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Novotni Zoltán (1931-1993) – akit neves jogtudósként
és a Miskolci Egyetem jogászképzésének egyik
alapító atyjaként tisztelünk – a miskolci jogászcsalád
gyermekeként 1954-ben szerzett az ELTE Állam- és
Jogtudományi Karán oklevelet. 1957-ig a fıvárosi
közigazgatásban dolgozik, de a Munkástanács tagsága
miatt elbocsátják, visszaköltözik szülıvárosába,
Kazincbarcikán majd Füzesabonyban ügyvédjelölt.
Késıbb Miskolcon vállal jogtanácsosi feladatot az
építıipar illetve a biztosítás területén. A gyakorlati
jogászi munka mellet kezd kibontakozni és
kiteljesedni a rendszeresen tanulmányokat író és
elıadásokat tartó jogtudósi tevékenysége.

Novotni Zoltán (1931-1993) is respected as a famous
legal expert and one of the founders of the jurist
training at the University of Miskolc. He was born in
a lawyer family in Miskolc, and he graduated of
Faculty of Law at Eötvös Lóránd University in 1954.
He was working in the administration of Budapest
until 1957, then he moved back to his hometown. He
was candidate for lawyer in Kazincbarcika and
Füzesabony. Later he worked as a legal adviser in the
area of building trade and insurance. He did not only
practice-oriented job but also wrote dissertations,
delivered lectures and had a legal expert activity.

A biztosítási jog területén országosan elismert
szaktekintély és 1973-ban az ELTE Állam- és
Jogtudományi Karának Miskolcra kihelyezett
tagozatán a polgári jog oktatója, 1980-tól egyetemi
docens. 1982-ben jelentıs szerepe volt a Miskolci
Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának
létrehozásában. Igazi iskolaalapító volt, a miskolci
jogi képzésnek infrastrukturális és szellemi
megalapozója. Gazdag szakmai munkássága az
agrárjog, a környezetvédelem, a biztosítás, a társasági
jog és a privatizáció területére is kiterjedt. Ezen
témákban
nagyhatású
elıadásokat
tartott
Franciaországban, Olaszországban és Costa Ricán is.
1986-ban nagydoktori fokozatot szerzett, a Miskolci
Egyetemen
betöltötte
a
tanszékvezetıi,
intézetigazgatói,
dékáni
és
rektorhelyettesi
méltóságokat.

He came national acknowledged expert in Finance
Law, and in 1973 he became Civil Law’s teacher in
Miskolc in the placed department of ELTE’s Faculty
of Law, and he is associate professor from 1980. In
1982 he had significant roll in establishing Faculty of
Law in Miskolc. He was the infrastructural and
spiritual founder of Law Faculty in Miskolc. His
many sided professional labour covered Agricultural
Law, Environment Law, Finance, Public and Private
Law. In these topics he delivered impressive lectures
in France, Italy and Costa Rica. He became first
Faculty leader then dean, and pro-rector at the
University of Miskolc.

Sikerült beszélnem a jogi karunkon agrárjogot tanító
Dr. Török Géza tanár úrral, akinek szerencséje volt
közel 10 évig ismernie és egy tanszéken tanítania
Novotni Zoltán professzor úrral. Szívesen emlékezett
vissza egykori kollégájára, és az elsı kép, amely
elıször eszébe jutott – az ı szavaival élve – „Zoli
bácsiról”, hogy egy végtelenül nyugodt, megfontolt
ember volt, akit szinte semmivel sem lehetett kihozni
a sodrából. Ha találkozni akart vele egyik diákja, vagy
munkatársa, akkor nem a szobájában, hanem a jogi
kar folyosóján kellett keresni, mivel tanítványai között
érezte legjobban magát.

I got the chance to talk to Dr. Török Géza who
teaches Agricultural Law in Miskolc. He was working
almost 10 years with Dr. Novotni Zoltán in the same
department. He has a delightful reminisence if his one
time workmate. The first memory that came to his
mind about „uncle Zoli” is that he was a really calm
and moderated person, and almost nothing could
ruffle his temper. He didn’t spend much time in his
office, if a student or a workmate wanted to meet him,
they had to look for him on the corridor, because he
loved to be with his students.

A fiatalokat, kezdı jogászokat felkarolta, segítette,
bárki bizalommal fordulhatott hozzá. Török Géza úgy
emlékszik vissza rá, mint egy hihetetlen barátságos,
közvetlen emberre, akit kollégái a dékáni kinevezése
után is, - a maximális tisztelet megadása mellett –
tegeztek. Rendkívül jó kapcsolatteremtı lépességgel

He helped and supported the young and beginner
lawyers, everyone could trust him. Török Géza
remembers to Novotni as a really friendly and
outgoing person, and after he became the dean his
workmates still theed him by the biggest respect. He
had
outstanding communication
skills and
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bírt, számtalan kapcsolata volt az egyetemen kívül is.

uncountable relationships even outside the University.

Végig erıs volt, betegsége csak az utolsó egy-,
másfél évben látszott meg rajta. Halála nagy
veszteség volt nemcsak a jogi kar, hanem az egész
magyar jogásztársadalom számára. Tanítványai és
kollégái is gyakran csak úgy szólították, hogy: a
„Mester”. İ volt mindenki „Zoli bácsija”.

Lots of present teachers – who are recently working
at the University – were his students.
Nobody realized his disease, only in the last one
and a half years. His death was a big loss not anly
for the Faculty of Law but also for the whole
Hungarian lawyer society. His students and
colleagues often just called him as: „Master”. He
was everybody’s „uncle Zoli”.

İ volt az a személyiség, aki 1991-ben megjelent
cikkével- amelyet egy Olaszországban elhangzott
elıadás kapcsán írt, megteremtette a modern
értelemben vett magyar agrárjog alapjait. Mi a
Miskolci Egyetemen tevékenykedı agrárjogászok,
ıt tekintjük szellemi elıdünknek.

He established the Hungarian Agricultural Law’s
ground in a modern way, with his article published
in 1991. This article was made for an Italian lecture.
We – the agricultural lawyers of University of
Miskolc – regard Novotni as our spiritual
predecessor.

Mint joghallgatók nap mint nap találkozunk
emlékével, megjelenik tanáraink szellemiségében,
de látjuk a jogi épület egyik elıadójánál elhelyezett
dombormővét, és a tiszteletére létrehozott Novotni
Alapítvány által kiadott könyvekbıl sajátítjuk el a
jogtudomány alapjait.

We as law-students meet his reminisence, it shows
up in our teachers’ unwordliness and we see his
relief by one of the lecture halls of the Law
Department. Our text books are edited by Novotni
foundation, which is made for Novotni’s respect.
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