
 

 
Tisztelt Olvasó! Kedves Érdeklődő!  

 
A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara illetve annak Alternatív 

Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpontja elkötelezett 
annak érdekében, hogy olyan, szakmai szempontból meghatározó, a nemzetközi 

érdeklődés középpontjában álló kérdések interdiszciplináris, gyakorlatorientált 

jellegű feldolgozását vállalja fel, mellyel hozzá tud tenni a hazai szakmai műhelyek 
munkájához. 

A II. Német-Magyar Őszi Akadémia programsorozat keretében, a Miskolci 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Alternatív Konfliktuskezelési és 

Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpontja (AKIK), a Magyar Tudományos 

Akadémia Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Munkabizottsága, valamint 
a Steinbeis Beratungszentrum Wirtschaftsmediation szervezet által került 

megrendezésre - a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából - 2018. november 8-án a 
„Mediáció és gazdasági konfliktusok - A mediátor szerepe a compliance 
intézkedéseknél” című nemzetközi konferencia a Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán.  

A téma aktualitása és interdiszciplináris jellege számos szakma (így a jogászok, 

közgazdászok) és intézmény képviselői számára tudott értékes gyakorlati informá-
ciókkal szolgálni a mediáció és a compliance témakörében. A rendezvényen a jo-

gász szak nappali és levelező tagozatos hallgatói, doktoranduszok, egyetemi okta-
tók, külsős szakemberek és érdeklődők vettek részt.  

A nemzetközi konferencia a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara 

„Herbstakademie – „Őszi Akadémia” komplex nemzetközi szakmai program 
folytatása, tanulmánykötet megjelentetése és on-line folyóirat működtetése” c. 

programja keretében az Igazságügyi Minisztérium a jogászképzés színvonalának 
emelését célzó programjai keretében valósult meg. 

A rendezvényen a téma német, román és magyar szakértői tartottak előadást, 

három témakör mentén megvitatva a felmerülő kérdéseket (I. Diagnózis – 
gazdaság és konfliktusok , II. A gazdasági viták kezelési, feloldási lehetőségei – a 

mediációtól a választottbíráskodásig, III. A compliance, mint a konfliktusok 
megelőzésének eszköze).  

A gazdasági életben megjelenő konfliktusok, azok alternatív feloldási/megoldási 
módjai, a különböző technikák eredményes alkalmazhatósága, s különösen a 

compliance iránti szakmai érdeklődés az elmúlt időszakban különösen jelentőssé 

vált. Ezért a Miskolci Jogi Szemle 2019/1. sz. – jelen - Különszáma a konferencián 
elhangzott előadások tematikája mentén született önálló tanulmányok csokra, me-

lyet további, a gyakorlatban felmerülő aktuális kérdések szempontjából meghatáro-
zó, kitekintő  munkák is tovább színesítenek. 
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Jelen kötet az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó 

programjai keretében került kiadásra. 

 
Miskolcon, 2019 tavasza 
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