Bírálati lap egyetemi docensi pályázathoz
Pályázat iktatószáma: AMRH/923/2020
Pályázó neve: Dr. Bán Dániel
Bíráló bizottság elnöke (név, munkakör, intézet): Tátrai Tünde, egyetemi tanár, Vállalatgazdaságtan
Intézet
Bíráló bizottság tagjai (név, munkakör, intézet): Metzinger Péter egyetemi docens, Pénzügy, Számvitel
és Gazdasági Jog Intézet, Nemessányi Zoltán, egyetemi docens, Pénzügy, Számvitel és Gazdasági
Jog Intézet
Pályázó szóbeli meghallgatásának időpontja: 2020.08.26.
1. Pályázati feltételeknek való megfelelés (az egyik választ kell aláhúzni; „nem felel meg” válasz esetén
pontos indoklás szükséges; „megfelel” válasz esetén nem szükséges indoklás)
1.1. mesterfokozat vagy azzal egyenértékű végzettség:
megfelel/nem felel meg
1.2. legalább 5 éve megszerzett doktori fokozat (ez rövidíthető egy évvel, ha a pályázó kiemelkedő oktatói
és tudományos teljesítményével igazolja vezető tanári alkalmasságát):
megfelel, mert legalább 5 éve szerezte meg/
/megfelel, mert legalább 4 éve szerezte meg és kiválósága igazolható (igazolását lásd alább)/
nem felel meg
1.3. legalább 5 éves oktatói-kutatói tapasztalat, ezen belül idegen nyelvi oktatási tapasztalat is:
megfelel/nem felel meg
1.4. oktatási tevékenység – a pályázati kiírástól függően (a) vagy (b) változat töltendő ki:

(a) jelentős és magas színvonalú oktatói, tananyagfejlesztési, oktatási innovációs és
oktatásszervezési tapasztalat, elismertség;
megfelel/nem felel meg
(b) a vezető oktatói feladatok ellátásához szükséges oktatói és oktatásfejlesztési tapasztalat;
megfelel/nem felel meg
1.5. publikációs tevékenység – a pályázati kiírástól függően (a) vagy (b) változat töltendő ki:
(a) rendszeres publikációs tevékenység, köztük vezető hazai (MTA által A és B kategóriásnak
minősített) folyóiratokban és/vagy elismert referált nemzetközi folyóiratokban
megfelel/nem felel meg
A pályázat által megkövetelt publikációs feltételeknek megfelel.
(b) rendszeres publikációs tevékenység a Budapesti Corvinus Egyetem kutatási/oktatási
tevékenységéhez kapcsolódó nemzetközileg elismert (illusztrációként, de nem teljeskörű
felsorolásként: Scimago Q1; Eigenfactor.org AIp≥50, Financial Times Top 50) referált nemzetközi
folyóiratokban, valamint önálló projektvezetői és nemzetközi kutatási tapasztalat
megfelel/nem felel meg

1.6. rendszeres szakmai közéleti tevékenység (minimálisan: nemzetközi és hazai konferenciákon, szakmai
rendezvényeken való rendszeres részvétel).

