínák, elméletek szintetikus feldolgozása, 
statisztikai adatok kiértékelése, hazai és külföldi szakirodalom tanulmányozása stb.

Veress Emőd az értéknövekedési adózás aktuális kérdéseit kutatta, előtanulmányok, 
esettanulmányok formájában. Az elmúlt időszakban az értéknövekedési adózás szabályozásának 
változásait, illetve az inaktívnak minősített adófizetőknek a kereskedelmi partnerek adójogi 
helyzetére gyakorolt hatásait elemezte. A kutatási eredmények publikálása a következő kutatási 
időszakban fog megtörténni.

Voicu Alexandru Virgil professzor A sportolók szabad mozgása az Európai Unióban 
címmel vállalt részt a kutatási programban, a munka első évében több munkadokumentum 
kidolgozására került sor, melyek az International School Sports League 2012-es pekingi 
konferenciáján lesznek vita alá bocsátva, mint a szakág jogszabályi hátteréhez kapcsolódó 
normatív dokumentumok. A feltáró és kutatómunka kapcsán egyeztetés zajlott az International 
Association of Sports Law ügyvezető tanácsával is, a kutatási eredményeknek egy  leendő 
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UNESCO-dokumentum (Draft of International Sports Charter) formájában történő 
hasznosítására nézve. 

A részleges kutatási eredmények hasznosítása már meg is történt, több szakmai 
rendezvényen való részvétel, előadások, illetve folyóiratokban és gyűjteményes köteteben 
megjelent román és magyar nyelvű dolgozatok révén. 
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A román jogrendszer megújulása az EU-integráció hatására
(2011–2014)

Kutatási jelentés a 2011–2012-es időszak alatti tevékenységről és eredményekről

A Sapientia – EMTE Jogtudományi Intézetének kutatóit tömörítő munkacsoport 2011-
ben sikeresen pályázott a Sapientia – Kutatási Programok Intézeténél egy hároméves (2011–
2014) kutatási program elvégzésére. Az alábbiakban az elmúlt egy év (2011 szeptember – 2012 
augusztus) alatt elvégzett kutatási tevékenységet és eredeményeket fogjuk bemutatni. 

A munkacsoport A román jogrendszer megújulása az EU-integráció hatására címmel 
pályázta meg a csoportos kutatási programot, ennek keretén belül pedig a tagok saját kutatási 
területüknek megfelelően végeztek egyéni kutatásokat. A kutatócsoportban az alábbi személyek 
vállaltak feladatot: Dr. Veress Emőd, intézetigazgató, kutatásvezető, Drd. Kádár Hunor (óraadó 
oktató, Sapientia EMTE – Kolozsvár), Drd. Kokoly  Zsolt  (főállású oktató, Sapientia EMTE – 
Kolozsvár), Drd. Pantilimon Rikhárd (óraadó oktató, Sapientia EMTE – Kolozsvár), Dr. 
Sztranyiczki Szilárd (főállású oktató, Sapientia EMTE – Kolozsvár), Dr. Varga Attila (főállású 
oktató, Sapientia EMTE – Kolozsvár), Dr. Voicu Alexandru-Virgil (óraadó oktató, Sapientia 
EMTE – Kolozsvár). 

Az alábbiakban közöljük a munkacsoport tagjai által összeállított egyéni kutatási 
beszámolókat, melyek tartalmazzák a kutatási eredményeket is. 

