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a	65	éves	milassin	lászló		
tanszékvezető	egyetemi	docens		
szakmai	és	oktatói	pályafutása	

Kellem és jellem	 –	 e	 tulajdonságok	 kéz	 a	 kézben	 járnak	 az	 egyetemi	
oktató,	 a	 tanszékvezető,	 a	 diplomata	 és	 az	 ügyvéd	 milassin	 lászló	
esetében.	a	széchenyi	istván	Egyetem	deák	Ferenc	állam-	és	Jogtudo-
mányi	kar	Nemzetközi	köz-	és	magánjogi	tanszékének	vezetője	tartal-
mas	és	egyben	mozgalmas	szakmai	életpályát	maga	mögött	tudva	tölti	
be	65.	életévét.	a	szegedi	szülői	háztól,	a	meisseni	porcelángyáron	át,	
a	genfi	ENsz–gatt	misszión	keresztül	vezetett	 az	út	a	győri	 jogi	kar	
katedrájára	 és	 az	 ENsz	 Nemzetközi	 kereskedelmi	 Jogi	 Bizottságának	
(uNCitral)	tárgyalótermébe.	Hatvanötödik	születésnapja	alkalmat	ad	
tanszéki	 kollégáinak,	 hogy	 felidézzék	 e	 gazdag	 és	 színes	 diplomáciai,	
oktatói	és	tudományos	életpálya	főbb	állomásait.

milassin	lászló	1951.	január	26-án	született	szegeden.	Fiatalkorában	
nagy	hatást	gyakorolt	rá	ügyész	édesapja,	aki	megismertette	–	és	megked-
veltette	–	vele	a	jogászi	hivatást.	Egyetemi	tanulmányait	a	szegedi	József	
attila	tudományegyetem	állam-	és	Jogtudományi	karán	végezte	1970	és	
1975	között,	érdeklődése	–	elsősorban	édesapja	hatására	–	a	magánjog	
felé	fordult.	az	egyetem	alatt	a	nyelvek	iránti	fogékonysága	is	megmu-
tatkozott,	 ennek	 köszönhetően	 több	 alkalommal	 is	 lehetősége	 nyílt	
külföldre	utazni.	a	fiatal	egyetemista	milassin	lászló	utazásai	nem	csak	
szűk	 értelemben	 vett	 szakmai	 kirándulások	 voltak,	 hanem	 porcelán-
gyári	diákmunkásként	dolgozott	például	a	németországi	meissenben	is.	
az	egyetemen	későbbi	pályafutása	szempontjából	is	meghatározó	volt,	
hogy	szakdolgozati	témájának	a	külkereskedelemről	szóló	1974.	évi	iii.	
törvényt	választotta,	amely	az	akkoriban	a	gatt	részes	államává	váló	
magyarország	külkereskedelmi	 jogának	egyik	 legjelentősebb	reformját	
eredményezte.	a	jogi	diploma	megszerzését	követően,	1975-től	1982-ig	
a	külkereskedelmi	minisztériumnál	dolgozott.	1982-ben	indult	nemzet-
közi	 diplomáciai	 karrierje,	 1987-ig	 magyarország	 genfi	 ENsz–gatt	
missziójánál	titkári	rangban	teljesített	külszolgálatot.	Ebben	az	időszak-
ban	 nemzetközi	 kereskedelempolitikai	 tanulmányokat	 is	 folytatott,	 és	
gatt-diplomát	szerzett.	1987–88-ban	a	kultúra	külkereskedelmi	válla-
latnál	vezető	jogtanácsosi	feladatokat	látott	el.
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Ezt	 követően,	 a	 magyar	 közigazgatási	 karriert	 feladva,	 családjával	 Németor-
szágba	 költözött.	 1990-től	 a	 passaui	 egyetemen	 kiegészítő	 jogi	 tanulmányokat	
folytatott,	majd	letette	az	első	államvizsgát.	Ezután	1993-ig	ügyvédként	kamatoz-
tatta	tudását	a	frankfurti	Boesebeck	Barz	&	Partner	irodában.	1991-től	a	Budapesti	
Ügyvédi	kamarának	is	tagja	volt.	a	németországi	tartózkodást	követően	a	család	
ausztriába	költözött.	

