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Nevem: dr. Lévayné dr. Fazekas Judit. A Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán 

a Civilisztikai Tudományok Intézet igazgatója valamint az Európai- és Nemzetközi 

Magánjogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docense vagyok.  

Általános iskolai tanulmányaimat Csegöldön végeztem, majd a fehérgyarmati ‘Petőfi Sándor’ 

Közgazdasági Szakközépiskolában tanultam tovább, ahol 1976-ban “kitűnő” eredménnyel 

érettségiztem.  

Ugyanez évben felvételt nyertem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának nappali 

tagozatára, ahol 1981-ben “cum laude” eredménnyel végeztem.  

1981. augusztus 1-én kezdtem dolgozni a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának 

Polgári Jogi Tanszékén, először tudományos ösztöndíjas gyakornokként majd 1983-tól 

tanársegédként.  

1986. július 1-tôl 1995. június 30-ig adjunktusként dolgoztam a Tanszéken, majd 1995. július 

1-tőlegyetemi docensi kinevezést kaptam. 1991. és 1995. között tanszékvezető helyettes 

voltama Polgári Jogi Tanszéken, 1995-től pedig ugyanezt a tisztséget töltöttem be a korábbi 

Polgári Jogi Tanszékből kiváló Kereskedelmi Jogi Tanszéken. 1997. október 12-től először 

egy évre szóló időre, majd 1998. július 1-től 5 évi határozott időre intézetvezetői megbízást 

kaptam a Civilisztikai Tudományok Intézet irányítására. 1998. július 1-tőlvezetemaz Európai 

Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszéket.  

Oktatási tevékenységem széleskörű,kötelező és alternatív tárgyakat oktatok a graduális, a 

posztgraduális és a doktori képzésben.Tárgyjegyzőként rendszeresen tartok előadásokat 

nappali és levelező tagozaton az Európai jog és a Fogyaszvédelmi jog c. tárgyak keretében. A 

ME Állam- és Jogtudományi Kar doktori programjában oktatom az Európai jogharmonizáció 

c. főkollégiumot, alprogram vezetője és több európai jogi tárgyú szakszeminárium előadója 

vagyok az „Európai jog” című Ph.D alprogramnak. Jelenleg 11 Ph.D hallgató doktori 

témájának vagyoka témavezető tanára.  

Szakfelelősként jegyzem a Miskolci Egyetem által szervezett “Európajogi szakjogász”, 

illetőleg a “Külkereskedelmi szakjogász” posztgraduális képzést, melyek keretében több 

tárgyat is oktatok.Ugyancsak előadásokat tartok biztosítási és a társaságijogi szakjogász 

posztgraduális képzésben. 1996-tólprogramvezetőként részt veszek az Európai Unió Jean 

Monnetposztgraduális képzési programjában, amelynek célja az Európai Kereskedelmi jog 

oktatása. Főállású oktatói feladataim mellett 1998. óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Jog-és Államtudományi Karántovábbi jogvizsonyban a Kereskedelmi jog tantárgyat oktatom, 

illet?leg mghívott el?adóként oktatom az Európai Közösség jogrenszere c. tárgyat a 

Nyíregyházi F?iskolán.1991-t?l cenzora vagyok a Jogi Szakvizsga Bizottságnak.  

Az oktatási tevékenység mellett a tudományos kutatásban is részt veszek. A pályám kezdetén 

a Népgazdasági Jogi Kutatóhálózat keretében és a Magyar Kereskedelmi Kamara 

megbízásábóla vállalat-kutatás területén – a társasági jog és a gazdasági munkaközösségekről 

-készítettem tanulmányokat. Az 1980-as évek végétől érdeklődésem egyre inkább a 

fogyasztóvédelmi jog felé fordult. Az OTKA 1993. évi pályázatára beadott "A 

fogyasztóvédelem összehasonlító jogi vizsgálata" c. kutatási programmalOTKA támogatást 

nyertem, melynekeredményeit az OTKA bizottság “kiválóra” értékelte.  