megfelel/nem felel meg

2. A pályázat részletes értékelése
2.1. Oktatási tapasztalat és teljesítmény értékelése, kitérve 1) a pályázat tárgykörébe tartozó oktatási és
oktatásfejlesztési tapasztalatra, 2) idegen nyelvi oktatási tapasztalatra, 3) elérhető hallgatói
értékelésekre, 4) bizonyítható konkrét kiemelkedő oktatási eredményre, elismerésre:
Pályázó kiterjedt oktatási tapasztalattal rendelkezik polgári jog (szerződési jog, fuvarjog), gazdasági jog
(ezen belül logisztikai jog, vámjog), nemzetközi magánjog és EU-jog területén. Alapvető módszertani
tézise, hogy a jogi környezet gazdasági (üzleti) döntésekre gyakorolt hatásmechanizmusát kell
megismertetni a hallgatókkal, ezért oktatási tevékenysége teljes mértékben gyakorlatorientált, főként
saját kiterjedt joggyakorlati tapasztalatokból merítkezik. A hallgatók által kiemelkedően magasra
értékelt oktatói tevékenységét 2017-ben a „A félév oktatója”, „A félév legjobb előadója”
összehasonlításban 2018/2019. tanév II. félévében II. helyezést, a 2019/2020. tanév I. félévében pedig
I. helyezéssel ismerték el, hallgatói értékelései 4,7 fölötti átlagot érnek el rendszeresen.
Oktatásfejlesztés területén jelentős részt vállalt a jelenleg a Gazdasági Jogi Tanszék által oktatott
csaknem valamennyi tantárgy kötelező tananyagaként szereplő tankönyv elkészítésében, középtávú
tananyagfejlesztési tervei között szerepel alapvető fuvarjogi ismereteket összegző egyetemi jegyzet
készítése.
2.2. A pályázathoz csatolt önállóan kidolgozott tantárgyi program értékelése:
A pályázathoz csatolt „Fuvarjog” című, alaposan kidolgozott, átgondolt tantárgyi program egyértelműen
növeli majd a hallgatók számára a logisztikai tevékenységeket érintő jogi környezetben történő
eligazodás hatékonyságát, csökkenti a logisztikai tevékenységekkel összefüggő kockázatokat, elősegíti,
hogy a hallgatók összefüggéseiben értelmezzék a logisztika és jog viszonyát. Kiemelésre érdemes, hogy
a tantárgyi programban megjelölt irodalmi források kivétel nélkül a Pályázó saját írásai.
2.3. Publikációs teljesítmény értékelése, kitérve 1) a szakterületi relevanciára, 2) átfogó publikációs és
hivatkozási metrikákra, 3) a referált rangos hazai (MTA A és B kategóriás) és nemzetközi (pl. Scimago
Q1, Q2, Eigenfactor.org AIp≥50) folyóiratokban vagy vezető akadémiai kiadóknál megjelent
publikációkra.
A Pályázó a hazai jogirodalomban ismert és elismert szerző, magánjogi területen megkerülhetetlenek
kreatív írásai, amelyeket a szakma valódi nyereségeként tartanak számon. Kodifikációs előtanulmányai
a jogalkotást is megtermékenyítették. CKK-21 mutatója mellett hangsúlyozni kell, hogy az elmúlt öt
évben 22 magyar nyelvű írást, közöttük egy magasan jegyzett monográfiát publikált. Pályázó az elmúlt
öt évben a Budapesti Corvinus Egyetem kutatási tevékenységéhez kapcsolódó 5 idegen nyelvű
tanulmányt publikált angol és német nyelven, kettő közülük külföldön, Ausztriában és Romániában
jelent meg nemzetközileg elismert kiadónál.
2.4. Elnyert hazai és nemzetközi tudományos pályázatok, díjak, ösztöndíjak értékelése:
A Budapesti Corvinus Egyetemen 2017-ben a „A félév oktatója” volt, „A félév legjobb előadója”
összehasonlításban 2018/2019. tanév II. félévében II. helyezést, a 2019/2020. tanév I. félévében pedig
I. helyezéssel ismerték el a hallgatók.
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2.5. Kutatásszervezési, projektvezetési tapasztalat értékelése:
A jelenleg is folyamatban lévő „Gazdálkodás és menedzsment” alapszak megújítása során vezető
szerepet játszik a jogi alapismereteket felölelő újragondolt kötelező tárgy kidolgozásában,. Ezen kívül
hazánkban egyedülálló módon, számos jogi tárgyat (munkajogot, adójogot, vállalati jogot, nemzetközi
gazdasági kapcsolatok jogát) magába foglaló jogi specializációt kíván megindítani, az ezzel
kapcsolatos tanszéki munkálatokat hatékonyan és inspirálóan fogja össze, vezeti.
2.6. Szakmai közéleti tevékenység értékelése, kitérve 1) részvételre nemzetközi és hazai konferenciákon;
2) hazai és nemzetközi tudományos és szakmai társaságokban, szervezetekben meglévő tagságokra,
vezetői tisztségekre; 3) a tudományos életben végzett egyéb jelentősebb tevékenységekre (pl.
konferenciaszervezés)
Pályázó a Magánjogot Oktatók Egyesületének alapító tagjaként rendszeresen ad elő az Egyesület által
szervezett éves tudományos konferenciákon, közreműködik az Egyesület keretén belül kifejtett szakmai
tevékenységben, a polgári – gazdasági jogi tárgyú jogszabály-tervezetek véleményezésében. 2015.
január 1-jétől szerkesztője a Corvinus Law Papers c. elektronikus jogi periodikának, amelynek
megalakulása óta részt vesz szerkesztési munkálataiban. A Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs
Bizottság tagjaként jelentős szerepe volt a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény
szakmai – tudományos koncepciójának megalkotásában, valamint a normaszöveg előkészítésében. A
magyar delegáció tagjaként részt vett az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának
(UNCITRAL) a Bécsi Vételi Egyezmény aláírásának 35. évfordulója alkalmából Bécsben szervezett
konferenciáján, valamint az UNCITRAL megalakulásának 50. évfordulója alkalmából szintén Bécsben
rendezett konferencián. 2020-tól tagja „A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény bírói
gyakorlata” vizsgálati tárgykörben a Kúria Elnöke által létrehozott joggyakorlat-elemző csoportnak,
ugyancsak 2020-tól a Magyar Szállítmányozók Szövetsége Jogi Munkabizottságának tagjaként a
Szövetség keretében végzett jogszabálytervezet-véleményezésben és javaslatok kidolgozásában is
részt vesz.
2.7. Habilitáció (ha rendelkezik vele a jelölt) értékelése, különös tekintettel arra, hogy ha másutt szerezte,
megfelel-e a BCE szabályozásának:
Nem habilitált.
2.8. Egyéb, a munkakör szempontjából releváns szakmai tapasztalat értékelése (oktatásszervezés;
kutatásszervezés és -irányítás; vállalati, közpolitikai vagy más gyakorlati célú kutatási, elemzői,
tanácsadói tevékenység; gyakorlati munkatapasztalat; stb.)
Pályázó több mint egy évtizede gyakorló ügyvéd, a logisztika területén kiterjedt vállalati kapcsolatokkal.
3. Összegző értékelések
3.1. A pályázó motivációjának és oktatási, oktatásfejlesztési és kutatási elképzeléseinek értékelése
erősségek: Tudományosan megalapozott, ugyanakkor gyakorlatorientált, kollégák által magasan
értékelt kutatói, hallgatók által pedig kiemelkedőnek elismert oktatói tevékenység, innovatív fejlesztési
elképzelésekkel.
gyengeségek: Nemzetközi kiadású folyóiratokban való publikációs tevékenységét javasolt erősíteni.
3.2. A pályázó felkészültségének és oktatói-kutatói potenciáljának átfogó értékelése:
erősségek: Kiterjedt vállalati kapcsolatokkal rendelkező, elhivatott oktató-kutató, akinek
gyakorlatorientációja, tudása, attitűdje, tervei a Budapesti Corvinus Egyetem fejlődési törekvéseihez
nagymértékben hozzájárulnak.
gyengeségek: Nemzetközi kiadású folyóiratokban való publikációs tevékenységét javasolt erősíteni.
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Összességében a Bizottság tagjai egyhangúan támogatják a jelölt egyetemi docens munkakörbe
történő előléptetését.
Mellékletek:
Publikációs tevékenység értékelő lapja (Kutatásmenedzsment által előállítva)
Budapest,

