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CURRICULUM VITAE 

           

1) Név: Dr. Papp Tekla 

2) Születési hely, idő: Kecel, 1966. szeptember 08. 

3) Családi állapot: férjezett (dr. Jakab Tamás), 2 gyermek édesanyja (Tamás 24 éves, 

Tekla 19 éves) 

4) Elérhetőségek: Tel.: +36 (20) 3-657-677; e-mail: tpapp66@gmail.com 

5) Beosztás: egyetemi tanár 2014. 07. 10-től 

tanszékvezető Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Nemzetközi és Európa 

Tanulmányok Kar Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2015. 02. 01 2017. 01. 

31. 

intézetvezető Civilisztikai Intézet Államtudományi és Közigazgatási Kar 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2016. 02. 01-től 

6) Tudományos fokozat: PhD – 2004. – SZTE 

habilitáció - 2010. - SZTE 

7) Munkahely: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemzetközi és Európa Tanulmányok 

Kar, Európai Köz- és Magánjogi Tanszék, valamint Civilisztikai Intézet 

Államtudományi és Közigazgatási Kar; Szegedi Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék (félállás) 

8) Szakképesítés: jogi szakvizsga – 1995. 

az Európai Jogakadémián (Trier) európai társasági jogi kurzus 

elvégzése – 2008. 

az Európai Jogakadémián (Trier) európai magánjogi kurzus elvégzése – 

2010. 

9) Oktatott tárgyak: társasági jog, atipikus szerződések, európai társasági jog, 

fogyasztóvédelmi jog, európai magánjog, polgári jog, angol és német nyelvű társasági 

jogi kurzusok, az Európai Unió kereskedelmi joga 
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10) Nyelvtudás: „A” típusú felsőfokú állami nyelvvizsga német nyelvből 

  „C” típusú középfokú állami nyelvvizsga angol, német, orosz nyelvből 

11) Gyakorlati szakmai tapasztalat: 1998. 01. 01. – 2008. 12. 10.: ügyvéd 

2009-2011: Csongrád megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara megyei jegyzékben szereplő 

választottbírája 

2011-től Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

országos jegyzékben szereplő választottbírája 

12) Tutori tevékenység:  

Polgári Jogi, Polgári Eljárásjogi és Családi Jogi Tudományos Diákkör 

vezetése 2002 – 2005. 

 konzulensi tevékenység: 

a) 2003. - Debrecen – hallgatóim II. és III. helyezést értek el 

Kereskedelmi illetve Polgári Jogi Tagozaton az Országos 

Tudományos Diákköri Konferencián 

b) 2007. – Balatonfüred – hallgatóim III. helyezést (Polgári anyagi 

jogi tagozat I.) és különdíjat (Kereskedelmi jogi tagozat) értek el, 

ill. kaptak az OTDK-n 

c) 2009. – Budapest – hallgatóm különdíjat kapott (Polgári Jog IV. 

szekcióban) az OTDK-n 

d) 2011. – Pécs – hallgatóim I. és III. helyezéseket értek el, valamint 

különdíjat kaptak (Polgári Jog II. és III. szekciókban) az OTDK-n 

e) 2013. – Szeged – hallgatóm II. helyezést ért el (Polgári jog I. 

szekcióban) az OTDK-n 

f) 2017. – Miskolc – hallgatóm II. helyezést ért el és különdíjat kapott 

(Polgári jog II. szekcióban) az OTDK-n 

doktoranduszok témavezetése: jelenleg 2 fő (Nagy Barna Krisztina, 

Lehoczki Zóra Zsófia) 

témavezetésemmel PhD-fokozatot szerzett doktoranduszok: Schadl György 

(társasági jog; 2011.; cum laude), Strihó Krisztina (atipikus szerződések; 

2011.; summa cum laude), Bakos-Kovács Kitti (társasági jog; 2012.; summa 

cum laude); Auer Ádám (társasági jog; 2013.; summa cum laude); Sárközy 

Szabolcs (társasági jog; 2014.; summa cum laude); Kaprinay Zsófia (jogi 
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személyek: egyesület; 2017.; summa cum laude); Dúl János (társasági jog és 

öröklési jog kapcsolódási pontjai; 2018.; summa cum laude) 

témavezetés MTA Domus-pályázat keretében: Dudás Attila (egyetemi 

adjunktus, Újvidéki Egyetem, téma: szerződési kauza) 2012., Dudás Attila 

(egyetemi adjunktus, Újvidéki Egyetem, téma: szerződési ajánlat) 2013., 

Dudás Attila (egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, téma: megváltozott 

körülmények hatásainak összehasonlító elemzése az európai szerződési 

jogokban) 2014., Dudás Attila (egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, téma: 

bizalmi vagyonkezelés) 2015., Dudás Attila (egyetemi docens, Újvidéki 

Egyetem, téma: fogyasztói hitel) 2016.; Dudás Attila (egyetemi docens, 

Újvidéki Egyetem, téma: szerződés egyoldalú módosítása a fogyasztói 

kölcsönszerződéseknél) 2017.; Dudás Attila (egyetemi docens, Újvidéki 

Egyetem, téma: ) 2018 

13) PhD-eljárásokban való részvétel: 

   szigorlati bizottsági tagság Mátyás Imre (Miskolci Egyetem jogi kara, téma: 

nemzetközi fogyasztóvédelmi jog), Szegedi András (győri Széchenyi Egyetem 

jogi kara, téma: a franchise-szerződés kartelljogi aspektusai), Török Éva 

(debreceni jogi kar, téma: a szerződéslétesítés alapkérdései), Hajnal Zsolt 

(debreceni egyetem jogi kar, téma: fogyasztóvédelem), Horváth András (ELTE 

jogi kara, téma: kartell), Lukácsi Péter (ELTE jogi kara, téma: védjegy), 

Cirfusz György (ELTE jogi kara, téma: adásvétel), Molnár Sarolta (PPKE 

JÁK, téma: házassági szerződések), Fuglinszky Réka (ELTE ÁJK, téma: 

dologi jog) eljárásában 

    nyilvános bíráló bizottsági tagság Szikora Veronika (Debreceni Egyetem 

jogi kara, téma: jogi személyiség nélküli társaságok a német, az osztrák és a 

magyar jogban), Csécsy Andrea (Debreceni Egyetem jogi kara, téma: a 

szerződésszegés), Fézer Tamás (Debreceni Egyetem jogi kara, téma: 

személyiségi jogsértések jogkövetkezményei az angolszász jogrendszerben), 

Brehószki Márta (Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi kara, téma: a „lepel-