a	kilencvenes	évek	közepén	milassin	lászló	magyarországi	szakmai	tevékeny-
sége	során	szerzett	tudomást	az	Eötvös	loránd	tudományegyetem	és	a	széchenyi	
istván	Főiskola	együttműködésének	eredményeként	újrainduló	győri	jogászkép-
zésről.	az	EltE-sziF	oktatási	intézet	alapító	oktatójaként	meghatározó	szerepet	
vállalt	az	európai	jogi	stúdiumok	megszervezésében,	majd	a	nemzetközi	magán-
jogi	tárgyú	kurzusok	oktatásában.	1998-ban	kezdeményezésére	jött	létre	az	Euró-
pai	Jogi	tudományos	diákkör,	melynek	keretében	az	elmúlt	közel	két	évtizedben	
számos	díjazott	dolgozat	készült.	1998–2005	között	a	koordinálásával	ez	a	tudo-
mányos	diákkör	adta	ki	a	győri	Európai	Jogi	Hírlevelet,	amelynek	egyben	felelős	
szerkesztője	is	volt.	

milassin	 lászlónak	 nagy	 szerepe	 volt	 abban,	 hogy	 a	 széchenyi	 istván	 Főis-
kolán	 is	 megnyílhatott	 az	 Európa-tanulmányi	 központ	 1998-ban.	 kezdetben	 a	
Phare-támogatással	megvalósuló	projekt	pályázati	előkészítését	szervezte,	majd	
az	Európa-tanulmányi	központ	vezetőjeként	a	szakmai	program	kialakításáért	és	
megvalósításáért	felelt.	Ennek	keretében	a	jogászképzésben	és	a	széchenyi	istván	
Főiskola	más	szakjain	 is	 számos	olyan	kurzust	honosított	meg,	amely	az	euró-
pai	 integrációval	 és	 az	 európai	 joggal	 összefüggő	 ismeretek	 átadását	 szolgálta.		
az	Európa-tanulmányi	központ	tevékenysége	szakmai	rendezvények,	konferen-
ciák	és	workshopok	szervezésére	is	kiterjedt.	

2002–2003	között	egyetemi	oktatói	munkája	mellett	a	közigazgatásba	is	vissza-
tért	és	vezető	főtanácsosként	a	külügyminisztérium	Nemzetközi	Jogi	Főosztályán	
dolgozott.	külügyminisztériumi	munkája	során	szakmai	figyelme	az	uNCitral	
tevékenységére	 irányult.	az	uNCitral	konferenciák	aktív	 résztvevője	volt,	 sőt	
a	2002-ben	New	yorkban	megrendezett	harmincötödik	éves	általános	konferen-
cián	a	kelet-európai	államok	csoportjának	javaslatára	helyettes	levezető	elnöknek	
választották.	 Ezeken	 a	 tárgyalásokon	 dolgozták	 ki	 és	 fogadták	 el	 a	 nemzetközi	
kereskedelmi	 békéltető	 eljárásról	 szóló	 uNCitral	 modelltörvényt.	 szakmai	
érdeklődéséből	kifolyólag	 is	érzékenyen	érintette,	hogy	az	uNCitral	intézmé-
nyének	 létrehozását	 kezdeményező	 és	 1968	 óta	 folyamatosan	 tagságot	 viselő	
magyarország	 2004-ben	 nem	 hosszabbította	 meg	 közreműködését	 a	 szervezet-
ben.	később	a	tagság	szükségességét	számos	fórumon	hangoztatta	és	a	kezdemé-
nyezésének	is	köszönhetően	2013-ban	magyarország	visszatért	az	uNCitral-ba.	
a	 szervezethez	 fűződő	 szakmai	 kapcsolatai	 mind	 a	 mai	 napig	 fennállnak,	 és	
továbbra	is	rendszeresen	részt	vesz	az	uNCitral	bécsi	rendezvényein.	milassin	
lászló	 személyes	 közreműködése	 nyomán	 az	 uNCitral	 a	 győri	 jogi	 karral	 is	
szorosan	együttműködik,	melynek	eredményeként	közös	rendezvények	megszer-
vezésére	és	kutatási	projektek	megindítására	került	sor.	