1995-bena " Fogyasztóvédelem jogi kérdései - különös tekintettel a polgári jogi 

intézményekre" címmel írt disszertációm megvédésének eredményeként kandidátusi 

fokozatot szereztem.Az értekezés témakörében készített monográfia a Közgazdasági és Jogi 

Kiadónál 1995-ben jelent meg. (" Fogyasztói jogok - Fogyasztóvédelem", KJK. Budapest, 

1995)  

A fogyasztóvédelem mellett tovább folytattam kutatásaimat a társasági jog területén. A 

társasági jogi kutatások eredményeként társszerzője vagyok az ugyancsak a KJK-Kerszöv 

által kiadott „ A gazdasági társaságok” (1998), a „Sajátos társasági formák” (1999), és az 

„Európai társasági jog” (2000) monográfiáknak. Részt vettem a Civilisztikai Intészet 

oktatóival közösen folytatott jogharmonizációs OTKA és FKFP kutatásokban. 1996-2000. 

között vezetője voltam az Európai Kereskedelmi jog című Jean Monnet kutatási és oktatási 

programnak. Kutatásvezetője vagyok az Európai Tanulmányi Központ keretében folyó 

jogharmonizációs kutatásnak. 2000-ben azFelsőoktatási Kutatási Pályázaton a vezetésem alatt 

működőEurópai- és Nemzetközi Magánjogi Tanszék elnyert egy 3 éves kutatást a 

“Globalizáció hatása a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokra és ezekjogi eszközrendszere”.  

1987. óta több alkalommal nyertemel külföldi tanulmányok folytatására irányuló vagy 

vendégkutatóiösztöndíjat.  

1987-ben lehetőséget kaptam Strasbourg-i Nemzetközi Összehasonlító Jogi Kar 

Összehasonlító jog kurzusán való részvételre, ahol 1987-ben az első ciklus, 1988-ban a 2. 

ciklus anyagából sikeres vizsgát tettem, majd 1991. áprilisában a harmadik ciklus 

befejezésének eredményeként nemzetközi jogösszehasonlító diplomát szereztem.  

1990-ben államközi ösztöndíjjal két hónapot töltöttem a Paris II. Panthéon Egyetem 

Összehasonlító Jogi Intézetében, ahol a francia fogyasztóvédelmi rendszert vizsgáltam.  

1992. május-júniusban - szintén államközi ösztöndíjjal - az Université Catholique de Louvain 

Fogyasztóvédelmi Intézetében folytattam kutatómunkát, amelyet az Intézet egy hónapos 

ösztöndíjjal meghosszabbított és így részt vehettem 1992. július 16-29. között a belga 

egyetem által szervezett az "Európai Közösség fogyasztóvédelmi joga" című nyári 

szemináriumon.  

1993-ban elnyertem a FULBRIGHT Alapítvány 10 hónapos kutatási ösztöndíját, amelynek 

keretében 1993. szeptembertől 1994. július 30-igNew Jerseyállami egyetemén, a Rutgers 

Egyetem Jogi Karán folytattam kutatómunkát. 1994-ben részt vettem a firenzei Európai 

Intézet Jogi Akadémiája által szervezett Európai Jog posztgraduális tanfolyamon és ott 

oklevelet szereztem.  

1995-benelnyertem a belga Kormány 1 éves kutatási ösztöndíját" Access to Justice in 

Consumer Affaires "témakörben, melynek eredményeként1996. február 1-től 12 hónapig 

vendégkutatóként dolgoztama belga Université Catholique de Louvain Fogyasztóvédelmi 

Centrumában. A British Council támogatásával működő „Miskolc-Warwick Link” kutatási 

programkeretében1995. és 2000. között évente 2-3 hetet kutathattam a Warwick-i Egyetemen. 

2000. októberében két hetet töltöttem Tempus ösztöndíjjal az Université d’Aix en Provence – 

Marseilles-en a doktori program tanulmányozása céljából.  

A kutatási tevékenységem eredményeként számos hazai és külföldi konferencián vettem részt. 