átszúrás” és a felelősségátvitel az angolszász és a kontinentális jogrendszerek 

társasági jogában), Nemessányi Zoltán (Pécsi Tudományegyetem ÁJK, téma: 

közvetett képviselet – közvetlen kapcsolatok), Miskolczi-Bodnárné Harsányi 

Gyöngyi (miskolci jogi kar, befektetési szolgáltatások kötelmi jogi aspektusai), 

Menyhárt Ádám (Széchenyi Egyetem jogi kara, tévedés a szerződések 
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körében), Váradi Szabolcs (Miskolci Egyetem jogi kara, franchise szerződés), 

ifj. Lomnici Zoltán (Pécsi Tudományegyetem ÁJK, téma: egészségügyi 

kezelési szerződés, orvosi műhiba), Christian Lorbach (SZTE ÁJTK, téma: die 

tatsächliche Verständigung im Besteuerungsverfahren und ihre Auswirkungen 

auf das Steuerstrafverfahren) eljárásában 

   nyilvános bíráló bizottsági titkári teendők ellátása Kiszely Katalin (KRE jogi 

kara, téma: a társasági jogi közösségi jogalkotás útja, a szupranacionális 

társasági modellek megjelenése a közösségi jogalkotásban), Mohi Csaba (az 

Európai Unió és a nemzetállamok témakörben), Schiffner Imola (SZTE jogi 

kara, diplomáciai védelem a nemzetközi jogban), Váradi Szilvia (SZTE jogi 

kara, az EU bővítésének jogi aspektusai) eljárásaiban 

   opponencia Balásházy Mária (Corvinus Egyetem, téma: a kft.; 2008.), Varga 

Nelli (Debreceni Egyetem jogi kara, téma: a fogyasztói lízing; 2009.), Szuchy 

Róbert (Miskolci Egyetem jogi kara; téma: az összefonódás-ellenőrzés európai 

uniós szabályai a jogbiztonság tükrében; 2010.), Nagy Péter (Miskolci 

Egyetem jogi kara; téma: a gazdasági társaságok elsődleges letelepedési joga 

gyakorlásának problémája és az erre adható közösségi jogi megoldások; 

2010.), Kecskés András (Pécsi Egyetem jogi kara; téma: a felelős 

társaságirányítás fejlődési tendenciái; 2010.), Helmeczi András (Debreceni 

Egyetem jogi kara, téma: betéti rt. Németországban a XIX-XX. században; 

2010.), Czigler Dezső Tamás (Széchenyi Egyetem jogi kara, téma: az európai 

nemzetközi – kollíziós – magánjog és családi jog főbb kérdései; 2011.), 

Szalóki Gergely (Károli Gáspár Református Egyetem jogi kara, téma: a 

jelzálogjog magyar szabályozásának fejlődése és a jelzálogjog összevetése a 

fiduciárius biztosítékokkal; 2011.), Juhász Ágnes (Miskolci Egyetem jogi kara, 

téma: a közbeszerzés közösségi és nemzeti jogi szabályozása - magánjogi 

elemek a közbeszerzési szerződésre vonatkozó rendelkezések körében; 2011.), 

Tárczy Edit (Miskolci Egyetem jogi kara, téma: tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlat; 2012.), Török Éva (Debreceni Egyetem jogi kara, téma: 

szerződéskötési mechanizmusok; 2013.), Pusztahelyi Réka (Miskolci Egyetem 

jogi kara, téma: elévülés; 2013.), Hajnal Zsolt (Debreceni Egyetem jogi kara, 

téma: fogyasztóvédelem; 2013.), Halász Vendel (PTE ÁJK, téma: 

vállalatfelvásárlás; 2016.), Miczán Péter (ELTE ÁJK, téma: bizalmi 

vagyonkezelés 2017.), Mohai Máté (PTE ÁJK, téma: társasági jogi helytállás, 
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felelősség; 2018.), Bak Klára (ELTE ÁJK, téma: szövetkezeti jog; 2018.) 

disszertációi kapcsán 

12) Habilitációs eljárásokban való részvétel: előzetes vélemény adása (Nochta Tibor – 

Pécs, 2012.); szakértői bizottsági tagság (Pribula László – Debrecen, 2013.); 

szakértői bizottsági tagság (Kurucz Mihály – Budapest, ELTE, 2015.); 

szakértői bizottsági tagság (Kecskés András – Pécs, 2015.); szakértői bizottsági 

tagság (Nemes András – Miskolc, 2015.); szakértői bizottsági tagság (Szuchy 

Róbert – Budapest, KRE, 2017.); bíráló (Veress Emőd – Debrecen, 2018.) 

13) Külföldi előmeneteli eljárásokban való részvétel: 

2012. 05. 13. – Kolozsvár – Sapientia EMTE – docensi (Veress Emőd) és 

adjunktusi (Sztanyiszlav Richárd) állás betöltéséhez szükséges szóbeli 

vizsgákon a vizsgabizottságok magyar tagjakénti közreműködés 

2016. 07. 18. – Kolozsvár – Sapientia EMTE – egyetemi tanári (Veress Emőd) 

állás betöltéséhez szükséges szóbeli vizsgákon a vizsgabizottságok magyar 

tagjakénti közreműködés 

14) Tudományos szakértői tevékenység: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma 

által felkért szakértő 2015. 04. 01. – 2015. 12. 31. 

15) Projektrészvétel: Harmonisation of Serbian and Hungarian (domestic) law with the 

European Union and cross-border cooperation (Faculty of Law of the University 

of Novi Sad) 

TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0010 „Szuperszámítógép, a nemzeti virtuális 

laboratórium”, jogi alcsoport vezetője 

TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 „futurICT.hu”, jogi alcsoport vezetője 

2016/96/NKE-ÁKK „Corporate governance magyar sajátosságai, különös tekintettel 

a köztulajdonban lévő gazdasági társaságokra” (Kutatási Program, Ludovika Kiemelt 

Kutatóműhely), kutatóműhelyvezető 

2016/112/NKE-ÁKK „Premier plan a magyar szerződési jogról: Szerződéscsoportok 

– atipikus szerződések – timesharing-szerződés” (Kiválósági Program, Lőrincz Lajos 

Professzori Program) 

KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-

fejlesztés” projekt „Az igazságszolgáltatás minőségének és hatékonyságának mérése 

speciális jelentés szakmai műhely”, műhelyvezető 
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16) ERASMUS: koordinátor (SZTE ÁJTK): Vytautas Magnus University Faculty of 

Law, University Gdansk Faculty of Law and Administration, University Sapientia 

(EMTE) Cluj-Napoca 

17) Együttműködési megállapodás: koordinátor (SZTE ÁJTK): a SZTE ÁJTK és a 

Bécsi Gazdasági Egyetem Vállalkozásügyi, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, 