a bizottság tagja

a bizottság elnöke

a bizottság tagja
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Szakmai önéletrajz

I. Személyi adatok
Név: dr. Bán Dániel
Születési hely, idő: Budapest, 1982. március 10.
Anyja neve: dr. Perényi Zsuzsanna
Lakcím: 1111 Budapest, Budafoki út 10/B
Elérhetőségek:
- telefon: 0630 346 7520
- e-mail: daniel.ban@uni-corvinus.hu
II. Végzettségek, képesítések
- 2009: Jogi szakvizsga
minősítése: jeles
száma: IRM/JSZB/2151-1/2009
kelte: 2009. szeptember 3.
- 2005: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak
Diploma minősítése: summa cum laude
Diploma száma: 55-15/2005
Diploma kelte: 2005. június 7.
- 2000: Eötvös József Gimnázium, Budapest, érettségi
III. Munkahely
- 2015-től: egyetemi adjunktus (Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdasági Jogi Tanszék)
- 2009-től: ügyvéd (Perényi és Bán Ügyvédi Iroda)
- 2005 - 2009: ügyvédjelölt (Perényi és Bán Ügyvédi Iroda)
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IV. Nyelvismeret
- angol: államilag elismert középfokú, C típusú nyelvvizsga
Bizonyítvány száma: CJ010-16801
(előadóképes)
- német: államilag elismert középfokú, C típusú nyelvvizsga
Bizonyítvány száma: HN-21128/2000
V. Tudományos, oktatói tevékenység
1. Tudományos fokozat
- tudományos fokozat: Ph.D.
- fokozat odaítélésének éve: 2014
- fokozatszerzés helye: PTE ÁJK, Doktori Iskola
- fokozat minősítése: summa cum laude
- disszertáció címe: Culpa in contrahendo. Felelősség lehetetlen szolgáltatás elvállalásáért
2. Kutatási, publikációs tevékenység
A tudományos közlemények, előadások, és hivatkozások jegyzéke az MTMT2 adatbázis szerint az
alábbi linken elérhető:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10037891&view=simpleList
3. Fontosabb külföldi tanulmányút
2012 (Spring Semester): School of Law, University of Warwick (UK)
- visiting researcher under the direction of Prof. Hugh Beale
4. Oktatói tevékenység
Budapesti Corvinus Egyetem (2014. 05. 15-től)
- 2015.01.01-től: egyetemi adjunktus, BCE GTK, Gazdasági Jogi Tanszék
- 2014.05.15. – 2014.12.31: egyetemi tanársegéd, BCE GTK, Gazdasági Jogi Tanszék
Oktatott tárgyak:
B.Sc.:
- Gazdasági jog (tárgyfelelős oktató)
- Munkajog (tárgyfelelős)
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M.Sc.:
- Logisztikai jog (oktató)
- Gazdasági szerződések joga (oktató)
Posztgraduális:
- Szerződési jog (tárgyfelelős oktató)
- Vámjog (tárgyfelelős oktató)
- Fuvarjog (tárgyfelelős oktató)

