
történeti szemle

Összegzésképpen egy érdekes összefüggésre kívánóin 
felhívni a türelmes olvasó figyelmét. Mindkét fiatal ro- 
manista tulajdonképpen -  ugyan a jelenség eltérő as
pektusaira fókuszálva -  a pénz., illetve a vételár bonyo
lult fogalmának elemzésére vállalkozott, Erdődy kolléga 
inkább elméleti és filozófiai, míg Jusztinger dogmatikai 
megközelítésében közös, hogy ezt az egyetemes és időt
len témát a római jog által felhalmozott tudáskines alapján 
vizsgálta. Mindez lehet a korszellem vagy akár a vakvélet
len műve, de mindenképp jele annak, hogy a hazai római 
jogtudomány fiatalja aktuális, interdiszciplináris módon is

jól kiaknázható kutatásaik révén be kívánnak kapcsolódni 
a kurrens magyar tudományos diskurzusba. A két érteke
zés alapján bizalommal tárhatjuk szélesre előttük a kaput.

Deli Gergely

Jegyzetek______________________________________

1 lTim 6,10
2 D. 18 ,1. 72 pr.
3 Cato agr. 148; Varró rust. 2 ,2 , 5 cs 2,9 ,7 .
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Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Ta
nácsa Rokolya Gábor A közjegyzői intézmény fejlő
dése a polgári korban című doktori értekezésének nyilvá

nos vitáját. A bíráló bizottság elnöke Szabó Miklós (CSc, 
egyetemi tanár, ME AJK), tagjai Mezey Barna (DSc, 
egyetemi tanár, ELTE AJK), Balogh Judit (PhD, egyetemi 
docens, DE AJK), Varga Norbert (PhD, egyetemi docens, 
SZTE ÁJK) voltak. A Doktori Tanács által felkért hivata
los bírálók: Homoki-Nagy Mária (PhD, egyetemi tanár, 
SZTE ÁJK) és Szabó István (PhD, egyetemi tanár, PPKE 
ÁJK). A Doktori Tanács által kijelölt titkár Koncz Ibolya 
Katalin (PhD, egyetemi docens, ME ÁJK).

Rokolya Gábor 1977-ben végzett a József Attila Tu
dományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán summa 
cum laude minősítéssel. 2001-től közjegyző-helyettes
ként. majd 2005-től közjegyzőként teljesít szolgálatot Bu
dapest V. kerületében. 2002-től jelennek meg publikációi 
a közjegyzőség története és egyéb jogtörténeti tárgykörök
ből. Több könyv szerzője, 2009-ben Polgári közjegyzőség 
emlékezete 1875-1949, 2010-ben az Okleveles históriák, 
2011-ben A első rozsnyói közjegyző (Dr Markó Sándor 
élete és munkássága) című müve jelent meg.

A nyilvános vita elején a jelölt röviden ismertette tézi
seit. Célul tűzte ki, hogy átfogó elemzést készít a királyi 
közjegyzöségre vonatkozó jogi szabályozásról az intéz
mény létrejöttétől a megszüntetéséig, valamint bemutatja 
a királyi közjegyzőség „eszmetörténeti" hátterét. A jelölt 
a királyi közjegyzői kamarák, valamint a Magyarorszá
gi Királyi Közjegyzők Országos Egylete tevékenységét, 
a közjegyzői kongresszusok és vándorgyűlések tudomá
nyos eredményeit is nyomon követte. A királyi közjegy- 
zöség felépítésére, működésére és hatásköreinek válto
zására alapvetően a királyi közjegyzőkről szóló 1874:35. 
törvénycikk ad útmutatást. Ezért a jelölt szerint kiemelt

fontossággal bírt a törvény megalkotásához vezető folya
mat bemutatása, a szakmai, országgyűlési bizottsági és 
ülési viták ismertetése.