Közép- és Kelet-Európai Gazdasági Jogi Kutatóintézet között 

18) Vendégoktatás: meghívott előadó 

- a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 

Idegenforgalmi Kar Módszertani Intézeti Tanszéki Osztályán 

- SAPIENTIA EMTE Jogtudományi Intézetében 

19) Testületi tagságok:         - MTA Köztestületének külső tagja 2007-től 

- az Európai Jogakadémia tagja 2008-tól 

- European Law Institute tagja 2015-től 

- MTA Állam- és Jogtudományi Bizottsága Civilisztikai 

Albizottságának tagja 2012-től 

- Society of European Contract Law (SECOLA) tagja 

2012-től (Messina – 2012, Santiago de Compostela – 2013) 

- Society of Juridical and Administrative Sciences tagja 

2014-től 

- Societas – Central and Eastern European Company Law 

Research Network alapító tagja és elnökhelyettese 2014-től 

- Magyar Akkreditációs Bizottság szakértője 2017-től 

- NKE ÁKK Doktori Iskola törzstagja 2015-től 

- NKE Egyetemi Tudományos Tanács tagja 2015-2017 

- NKE Egyetemi Habilitációs Bizottság tagja 2017-től 

- NKE Egyetemi Habilitációs Bizottság elnöke 2018-tól 

- NKE Kutatási Tanács Jogtudományi Kollégiumának 

tagja 2016-tól 

- SZTE ÁJTK Külügyi Bizottságának tagja 2004-től 

- Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos 

jegyzékben szereplő választottbírája 2011-től 

- Jogi Szakvizsga Bizottság cenzora 2008-tól 

- Acta Universitatis Sapientiae Legal Studies 

szerkesztőbizottságának tagja 2017-tól 
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- Pravo i Politika (University EDUCONS Faculty for 

European Legal and Political Studies Novi Sad) 

szerkesztőbizottságának tagja 2017-től 

- Miskolci Jogi Szemle Tanácsadó Testületének tagja 

2008-tól 

- Magánjogot Oktatók Egyesületének elnökségi tagja 

2008-tól 

- Magyar – Német Jogász Egyesület tagja 1994-től 

- Magyar Jog- és Államtudományi Társaság tagja 2013-tól 

- EurotaxGlass’s kiadvány szerkesztőbizottságának 

megbízott tagja 2009-től 

- Debreceni Jogi Műhely elektronikus szakfolyóirata 

bíráló bizottságának tagja 2010-től 

- Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás tudományos 

folyóirat szerkesztőbizottsági tagja 2015-től 

- KRE ÁJK Doktori Iskola külső előadója 2013-tól 

- MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Jogtudományi 

Szakbizottságának tagja 

- Európai Tükör szerkesztőbizottságának tagja 2017-től 

- MOE elektronikus szakfolyóiratának 

szerkesztőbizottsági tagja 2011-től 2016-ig 

- MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Jogtudományi 

Szakbizottságának titkára 2005-2014. 

- SZTE ÁJTK Doktori Bizottságának tagja 2004-2013. (a 

bizottság megszűnéséig) 

- MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Jogtudományi 

Szakbizottsága Gazdasági Jogi Munkabizottsága 

alapítója (2010.), és elnöke 2011-2013. 

- SZTE ÁJTK Doktori Iskola törzstagja 2013-2015. 

20) Publikáció:  több mint 240 kiadvány magyar, angol (22), német (18) és szerb (1) 

nyelven; köztük 4 monográfia (ebből 2 külföldön megjelent, angol nyelvű), 1 két 

nyelvű (magyar és angol) és 1 három nyelvű (magyar, angol és német) 

tanulmánykötet, 4 kommentár, 3 tankönyv, 14 egyetemi jegyzet és 25 külföldön 

megjelent tanulmány; 
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lektorálás: 7; 

szerkesztés: 22, és az Acta Conventus de Iure Civili 

sorozat elindítása 

21) Hivatkozás: 697, ebből 42 külföldi, ebből függő 55 

22) Ösztöndíj: 

- 1992. – Bern – 2 hét 

- 1992. – Turku – 2 hét - testvéregyetemi ösztöndíj 

- 1993. – Regensburg – 6 hónap - a Soros-alapítvány ösztöndíja 

- 1993. – Bécs – 1 hónap - a Magyar Ösztöndíj Bizottság ösztöndíja, Collegium 

Hungaricum 

- 1998. -  Coventry – 2 hét - TEMPUS ösztöndíj 

- 2002. – Tokió – 2,5 hónap - a Magyar Ösztöndíj Bizottság és a Japanese 

Society for the Promotion of Science közös ösztöndíja (a 

társadalomtudományok területén Magyarországon elsőként) 

- 2006. – Udine – 1 hét - testvéregyetemi ösztöndíj 

- 2008. – Trier – 1 hét - Európai Jogakadémia, európai társasági jogi kurzus 

- 2010. – Trier – 1 hét – Európai Jogakadémia, európai magánjogi kurzus 

- 2013. – Gdansk – 6 nap – ERASMUS oktatási ösztöndíj 

- 2013. - Coventry – 2 hét – Senior Visitor’s Fellowship 

- 2013. – Bécs – 1 hónap - a Magyar Ösztöndíj Bizottság ösztöndíja, Collegium 

Hungaricum 

- 2013. – Hamburg – 10 nap – vendégoktatói kutatás a Bucerius Law Schoolban 

- 2013. – Kolozsvár – 14 nap – kutatás a Sapientia EMTE Jogtudományi 

Intézetében 

- 2014. – Coventry – 1 hónap – Campus Hungary ösztöndíj 

- 2014. – Kaunas – 8 nap – ERASMUS oktatási ösztöndíj 

- 2016. – Kaunas – 7 nap – ERASMUS oktatási ösztöndíj 

23) Konferencia: 

- 1993. január 13. – Szeged - francia-magyar-román privatizációs kerekasztal-

tanácskozás - előadás: „A kelet-európai tulajdonosváltások típusai” 

- 2002. november 09. - Szeged - „A gazdasági jog időszerű kérdései Európában 

és a világban” c. nemzetközi konferencia (2 angol és 1 japán előadóval) 

szervezés - előadás: „A japán társasági jog kialakulása és jellemzői” 
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- 2004. március 26. - Szeged – konferencia szervezése az ország jogtudományi 

karai polgári jogi diákköreinek a Polgári Törvénykönyv kodifikációjáról 

- 2005. április 08. - Szeged – „A szerződési jog új nemzetközi 

tendenciái”elnevezésű nemzetközi konferencia (1 szerb, 1 német és 1 amerikai 

előadóval) szervezése 

- 2005. november 18. - Szeged - Regionale Tagung; Bilanz: Rechtsentwicklung 

in den ehemaligen sozialistischen Staaten und die Herausforderung der 

Europäischen Union című nemzetközi konferencián – előadás: „Die 

skizzenhafte Darstellung der Geschichte des ungarischen Gesellschaftsrechts 

und seine aktuellen Fragen” 