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (2011 – 2014)
- 2011 – 2014: megbízott oktató, KRE ÁJK Európai Jogi és
Nemzetközi Jogi Tanszék
Oktatott tárgyak:
- Nemzetközi magánjog
- Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga
- Európai Közjog
Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (2006 – 2012)
- 2006 – 2012: megbízott oktató, PTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék
Oktatott tárgyak:
- Polgári jog
- Nemzetközi magánjog

5. Egyéb tudományos – szakmai tevékenység
- 2020-tól a Magyar Szállítmányozók Szövetsége Jogi Munkabizottságának tagja
- 2020-tól „A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény bírói gyakorlata” vizsgálati
tárgykörben a Kúria Elnöke által létrehozott joggyakorlat-elemző csoport tagja
- 2015 – 2018: a 1337/2015. (V. 27.) Korm. határozattal felállított Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs
Bizottság tagja
- 2015-től a Corvinus Law Papers c. elektronikus periodika szerkesztője
- 2009-től alapító tagja a Magánjogot Oktatók Egyesületének
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VI. Díjak, elismerések
- A félév legjobb előadója I. hely (BCE – HÖK, 2019/2020, I. félév)
- A félév legjobb előadója, II. hely (BCE – HÖK, 2018/2019, II. félév)
- Az év oktatója (BCE, 2017)

Budapest, 2020. július 27.
Dr. Bán Dániel
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Curriculum Vitae

I. Personal data
Name: Dániel Bán
Place and date of birth: Budapest, March 10th, 1982
Mother’s name: Zsuzsanna Perényi
Address: H-1111 Budapest, Budafoki street 10/B
Contacts:
- phone: +3630 346 7520
- e-mail: daniel.ban@uni-corvinus.hu
II. Qualifications
- 2009: lawyer exam (Budapest, Hungary)
Degree: excellent
Certificate: IRM/JSZB/2151-1/2009
Date: September 3rd, 2009
- 2005: university degree in Law, University of Pécs, Faculty of Law
Degree: summa cum laude
Certificate: 55-15/2005
Date: June 7th, 2005
- 2000: graduation, Eötvös József Gimnázium (secondary school), [Budapest, Hungary]
III. Workplaces
- Since 2015: assistant professor (Corvinus University of Budapest, Department of Business Law)
- Since 2009: attorney-at-law, partner (Perényi & Bán Law Firm)
- 2005 - 2009: trainee lawyer (Perényi & Bán Law Firm)

5

IV. Languages
- Hungarian: native
- English: working proficiency; exam: intermediate level, complex [Certification: CJ010-16801]
- German: exam: intermediate level, complex [Certification: HN-21128/2000]
V. Academic activities
1. Academic Degree
- Ph.D.
- Year of award: 2014
- Doctoral School: University of Pécs, Faculty of Law, Doctoral School
- Qualification: summa cum laude
- Title: Culpa in contrahendo. Felelősség lehetetlen szolgáltatás elvállalásáért
[Culpa in Contrahendo. Liability for undertaking impossible services]
2. Research and publications
The list of publications (inlc. citations and academic lectures) is available in database “MTMT2”.
link: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10037891&view=simpleList

