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Dr. Kemenes István 1975-ben, kitüntetéssel, gyűrűs doktorként szerzett állam-és 

jogtudományi diplomát a szegedi egyetem jogi karán. Igazságügyi pályafutását ugyanebben az 

évben, a Szegedi Járásbíróságon kezdte meg mint bírósági fogalmazó. A jogi szakvizsga 

letételét követően 1978-tól bírósági titkár a Szegedi Járásbíróságon, majd 1980-ban bíróvá 

nevezik ki: szolgálatát a Makói Járásbíróságon kezdi meg. Ugyanebben az évben ismét a 

Szegedi Járásbíróságra kerül, majd 1981-től 1992-ig a Csongrád Megyei Bíróságon teljesít 

szolgálatot. 1992-ben a Csongrád Megyei Bíróság gazdasági kollégiumvezetőjévé nevezik ki, 

2002-től pedig a polgári-gazdasági-közigazgatási kollégium vezetésével bízzák meg. Az 

ítélőtáblák újbóli felállításakor, 2003-ban nevezik ki a Szegedi Ítélőtábla polgári 

kollégiumvezetőjévé. 

Szakmai érdeklődésének középpontjában kezdettől fogva a polgári jog elméleti és gyakorlati 

problémái állnak. Ítélkező tevékenységének első éveiben vegyesen tárgyalt szerződési jogi, 

kártérítési és kötelmi jogit pereket, kisebb arányban öröklési jogi, közös vagyon megosztásával 

kapcsolatos és egyéb családjogi pereket. Megyei bírósági bíróként, majd tanácselnökként 

túlnyomórészt kötelmi jogi – főként szerződésszegéssel kapcsolatos – ügyeket tárgyalt. A 

Szegedi Ítélőtábla polgári kollégiumvezetőjeként ugyancsak a szerződések jogának magas 

színvonalú alkalmazására törekedett mind a gazdasági vonatkozású, mind a magán-polgári 

szférát érintő ügyekben. Az ítélkezési gyakorlat egységéhez, magas színvonalához a Bírósági 

Döntések Tára és az Ítélőtáblai Határozatok című szakfolyóiratok szerkesztőbizottsági 

tagjaként is jelentős mértékben járult hozzá. 

Ítélkező munkája mellett 2002-től kezdődően részt vett az új Polgári Törvénykönyv 

előkészítésére irányuló kodifikációs munkálatokban. Az igazságügyi tárca megbízásából 2003-

ban elkészítette az új Ptk. kötelmi jogi könyvének meghatározó részeit: a kötelmek közös 

szabályait, a szerződések általános szabályait és a vállalkozási típusú szerződések első 

normaszövegeit és indokolásuk tervezetét. Emellett az új Ptk. más részeinek kodifikációs 

bizottsági megbeszélésein is részt vett. Az új magánjogi kódex hatálybalépését követően 

oroszlánrészt vállalt a magyarázatok, kommentárok megírásában is: szerzőtársa „A Polgári 



Törvénykönyv magyarázatokkal” (2013) és a „Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz” (2014) 

című köteteknek.  

Dr. Kemenes István több évtizeden át folytatott oktatói és tudományos tevékenységet. Az 

elmúlt évtizedekben tollából több mint 70 publikáció – tanulmány, cikk, jegyzet – jelent meg. 

1980-tól több, mint két évtizeden át folytatott egyetemi oktatói tevékenységet a Szegedi 

Tudományegyetem polgári jogi tanszékén. A jogászképzés mellett 1997-től kezdődően hosszú 

időn át a Jogi Szakvizsga Bizottság tagja volt, az OIT Hivatal megbízásából pedig több 

alkalommal készített a jogi szakvizsgára történő felkészülést segítő jegyzeteket.  

Az új Ptk. hatálybalépését követően, 2014 őszén a Kúria elnökének felkérésére az új Ptk. 

alkalmazása során felmerülő értelmezési kérdéseket megvitató elnöki tanácsadó testület 

(röviden: új Ptk. Tanácsadó Testület) tagja lett; a Testület munkáját színvonalas előkészítő 

anyagaival, hozzászólásaival nyugállományba vonulásáig betöltötte.  

Több mint négy évtizedes bírói szolgálata, a jogegység megteremtése és a Kúria szakmai 

tevékenységének támogatása terén nyújtott kiemelkedő teljesítményére is figyelemmel a 

Kúria elnöke az „Amicus Curiae” emlékérmet adományozza dr. Kemenes Istvánnak. 