- 2005. – Győr – OTDK - Kötelmi általános részi szekcióbizottság elnöke 

- 2006. május 04. – Debrecen - III. Doktorandusz Konferencia: a Civilisztika 

Szekció I. levezető elnöke 

- 2006. május 16. – Budapest – Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 

által szervezett konferencián „A gazdasági társaságok határozatainak 

felülvizsgálatára irányuló és egyéb társasági jogi perekről, valamint a gazdasági 

élet atipikus szerződéseiről” - előadás: „Atipikus szerződések” 

- 2007. – Balatonfüred – OTDK – Polgári anyagi jogi I. tagozat zsűritag 

- 2007. május 17-18. – Debrecen - „A fogyasztóvédelmi jog új irányai az 

elméletben és a gyakorlatban” konferencia - előadás: „A konzorciós 

szerződés sajátos alanya: a fogyasztói csoport” 

- 2007. december 05. – Szeged – „Versenyjog és közbeszerzés aktuális kérdései” 

konferencia - előadás: „Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés 

versenyjogi aspektusai” 

- 2008. április 25. – Debrecen – IV. Doktorandusz Konferencia – Civilisztika I. 

szekció elnöke 

- 2008. október 16-17. – Szeged – „Quo vadis ius societatis Hungaricum; 

Társasági jogunk múltja, jelene, jövője” konferencia szervezése és előadás: 

„Corporate governance – felelős társaságirányítás” 

- 2008. december 04. – Szeged – emlékülés az MTJ 80. évfordulója alkalmából - 

előadás: „Az atipikus szerződések és az MTJ” 

- 2008. december 09. – Szeged – hallgatói fórum rendezése és moderálása 

atipikus szerződések témakörben a Magyar Áruküldők Szövetsége, a 
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Faktoringszövetség, a Lízingszövetség és a Franchiseszövetség képviselőinek 

részvételével 

- 2009. május 29. – Debrecen – V. Doktorandusz Konferencia – Polgári jogi 

szekció II. elnöke 

- 2009. november 5-6. – Velence – Lízing Szakmai Napok (a Magyar Lízing és 

Finanszírozó Társaságok Szövetségének országos konferenciája) – előadás: 

„Lízingügyleteket érintő problémák az ítélkezési gyakorlatban” 

- 2009. december 8. – Szeged – II. hallgatói fórum rendezése és moderálása az 

atipikus szerződések témakörben a Lízingszövetség, a Faktoringszövetség, a 

Magyar Áruküldők Szövetsége, a Közvetlen Értékesítők Szövetsége, a 

Timesharing Szövetség, a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal 

képviselőinek részvételével 

- 2010. április 1. – Debrecen – FOME és DE ÁJTK Polgári Jogi Tanszék – „Új 

kihívások az atipikus szerződések területén, különös tekintettel a fogyasztói 

érdekek védelmére” – nyitóelőadás: „Az atipikus szerződések a magyar 

jogrendszerben” 

- 2010. május 6. – Budapest – KRE ÁJK Bocskai István Szakkollégium – „A 

Polgári Törvénykönyv kodifikációjának kérdései” – előadás: „Fejlődési 

tendenciák szerződési jogunkban, kitekintéssel a Ptk. kodifikációjára” 

- 2010. május 15. – Szeged – Magyar-Német Jogász Egyesület és Deutsch-

Ungarische Juristenvereinigung – „Schuldrechtsreform im neuen ungarischen 

Zivilgesetzbuch” című nemzetközi konferencia – előadás: 

„Entwicklungstendenzen im Kreise der atypischen Verträge mit besonderer 

Hinsicht auf die Regelung des Leasing- und des Faktoringvertrags im neuen 

ungarischen Zivilgesetzbuch” 

- 2010. szeptember 20-21. – Győr – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc 

Állam- és Jogtudományi Kar – „Symposium Iubilaei Facultatis Iaurinensis” – 

előadás: „Az atipikus szerződések és a Ptk. kodifikációja” 

- 2010. október 04-05. – Pécs – Pécsi Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Kar – „Business&Law II.” – előadás: „Társasági jogi 

jogalkotásunk alakulása a tagi visszaélések kapcsán” 

- 2010. október 21-23. – Pozsony – Pozsonyi Comenius Egyetem Jogi Kar – 

„Law as a Unifying Factor of Europe – Jurisprudence and Practice” – 

előadás: „The timeshare contract – in comparative aspects” 
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- 2010. október 28-29. – Temesvár – International Biennial Conference – 

Faculty of Law and Administrative Sciences of the West University of 

Timisoara, European Center for legal Studies and Research Timisoara – 

előadás: „Development tendencies of atypical contracts” 

- 2010. november 4-5. – Visegrád - Lízing Szakmai Napok (a Magyar Lízing és 

Finanszírozó Társaságok Szövetségének országos konferenciája) – előadás: 

„A fogyasztói pénzügyi lízing” 

- 2010. november 18-19. – Szeged – Kovács István Emléknapok – Az 

Alkotmány és gyakorlata 20 év távlatában - Magánjogi Szekció 

társelnökségének ellátása, valamint konferencia-szervezői tevékenység 

végzése 

- 2010. december 3-4. – Kolozsvár (Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem Jogtudományi Tanszék) – „Római jogi hagyomány és 

modern magánjog” - előadás: „Atipikus szerződések a magyar magánjogban” 

- 2010. december 9. – Szeged - III. hallgatói fórum rendezése és moderálása az 

atipikus szerződések témakörben a Lízingszövetség, a Faktoringszövetség, a 

Magyar Áruküldők Szövetsége, a Közvetlen Értékesítők Szövetsége, a 

Timeshare Szövetség és társtanszékek oktatóinak részvételével 

- 2011. június 17-18. – Budapest – MOE és ELTE ÁJK szervezésű konferencia – 

„Európai jogi kultúra, megújulás és hagyomány a magyar civilisztikában” – 

Szerződési Jogi Szekció elnöke 

- 2011. szeptember 26. – Szeged – Johannes Sääf (az osztrák ügyvédi kamara 

képviseletében) látogatására szimpózium szervezése (a tanszéki TDK 

támogatásával), koordinálása, tolmácsolás 

- 2011. november 17. – Szeged – „Befektetés és vállalkozás a déli 

hármashatárnál” címmel nemzetközi konferencia (2 román és 2 szerb 

előadóval) szervezése és előadás tartása: „Gazdasági társasági formák 

Magyarországon – előnyök és hátrányok rendszere” 

