MAGYAR JOGÁSZ EGYLET
ZALA MEGYEI SZERVEZETE
ELNÖKE
8901 ZALAEGERSZEG, PF. 19.
Tel: 92/510-466, Fax: 92/510-426
Az osztrák (Burgenlandi Jogász Szövetség), a szlovén (Muravidéki Jogászok Szövetsége,
annak idején Jugoszlávia Szlovéniai része) és a magyar jogászok, a Magyar Jogász Egylet
(jogelődje: a Magyar Jogász Szövetség) Zala Megyei Szervezete - majd 1984-től a csatlakozó
Vas Megyei Szervezet - Pannon Jogászok Symposiona néven, az úgynevezett Pannon Jogász
Napokat szervezik meg és tartják két évente mindig más országban.
1971-ben kezdődtek a jogász találkozók, amelyet az alapítók Symposion-nak neveztek.
A Symposion görög szó, és tartalmilag baráti beszélgetést jelent, ezek a rendezvények baráti
összejövetelek komoly szakmai programmal.
Az 1980-as évektől részt vesznek a symposionokon a rendező országok igazságügy
miniszterei, felszólalnak a nyitó előadás előtt és miniszteri fogadás keretében rendezik meg a
résztvevők esti vacsoráját. Az első napon a rendező ország igazságügy minisztere egyedül,
míg a második esten a két vendég igazságügy miniszter közösen adja a fogadást.
A soron következő rendezvényt is ennek szellemében szerveztük meg.
Az előbbiek szerint megszervezett osztrák, a szlovén és a magyar jogászok hagyományos,
több évtizedes múltra visszatekintő szakmai és baráti találkozóját, a

Pannon Jogászok XXIII. Symposium-át
2017. szeptember 28.-án déltől - 30.-án délig
(csütörtök-péntek-szombat)

rendezzük meg Zalakaroson.
A rendezvény helye: Park Inn by Radisson Zalakaros Resort & Spa
(8749 Zalakaros, Üdülő sor 1.)
(Az új, 4 csillagos szálloda 2017. július 1. napján nyílt meg.)
A rendezvény szakmai programjának összefoglaló fő címe, témaköre:

A pénz és tőkemozgás, a pénzpiac és a gazdaság időszerű jogi kérdései a
Pannon térségben
Die aktuellen rechtlichen Fragen der Geld- und Kapitalbewegung , des
Geldmarktes und der Wirtschaft in der Pannonregion
Aktualna pravna vprašanja kapitalskega in denarnega prometa, trga denarja
in gospodarstva
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Program:
2017. szeptember 28. (csütörtök)
A rendezők üdvözlik a résztvevőket:
- Dr. Szabó Ernő - Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Szervezetének elnöke
- Novák Ferenc - Zalakaros város polgármestere
- Cseresnyés Péter - Államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
A három ország minisztereinek köszöntő és üdvözlő beszéde
- Dr. Trócsányi László – Magyarország
- Wolfgang Brandstetter – Ausztria
- Goran Klemencic - Szlovénia
Majd:
Plenáris ülésen kb. 50-60 perces előadás magyarországi szakember részéről,
felkért előadó: Dr. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
-

Szünet
Pihenőidő
Pálinka- és borkóstoló (zalai pálinkák és zalakarosi és környéki borok)
Vacsora (magyar miniszteri fogadás), gasztroest keretében a szekszárdi Takler Borászat
boraival

2017. szeptember 29. (péntek)
Előadások, program:
- Országonként 2-2 előadó
- Ebéd
- Pihenőidő, szabad program
- Az előző napi pálinka és borkóstoló folytatása
- Vacsora (az osztrák és a szlovén miniszterek fogadása), gasztroest keretében a
szekszárdi Takler Borászat boraival

Előadók, előadások
Magyar előadók:
- Dr. Gál István László egyetemi tanár, tanszékvezető
(Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Büntetőjogi Tanszék)
Előadás címe: „A pénz és tőkemozgás, a pénzpiac és a gazdaság büntetőjogi
védelme”
-

Dr. Menyhárd Attila dékán, tszv. egyetemi tanár
(ELTE Állam- és Jogtudományi Kar)
Előadás címe: „A bizalmi vagyonkezelés”
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Osztrák előadók:
- Mag. Dr. Petra PANI Vorstandsdirektorin der Raiffeisen-Landesbank Burgenland
Thema: "Die Banken im Regulierungstsunami - Status Quo und Ausblick"
Mag. Dr. Petra PANI, igazgatósági tag, Raiffeisen-Landesbank Burgenland
„ A bankok a szabályozás-tsunamiban – Status quo és jövő“
-

Ostaatsanwalt Mag. Wolfgang Pekel, Abteilung IV im Bundesministerium für
Justiz
Thema: "Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche
und Terrorismusfinanzierung"
Mag. Pekel Wolfgang, főügyész, Igazságügyi Minisztérium
„Aktuális fejlődések a pénzmosás és terrorizmus–finanszírozás elleni harc terén“

Szlovén előadók:
-

Dr. Janja Hojnik, izredna profesorica na Pravni fakulteti v Mariborunaslov predavanja: „RAZVOJ IN NAMEN NAČELA PROSTEGA PRETOKA
KAPITALA V EU PO GOSPODARSKI KRIZI”
Dr. Janja Hojnik, címzetes professzor a Maribori Jogi Karon:
„A tőke szabad mozgása elvének fejlődése és célja az EU-ban a gazdasági válság után”

-

Dr. Darja Senčur Peček, izredna profesorica na Pravni fakulteti v
Mariboru- naslov predavanja: „DELOVNOPRAVNI VIDIKI PROSTEGA PRETOKA
OSEB, STORITEV IN KAPITALA”
Dr. Darja Senčur Peček, címzetes professzor a Maribori Jogi Karon:
„A személyek, szolgáltatások és a tőke szabad mozgásának munkaügyi szempontjai”

2017. szeptember 30. (szombat):
Délelőtt 10 órától:
- A Symposium-on elhangzottak összefoglalása és értékelése, valamint a rendezési jog
átadása a szlovén küldöttség részére
- Ebéd
- Hazautazás

Az előbbiek szerinti programra tisztelettel, szeretettel hívunk meg valamennyi jogász
Kolleginát és Kollégát.
A jelentkezéseket a következő jelentkezési lap kitöltésével és a részvételi díj átutalásával
(megfizetésével) kérjük.
Bízunk benne, hogy a rendezvényen a Kolleginák és Kollégák nagy számban vesznek részt, és
a rendezvény végén megelégedéssel köszönünk el egymástól.