3. Temporary research project abroad
2012, Spring Semester: School of Law, University of Warwick (UK)
- visiting researcher under the direction of Prof. Hugh Beale
4. Tutorial activities
- Since 2014: Corvinus University of Budapest, Department of Business Law
Courses:
B.Sc./BA
- Business Law (leader of the course)
- Labour Law (leader of the course)
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M.Sc./MA
- Law of Logistics (lecturer)
- Law of Commercial Contracts (lecturer)
Postgraduate:
- Contract Law (leader of the course)
- Customs Law (leader of the course)
- Law of Carriage (leader of the course)
- 2011 – 2014: Károli Gáspár University of the Reformed Church (Budapest), Faculty of Law,
Department of European Law and Private International Law
Courses:
- Private International Law (lecturer)
- Law of International Trade (lecturer)
- Law of the European Union (lecturer)
- 2006 – 2012: University of Pécs, Faculty of Law, Department of Private Law
Courses: - Private Law (lecturer)
- Private International Law (lecturer)

5. Further academic and/or professional activities
- Since 2020: member of the Legal Working Committee of the Hungarian Freight Forwarders
Association
- Since 2020: member of the Working Group on the Legal Practice of the Code of Private International
Law [established by the President of the Hungarian Supreme Court]
- 2015 – 2018: member of the Committee on the Re-codification of the Code of Private International Law
[established by the Hungarian Government – Decree No 1337/2015. (V. 27.)]
- Since 2015: editor of the Corvinus Law Papers
- Since 2009: member of the Hungarian Association of Civil Law Teachers
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VI. Awards
- The best lecturer of the semester (2019/2020, autumn semester), 1st place
(Corvinus University of Budapest, according to student’s vote)
- The best lecturer of the semester (2018/2019, spring semester), 2nd place
(Corvinus University of Budapest, according to student’s vote)
- Teacher of the Year, 2017
(awarded by the Senate of the Corvinus University of Budapest)