- 2011. december 01. – Szeged – „A szerződés interdiszciplináris 

megközelítésben” címmel a MTA SZAB Jogi Szakbizottsága Gazdasági 

Munkabizottságának rendezvénye (7 kari oktató részvételével), elnökként 

szervezés és előadástartása a polgári jogi aspektusokról 

- 2011. december 08. – Szeged - IV. hallgatói fórum rendezése és moderálása az 

atipikus szerződések témakörben a Lízingszövetség (2 előadó), a 
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Faktoringszövetség (1 előadó), a Magyar Áruküldők Szövetsége (2 előadó), 

az RDO Magyarországi Tagozata (1 előadó) és a társtanszékek oktatóinak (2 

előadó, miskolci jogi kar és a Pázmány Péter Egyetem jogi kara) 

részvételével 

- 2012. március 26. – Szeged – fordított workshop „A kisebbség 

interdiszciplináris megközelítésben” címmel, hallgatói előadókkal és oktatói 

felkészítéssel a MTA SZAB Jogtudományi Szakbizottsága Gazdasági Jogi 

Munkabizottsága rendezvénye 4 TDK támogatásával; szervezés, koordinálás, 

az ülés levezetése, 2 hallgató felkészítése 

- 2012. április 26. – Szeged – konferencia „Az önkormányzatok változó 

gazdasági, jogi környezetben és a ’jó állam’ aspektusai, perspektívái” 

címmel, a MTA SZAB JSZ Gazdasági Jogi Munkabizottság és a Europe 

Direct Szeged közös rendezvénye 19 előadó részvételével, szervezés és 

előadás tartása „A támogatási szerződés” címmel 

- 2012. május 10-11. – Kolozsvár (Sapientia EMTE) – nemzetközi konferencia: 

„Az európai magánjog jelene és jövője” – előadás tartása „Economic crisis – 

contractual relations in Hungary and in Europe” 

- 2012. június 8-9. – Budapest (PPKE) – MOE konferencia „Állam és magánjog, 

Törekvések és eredmények az Európai Unió joga, a nemzetközi magánjog, 

polgári jog, és polgári eljárásjog keresztmetszetében” – a polgári jogi szekció 

elnökségének ellátása 

- 2012. június 15. – Miskolc – XVIII. Polgári Jogot Oktatók Találkozója – „Az 

új Polgári Törvénykönyv Harmadik Könyve: A jogi személy” – 

„Felelősségátvitel, felelősségáttörés – quo vadis ius societatum” címmel 

előadás tartása 

- 2012. szeptember 26-29. – Novi Sad – XVI International ECO-Conference 

2012, VII Safe Food – „Product Safety, Safe Food and Consumer Protection 

in Hungary” címmel előadás tartása 

- 2012. október 05. – Budapest – hallgatói workshop szervezése a Réti, Antall & 

Társai (PricewaterhouseCooper’s) ügyvédi irodával közösen 

- 2012. november 09. – Miskolc – konferencia: „Grosschmid gondolatai és az új 

magyar Ptk.” – „Jogi és lénytani személyiség – a Grosschmid-i jogi személy 

kategória elemzése a hazai jogfejlődés tükrében” címmel előadás tartása 



PPrrooff..  DDrr..  PPAAPPPP  TTEEKKLLAA  

eeggyyeetteemmii  ttaannáárr  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 

- 2012. november 24. – Újvidék – konferencia: „A Magyar Tudomány Napja a 

Délvidéken – 2012” – „Gazdasági/üzleti kockázat – mint szerződési 

körülmény – megítélése a magyar magánjogban és versenyjogban” címmel 

előadás tartása 

- 2012. december 06. – Szeged - V. hallgatói fórum rendezése és moderálása az 

atipikus szerződések témakörben a Lízingszövetség (2 előadó), a 

Faktoringszövetség (1 előadó), a Magyar Áruküldők Szövetsége (2 előadó), 

Közvetlen Értékesítők Szövetsége (1 előadó) és a társtanszékek oktatóinak (2 

előadó, debreceni jogi kar és az újvidéki egyetem jogi kara) részvételével 

- 2012. december 8. – Kolozsvár (Sapientia EMTE) – nemzetközi konferencia: 

„A fogyasztó fogalmával kapcsolatos anomáliák a magyar magánjogban” 

címmel előadás tartása 

- 2013. február 28. – Szeged – fordított workshop „A diszkrimináció tilalma 

interdiszciplináris megközelítésben” címmel, hallgatói előadókkal és oktatói 

felkészítéssel a MTA SZAB Jogtudományi Szakbizottsága Gazdasági Jogi 

Munkabizottsága rendezvénye 2 TDK támogatásával; szervezés, koordinálás, az 

ülés levezetése, 3 hallgató felkészítése 

- 2013. május 09. – Szeged – konferencia „Az alapjogvédelem nemzeti, 

nemzetközi és jogösszehasonlító aspektusai” címmel, a MTA SZAB JSZ 

Gazdasági Jogi Munkacsoport és a Europe Direct Szeged közös rendezvénye 16 

előadó részvételével, szervezés és előadás tartása „Kit/mit véd fogyasztóként az 

Alaptörvény?” címmel 

- 2013. november 23. - Újvidék – konferencia: „A Magyar Tudomány Napja a 

Délvidéken 2013” nemzetközi konferencia – „Jogi szilánkok az új magyar Ptk. 

rekodifikációja tükrében” címmel előadás tartása 

- 2013. december 05. – Szeged - VI. Atipikus szerződések hallgatói fórum 

rendezése és moderálása az atipikus szerződések témakörben a Lízingszövetség 

(2 előadó), a Faktoringszövetség (1 előadó), a Magyar Áruküldők Szövetsége (2 

előadó), Közvetlen Értékesítők Szövetsége (1 előadó), a társtanszékek oktatója (1 

előadó, miskolci jogi kar), a bíróság (1 előadó, Kúria) és a Csongrád-megyei 

Kormányhivatal (1 előadó) részvételével 

- 2014. augusztus 25-27. – Visegrád – Szuperszámítógép, a nemzeti virtuális 

laboratórium interdiszciplináris workshop – A software-hez kapcsolódó jogi 

problémák címmel előadás tartása 
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- 2014. szeptember 26. – Budapest – Nemzeti Közszolgálati Egyetem – A 

letelepedés szabadsága az Európai Unióban – kereskedelmi jog 10 évvel a 

csatlakozás után konferencia szervezése – Timeshare-t megtestesítő részvény: 

fény az alagút végén?címmel előadás tartása 

- 2014. október 03. – Kolozsvár – Societas Central-East Europe – Company Law 

Research Network workshop (alapítói és vezetői részvétel) 