A jelölt jelentős figyelmet fordított arra, hogy a magyar 
közjegyzőség eszmetörténetét a tárgyalt korszak európai 
országaiban létező közjegyzői intézményekkel is összeha
sonlítsa. Kiemelten foglalkozott a korlátozott jogkört biz
tosító német szabályozással. A disszertáns arra vállalko
zott, hogy a közjegyzőség eszmetörténeti korszakolását az 
intézménytörténet belső fejlődését figyelembe véve össze
állítsa. A közjegyzői irodák ügyfélforgalmának elemzése 
megmutatta, hogy az ügyszámok döntő többségét a hite
lesítési ügyletek adták. A vizsgált időszakban jelentkezett 
az a probléma, hogy a községi jegyzők magánokiratot ké
szíthettek. így a közjegyzői reformtörekvések egyik ele
me a közjegyzői okirati kényszer előírása, vagy legalább a 
névaláírás-hitelesítésére való előírás elérése volt. A szak
mai vándorgyűlések folyamatosan napirenden tartották a 
közjegyzői reformokat, a közjegyzői rendtartás és az örö
kösödési eljárási törvények módosítását. Ajelölt a disszer
tációban kiemelte a magyar királyi közjegyzőség szerepét, 
mint az igazságszolgáltatás közhitelességi feladatait ellátó 
jogászi hivatásrendet. Álláspontja szerint a közjegyzőség 
a magyar jogtörténetben a hiteles helyek szerepét vette át, 
amely az igazságszolgáltatásban az „igazság immanens 
erejét” képviselte.

A dolgozat egyik opponense, Homoki-Nagy Mária 
megállapította, hogy a disszertáció a nyilvános vitára al
kalmas. Kiemelte, hogy a jogtörténész szakma régóta vár
ta, hogy ez az értekezés elkészüljön. Bebizonyosodott, 
hogy a gyakorló jogász a mindennapi szakmai ismereteit 
milyen eredményesen tudja kamatoztatni egy történeti tár
gyú értekezés elkészítése kapcsán. Kiemelte, hogy bár a 
jelölt a választott téma tekintetében az időbeli bemutatást 
választotta, mégis megállapítható, hogy a szoros értelem
ben vett időrendi sorrendet megtartva, a közjegyzői intéz
mény létrejöttét elemezve, a közjegyzői hatáskör alaku
lása mellett a magánjog- és a peijogtörténet számára is 
nélkülözhetetlen kutatások eredményeit rögzítette. Ha a 
közjegyzői hatáskört elemezzük, akkor hangsúlyosabbá 
lehetett volna tenni a hatalmi ágak szétválasztásának prob
lémáját, amellyel egy ma is élő nehézség megoldására te-
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hetett volna javaslatot ajelölt. Az értekezés értékes részeit 
jelentik egyrészt a telekkönyv vezetésével összefüggő vi
ták elemzése, másrészt a hagyatéki eljárással, illetve örök
léssel kapcsolatos viták, törvényjavaslatok országgyűlési 
vitáinak bemutatása. A szerző végtelen precizitással, szin
te már felsorolásszerűen vetíti az olvasó elé a magánjogi 
kodifikáció problematikájának bemutatását úgy, ahogy azt 
a közjegyzők látták a 19-20. század fordulóján. Azt is ki 
kell emelni, hogy a szerző nem felejtkezett el az értekezés 
témájának megfelelő nemzetközi összehasonlításról sem. 
Különösen jó megoldás, hogy a jelölt a szakirodalomban 
fellelhető véleményeket úgy tudja ütköztetni, hogy az ol
vasó számára teljesen világossá válik, mit lehetett volna 
átvenni a francia megoldásból és mit lehetett volna ki
hagyni a német-osztrák gyakorlatból. A forrásjegyzék és 
szakirodalmi háttér, amit a szerző feldolgozott, példaérté
kű. Az értekezés egységes, ugyanakkor a jelölt minden te
rületen jelezte azokat a nyitva hagyott ajtókat, ahol a téma 
iránt érdeklődök tovább folytathatják kutatásaikat.