1995-2001. között 12 hazai és 10 külföldikonferencián tartottam el?adást.F?el?adóként vettem 

részt a kétévenként megrendezésre kerül? Nemzetközi Fogyasztóvédelmi Konferencián 1997-

ben, Kuala Lumpurbanés szekcióvezet? voltam 1999-ben Helsinkiben.  

Eddigtöbb mint 100 publikációm jelent meg, többségük a fogyasztóvédelem, társasági jog és 

az európai jog körében, de elkalandoztam a polgári jogmás területeire is, például a 

tulajdonjog, szerződési jog és reklámjog területére.  

1995-2001. között 11 könyv, monográfia létrejöttében működtem közreszerzői, társzerzői, 

minőségben. Szerkesztője vagyok az Európai Integráció Alapszerződései címmela KJK-

Kerszöv gondozásában 2000-ben kiadott könyvnek.  



Szerzője vagyoka Fogyasztóvédelmi jog egyetemi jegyzetnek és az Európai integráció 

története - Az Európai Unió intézmény- és jogrendszere c. tansegédletnek,illetőleg 

társszerzőjea kötelmijog és a társasági jog és fogyasztóvédelmi jogtárgykörében készített 

egyetemi jegyzeteknek.  

Részt veszek a tudományos ismeretterjesztésben is. 1995-2001. Között mintegy 6 alkalommal 

szerepeltem a Magyar Rádió “Törvénykönyv” c. műsorában.  

Felsőfokú állami nyelvvizsgával rendelkezem angol nyelvből illetőleg felsőfokú 

nyelvvizsgával egyenértékű francia diplomávalfrancia nyelvből, oroszból pedig alapfokú 

vizsgát tettem. 1994-ben az Egyesült Államokban való kinttartózkodásom alatt letettem a 

TOEFL nyelvvizsgát is angol nyelvből.  

1984-ben jogtanácsosi szakvizsgát tettem. Ez időtől másodállásban jogtanácsosként, 1993-tól 

pedig az egyetemi oktatók által szervezettMiskolci 10. számú Ügyvédi Iroda tagjaként részt 

vettem a gyakorlati jogi munkában.  

Tudományos és szakmai-közéleti tevékenységem szerteágó:  

Tagja vagyok a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének, a Miskolci Akadémiai 

Bizottságnak, a Gazdasági Minisztérium keretében működő Fogyasztóvédelmi Tanácsadó 

Testületnek valamint a Fogyasztóvédelmi Egyesület Jogi Szakértői Bizottságának.Tagja 

vagyok a Borsod Abaúj Zemplén megyei Békéltető Testületnek, mely a fogyasztók és az 

üzleti oldal közötti jogviták békésrendezésére jöttlétre 1999-ben. 1995-től1999. január 1-ig 

szaktanácsadókéntdolgoztam a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnél.  

1999-ben az oktatási minisztertől három éves kinevezést kaptam az Országos Kredittanácsba, 

melynek feladata a kreditrendszerre való áttérés irányítása.  

1999-től három éves időtartamra megválasztottak az OTKA Állam- és Jogtudomány Bíráló 

Bizottság tagjává. Ugyancsak tagja vagyok – a külföldön szerzett diplomák elismerése 

céljából létrehozott- Magyar Ekvivalencia Bizottság Jogász Szakbizottságának  

1996-ban a Közép- Kelet Európai Fogyasztóvédelmi Jogászok Társaságának elnökévé, 1997-

ben pedig aNemzetközi Fogyasztói Jogi Egyesület Végrehajtó Bizottságának tagjai közé 

választottak.  

Kelet-európai regionális szerkesztője vagyok a Consumer Law Journal című nemzetközi 

fogyasztóvédelmi szakfolyóiratnak és szerkesztőbizottsági tagja a Budapesten kiadott 

Fogyasztóvédelem című folyóiratnak.  

Tagja vagyok a Miskolci Egyetem ÁJK Kari Tanácsnak, illetőleg póttagja az Egyetemi 

Tanácsnak. Kuratóriumi tag vagyok a Miskolci Jogászképzésért Alapítványban.  
 