Budapest, July 27th, 2020
Dániel Bán
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MOTIVÁCIÓS LEVÉL
a Budapesti Corvinus Egyetem
Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézete
AMRH/923/2020 iktatószámú előléptetési belső pályázatához
egyetemi docensi munkakör betöltésére
Jogi diplomám 2005-ben történt megszerzése óta gyakorlati jogalkalmazói (ügyvédi) és oktatói-kutatói
tevékenységem párhuzamosan halad. 2005-től PhD-hallgatóként, 2006-tól 2012-ig pedig megbízott
oktatóként tartottam kötelező és szabadon választható civilisztikai tárgyakat a Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tanszékén. 2011-től 2014-ig a Károli Gáspár Református
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Tanszékének megbízott
oktatójaként vettem részt a nemzetközi magánjog, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, valamint
az európai közjog elnevezésű tárgyak oktatásában. 2014 februárjától a Budapesti Corvinus Egyetem
Gazdasági Jogi Tanszékén oktatok – 2014 májusa óta főállású tanársegédként, 2015. január 1-jétől pedig
főállású adjunktusként. A Budapesti Corvinus Egyetemen történő oktatás mellett rendszeresen részt
veszek a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szervezett záróvizsgákon
záróvizsgabizottsági tagként, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara
Deák Ferenc Intézetében folyó Gazdasági jogi szakjogász képzésben oktatóként.
1. Oktatás
Oktatói tevékenységem során nagy mértékben támaszkodom gyakorló jogászként szerzett
tapasztalataimra. Az ügyvédi praxisból levonható tanulságok segítenek abban, hogy a hallgatók számára
a gazdaság jogi környezetét az üzleti élet mindennapjaiból vett példákon keresztül mutathassam be. A
BCE oktatójaként elsődleges feladatomnak a hallgatók gyakorlatorientált képzését tekintem. Célom az,
hogy a hallgatókat a gazdaság és jog összefüggésrendszerének feltárásával abban segítsem, hogy
megismerjék és megértsék a jogi környezet gazdasági (üzleti) döntésekre gyakorolt
hatásmechanizmusát. Mindezt a jog funkcionális oktatásával látom megvalósíthatónak. A közgazdász
hallgatókat ezért nem definíciós – elméleti, hanem funkcionális – gyakorlati megközelítésben igyekszem
oktatni. A hallgatói visszajelzések alapján úgy érzem, hogy sok esetben sikerül e célomhoz közel kerülni.
2. Oktatásfejlesztés
Az alap- és mesterszakos jogi tárgyak zömének oktatásához a jelenleg hatályos jogszabályi környezetnek
és oktatási trendeknek megfelelő tankönyv áll rendelkezésre [Bodzási Balázs – Grad-Gyenge Anikó –
Pázmándi Kinga (szerk.): Üzleti jog – Gazdasági civiljog. Közlönykiadó, Budapest, 2019], amelyet a
Gazdasági Jogi Tanszék munkaközössége – más egyetemeken oktató kollégákkal kiegészülve –
készített. Egyes mesterszakos, illetőleg posztgraduális képzések keretében oktatott tárgyak tekintetében
azonban további tananyagfejlesztés indokolt. A posztgraduális képzések keretében általam oktatott
tárgyak (Szerződési jog, Fuvarjog, Vámjog), valamint a Tátrai Tünde tárgyfelelőssel közösen oktatott
mesterszakos Logisztikai jog c. kurzus tekintetében középtávú tananyagfejlesztési terveimben szerepel
egyetemi jegyzet készítése, amelyben az alapvető fuvarjogi ismereteket kívánom a hallgatók számára
egységes formában hozzáférhetővé tenni.
A folyamatban lévő szakfejlesztési projektekkel kapcsolatban elsődleges feladat a Gazdasági Jogi
Tanszék által oktatott alap- és mesterszakos tantárgyi portfólió újragondolása. A Gazdálkodás és
menedzsment alapszak megújítása körében a Gazdasági Jogi Tanszék egy megújult kötelező tárgy
keretében tervezi oktatni a jogi alapismereteket. Ezen felül pedig meg kívánjuk indítani a Gazdasági Jogi
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Specializációt is, amelynek előkészítői anyagain – kollégáimmal együtt – specializáció-felelősként
jelenleg is dolgozom. Ennek a – Magyarországon jelenleg egyedülálló – jogi specializációnak a keretein
belül több olyan új jogi tárgyat kívánunk bevezetni, amelyek interdiszciplináris tudást és praxisorientált
szemléletet közvetítenek a hallgatóknak.
3. Kutatás
A Gazdasági Jogi Tanszék oktatási – kutatási portfóliójához illeszkedve elsősorban a gazdasági
szerződések jogához, illetve a nemzetközi kereskedelemhez kapcsolódó területeken kívánom kutatási
tevékenységemet folytatni. Ebben a körben az alábbi három részterület további kutatására fókuszálok:
- a szerződési jog általános gazdasági összefüggései
- a logisztikai tevékenységek alapvető szerződési jogi háttere („fuvarjog”)
- alternatív vitarendezés nemzetközi kereskedelmi vitákban (választottbíráskodás és nemzetközi
magánjog)
Alapvető fontosságúnak tartom, hogy olyan kutatási területekről van szó, amelyeken elért eredmények a
Gazdasági Jogi Tanszék keretében folytatott oktatási tevékenység során is hasznosíthatók.
Meggyőződésem, hogy oktatói és kutatói terveim megvalósításához a BCE Gazdasági Jogi Tanszéke
megfelelő szakmai környezetet nyújt. Úgy érzem, hogy az eltelt hat évben sikerült beilleszkednem a
Gazdasági Jogi Tanszék munkaközösségébe. Az oktatási feladatok megszervezését és bonyolítását a
tanszéki kollégákkal összhangban végezzük. Előre mutatónak érzem, hogy több tanszéki kollégával évek
óta részben közös kutatómunkát is végzünk, és a jövőre nézve is tervezünk a Gazdasági Jogi Tanszék
által oktatott és kutatott jogterületeket érintő közös vizsgálódásokat.

Budapest, 2020. július 27.

Tisztelettel:
Dr. Bán Dániel
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KÖZLEMÉNYEK ÉS HIVATKOZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat (Bán Dániel adatai 2020. július 27.)

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10037891&view=pubTable

Az összefoglaló táblázat 3.B alatt csatolva.

RÉSZLETES PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

Bán Dániel közleményei, idézetekkel, 2020. július 27.

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10037891&view=simpleList

A részletes publikációs jegyzék 3.C alatt csatolva. [A jegyzékben sárga kiemeléssel szerepelnek az
MTA által „A” kategóriásnak minősített folyóiratokban közzétett publikációk.]

