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szekcióra tagozódik, amelyekben előadások és eszmecserék követik 
egymást.
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A jogállamiság jelentésének tartalmi változásai szinte minden jogterületen 
megjelennek, és izgalmas kérdéseket vetnek fel, amelyekre nemcsak a 
tudománynak, hanem a jogalkotónak és a jogalkalmazónak is reagálnia kell. 
Ezt az előadások blokkokon belüli tematikus csoportosítása és az egységek 
jogágakon átívelő jellege egyszerre segíti.

A szervezők szándéka szerint a jogállamiság gazdag jelentéstartalma 
képes a különböző jogágak, jogterületek képviselőit egy nevezőre hozni, 
és a tudományos összehasonlító jogi diskurzus különféle nézőpontjai és 
hangsúlyai révén megtermékenyítőleg hatni, a különböző jogágakon átívelve 
szinergiákat teremteni, új kérdésfeltevéseket indukálni. Az előadások és 
viták megállapításai a gyakorlati szakemberek számára a törvényhozásban, 
a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban is fogódzókat nyújtanak napi 
munkájukban. A konferencián elhangzó előadások a szervezők szándékai 
szerint az ELTE két idegen nyelvű kiadványa, az ELTE LAW JOURNAL és az 
Annales hasábjain a konferenciát követően publikálásra kerülnek.

A konferencia szekcióit a Magyar Ügyvédi Kamara képzési eseményként 
nyilvántartásba vette, és az alábbi kreditpontokat biztosítja a részvételért:

I. Changement de l’État de droit
 (francia nyelvű előadások) – 6 kreditpont 

II. Wandel des Rechtsstaats: ein Kaleidoskop verschiedener Rechtsgebiete
(német nyelvű előadások) – 7 kreditpont

III. Actual developments in the field of administrative and constitutional 
justice
(angol nyelvű előadások) – 8 kreditpont
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CHANGEMENT DE L’ÉTAT DE DROIT
Section universitaire française le 24 Mai 2022

Inscription pour la conférence

09.00–10.45:
Ouverture de la conférence

Réflexions sur la notion d’État de droit (Eric Martin)

La métamorphose des procédures d’infraction (Réka Somssich)

11:00–12.30:
Droit de l’Union européenne et constitutions nationales (Camille Broyelle)

La fonction du contentieux constitutionnel dans un État de droit (Fruzsina 
Gárdos-Orosz)

Le principe de l’identité constitutionnelle et la question de la déférence au 
droit de l’Union (Eve Pol)

14:00–15:00:
État de droit et présomption d’innocence (Pauline le Monnier de Gouville)

La nullité des actes administratifs en Hongrie - Les limites d’interprétation 
d’un droit administratif invisible (Gergő Barabás)

15.15–16.45:
Réflexions sur l’État de droit du point de vue du droit privé: la liberté 
contractuelle (István Gass)

La compliance: conquête ou aveu de faiblesse de l’État de droit? (Jérôme 
Chacornac)

https://www.ajk.elte.hu/wandel-des-rechtsstaats-reg
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L’État de droit dans une dimension multiétatique – L’État de droit et le droit 
international privé (Tamás Szabados)

WANDEL DES RECHTSSTAATS: EIN KALEIDOSKOP VERSCHIEDENER 
RECHTSGEBIETE
Deutschsprachige Sektion am 25-26. Mai 2022

Registrierungslink für die Konferenz

25. Mai 2022

10.30–12.30:
Eröffnung der Konferenz

Demokratie: Der vergessene Grundwert der Europäischen Union (Pál 
Sonnevend)

Rechtsstaatlichkeit als Unionswert und die Legitimation ihres Schutzes 
(Ferdinand Weber)

Schiedsgerichtsbarkeit im ungarischen Verfassungssystem (Kinga Tímár)

Schutz der Kommunalautonomie durch Normenkontrollverfahren (István 
Hoffman)

13.45–15.15:
Akribie und Qualität der Rechtssetzung - einige Probleme richterlicher 
Rechtsanwendung (Péter Darák)

Abbau des Rechtsschutzes zur Beschleunigung von 
Genehmigungsverfahren? (Thomas Mann)

https://www.ajk.elte.hu/wandel-des-rechtsstaats-reg
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Dysfunktionale Auswirkungen der ungarischen Verwaltungs-
organisationsreformen auf den verwaltungsrechtlichen Rechtsschutz 
(Krisztina Rozsnyai)

15.30–16.30:
Gesundheitsversorgung für ukrainische Bürger auf der Flucht im Lichte des 
EU-Rechts (Éva Gellér-Lukács)

„Sterbehilfe” - rechtsvergleichende Anmerkungen zur aktuellen Debatte 
(Volker Lipp)

17:00: Feier zum 20 Jährigen Jubileum

26. Mai 2022

10.00–12.00:
Der Begriff des zivilprozessualen Rechtsschutzinteresses im deutsch-
ungarischen Vergleich (István Varga)

Das Rechtsmittelsystem im ungarischen Strafverfahren (Barbara Koós-
Mohácsi)

Eine Klimaklage vor dem Gerichtshof der Europäischen Union (Tobias Stoll)
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ACTUAL DEVELOPMENTS IN THE FIELD OF ADMINISTRATIVE AND 
CONSTITUTIONAL JUSTICE
English Section 26 & 27 May 2022

Registration form

26 May 2022

13.00–14.45:
Welcome message

The Transformation of Administrative Justice in the Ecological State 
Governed by the Rule of Law (Karl-Peter Sommermann)

Appointments of judges to the administrative judiciary from European and 
national perspectives (Andrzej Skoczylas – Wojciech Piątek)

Constitutional complaints by state organs? (Bernadette Somody)

15.00–16.30:
Fair administrative court trial during and after the COVID-19 PANDEMIC 
(Andrjez Paduch)

Peculiarities of service in administrative court proceedings with a large 
number of participants (Matúš Radosa – Kristína Slámková – Matej Horvat)

Recent modifications of the administrative remedy system in Hungary – 
more or less effective judicial protection? (Krisztina Rozsnyai)

Discussion

https://www.ajk.elte.hu/wandel-des-rechtsstaats-reg
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27 May 2022

09:30–11.00:
Cutting off the heads of the Hydra - Current reforms in German 
administrative procedural law (Thomas Mann)

Judicial review of Automated Administrative Acts (Igor Gontarz) 

Preventing Harm: Interim Protection as an Aspect of Effective Judicial 
Protection (Denisa Skládalová) 

Right to an effective remedy? – Electoral remedies of national minorities 
before administrative courts in Hungary (Balázs Kiss)  

 Discussion

11.15–12.45:
Effective judicial protection under the EU Charter: the Hungarian 
experience (Mónika Papp)

Preliminary reference on validity and the national court: what contribution 
to the legality of the EU and effective judicial protection in EU? (Emilie 
Chevalier)

Rule of law and decentralized enforcement: the role of trust in EU antitrust 
(Csongor István Nagy)

Discussion

14.00–15.30:  
Fighting for cleaner air? - Air quality plans before EU and national courts 
(László Szegedi)

Judicial review of statutory public bodies’ regulations (Marcell Kárász) 
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Judicial review and legitimate expectations (Csaba Molnár)

The role of the autonomy concept in the practise of the constitutional 
protection of the state entities - with particular regard to the right of the 
municipalities to file a petition to the Hungarian Constitutional Court 
(Dominika Hollós)

Discussion 
 
Closing of the Conference 
 