H Í R E K



77

2004-től	 egy	 sikeres	 pályázat	 nyomán	 Jean	 monnet	 professzorként	 látja	 el	
feladatait.	az	elnyert	európai	uniós	pályázati	támogatásnak	köszönhetően	a	jogi	
kar	öt	éven	keresztül	tudta	finanszírozni	uniós	modulok	oktatását	külföldi	taná-
rok	 részvételével,	 illetve	 lehetősége	 nyílt	 jelentős	 könyvtárfejlesztésre,	 külföldi	
szakkönyvek	 beszerzésére	 és	 folyóiratok	 előfizetésére.	 2008–2011	 között	 a	
Fachhochschule	des	BFi	Wien	(university	of	applied	sciences	BFi	vienna)	intéz-
ményével	létrejött	megállapodás	keretében	a	bécsi	egyetem	munkájába	is	bekap-
csolódott	 vendégoktatóként.	 2011-ben	 az	 angol	 nyelvű	 European Business Law 
című	tantárgya	alapján	a	hallgatók	a	legjobb	oktatónak	minősítették.	mindezeken	
túl	részt	vesz	a	Bécsi	Egyetem	Jogi	karán	(Juridicum)	szervezett	és	rudolf	Welser	
professzor	 által	 koordinált	 Wiener	 arbeitskreis	 für	 Privatrecht	 munkájában,	 de	
az	institut	für	donauraum	und	mitteleuropa	(ausztria),	az	Europa	institut	an	der	
universität	zürich	(svájc)	és	az	mta	veszprémi	területi	Bizottság	gazdasági	és	
Polgári	Jogi	munkabizottságának	is	aktív	tagja.	

milassin	lászló	2010	óta	a	Nemzetközi	köz-	és	magánjogi	tanszék	vezetője.	
tanszékvezetői	feladatai	mellett	a	nemzetközi	igazgatási	szak	szakvezetői	felada-
tait	 is	 ellátja.	 tudományos	 tevékenységének	 keretében	 doktori	 (Phd)	 fokozatát	
2005-ben	 szerezte	 meg.	 kutatási	 témái	 elsősorban	 az	 információs	 társadalom	
szerzői	jogi	kérdéseit,	a	nemzetközi	alternatív	vitamegoldó	eljárásokat,	a	keres-
kedelmi	 világszervezet	 (Wto)	 jogát,	 valamint	 az	 uNCitral	 szervezetét	 érin-
tik.	munkásságában	szerencsésen	ötvöződik	a	gazdag	gyakorlati	tapasztalat	és	az	
elméleti	kutatómunka.	kutatási	eredményeit	számos	tudományos	közleményben	
és	rendezvényen	tárta	a	szakmai	közvélemény	elé.

milassin	lászló	a	kialakult	tanszéki	hagyományok	folytatójaként	kifejezetten	
szívélyes	és	manapság	ritkán	tapasztalható	családias	légkört	biztosított	a	közvet-
len	munkahelyi	környezetében.	a	munkatársai	előtt	az	ajtaja	mindig	nyitva	állt	
akár	hivatalos	ügyekről	volt	szó,	akár	hosszas	baráti	beszélgetésekre	került	sor.	
megtiszteltetés	és	öröm	a	Nemzetközi	köz-	és	magánjogi	tanszék	tagjai	számára,	
hogy	 együtt	 dolgozhatnak	 milassin	 lászlóval	 és	 ezúton	 kívánnak	 65.	 születés-
napja	alkalmából	sok	boldogságot.	

Ad multos annos!
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•
Maximilan Gandolph, Canon Missae, Salzburg, 1682. (részlet)
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I •	Bodzási	Balázs	Phd	tudományos	munkatárs
	 Budapesti	Corvinus	Egyetem	

•	CsEgE	gyula	Phd	hallgató
	 dE	állam-	és	Jogtudományi	kar

•	EmBEr	alEx	adjunktus
	 szE	állam-	és	Jogtudományi	kar

•	kováCs	viktória	egyetemi	tanársegéd
	 szE	állam-	és	Jogtudományi	kar	

•	lászló	Balázs	Phd	hallgató
	 PtE	áJk	Jogtörténeti	tanszék
	 Fonyódi	Járási	Ügyészség,	ügyészségi	fogalmazó	

•	siklósi	iváN	egyetemi	adjunktus
	 EltE	állam-	és	Jogtudományi	kar

•	siska	kataliN	egyetemi	docens
	 dE	állam-	és	Jogtudományi	kar

•	váradi-torNyos	BáliNt	tudományos	munkatárs
	 dE	állam-	és	Jogtudományi	kar
	 győr-moson-sopron	megyei	kormányhivatal,	fogalmazó
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1.	Jog Állam Politika	című	referált	folyóirat	magyar	nyelven	beküldött	kéziratokat	
–	tanulmányokat	és	könyv-recenziókat	–	fogad	el.