Kádár Hunor: Az európai jogharmonizáció hatása a román büntető anyagi jogra

A tanulmány  első két fejezetében azt mutattam be, hogy miként valósult és valósul meg 
az Európai Únió keretén belül a büntetőjogi jogharmonizáció. A vizsgálat kiindulópontjaként a 
Lisszaboni Szerződés hatályba lépését alkalmaztam, mivel az említett szerződés elemi 
vátozásokat hozott a büntetőügyekben folytatott  igazságügyi és rendőri együttműkődés terén 
megszüntetvén a Maastrichti Szerződés révén kialakított pilléres szerkezetet. Az első fejezetben, 
amely “A büntetőjogi jogharmonizáció megvalósulása a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése 
előtt” címet viseli azt vizsgáltam meg időrendi sorrendben, hogy az Európai Közösségek 
kialakulásától a Lisszaboni Szerződés elfogadásáig miként fejlődött az uniós szervek hatásköre 
az anyagi büntetőjog terén, bemutatván a Maastrichti, majd az Amszterdami Szerződések által 
hozott nagy mértékű előrehaladásokat. “A büntetőjogi jogharmonizáció megvalósulása a 
Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után” című második fejezetben röviden bemutatom az 
említett szerződés által hozott változtatásokat  a büntetőjogi uniós szabályozás terén és 
részletesen vizsgálom annak kérdését, hogy a Lisszaboni Szerződés elfogadása milyen 
mértékben segítheti elő a büntetőjogi jogharmonizáció tényleges megvalósítását, ugyanakkor 
hangsúlyt fektetek az irányelvek révén történő jogharmonizáció előnyeinek bemutatására. A 
harmadik fejezetben – amely “A kerethatározatok utján megvalósuló jogközelítés hatása a 
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román büntető anyagi jogra. A jogharmonizációs folyamat minőségének vizsgálata„ címet 
viseli – azt elemzem, hogy a román jogalkotónak miként sikerült átültetnie az úniós 
kerethatározatok rendelkezéseit  a nemzeti jogrendünkbe. Amint az a fejezet címéből is kiderül, a 
jogharmonizációs folyamat minőségének vizsgálata során első sorban ennek hiányosságaira 
szerettem volna rávilágítani azzal a céllal, hogy  a román jogalkotó ébredjen rá az elkövetett 
hibákra és lépéseket tegyen ezek kiküszöbölésének érdekében. A hazai jogharmonizációs 
tevékenység vizsgálata céljából összehasonlítottam az úniós kerethatározatokban foglalt 
rendelkezéseket az ezek alapján elfogadott és az ezeket nemzeti jogrendünkbe átültető 
jogszabályokkal a következő területeken: kiterjesztett elkobzás, európai elfogató parancs, a 
kölcsönös elismerés elvének pénzbűntetésekre való alkalmazása, rasszizmus és idegengyűlölet, 
gyermekek szexuális bántalmazása, kizsákmányolása, illetve gyermekpornográfia.

A tanulmány hozzávetőleg 70%-ban elkészült.

Publikációs jegyzék
2011-2012

1. Kádár Hunor: Protecţia martorilor în dreptul procesual penal român [A tanúk védelme a 
román büntetőeljárásban], Revista de Drept Penal, 1/2011, 97-111. o. 

2. Kádár Hunor: Protecţia martorilor în lumina noului Cod de procedură penală [A 
tanúvédelem intézménye az új Büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek tükrében], 
Caiete de Drept Penal, 2/2011, 30-61. o.

3. Kádár Hunor: Az anonim tanúk az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában. 
A közvetlenség elvének korlátozásai, Scientia Iuris, 2/2011, 23-40. o., (http://
jog.sapientia.ro/data/tudomanyos/Periodikak/scientia-iuris/2011-2/2-kadar.pdf)

4. Kádár Hunor: Unele aspecte controversate referitoare la infracţiunile prevăzute de Legea 
nr. 31/1990 [Az 1990. évi 31-es számú törvényre vonatkozó egyes vitatott kérdések 
áttekintése], 5-20. o., Scientia Iuris, 3-4/2011, (http://jog.sapientia.ro/data/tudomanyos/
Periodikak/scientia-iuris/2011-3/ro1-Kadar.pdf)

5. Kádár Hunor: Principiul egalităţii armelor şi al contradictorialităţii în lumina 
jurisprudenţei C.E.D.O. Efectele acestor principii asupra interogării martorilor [A 
fegyveregyenlőség és a kontradiktórius tárgyalás elve az EJEB joggyakorlatának 
tükrében. Az említett jogelvek hatása a tanúk kikérdezésére], Studia Iurisprudentia 
Universitatis Babeş-Bolyai, 4/2011, (http://studia.law.ubbcluj.ro/articol.php?
articolId=469)

6. Kádár Hunor: Condiţiile de utilizare a declaraţiilor anonime ca probe în procesul penal 
[Az anonim tanúvallomások bizonyítási eszközként való felhasználhatóságának feltételei 
a büntetőperben], Scientia Iuris, 1/2012, 79-95. o., (http://jog.sapientia.ro/data/
tudomanyos/Periodikak/scientia-iuris/2012-1-2/14.pdf)

