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Református Egyetem Állam – és Jogtudományi Karán az Agrárjogi és Környezetvédelmi jogi 

Tanszék vezetője, ugyanott 2013 szeptemberéig megbízott tantárgyfelelős. 

Született: 1940. XI. 22. Budapesten. 

 

Iskolai végzettsége: az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium humán tagozatán 

1959-ben érettségi.  Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar nappali tagozatán 1966-ban jogi 

diploma megszerzése. 

 

Szakmai képesítése, tudományos minősítése: bírói-ügyészi szakvizsga 1968.  XI. 28-án. Az 

állam- és jogtudományok kandidátusa 1981. márciusától  „ A termőföld szocialista árujellege 

és a földtulajdonjog” c. kandidátusi értekezése alapján.  Az MTA doktora 1998. áprilistól a 

„Termelői elsajátítás a középkori magyar földtulajdon és földhasználat szerkezetmozgásában” 

c. doktori értekezése alapján.  2006. XII. 13 - án a jogtudományok habilitált doktora (Dr. 

habil) minősítés megszerzése. 2008. VIII. 26 - án egyetemi tanárrá kinevezése. 

 

Munkahelyek: a Fővárosi Főügyészségen 1965 - 1968 közt fogalmazó, 1968 - 1973 közt 

polgári jogi szakági ügyész. 1974 - 1981 közt a Legfőbb Ügyészség Polgári jogi Osztályán 

főosztályügyész. 1982 - 1986 közt az Igazságügyi Minisztérium Tudományos és Tájékoztató 

Főosztályán csoportvezető. 1987 - 1989 közt a Szövetkezeti Kutató Intézet tudományos 

tanácsadója.  1990 – 2002 közt az Agrárgazdasági Kutató Intézet tudományos osztályvezetője, 

majd tudományos tanácsadója.  2002-tól a KRE ÁJK egy évre alkalmazott, majd 2003 - tól 

főállású egyetemi docense és tanszékvezetője, 2008. szeptemberétől 2010. XI. 22- ig 

tanszékvezető egyetemi tanára, 2012-től professor emeritusa.  

 

Tudományszervezés és kutatói profil: az Igazságügyi Minisztériumban az IM tárca-szintű 

kutatási témái közül a bírósági modell korszerűsítését célzó kutatásszervezés és az 1987. évi 

földtörvény megalkotását előkészítő kutatómunka. A Szövetkezeti Kutató Intézetnél alap- és 

alkalmazott kutatások végzése a szövetkezeti vagyoni viszonyok és a földviszonyok 

kérdéskörében, továbbá a földjog történeti és nemzetközi összefüggéseinek elemzése. Az 

Agrárgazdasági Kutató Intézetnél az uniós integrációval létrejövő földpiaci 

intézményrendszer, a birtok – és vidékfejlesztési politika kialakítása, a magyar mezőgazdaság 

és a nemzetközi szabályozó modellek hatáselemzése, a jogharmonizációs igények 

rendszerkutatása. A KRE ÁJK oktatójaként a hazai földviszonyok Közös Agrárpolitika 

keretében esedékes modernizációjának (a földtörvény megalkotása, mezőgazdasági 

üzemszabályozás, birtokrendezés stb.) vizsgálata. Nemzetközi tudományos kapcsolatok 

kiépítése kutatói ösztöndíj alapján (pl. Koppenhágai Egyetem Jogtudományi Intézete) és 



meghívott, ösztöndíjas előadóként. (Japán) Jogi szakértői tevékenység az Országgyűlés  

Környezetvédelmi Bizottság GMO Kerekasztal Albizottsága tagjaként.  

 

Oktatói tevékenység: 1976 - 1991 közt az IM Jogi Szakvizsga Bizottságának tagjaként a bíró-, 

ügyész-, ügyvéd és jogtanácsos jelöltek polgári eljárásjogból rendszeres vizsgáztatása. 1994-

től részvétel az agrárjog egyetemi oktatásában, előbb eseti előadások tartásával (SZIE 

Gödöllő, BKE Budapest, BME: British Council nemzetközi ingatlanszakértő - képzés), majd 

az ELTE ÁJK Agrárjogi Tanszékén külső megbízott előadóként. 2002-től a KRE ÁJK 

tantárgyfelelős docense, majd egyetemi tanára.  

 

Az egyetem önkormányzati munkájában részvétel: a Kari Tanács, a Kari Doktori és 

Habilitációs Bizottság tagja, a Kari Minőségbiztosítási Bizottság és a Tudományos Bizottság 

elnöke, az Egyetem Tudományos Tanácsának és az Egyetemi Doktori és Habilitációs 

Bizottságnak a tagja, a Kar Doktori Iskolájának alapító törzstagja és oktatója. 

 

Idegen nyelvtudás: angolból állami nyelvvizsga (középfok), amit a gyakorlattal beszédben és 

írásban előadó – és tárgyalóképes szintre fejlesztett. Oroszból kandidátusi nyelvvizsga, tudása 

a jogi szakszövegek megértésére korlátozott. 

 

Fokozatot szerzett hallgatók száma: 0,5 

 
 