9 July 2020
Review Committee on Applications
Corvinus University of Budapest
H-1093 Budapest
Fővám tér 8
Hungary
Dear Colleagues
Associate Professorship in Law: Dr Dániel Bán
I am writing to support the application of Dr Dániel Bán for the position of associate
professor.
I met Dr Bán when he came to the University of Warwick as a visiting PhD student for the
Spring Term of 2012. He was working on his thesis on Culpa in contrahendo: Liability for
undertaking impossible services. This thesis was presented for the degree of PhD at the
University of Pécs in 2014 and, as you will know, the degree was awarded summa cum
laude.
Bán came to Warwick to do comparative work on English law. This was not easy, as
English law has no doctrine of culpa in contrahendo and does not even recognise initial
impossibility as a distinct doctrine. Instead English law treats initial impossibility as an
instance of “common mistake”, a doctrine which is little used and hard to pin down - it was
imported from civil law in the nineteenth century but was neither fully adopted nor often
relied on. Bán spent his time trying to understand the difficult case law on this topic. From
the result, I guess he made good use of his time but unfortunately I am not able to read
Hungarian, so I cannot check what he ultimately wrote about English law.
The time at which Bán came to Warwick was a very busy one for me and, though we saw
each other regularly, I was not able to spend as much time with him as I had wished.
Nonetheless he struck me as a very bright and hardworking young man. I think this is
borne out by his cv subsequently; he has an impressively long list of publications. I have
read several of his articles in English. They are on aspects of Private International law,
which is not my field, but they strike me as sound and sensible pieces.
On the basis of my contact with Dr Bán and his record to date, I have no hesitation in
recommending him for appointment as visiting professor. Someone with his ability, energy
and achievements would be an extremely strong candidate for an equivalent post in my
own university.
With best wishes
School of Law

Professor Hugh Beale QC (Hon), FBA,
Honorary Member, Hungarian Academy of Sciences

The University of Warwick
Coventry CV4 7AL United Kingdom
Email: Hugh.Beale@warwick.ac.uk

www.warwick.ac.uk

OKTATOTT EGYETEMI KURZUSOK LISTÁJA

1. Budapesti Corvinus Egyetem
1.1. BSc.
- Gazdasági jog
A tantárgy kódja: 2JO11NAK01B
- Gazdasági jog
A tantárgy kódja: 2JO11NCK01B
- Gazdasági jog
A tantárgy kódja: 2JO11NAK02B
- Gazdasági jog
A tantárgy kódja: 2JO11NAK16SB
- Gazdasági jog
A tantárgy kódja: 2JO11NAK01O
1.2. MSc.
- Logisztikai jog
A tantárgy kódja: 2VL60NCK14M
- Gazdasági szerződések joga
A tantárgy kódja: 2JO11NAK01M
1.3. Posztgraduális
- Szakmai jogi ismeretek
A tantárgy kódja: 2VL60EAK18S
- Szerződésjog
A tantárgy kódja: 2JO11LAK03S
- Fuvarjog
A tantárgy kódja: 2JO11LAK04S
- Vámjog
A tantárgy kódja: 2JO11LAK05S

2. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Deák Ferenc Intézet
2.1. Posztgraduális (szakjogász-képzés)
- Szerződési jog és gazdasági összefüggései
3. Korábban oktatott egyetemi kurzusok
Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak, alapképzés
(2011 – 2014)
- Nemzetközi magánjog (előadás + szeminárium)
- Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga (előadás + szeminárium)
- Európai Közjog (előadás)

Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak, alapképzés
(2006 – 2012)
- Polgári jog (szeminárium)
- Szerződés – szerződésszegés – felelősség (szabadon választható kurzus)