7. Kádár Hunor: Unele consideraţii teoretice privind infracţiunea reglementată de art. 
280^3 din Legea nr. 31/1990 [Az 1990. évi 31-es számú törvény 280^3 cikkében 
szabályozott bűncselekmény elméleti áttekintése], Revista Dreptul, 3/2012, 145-156. o.
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8. Kádár Hunor: Exercitarea dreptului de contrainterogare a martorilor acuzării în lumina 
jurisprudenţei Curţii Supreme de Justiţie a Statelor Unite ale Americii [A terhelő tanúk 
keresztkérdezéséhez való jog gyakorlása az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb 
Bíróságának joggyakorlata fényében], Revista Dreptul, 7/2012

9. Kádár Hunor: A tanú- és sértettvédelemre vonatkozó európai jogi szabályozás és az új 
román Büntetőeljárási törvénykönyv, [megjelenés alatt álló publikáció – egy 
magyarorszagi jogi folyóiratban]

10. Kádár Hunor: Unele consideraţii teoretice privind noile modificări ale Codului Penal [ A 
Büntető törvénykönyv néhány modosításának elméleti áttekintése], [megjelenés alatt álló 
publikáció – Scientia Iuris]

Kokoly Zsolt: A román médiaszabályozás fejlődése az uniós jog hatására

A 2011-ben elnyert Sapientia – KPI hároméves futamidejű kutatási program keretén belül 
A román médiaszabályozás fejlődése az uniós jog hatására című egyéni kutatási témán 
dolgoztam. 

A kutatás elsődleges célja az volt, hogy gőrcső alá vegye az 1989-es fordulat  utáni román 
médiaszabályozás fejlődését, megvizsgálva, hogy  milyen mértékben hatott  rá az uniós 
szabályozás, milyen mértékben került sor ettől független, „önálló” utak választására. A kutatás 
során legnagyobb hangsúlyt annak elemzésére fektetünk, hogy milyen mértékben áll 
összhangban a jelenlegi, hatályos román médiatörvény az uniós médiapolitika jelenlegi jogi 
eszközével, a médiaszolgáltatási irányelvvel. A célok elérése érdekében olyan területek 
kutatására kerül sor, mint: az audiovizuális médiaszolgáltatások szabad áramlásának 
biztosításának kérdése a román jogban, különös tekintettel a médiaszolgáltatók feletti joghatóság 
problematikájára; az audiovizuális kereskedelmi közlemények (reklámok, televíziós vásárlás, 
támogatás) szabályozása a román és uniós jogban;az emberi méltóság és kiskorúak védelmére 
védelmére szabályozás; a válaszadás joga a televíziós műsorszolgáltatásban.

Mivel az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlata szerint az audiovizuális médiát a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága, mint gazdasági alapszabadság, egyik megnyilvánulási 
formájának kell tekinteni, a vállalt  téma feltárását az európai uniós alapszabadságok vizsgálata 
vezette be, ennek keretén belül került sor a letelepedés szabadságára, a szolgáltatásnyújtások 
szabadságára, illetve a műsorszolgáltatók fölötti joghatóságra vonatkozó szakirodalom újbóli 
áttekintésére, illetve a vonatkozó joggyakorlat áttanulmányozására. A kutatómunka kapcsán 
Domus-ösztöndíjjal Pécsett tartózkodtam 2 hétig, ahol az európai jog, illetve audiovizuális és 
médiajog elismert szakértőivel, Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébettel és Dr. Polyák Gáborral 
folytattam szakmai tanácskozást. 

A 2011-2012-es tanév alatt a kutatómunka eredményeit több tudományos konferencián 
ismertettem a szakma képviselői előtt: 2011 november 18-án Bukarestben, a Román 
Tudományos Akadéma Jogtudományi Intézete keretén belül működő Európai Jogi Központ által 
szervezett  konferencián tartottam előadást (Libertatea de stabilire a societăţilor comerciale în 
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Uniunea Europeana şi dreptul român. Reglementările de drept internaţional privat cu privire la 
naţionalitatea persoanelor juridice în perspectiva dreptului european), 2011. december 8-án 
Kolozsváron, a Sapientia – EMTE Jogtudományi Intézete által szervezett társasági jogi 
kerekasztalon (A gazdasági társaságok letelepedési szabadsága az Európai Unióban és a román 
jogban). 2012-ben előadást tartottam a Kolozsváron, a Sapientia – EMTE Jogtudományi Intézete 
rendezésében lebonyolított Az európai magánjog jelene és jövője című nemzetközi konferencián 
(A médiaszolgáltató társaságok feletti joghatósággal kapcsolatos aktuális kérdések). 