- 2014. november 22. – Kolozsvár – Kolosváry Bálint Ünnepi Konferencia – 

Kolosváry Bálint magánjogi szemlélete a jogi személyek kapcsán címmel 

előadás tartása  

- 2014. december 04. – Szeged - VII. Atipikus szerződések hallgatói fórum 

rendezése és moderálása az atipikus szerződések témakörben a Lízingszövetség 

(2 előadó), a Faktoringszövetség (1 előadó), a Magyar Áruküldők Szövetsége (1 

előadó), Közvetlen Értékesítők Szövetsége (1 előadó), a társtanszékek oktatója (1 

előadó, ELTE jogi kar), a közjegyzőség (1 előadó) és a Csongrád-megyei 

Kormányhivatal (1 előadó) részvételével 

- 2015. 02. 19-20. – Bécs – Societas Central and Eastern European Company 

Law Research Network – nemzetközi workshop – téma: Csoportérdek a 

konszernjogban – tanulmány és előadás: „The recognition of the group interest in 

the Hungarian company law” 

- 2015. 04. 22. – Budapest – NKE NETK Európai Köz- és Magánjogi Tanszék 

workshopja – téma: „A gazdasági világválság hatása az Európai Unió 

magánjogára” – szervezés és előadás tartása: „A szerződési jog flexibilitása és a 

gazdasági válság” 

- 2015. 11. 20. – Budapest (NKE) – nemzetközi konferencia: „The Group 

Interest in Central and Eastern European Company Law” – szervezés és előadás 

tartása: „Group Interest in Hungary” (Auer Ádámmal közösen) 

- 2015. 12. 04. – Szeged - VIII. Atipikus szerződések hallgatói fórum rendezése 

és moderálása az atipikus szerződések témakörben a Lízingszövetség (2 előadó), 

a Faktoringszövetség (1 előadó), a Magyar Áruküldők Szövetsége (1 előadó), 

Közvetlen Értékesítők Szövetsége (1 előadó), a társtanszékek oktatója (1 előadó, 

ELTE jogi kar és 1 előadó KRE jogi kar), és a Csongrád-megyei Kormányhivatal 

(1 előadó) részvételével 
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- 2015. 12. 05. - Újvidék – konferencia: „A Magyar Tudomány Napja a 

Délvidéken 2015” nemzetközi konferencia – „Néhány gondolat a szellemi 

tulajdonhoz kapcsolódó atipikus szerződésekről” címmel előadás tartása 

- 2016. 04. 11. – Gdansk - Societas Central and Eastern European Company Law 

Research Network – nemzetközi workshop – téma: Coprorate Governance az 

állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál - tanulmány és 

előadás: „Corporate Governance in State-owned Companies in Hungary” (Auer 

Ádámmal közösen) 

- 2016. 05. 20. – Budapest (NKE NETK EKMJT) - Magánjogot Oktató Fiatalok 

10. és a Magánjogot Oktatók Egyesületének 8. éves rendes konferenciájának 

megszervezése (Bóka Jánossal közösen) „Az ezerarcú magánjog: a jogfejlődés 

útjai és lehetőségei a XXI. században” címmel 

- 2016. 06. 17. – Budapest (NKE NETK EKMJT és ÁKK CI) - „Kiváló magyar 

élelmiszerek és az EU eredetvédelmi rendszere” címmel kerekasztal-megbeszélés 

szervezése és moderálása (Földművelésügyi Minisztérium, KRE Polgári és 

Római Jogi Tanszék és ELTE Agrárjogi Tanszék, Védjegy Egyesület 

részvételével) 

- 2016. 06. 24. – Budapest (NKE) – „A gazdasági világválság hatása egyes 

jogintézményekre Magyarországon és az Európai Unióban” címmel 

könyvbemutató szervezése (Auer Ádámmal közösen) 

- 2016. 10. 14. – Budapest (NKE) – nemzetközi konferencia – „Corporate 

governance of state-owned enterprises in Central and Eastern Europe” – 

szervezése és előadástartása „Corporate governance in state-owned companies in 

Hungary” (Auer Ádám közösen) 

- 2017. 02. 03. – Budapest (NKE) – nemzetközi kerekasztal-megbeszélés - 

„Társasági jogi Kislexikon” címmel szervezése és levezetése (Sapientia EMTE 

Jogtudományi Intézet munkatársainak részvételével) 

- 2017. 02. 15. – Budapest (NKE) - az első „Ptk. módszertani workshop” 

megszervezése és levezetése (a miskolci jogi kar Polgári Jogi és Kereskedelmi 

Jogi Tanszékeinek munkatársai részvételével) 

- 2017. 03. 07. – Budapest (NKE) – szabadegyetemi előadás tartása „Nomen est 

omen – milyen a jó cégnév?” címmel 
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- 2017. 03. 09. – Budapest (NKE) – a második „Ptk. módszertani workshop” 

megszervezése és levezetése (az ELTE jogi kara Polgári Jogi Tanszékének 

munkatársai részvételével) 

- 2017. 03. 24. – Bécs (WU) – Societas CEE Company Law Research Network 

workshop – „The role of national judiciary in Company Law” részvétel, 

hozzászólás 

- 2017. 04. 28. – Budapest – VIII. Önkormányzati Vagyongazdálkodási 

konferencia – előadás tartása „Néhány magánjogi kérdőjel az 

állami/önkormányzati tagságú gazdasági társaságok kapcsán” 

- 2017. 05. 10. – Budapest (NKE) – a harmadik „Ptk. módszertani workshop” 

megszervezése és levezetése (az Debreceni Egyetem jogi kara Polgári Jogi 

Tanszékének munkatársai részvételével) 

- 2017. 05. 26. – Budapest (BCE GTK Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi 

Intézet Gazdasági Jogi Tanszéke) – „”Be van fejezve a nagy mű? Hogyan tovább 

a megújult magyar magánjogban?” – Magánjogot Oktató Fiatalok 11. és a 

Magánjogot Oktatók Egyesületének 8. éves rendes konferenciája Társasági jog I. 

szekció levezető elnöke 

- 2017. 05. 31. – Budapest (NKE) – tudományos vitaülés „Rendelkezés és 

láthatóság. A Corporate governance feszültségei köztulajdonú gazdasági 

társaságoknál” címmel szervezése és levezetése (Horváth M. Tamás vitaindító 

előadása, DE ÁJK Pénzügyi Jogi és Közmenedzsment Tanszék tanszékvezetője 

és munkatársai) 

- 2017. 06. 06. – Budapest (NKE) – tudományos vitaülés „Az állami vállalat 

Romániában – kérdések és válasz kísérletek” címmel szervezése és moderálása 

(Veress Emőd vitaindító előadása) 

- 2017. 06. 16. – Budapest (NKE) – könyvbemutató szervezése és moderálása 

(Auer Ádám: Corporate Governance – A felelős társaságirányítás jelenkori 

dimenziói. Dialóg Campus Bp. 2017.; Corporate Governance of State-owned 

enterprises in Central and Eastern Europe. Pro Publico Bono- Public 

Administration, Special Edition 2017/1.) 