2.	 a	 kézirat	 terjedelme	 tanulmányok	 esetén	 általában	 nem	 haladhatja	 meg	 az	
50000	karaktert,	recenziók	esetén	a	20000	karaktert.	kérjük	szerzőinket,	a	terje-
delmi	kereteket	nagyon	szigorúan	tartsák	be.	Hosszabb	kéziratokkal	csak	külön-
legesen	indokolt	esetben	foglalkozunk.	

3.	a	szöveget	A/4	méretben	kinyomtatva	kérjük	leadni.	Egyúttal	szövegfájlban	(az	
ms	Word	bármelyik	változatában	 lementve)	 is	kérjük	mellékelni	 lemezen	vagy	
e-mailben.	a	szerző	neve	a	tanulmány	felett	szerepeljen.	

4.	szöveg	közbeni	kiemelésként	dőlt	betű	alkalmazható;	ritkítás,	aláhúzás,	vastag	
betű,	csupa	nagybetű	csak	kivételes	esetben	fogadható	el.	

5.	a	közvetlen	hivatkozásokat	lábjegyzetekben,	az	oldal	alján	kérjük	feltüntetni.	

6.	kérjük,	hogy	irodalomjegyzék	lehetőleg	a	ténylegesen	hivatkozott	publikáció-
kat	és	azon	publikációkat	tartalmazza,	amelyet	a	szerző	felhasznált.	az	irodalom-
jegyzék	legfeljebb	még	10-15	forrásmegjelölést	tartalmazhat.	

7.	az	irodalomjegyzéket	a	tanulmány	végén	közöljük,	a	következőképpen	oldva	
fel	a	szöveg	közti	utalásokat:	

a)	könyveknél:	

arendt,	Hannah	(1992):	A totalitarizmus gyökerei.	Budapest,	Európa.	

b)	tanulmánykötetben,	gyűjteményes	kötetben	megjelent	szövegek	esetében:	

mickiewicz,	Ellen	(2000):	institutional	incapacity,	the	attentive	Public,	and	media	
Pluralism	in	russia.	in:	richard	gunther	and	anthony	mughan	(eds.):	Democracy 
and the Media.	Cambridge	university	Press.	

c)	Folyóiratban	megjelent	tanulmány	esetében:	

selck,	J.	torsten	(2004):	on	the	dintensionality	of	European	union	legislative.	in: 
Journal of Theoretical Politics.	vol.	16.	No.	2.	april,	203–222.	pp.	

8.	tanulmányok	esetén	kérünk	a	szerzőktől	elektronikus	formában	egy	kb.	150	
soros	 magyar	 és	 angol	 nyelvű	 összefoglalót	 (abstract).	 a	 tanulmány	 címét,	 al-
címét	is	kérjük	lefordítani.	továbbá	kérjük	a	tanulmány	legfontosabbnak	gondolt	
5-6	kulcsszavát	magyarul.	

9.	a	(fekete-fehér)	táblázatokat	és	ábrákat	megfelelően	formázva,	az	eredetüket	
feltüntetve	a	szövegbe	építve	és	külön	fájlként	is	kérjük	leadni.	

10.	a	szerkesztőségbe	beérkezett	–	formailag	megfelelő	–	kéziratokat	a	szerkesz-
tőség	előzetes	szűrése	után	két	opponensnek	küldjük	ki.	az	opponensek	a	szer-

Szerzőinkhez (A publikálás feltételei)
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zők	 nevének	 feltüntetése	 nélkül	 kapják	 meg	 a	 kéziratokat.	 a	 közlés	 feltétele	 a	
két	 opponens	 támogató	 véleménye.	 az	 opponensek	 által	 javítandónak	 értékelt	
	kéziratokat	 átdolgozásra	 visszajuttatjuk	 a	 szerzőkhöz.	 a	 két	 opponens	 egybe-
hangzó	elutasítása	esetén	a	kéziratot	nem	publikáljuk.	az	opponensi	vélemények	
be	nem	érkezése	esetén	a	szerkesztőség	saját	hatáskörben	dönt	a	publikálásról.	

11.	a	szerkesztőség	a	beérkezett	kéziratokért	honoráriumot	nem	fizet.	

12.	kérjük	szerzőinket,	hogy	elektronikus	úton	adják	meg,	hogy	milyen	módon	
(foglalkozást	munkahely,	beosztás)	szeretnének	szerepelni	folyóiratunkban.	kér-
jük,	 a	 kapcsolattartás	 elősegítése	 érdekében	 közöljék	 elérhetőségeiket	 (telefon-
szám,	mobilszám,	e-mail	cím).

köszönjük,	hogy	megfelelően	előkészített	kézirat	beküldésével	segítik	munkánkat.	