A kutatási program eredményeit tudományos közlemények formájában is hasznosítottam, 
a tanulmányok román és magyar nyelven, romániai és magyarországi szakfolyóiratokban, illetve 
gyűjteményes kötetekben jelentek meg vagy állnak megjelenés alatt 

Publikációs lista

Kokoly Zsolt, A jogi személyek honosságára vonatkozó román rendelkezések az uniós jog 
tükrében, RODOSZ konferenciakötet. 1. kötet. Társadalomtudományok. Kolozsvár – Temesvár 
2011. 391–405.

Kokoly Zsolt, A jogi személyek honosságára vonatkozó rendelkezések az új román 
Polgári Törvénykönyv nemzetközi magánjogi könyvében, Scientia Iuris, 2011/3-4, Kolozsvár, 68–
83. 

http://jog.sapientia.ro/data/tudomanyos/Periodikak/scientia-iuris/2011-3/hu5-Kokoly.pdf 

Kokoly Zsolt, Libertatea de stabilire a societăţilor comerciale în Uniunea Europeana şi 
dreptul român. Reglementările de drept internaţional privat cu privire la naţionalitatea 
persoanelor juridice în perspectiva dreptului european, Assentio mentium – Studii juridice alese 
în onoarea prof. univ. dr. Ernest Lupan, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2012, pp. 259-274;

Kokoly Zsolt, A társaságok elsődleges letelepedésének kérdése a román jogban az 
európai jog tükrében. Studia iuvenum iurisperitorum. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kara Hallgatóinak Tanulmányai. Pécs, 2012 (megjelenés alatt)

Pantilimon Rikhárd: Az ítéletvégrehajtásra vonatkozó szabályok változása az Európai 
Unióban és hatása a romániai jogrendszerre

BEVEZETÉS:

Kutatásom fő irányvonala az ítélet-végrehajtás és az adósságbehajtás hatékonyabbá tétele 
az európai unióban. A kutatás folyamán figyelemmel kísérem a fejődési folyamatokat és arra 
keresem a választ, hogy hogyan lehet hatékonyabban szabályozni az ítélet-végrehajtást és az 
adósságbehajtást, fő fókuszban tartva a romániai igazságszolgáltatás reformjait. A kutatás 
főként a polgári és kereskedelmi ügyekben történő előrelépésekre összpontosít, figyelembe véve 
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a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozását, az európai 
fizetéses meghagyás bevezetését és a kis értékű követelések európai eljárásának megszületését is. 

Románia az Európai Unió tagországaként folyamatos kölcsönhatásban van az európai 
jogfejlődéssel és elkerülhetetlen változásokon esik át. Éppen ezért a kutatás fő pillére az 
európai szabályozás vizsgálata mellett a Romániai  jogi rendszer és annak változásainak 
nyomonkövetése és kielemzése. A kutatás a vizsgált problémakör jellegéből és a kérdésfelvetés 
komplexitásából fakadóan többszintű elemzés és többféle kutatási technika, illetve módszer 
alkalmazását teszi szükségessé.

KUTATÁS IRÁNYA:
A kutatás első évében főként a romániai jogrend változásaira kellett fektetni a 

hangsúlyt, hiszen úgy  a polgárjogi törvénykönyv, mint a polgári eljárásköri törvénykönyv 
gyökereiben megváltozott. Az igazságszolgáltatási reformok fő forrását az európai uniós 
szabályozás képezte, ily módón az igazságszolgáltatási reformokban egyértelműen 
tettenérhetőek az ítélet-végrehajtás és az adósságbehajtásra vonatkozó közösségi alapszabályok. 
Ily módón a kutatás fő irányvonalát a közösségi jogszabályok és nemzeti jogszabályok 
összehasonlító elemzése képezi.