- 2017. 09. 13. – Budapest (NKE) – a negyedik „Ptk. módszertani workshop” 

megszervezése és levezetése (az Pécsi Tudománygyetem jogi kara Polgári Jogi 

Tanszékének munkatársa részvételével) 
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- 2017. 10. 05. – Budapest (ELTE) – ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék és NKE 

ÁKK Civilisztikai Intézet Az állam szerepe magánjogi jogviszonyokban címmel 

közös konferenciáján „Magánjogi dilemmák az állami tagságú gazdasági 

társaságokkal kapcsolatban” előadás tartása 

- 2017. 10. 10. – Budapest (NKE) – kerekasztal megbeszélés Lehoczki Zóra 

Zsófia „Fogalmi tévedések vígjátéka – a tulajdonjog közvetett tárgyának 

szerepében: a jogi személy” (Opuscula Civilia 2017/3.) tanulmányáról (meghívott 

hozzászólók: Prof. Dr. Török Gábor, Dr. Pusztahelyi Réka) 

- 2017. 10. 20. – Kolozsvár (Sapientia EMTE és a Societas – Central and Eastern 

European Company Law Research Network közös rendezvénye „Arbitrability of 

Company Law Disputes in Central and Eastern Europe”) – előadás tartása 

Lehoczki Zóra Zsófiával közösen „Arbitration in Hungary and its role in 

resolving corporate law disputes” közösen 

- 2017. 10. 25. – Budapest (NKE) – az ötödik „Ptk. módszertani workshop” 

megszervezése és levezetése (a Szegedi Tudománygyetem jogi kara Civilisztikai 

Intézete munkatársai részvételével) 

- 2017. 11. 09. – Budapest (NKE) – Magyar Tudomány Ünnepe, 

„Emberközpontú Tudomány” Rendezvénysorozat, Állam és közigazgatás – 

stratégiáktól a valóságig konferencia – előadás tartása „Total plan a XXI. 

századi magyar magánjog kihívásairól” 

- 2017. 11. 10. – Miskolc – XXIII. Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozója 

előadás tartása „Komplex szerződések és a biztosítási kontraktus” 

- 2017. 11. 14. - Budapest (NKE) – tudományos vitaülés „A készülő új szerb 

Polgári Törvénykönyvről” címmel szervezése és moderálása (Dudás Attila 

vitaindító előadása) 

- 2017. 11. 15. – Budapest (NKE) – a hatodik „Ptk. módszertani workshop” 

megszervezése és levezetése (a KRE jogi kara Polgári Jogi, Kereskedelmi jogi és 

Polgári Eljárásjogi Tanszékei munkatársainak részvételével) 
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- 2017. 11. 21. - Budapest (NKE) – tudományos vitaülés „Önkormányzati 

Corporate Governance: felelős társaságirányítási joggyakorlatok Kecskeméten” 

címmel szervezése és moderálása (Mayer Endre vitaindító előadása) 

- 2018. 01. 31. – Budapest (NKE) – workshop ”A jó kormányzást megalapozó 

közszolgálat-fejlesztés” című kiemelt projekt keretében a Magyar Igazságügyi 

Akadémia elnöke: Dr. Bóka János és osztályvezetője: dr. Ábrahám Márta, 

továbbá Dr. Tóth Áron László (OBH elnöki kabinetvezető), valamint a 

projektcsoport tagjainak részvételével; megszervezése és levezetése 

- 2018. 02. 06. – Budapest (NKE) – kerekasztal-megbeszélés az NKE ÁKK 

Államháztartástani és Pénzügyi Jogi Intézet munkatársaival; megszervezése és 

levezetése 

- 2018. 02. 21. Budapest (NKE) - a hetedik „Ptk. módszertani workshop” 

megszervezése és levezetése (a PPKE jogi kara Polgári Jogi Tanszéke 

munkatársainak részvételével) 

- 2018. 03. 01. Budapest (NKE) - Cégalapítási kérdőjelek a versenyképesség 

perspektívájában – ’Allegro Rubato’ NKE ÁKK CI „Corporate governance – 

köztulajdonban lévő gazdasági társaságok” kutatóműhely konferenciája, szervezés 

és előadás tartása: „Egyszerűsített cégeljárás – versenyképesség, elméleti 

szemszögből” címmel 

- 2018. 03. 09. Budapest (NKE) - a nyolcadik „Ptk. módszertani workshop” 

megszervezése és levezetése (a győri Széchenyi István Egyetem jogi kara Polgári 

Jogi és Kereskedelmi Jogi Tanszékei munkatársainak részvételével) 

- 2018. 03. 21. Budapest (NKE) – tudományos vitaülés „Válságban lévő cégek 

restrukturálásának jogi kerete Magyarországon és Ausztriában” címmel 

szervezése és moderálása (Vecsey Mark vitaindító előadásával) 

- 2018. 04. 11. Budapest (NKE) - a kilencedik „Ptk. módszertani workshop” 

megszervezése és levezetése (a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi 

Kar, a  BME Üzleti Jogi Tanszék és a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági 

Jogi Tanszék munkatársai részvételével) 

- 2018. 04. 18. Budapest (NKE) – tudományos vitaülés „Társasházi jogviták 

aktuális kérdései (joggyakorlat elemzés)” címmel szervezése és moderálása 

(Cseh Attila vitaindító előadásával) 
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- 2018. 04. 20. Prága (Károly Egyetem Jogi Kar) - Societas CEE Company Law 

Research Network workshop – „The nature and legal aspects of consortium” 

részvétel, kontribúció  

- 2018. 05. 09. Budapest (NKE) – kerekasztal megbeszélés Dúl János „A 

vagyonkezelési szerződés alapjairól” című tanulmányáról (meghívott 

hozzászólók: Dr. habil Boros Anita és Dr. Molnár Hella) szervezése és 

moderálása 

- 2018. 05. 30. Budapest (ELTE ÁJK és MTA TKJI) – „Az új Polgári 

Törvénykönyv első öt éve” konferencián előadástartása „Gondolatok társasági 

jogunk versenyképességéről” címmel 

- 2018. 06. 06. Budapest (NKE) – KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó 

kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” projekt „Az igazságszolgáltatás 

minőségének és hatékonyságának mérése speciális jelentés szakmai műhely” 

workshop szervezése és moderálása 

- 2018. 06. 08. Miskolc (ME ÁJK) – Polgári Jogot Oktatók Országos találkozója 

XXIV. „Dologi jog” konferencián előadástartása „A timeshare dologi jogi 

aspektusai címmel” 

- 2018. 06. 09. Kisdisznód (Románia) – Sapientia EMTE Kolosváry Bálint 

Jogtudományi Intézet és az Erdélyi Magyar Jogászok Társaságának IV. 