FUVARJOG

A tantárgy kódja:
2JO11LAK04S
A tantárgy megnevezése (magyarul):
Fuvarjog
A tantárgy megnevezése (angolul):
Transportation Law
Kreditérték: 6
A tantárgyfelelős neve:
Dr. Bán Dániel
Tantárgyfelelős szervezeti egység:
Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet / Gazdasági Jogi Tanszék
A tanóra száma: 180
A tantárgy célja:
A tárgy célja, hogy növelje a logisztikai tevékenységeket érintő jogi környezetben történő eligazodás
hatékonyságát és elősegítse megalapozott üzleti döntések meghozatalát. Hozzájárul továbbá a
logisztikai tevékenységekkel összefüggő kockázatok minimalizálásához és segíti a logisztikai
tevékenységekkel összefüggő jogviták lehetőség szerinti elkerülését, illetve a felmerült jogviták
hatékony megoldását. A kurzus során a hallgatók megismerik a fuvarozás és szállítmányozás alapvető
jogi környezetét és betekintést nyernek a nemzetközi fuvarjogi jogviták világába.
Fenntarthatóság:
A kurzus súlyponti kérdésként tekint azon fuvarjogi instrumentumok megismertetésére és elemzésére,
amelyek a piaci szereplőket gazdasági tevékenységük végzése során a fenntarthatóság
követelményének való megfelelésre ösztönzik. E szempontok különös hangsúlyt kapnak a vasúti
fuvarozás versenyképességének jogi összefüggései körében.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:
- írásbeli, illetve szóbeli jogeset-megoldás egyénileg, illetve csoportmunkában
- pro- és kontra érvelés szóban meghatározott jogi probléma kapcsán
- kiselőadás tartása a kurzus szakmai tartalmához kapcsolódó egyeztetett témában
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Az értékelés módszere:
Szóbeli vizsga (kollokvium), 1-5-ig terjedő skálán meghatározott érdemjeggyel
Tanulási eredmények – szakmai kompetenciák:
Tudás:
Áttekintéssel rendelkezik a fuvarjog általános szabályairól.
Különbséget tesz a fuvarjogi szempontból releváns és nem releváns tények között, érti e
megkülönböztetés lényegét és funkcióját.
Összefüggéseiben értelmezi logisztika és jog viszonyát, a közöttük fennálló kölcsönhatás
jellegzetességeit és ezeknek a fuvarpiacra gyakorolt hatását.
Képesség:
Képes jogszabályszövegek megértésére, egyéni feldolgozására és elemzésére.
A jogszabályi környezetből önállóan kiválasztja az adott esetben releváns jogszabályokat és azokat
megfelelően alkalmazza.
A jogszabályi környezetet és a logisztikai tevékenységekhez kapcsolódó szerződések rendelkezéseit
összehasonlítja és ennek eredményeképpen a számára az adott esetben ideális jogi eszközt használja.
Attitűd:
Elfogadja a fuvarjogi környezetből fakadó jogi kultúrát.
Felismeri a jog által védett alapvető értékeket, és fontosnak tartja azok kifejezésre juttatását.
Érzékeny a társadalmi igazságossággal összefüggő kérdésekre és fontosnak tartja az azokkal
kapcsolatos vitát.
Kész a társaival közös munkára, és nyitott a – vita eredményeként – létrejött kompromisszum
elfogadására.
Önmagával és másokkal szemben kritikus, a mindenkori szabályozási környezettel szembeni kritikai
megközelítésre nyitott.
Autonómia és felelősség:
Önállóan dönt fuvarozási és szállítmányozási szerződésekhez kapcsolódó compliance kérdésekben, és
döntéséért felelősséget vállal.
Tanulási tevékenység – a tantárgy szakmai tartalma:
- Az árutovábbítás alapvető jogi háttere: a fuvarjog rendszere
- A fuvarjog forrásai és ezek egymáshoz való viszonya
- A fuvarozási módok elhatárolása (a belföldi-, illetve nemzetközi fuvarozás, valamint a vízi-, légi-,
közúti-, vasúti-, multi-modális-, ROLA- és konténerfuvarozás főbb jellemzői)
- A fuvarozás általános szabályai a Ptk-ban
- A fuvarozás különös szabályai az egyes ágazati jogszabályokban
- A szállítmányozás gazdasági tartalma és jogi keretei
- A szállítmányozó és a fuvarozó közötti legfontosabb különbségek
- A MASZÁLLFEL és a FIATA Model Rules
- A raktár-logisztika szerződési jogi háttere
- Az árutovábbításhoz kapcsolódó biztosítási jogi kérdések: szállítmánybiztosítás és felelősségbiztosítás
- Az igényérvényesítés egyes kérdései határon átnyúló fuvarjogi vitákban
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Irodalom:
Kötelező irodalom:
- Bán Dániel: A logisztikai tevékenységek alapvető szerződéstípusai. I. A fuvarozási szerződés.
Corvinus Law Papers, 2017. évi 2. szám
- Bán Dániel: A logisztikai tevékenységek alapvető szerződéstípusai. II. A szállítmányozási szerződés.
Corvinus Law Papers, 2017. évi 3. szám
- Bán Dániel: Szállítmányozás és vámtanácsadás – felelősség komplex logisztikai szolgáltatásért.
Corvinus Law Papers, 2016. évi 4. szám
Ajánlott irodalom:
- Nemessányi Zoltán – Bán Dániel: A bizományi és a szállítmányozási szerződés. Complex, Budapest,
2011
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