EREDMÉNYEK:
1.A kutatás során kialakított szakmai konklúziókat és a kutatási eredményeket szakmai 
konferenciák keretén belül mutattam be:

Tudományos konferenciákon tartott előadások 2011-2012
NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK:

Konferencia: Az európai magánjog jelene és jövője
Helyszín, dátum: Kolozsvár, 2012. május 10-11.
Előadás címe, témája:  Codification of civil procedure at European level and its effects 

on the new Romanian civil procedure code, with special focus on the enforcement of foreign 
judgments

Konferencia: 100 Jahre ungarische ZPO (1911)
Die Entwicklung des Zivilprozessrechts in Mitteleuropa um Jahrtausendswende
Reform und Kodifikation − Tradition und Erneuerung
Konferenz an der Pázmány Péter Katholischen Universität, 
Helyszín, dátum: Budapest, 14-15 Oktober 2011
Előadás címe, témája: Considerations on the The New Romanian Civil Procedure Code

Konferencia: Római jogi hagyomány és modern magánjog - 2. Kiadás
Helyszín, dátum: Kolozsvár, 2011. december 9.
Előadás címe, témája: A házassági vagyonjogi szerződés az új polgári törvénykönyv 

tükrében

Konferencia: Az európai jog aktuális kérdései
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Helyszín, dátum: Kolozsvár, 2011. május 6–7.
Előadás címe, témája: Az európai polgári eljárásjog jövője és annak hatása az EU 

tagállamok jogrendjére

ORSZÁGOS KONFERENCIÁK:
Konferencia: Erdélyi Magyar Jogászok Társasága (EMJT) szakmai konferencia az 

új Polgári Eljárási Törvénykönyvről
Helyszín, dátum: Torockó, 2012. június 23-24
Előadás címe, témája: Alapelvek az új Polgári Eljárási Törvénykönyvben

2.A kutatás során kialakított szakmai vélemények és kutatási eredmények szakmai 
publikációkban jelentek meg

NEMZETKÖZI PUBLIKÁCIÓK:
Kötet címe: IUS GENTIUM: COMPARATIVE PERSPECTIVES ON LAW AND 

JUSTICE, Volume 15, 2012 
Electronic Technology and Civil Procedure, New Paths to Justice from Around the 

World
Kiadó: Springer, 2012
Cikk címe: Enforcement of a Claim with the Support of the New Information 

Technology in the European Union, Romanian Case Study

Kötet címe: Die Entwicklung des Zivilprozessrechts in Mitteleuropa um 
Jahrtausendswende, Reform und Kodifikation − Tradition und Erneuerung

Kiadó: Schulthess, 2012
Cikk címe: Einege Aspekte zur neuen rumänischen Zivilprozessordnung, 

ORSZÁGOS PUBLIKÁCIÓ:
Tankönyv címe: Drept civil. Partea generala conform Noului Cod Civil.
Kiadó: C.H. Beck, Manuale Beck, 2012
Lupan Ernest, Sztranyiczki Szilárd, Veress Emőd, Rikhard-Arpad Pantilimon

Sztranyiczki Szilárd: A román jogrendszer megújulása az EU-integráció hatására – 
A dologi jogok szabályozásáról

Az első évben megvalosított kutatás komplex jelleggel analizálta a témához kapcsolódó 
kérdéseket, különös figyelemmel korunk aktuális tulajdonjogi problémáira. 

A nemzetközi kitekintés a kutatás jelentős részét képezte, az Emberi Jogok Európai 
Egyezménye témánk szempontjából releváns rendelkezései és azok gyakorlata, a tulajdon 
alkotmányos kérdései, valamint – az új román Ptk. kodifikációjára is különös tekintettel – a jogi 
szabályozás lehetséges jövőbeni irányai jelentették az elmúlt idő kutatását. Utóbbi szegmens 
képezi talán az értekezés legjelentősebb részét, abból a gondolatmenetből kiindulva, hogy a 
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jogtudományi kutatás nem elégedhet meg a jelen joganyagának, vagy joggyakorlatának 
elszigetelt vizsgálatával. 

A témához kapcsolódó joganyag elemzése volt az elmúlt év munkám gyümölcse, amely 
egy komplex kutatás integráns részét fogja képezni, így  a vizsgált kérdések során minden esetben 
kitértem az adott jogintézmény legfontosabb, témánk szempontjából releváns vonatkozásaira, 
illetve azon folyamatok bemutatására, amelyek hatására bármilyen jellegű változás történt akár a 
vizsgált jogintézmény tételes jogi szabályaiban, akár az adott kérdésről való elméleti 
gondolkodásban. 