Jogászgyűlésén előadás tartása „Komplex szerződések” címmel 

- 2018. 09. 20. Debrecen – DE ÁJK és NKE- „Kormányzási és tulajdonosi 

viszonyok változása a piacgazdaságban” workshop-on előadás tartása „törvényi 

szinergiák – sajátos új jogterület?” címmel 

- 2018. 09. 26. Budapest (NKE) - a tizedik „Ptk. záró módszertani workshop” 

megszervezése és levezetése (a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi 

Kar, a  BME Üzleti Jogi Tanszék és a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági 

Jogi Tanszék és a 8 jogi kar munkatársai részvételével) 

24) Vendégelőadás: 

- 2008. 04. 08. – Pécs – Gazdasági Jogi és Kereskedelmi Jogi 

Tanszék - előadás: „A timesharing-szerződés” 

- 2009. 11. 30. – Pécs – Gazdasági Jogi és Kereskedelmi Jogi 

Tanszék – előadás: „Szükség van-e cégnévre? Milyen a jó 

cégnév?” 
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- 2011. 10. 13. – Kolozsvár – Sapientia Erdélyi Magyar Egyetem – 

előadás: „Shortly about the Hungarian Company Law” 

- 2011. 10. 14. – Kolozsvár – Sapientia Erdélyi Magyar Egyetem – 

előadás: „A magyar gazdasági társaságok jogalanyisága” 

- 2013. 02. 25. – Pécs - Gazdasági Jogi és Kereskedelmi Jogi 

Tanszék – előadás: „A konzorciós szerződés” 

- 2013. 03. 13. – Budapest – Magyar Igazságügyi Akadémia – 3 

előadás: „A szerződések tipizálása – atipikus szerződések”, „A 

lízingszerződés”, „A faktoring-szerződés” 

- 2013. 03. 28. – Budapest – Budapesti Gazdasági Főiskola – 

előadás: „Fogyasztóvédelmi anomáliák (a fogyasztó fogalma, 

védelmének jellege és az élelmiszerbiztonság)” 

- 2013. 04. 23. – Gdansk – University Gdansk Faculty of Law and 

Administration – előadás: „Shortly about the Hungarian 

Company Law” 

- 2013. 09. 10. – Budapest – Magyar Igazságügyi Akadémia – 3 

előadás: „A szerződések tipizálása – atipikus szerződések”, „A 

lízingszerződés”, „A faktoring-szerződés” 

- 2013. 10. 28. – Bécs – Wirtschaftsuniversität Wien 

Forschungsinstitut für mittel- und osteuropäisches 

Wirtschaftsrecht – előadás: „Zusammenhänge zwischen der 

Wirtschaftskrise und Vertragsverhältnissen, Das Wirtschafts-/ 

geschäftsrisiko – als Vertragsumstände – im ungarischen 

Privatrecht” 

- 2014. 02. 25. – Szeged – Szegedi Ítélőtábla és Szegedi 

Törvényszék – „Az új Polgári Törvénykönyv” helyi képzési 

program – előadás: „Forgalmazási szerződés, jogbérleti 

szerződés, faktoring szerződés, pénzügyi lízing” 

- 2014. 03. 10. – Coventry - University of Warwick, School of Law 

– topic: „The change of circumstances of contract and the 

modification of contracts by the court from comparative aspect” 

- 2014. 04. 25. – Kaunas – Vytautas Magnus University, Faculty of 

Law – topic: „The anomalies in connection with the concept of 

the consumer in the Hungarian private law” 
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- 2014. 04. 28. – Kaunas – Vytautas Magnus University, Faculty of 

Law – topic: „Shortly about the Hungarian Company Law” 

- 2014. 06. 20. – Szeged – Szegedi Közjegyzői Kamara – előadás: 

„A lízingszerződés, illetve a faktoring-szerződés az új Ptk. 

tükrében; gyakorlati és kritikai észrevételek a szakirodalom és a 

bírói gyakorlat alapján” 

- 2015. 02. 18. – Budapest – Igazságügyi Minisztérium – előadás: 

„Észrevételek a pénzügyi lízing, a faktoring, a közvetítői 

szerződés, a forgalmazási szerződés és a franchise-szerződés Ptk-

beli szabályozásához” 

- 2015. 10. 07. – Budapest (Margitsziget, Diamond Top Consult 

Kft.) – előadássorozat: „Társasági jogi szemelvények az új Ptk. 

alapján” 

- 2016. 03. 21. – Budapest – NKE ÁKK Civilisztikai Intézet 

Polgári Jogi Tudományos Diákkör – előadástartása: „Szerződési 

rendszerek, szerződések csoportosítása Magyarországon” 

- 2016. 03. 24. – Budapest (Margitsziget, Diamond Top Consult 

Kft.) – előadássorozat: „Kodifikált joganyag vs joggyakorlat. A 

forgalmazási, a franchise-, a faktoring- és a pénzügyi lízing 

szerződések” 

- 2016. 06. 08. – Kaunas – Vytautas Magnus University, Faculty 

of Law – topic: „The Hungarian Company Law in the new 

Hungarian Civil Code” 

- 2016. 06. 09. - Kaunas – Vytautas Magnus University, Faculty 

of Law – topic: „The Atypical Contracts and the Re-Codification 

of the Hungarian Civil Code” 

25) Vendégoktatói kurzus: „Szerződési rendszerek, szerződések csoportosítása, atipikus 

szerződések az összehasonlító jogban” (Kolozsvár, Sapientia EMTE Jogtudományi 

Intézet) 2015. 05. 19-22. 

„Értelmezési problémák az új magyar Ptk. kapcsán” (Kolozsvár, Sapientia EMTE 

Jogtudományi Intézet) 2016. 05. 04-06. 

26) Kitüntetés: rektori elismerő oklevél (SZTE) – 2009. 

kitüntetés és oklevél Pro Scientia Aranyéremben részesült hallgató (Auer 

Ádám) témavezetéséért – 2011. 
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MTA Szegedi Akadémiai Bizottság emlékérem és emléklap szakbizottsági 

titkári és munkabizottsági elnöki munkáért – 2014. 

Sapientia Erdélyi Magyar Egyetem kolozsvári kara tiszteletbeli egyetemi 

tanár kitüntető címet adományozta – 2016. 09. 20. 

SZTE ÁJTK Pro Facultate Emlékplakett adományozása – 2018. 07. 05. 

Szeged, 2018. szeptember 26. 

 

       Prof. Dr. Papp Tekla 

       egyetemi tanár 