A disszertáció másik opponense, Szabó István elöl
járóban ugyancsak nyilvános vitára alkalmasnak tartot
ta az értekezést. Szerinte a dolgozat első értékes pontját 
az adja, hogy a jelölt a témakört nem a napi közjegyzői 
munka oldaláról, hanem szervezeti szempontból közelíti 
meg. A dolgozat felépítését vizsgálva, az logikus és átte
kinthető. A kronológiai határok kijelölése mellett a tema
tikus tagolás is jól kivehető, mint szervezet, működés és 
hatáskör. Ki kell emelni azt is, hogy a disszertáció több 
fejezetében találhatunk a témát feldolgozó szakirodalom
ról, illetőleg a közjegyzőknek a szakirodalmi munkássá
gáról szóló áttekintést. Az értekezés legnagyobb része a 
hatáskört tárgyalja, amelyből jól kirajzolódik az egyes jo
gászi hivalásrendek közötti évszázados „küzdelem.” Az 
értekezés külön értékét képezi az, hogy határeseteken álló 
problémákat elemez. Vitára alkalmas kérdés a közjegyzői 
karnak a jogászi hivatásrendek közötti elhelyezése is. Az 
ügyész vagy a bíró állami „tisztviselő”, amit különösen 
a bíróknál idézőjelbe kell tenni, hiszen hangsúlyozandó, 
hogy nem köztisztviselőkről van szó. Az ügyvédség a 
magánszférához sorolható. A szerző a közjegyzőket is az 
utóbbi területen említi. Az opponens a megfelelő termi
nus technicus kialakítását javasolja a jelöltnek. A dolgozat 
egyértelmű pozitívumaként jelöli meg az opponens, hogy 
a közjegyzöség intézményének hazai történetéről egy át
fogó. részletes és hiteles képet rajzolt ajelölt. Kétségkívül 
hiánypótló munkáról van szó, amely komoly eredménye

ket tartalmaz a közjegyzői intézmény további fejlődése 
szempontjából. A hatáskörök kérdése ma is nyitott problé
ma, s az egy évszázaddal korábbi érvek és javaslatok ma 
sem alaptalanok.

A dolgozat és a pályázó korábbi tudományos munkás
sága alapján mindkét opponens javasolta a PhD-fokozat 
odaítélését Rokolya Gábor részére. Ajelölt válaszában kö
szönetét fejezte ki az észrevételekért és a segítségért. Az 
opponensi véleményekre reagálva elmondta, hogy a mun
kahelyi vita során szóban, valamint írásban kifejtett oppo- 
nenciák tanulságait és javaslatait igyekezett a nyilvános 
vitára véglegesen elkészített dolgozat szövegébe beépíte
ni. Külön köszönetét mondott a két opponensnek értékelé
sükért és építőjellegű kritikájukért. Először Homoki-Nagy 
Mária opponensi véleményére válaszolt. Kiemelte, hogy 
az értekezés szerkezetének kialakításánál fontos szem
pont volt, hogy a fejezetek elején a tájékozódást elősegí
tő eseménytörténeti részt kövesse a jogszabályi háttér, a 
kodifikáció bemutatása, illetve a társ igazságügyi szak
mák képviselőivel folytatott szakmai viták, a közjegyzői 
szakirodalom elemző feltárása. A magánjogi kodifikáció 
közjegyzői szemléletű bemutatásának célja az volt, hogy 
igazolja e létszámban kicsi, de szellemi potenciáljában je
lentős hivatásrend képviselőinek elkötelezettségét a jog
tudomány művelésére. Szabó István észrevételeire vála
szolva a jelölt elmondta, hogy az ügyvéd-közjegyzöség 
intézményével szembeni harc közjegyzői nézőpontból 
valójában a közjegyzöség létéért folytatott küzdelem volt. 
A közjegyzöség és a bíróság viszonyának vizsgálata egy
ben annak a kérdésnek az eldöntését is jelenti, hogy hová 
pozícionáljuk a közjegyzőséget. A polgári jogi jellegű 
jogviszonyokban a kiegyezést követően a bíróság, az ügy
védség és a közjegyzöség kapott hatásköröket. A disszer- 
táns kiemelte, hogy egyetért az opponenssel, a közjegyző 
ugyanúgy közfeladatot lát el hivatásának gyakorlása köz
ben, mint a bíró, azonban a közjegyzői függetlenség és 
pártatlanság elvének megvalósítása érdekében tevékeny
ségét szabad foglalkozás keretében végzi.

Az opponensek elfogadták ajelölt válaszait és fenntar
tották pozitív értékelésüket. A zárt tanácskozást követően 
a bizottság elnöke ismertette az eredményt, amely szerint 
a testület javasolja a Miskolci Egyetem Doktori Tanácsá
nak, hogy Rokolya Gábornak a PhD-fokozatot summa 
cum laude minősítéssel ítélje oda.

Koncz Ibolya Katalin
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