Az első évben a következő témákat analizáltam: A dolog jogi fogalma. A dolgok 
osztályozása; A tulajdon fogalma. A tulajdonjogviszony  alanyai, tárgya; A tulajdonjogviszony 
tartalma – birtoklás, használat, hasznok szedése, hasznosítás; A tulajdonos rendelkezési joga. A 
rendelkezési jog korlátai; Az elidegenítési és terhelési tilalom; Ingók eredeti szerzésmódjai 
(határozat és árverés, elbirtoklás, gazdátlan javak, találás); Ingók származékos szerzésmódjai 
(átruházás, feldolgozás, vegyülés, öröklés); Ingatlanok eredeti szerzésmódjai (elbirtoklás, 
kisajátítás); Ingatlanok származékos szerzésmódjai (átruházás, növedék, beépítés, ráépítés, 
öröklés); A tulajdonjog megszűnése; A közös tulajdon fogalma, a tulajdonostársak jogviszonyai; 
A közös tulajdon megszüntetése és megszűnése.

Mindezet figyelembe véve a vizsgált téma tételes jogi kérdései, lehetséges de lege 
ferenda jövőbeni szabályai a kutatási feladat integráns részét képezik.

Publikációs lista

1) Ernest Lupan, Szilárd Sztranyiczki: Drept civil. Persoanele, Editura C.H. Beck, 
Bucureşti, 2012, ISBN 978-606-18-0050-6;

2) Ernest Lupan, Szilárd Sztranyiczki, Emőd Veress, Richárd-Árpád Pantilimon: Drept 
civil. Partea generală, Editura CH Beck, Bucureşti, 2012, ISBN 978-606-18-0008-7;

3) Szilárd Sztranyiczki, Consideraţii cu privire la proprietatea periodică şi uzucapiune în 
noul Cod civil, Assentio mentium – Studii juridice alese în onoarea prof. univ. dr. Ernest Lupan, 
Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2012, pp. 259-274;

4) Szilárd Sztranyiczki: Drept civil. Drepturile reale principale, Editura CH Beck, 
Bucureşti, 2012, ISBN 978-973-115-996-6;

5) Szilárd Sztranyiczki: Drept civil. Drepturile reale principale conform noului Cod civil, 
Editura Status, Miercurea-Ciuc, 2011, ISBN: 978-606-8052-47-2;

6) Ernest Lupan, Szilárd Sztranyiczki, Román-magyar magyarázó jogi szótár. Îndrumar 
de terminologie româno-maghiară. Polgári jog: általános rész, jogalanyok. Drept civil: partea 
generală, persoanele, Editura Status, Cluj-Napoca, 2011, ISBN 978-973-1970-58-5;
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7) Szilárd Sztranyiczki: Elemente de noutate a instituţiei recursului şi a asistenţei 
juridice în recurs, în lumina noului Cod de procedură civilă, Revista Româno-Maghiară de 
Ştiinţe Juridice Scientia Iuris, nr. 1/2011, pp. 136-151; 

8) Szilárd Sztranyiczki: Exercitarea dreptului de preempţiune la vânzarea bunurilor 
mobile şi imobile conform noului Cod civil, Revista Româno-Maghiară de Ştiinţe Juridice 
Scientia Iuris, nr. 1/2011, pp. 136-151.

Varga Attila: A román államszervezet és hatalomgyakorlás alakulása

A kutatási munka első fél évében három tanulmány  készült el, melyek közül egy a 
Korunk című folyóirat tematikus számában jelent meg a másik kettő, a kutatási témámnak 
megfelelő, konferenciákon elhangzott előadások bővített, szerkesztett írott változata.

Az elkészített tanulmányok illeszkednek a kutatási projekt tematikájába, amennyiben a 
román igazságszolgáltatás, egyes általános kérdéseiről és néhány alapélvéről, a román 
Alkotmánybíróság egy meghatározott hatásköréről (utólagos normakontroll), illetve Románia 
uniós csatlakozásának, az államszervezetre vonatkozó hatásairól szól.

A két utóbbi tanulmány, román nyelven készült el, eleget téve ezzel, a 
konferenciaszervezők felkérésének. 

I.Tanulmány. Címe: Az igazságtól az igazságszolgáltatásig, megjelent a Korunk 
2012/7-es számában 102-109 o.

A tanulmányban egyrészt jogelméleti, jogbölcseleti megközelítésben tárgyalom az 
igazság és igazságosság fogalmát, majd alkotmányjogi szempontból elemzem az 
igazságszolgáltatás helyét, szerepét az államszervezet hatalommegosztásos rendszerében. Az 
igazságszolgáltatás alapelveit  az alapjogok összefüggésében vizsgálom, majd két átfogó, 
széleskörű jelentéstartalommal rendelkező alapelvet mutatok be, úgymint a tisztességes eljárás 
elvét és a nyilvánosság elvét. Ez utóbbiak vonatkozásában különösen az elméleti kérdéseken túl, 
gyakorlati, a bírói joggyakorlattal kapcsolatos aspektusokról is írok.