A szerkesztőség





Az osztrák jog közvetlen befolyása alatt fejlődő magyar magánjog több olyan 
alakzatot is ismert, amikor a zálogjog követelés nélkül jelent meg. Korábbi magánjo-
gunk a járulékosság elvét különösen jelzálogjog esetében törte át, szorosan kapcso-
lódva a telekkönyv intézményéhez és elveihez. Ilyen helyzet állt elő például, amikor a 
biztosított követelés már megszűnt, de a jelzálogjog telekkönyvi törlésére nem került 
sor. Egy ilyen követelés nélküli jelzálogjogot adott esetben jóhiszemű harmadik fél 
megszerezhetett. 
Régi jogunk szerint a jelzálogjog megszűnéséhez önmagában a tartozás kifizetése 
nem volt elegendő. A zálogtárgy ugyanis mindaddig lekötve maradt, amíg a jelzálogjo-
got a nyilvántartásból nem törölték. Ha az adós a jelzálogjogos követelést teljesítette, 
kérhette a jelzálogjog törlését. Erre azonban nem volt köteles, vagyis, ha a telekkönyvi 
törlésre nem került sor, akkor a jelzálogjog – követelés nélkül is – fennmaradt, ami 
bizonyos tekintetben az önállóság jeleit viselte magán. | Bodzási Balázs

A bevándorlás és a migráció napjaink egy emelkedő szintet mutató, kiemelt biztonsá-
gi kihívása, amely a humanitárius vetületei mellett rendkívül nagy teret kap társadal-
mi, valamint nemzetközi szinten is. [...] A téma rendkívül aktuális a közelmúltbeli 
Nyugat-Európai események, a közel-keleti válsággócok és nem utolsó sorban a 
magyar sajátos migrációs környezet tekintetében is. A sajátosságok között legfonto-
sabb talán Magyarország geopolitikai helyzete és kisebbségpolitikája, amely miatt a 
biztonsági és migrációs intézkedések jelentősebb hatással lehetnek a környezetünkre 
és társadalmi-nemzetközi megítélésünkre.
A politikai reakciók a fent említett kihívásra, az ellenőrzési rendszerek, a jogszabályi 
módosítások és a fizikai lépések között jelentős elmozdulás érzékelhető az elmúlt 
években, amelyben megítélésem szerint a 2016-ban további határozott változások 
várhatók. | Csege Gyula

Az állampolgárság egy olyan stratégiai fontosságú fogalom, amely központi szerepet 
játszik az identitás, a hatalomban történő részvétel, a hatalommal történő felruházás, 
az emberi jogok és a közérdek fogalmainak meghatározása során is. Mustafa Kemal 
Atatürk (a modern Törökország megálmodója és alapítója) a Török Köztársaság 
megalakulásának 10. évfordulója alkalmából tartott megemlékezése során gratulált a 
nemzetnek a rövid idő alatt elért eredményekhez, majd a következő híres mondattal 
zárta le a beszédét: „Milyen boldog lehet az az ember, aki azt mondhatja magáról: 
Török vagyok.” (Ne mutlu Türküm diyene). A Köztársaság megalakulása óta ez a 
kijelentés képezi a török állampolgárság (vatandaslik) fogalmának alapját. 
Az állampolgárság jogi definíciójának megalkotásától kezdve pedig az állampolgár-
sággal, nemzeti identitással összefüggő kérdések központi szerepet játszanak 
a török társadalom mindennapjaiban. | Siska Katalin

A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezeteknek, különös tekintettel azok 
forráshiányára, a munkavállalókkal szemben fennálló bértartozások megelőzésére 
szolgál a Bérgarancia Alapból nyújtott támogatás. A felszámolás alá kerülő gazdálko-
dó szervezetek bérkifizetéseivel kapcsolatban az állam nem vállal ugyan garanciát, 
azonban a bérgarancia alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény bevezetésével lehetővé 
tették, hogy a felszámolás alá került gazdálkodó szervezeteknek a munkavállalókkal 
szemben fennálló, kiegyenlítetlen bértartozása kiküszöbölhető legyen a bérgarancia-
eljárás keretében, melynek legfőbb célja és küldetése a bérvédelem.
A munkavállaló egyik legfőbb jogosultsága, hogy az elvégzett munkáért munkabért 
kapjon. Ezt a jogot az állam akkor is elismeri és védelemben részesíti, ha a munkálta-
tó fizetésképtelen helyzetbe kerül, vagy anyagi nehézségekkel küzd. | Ember Alex
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