II.Tanulmány. Címe: „Eficienţa excepţiei de neconstituţionalitate şi efectele sale 
asupra legiferării” (Az alkotmányossági kifogás hatékonysága és ennek hatása a 
törvényhozásra), A nemzetközi konferencia (román-francia) címe: „100 de ani de excepţie de 
neconstituţionalitate în România”, szervezők: Centrul de Drept Constituţional şi Instituţii 
Politice şi Asociaţia Franco-Română a Juriştilor, helyszín: Bukarest, Jogi Egyetem, időpont: 
2012 május 12.

A mintegy 20-25 perces előadás nyomán egy átfogóbb részletesebb tanulmányt 
készítettem, (terjedelem: 11 o.), melyet leadtam a szervezőknek, akik, terveik szerint a 
konferencióról kétnyelvű kötetet jelentetnek meg.

Az írott tanulmányban a következő kérdéseket tárgyalom:
Az Alkotmány előírásai szerint az Alkotmánybíróság normakontrollja kétféle lehet: 

előzetes és utólagos. A tanulmány az utólagos normakontrollt tárgyalja, mely a már elfogadott 
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jogszabály alkotmányos ellenőrzését jelenti, és amit egy  bírósági per résztvevőinek bármelyike 
kérhet. Az Alkotmánybíróság tevékenységének 90%-át az utólagos ellenőrzés teszi ki. 
Tanulmányomban három kérdést tárgyaltam: 1. Az Alkotmánybíróság helye és szerepe a 
hatalommegosztásos rendszerben (ez ugyanis egy meglehetősen problematikus kérdés a román 
jogrendszerben). 2. Azokat az eseteket (kifogásokat) melyeket már a jogvitát tárgyaló bíróság 
sem fogadhatna el, illetve az Alkotmánybíróság sem, de ezeket rendre felvetik és ez által 
mesterségesen felduzzasztják, leterhelik az Alkotmánybíróság munkáját és lerontják ennek a 
jogi/procedurális eszköznek a hatékonyságát. 3. Végül, adatokkal alátámasztva elemzem, hogy 
az utólagos normakontroll keretében hozott döntések milyen hatással vannak a Parlamentre, 
illetve, hogy az miként reagál (vagy inkább nem reagál) ezekre. A tanulmány végén részint 
alkotmánymódosító javaslatokat fogalmazok meg, illetve főként a szakma számára vitatémákat, 
mely viták, ha lezajlanának, ezek konklúziói segítenék a politikai döntéshozókat.

  
III.Tanulmány: Címe: „Unele aspecte privind funcţionarea autorităţilor fundamentale 

ale statului” (Az állam alapintézményeinek működésének néhány vonatkozása), A konferencia 
címe: „Provocările integrării în Uniunea Europeană pentru România”,  Helyszín: Algyógy, 
szervező: Sapientia EMTE Kolozsvár, Művészeti és Természettudományi Kar, Nemzetközi 
Kapcsolatok és Európai Tanulmányok, időpont 2012 június 1-2,

A mintegy 30 perces, magyar nyelven tartott előadás nyomán egy szélesebb körű, 
részletesebb tanulmányt készítettem. Terjedelem: 12 o.

A tanulmányban a román államszervezet meghatározó alapvető hatóságainak bizonyos 
diszfunkcióit, kapcsolatrendszerükben fellépő zavarokat mutatom be, amely bizonyos esetekben 
politikai krizíshelyzeteket teremt, illetve rámutatok arra, hogy bizonyos államszervezési 
alapelvek súlyosan sérülnek, valamint, hogy az Alkotmány egyes előírásai nem kellőképpen 
egyértelműek és pontosak. Mindez kihat az integrációs folyamatra is. Ugyanakkor a hatás 
kölcsönös, hiszen nemcsak az a kérdés hogy egy tagállam számára milyen kihívásokat rejt a 
csatlakozás, hanem az is legalább olyan fontos, hogy az Európai Unió számára milyen 
problémákat jelenthet egy-egy tagállam, illetve milyen belső, a tagállamokéval hasonló 
problémákkal küzd maga az Unió is.

Az államszervezet működési problémáit, zavarait  bizonyos meghatározó alapelvek, 
azok változásain keresztül mutatom be. Ezek a demokrácia (demokrácia deficit), 
hatommegosztás (a hatalmi ágakhoz tartozó intézmények időnkénti szereptévesztése) a jogállam 
(autoriter  hatalomgyakorlás) a képviseleti elv a választási rendszer változásainak tükrében. 
Mindezeket elméleti keretben tárgyalom, de példákkal konkrét történésekkel illusztrálom, illetve 
próbálom igazolni észrevételeimet, állításaimat. A dolgozat konklúziója, hogy az elvekről nem 
szabad lemondani, hanem azokat korszerűsíteni, megváltozott helyzethez kell igazítani és 
következetesen kell alkalmazni. Ez azonban nemcsak az egyes „problémás” tagállamoknak a 
gondja, hanem az Európai Unióé is, különösen, hogy miközben teljes hittel és meggyőződéssel 
kiáll az alkotmányos demokrácia alapértékei mellett, maga is időnként vét ezek ellen.

 
Felhasznált kutatási  módszerek: analitikus elemzése a különböző jogszabályoknak, 

az alkotmánybírósági döntéseknek, összehasonlító elemzése bizonyos jogintézményeknek, jogi 
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eljárásoknak, a témákhoz kapcsolódó jogi doktrínák, elméletek szintetikus feldolgozása, 
statisztikai adatok kiértékelése, hazai és külföldi szakirodalom tanulmányozása stb.

Összességében a három tanulmány, bár különböző alkalmakra készültek, de szervesen 
illeszkednek a kutatási projekt megjelölt általános tematikájába.
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Voicu, Alexandru-Virgil: A sportolók szabad mozgása az Európai Unióban

A sport a közösségi acquis alkalmazási területébe tartozik, és a közösségi politikák 
különböző területein nagymértékben befolyásolták. A sportra és a hozzá kapcsolódó 
tevékenységekre vonatkozó jogszabályi harmonizációhoz szükséges a vonatkozó jogi háttér 
ismerete. Az európai bíróságok joggyakorlata, illetve az Európai Bizottság döntései arra 
világítanak rá, hogy a sportra jellemző sajátosságokat tudomásul vették és ennek megfelelően 
kezelték, ezért is tekinthető joggyakorlatuk mérvadónak abból a szempontból, hogyan 
alkalmazandó a közösségi szabályozás a sport terén. A joggyakorlat értelmében a sport 
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sajátosságait továbbra is figyelembe veszik, de nem kerülhet sor olyan értelmezésre, mely 
igazolhatná a közösségi szabályrendszertől való eltérést. A Lisszaboni Szerződés életbelépése 
kötelezővé teszik a tagállamok számára a Sport Fehér Könyvének átvételét, melynek elsődleges 
célja éppen a sport integrálása az EU többi politikája közé. További céljai közé tartozik a sport 
támogatása, illetve az európai sportügy területén a közösségi normák alkalmazására vonatkozó 
hatékony igazgatási körülmények kidolgozása.

A kutatás három fő irányvonal mentén zajlott, kiemelten figyeltünk arra, hogy 
beazonosíthassuk a szakág kulcsfontosságú kérdéseit, melyet a következő három kérdéskör 
mentén ragadtunk meg: a sportnak a társadalomban betöltött szerepe, a sport gazdasági vonzata, 
illetve a sporttevékenység megszervezése. 

A kutatás során arra a következtetésre jutottunk, hogy a hiányos jogszabályi háttér (az uniós 
rendelkezéseknek a sport terén történő gyakorlatba ültetése) feloldása szempontjából megoldást 
jelentene a sporttevékenység űzésének alapvető emberi jog státusba emelése. Ezt a szakmai 
konklúziót részben már – szakmai tanácskozások, munkadokumentumok, illetve tudományos 
rendezvényeken való bemutatás, illetve publikálás révén – hasznosítottuk. 

A munka első évében több munkadokumentum kidolgozására került  sor, melyek az 
International School Sports League 2012-es pekingi konferenciáján lesznek vita alá bocsátva, 
mint a szakág jogszabályi hátteréhez kapcsolódó normatív dokumentumok. A feltáró és 
kutatómunka kapcsán egyeztetés zajlott az International Association of Sports Law ügyvezető 
tanácsával is, a kutatási eredményeknek egy leendő UNESCO-dokumentum (Draft  of 
International Sports Charter) formájában történő hasznosítására nézve. 
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