
Szakmai Önéletrajz 

1958. március 15-én születtem Budapesten. 1982-ben cum laude minősítéssel fejeztem be 
tanulmányaimat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, azóta folyamatosan a Kar oktatója 
vagyok, előbb mint tudományos ösztöndíjas a Polgári Jogi Tanszéken, majd tanársegédje, 
utóbb adjunktus. 

Oktatói munkám a kezdetektől átfogja a polgári jog egészének oktatását, az elmúlt 
szemeszterben például egy-egy teljes esti és levelező évfolyam összes előadásainak és 
vizsgáztatásának lebonyolítását jelentette ez, továbbá szemináriumi gyakorlatok és alternatív 
előadások megtartását a nappali tagozaton, vizsgáztatás, számonkérés, záróvizsgáztatás és 
szakdolgozatok konzultációi ill. védések. 

Ugyanilyen feladatokat alapítása, 1996 és 2013 között a Győri Széchenyi István Egyetem 
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán is elláttam, itt egy teljes nappali tagozatos 
évfolyam számára oktattam a polgári jog négy féléves anyagát, vizsgáztattam, 
utóvizsgáztattam őket, szakdolgozataikat konzultáltam és védettem, továbbá alternatív 
előadások keretében a sajtó- és médiajog, ill. személyhez fűződő jogok tárgykörében adtam 
elő, a doktori iskola munkájában is részt vettem.  

A Jogi Továbbképző Intézet tevékenységébe valamikor a nyolcvanas évek második felében 
kapcsolódtam be, rövid időn belül a polgári jog teljes anyagát oktattam három féléven 
keresztül a jogi szakokleveles mérnök és közgazdász képzés mindkét évfolyamán, s a 
képzésért felelős oktató lettem. Jelenleg az a képzés a jogi szakokleveles gazdasági 
szakember (agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi 
végzettségűek számára) címmel folyik ennek képzéséért felelős oktatója és a polgári jog 
tanára vagyok, kollokváltatok, a záróvizsgabizottság elnökeként ténykedek, a 
záródolgozatokat konzultálom és védetem. Tagja vagyok az Intézet Jogi Továbbképző 
Tanácsának is. 2008-tól 2013-ig a Jogi Továbbképző Intézet igazgatója voltam. 

Oktatói feladataim mellett 1982 és 1985 között bírósági fogalmazó voltam mellékfoglalkozás 
formájában, részt vettem a Fővárosi Bíróság által szervezett bírósági fogalmazóképzésben, 
aminek eredményeképpen 1986-ban kiváló minősítéssel bírói szakvizsgát tettem. 1984-ben 
sikerrel diplomáztam a Strasbourgi Egyetem Nemzetközi Összehasonlító Jogi 
Szemináriumán, majd 1987-ben a kaliforniai McGeorge Egyetem európai kurzusán 
Salsburgban és Bécsben. 

Kutatási területeim között kitüntetett helyen szerepel a szólás- és véleménynyilvánítás 
szabadságának jogi problémái, a személyhez fűződő jogok, a sajtó- és médiajog egyes 
kérdései. Eme elkötelezettségnek köszönhetően közel húsz éve voltam tanára a MUOSZ 
Bálint György Újságíró Akadémiának, itt évente két kurzuson oktattam és kértem számon a 
magyar sajtójog című tárgyat, ill. tagja voltam a MUOSZ Sajtójogi Bizottságának is. 1992-től 
a Szerzői Jogi Szakértői Testület tagja vagyok, s ugyancsak évekig tagja voltam az ORTT 
Panaszbizottságának, amely elsőfokú eljáró döntnökként a kiegyensúlyozott és pártatlan 
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tájékoztatás követelményeit igyekezett betartatni a közszolgálati és közműsorszolgáltató 
médiumokkal a médiatörvény alapján. 

1998 és 2002 között a Hágai Nemzetközi Bíróság ítéletének végrehajtása érdekében 
szükséges kormányzati feladatok koordinációjáért felelős kormánybiztossá nevezett ki a 
Magyar Köztársaság miniszterelnöke, ezzel párhuzamosan pedig hazánk képviselője lettem a 
Hágai Nemzetközi Bíróság előtt a Szlovák Köztársasággal folytatott perben. A 
Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkáraként egyrészt irányítottam a hivatali 
szervezetem belső működését, másrészt nemegyszer igen bonyolult közigazgatási 
egyeztetéseket és együttműködéseket kellett megszerveznem a Bős-Nagymaros ügyében 
illetékes tucatnyi miniszter és főhatóság között. Hivatali időszakomban előterjesztésemre 
számos kormányhatározat született az ügyben, ezeket személyesen kellett képviselnem a 
közigazgatási államtitkári értekezleteken, illetve a Kormány ülésein. Mindeközben havi 
rendszerességgel államközi tárgyalásokat folytattunk a szlovák féllel az ítélet végrehajtása 
érdekében, a magyar delegáció diplomáciai vezetése is rám hárult. 

1990-től folyamatosan 2018-ig tagja voltam az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 
Tanácsának, illetve két cikluson át az ELTE Egyetemi Tanácsának is választott tagja voltam. 
1995-ben az Egyetem Trefort Ágoston Emlékéremmel tüntetett ki. 

2008 és 2013 között az ELTE Jogi Továbbképző Intézet igazgatója voltam. 

Doktori (Ph.D) fokozatomat 2009-ben szereztem, a Személyiségi jogok hazai elmélete című 
dolgozatom nyilvános védése után. 

2010-ben az új Ptk. előkészítéséért felelős miniszteri biztossá nevezett ki az igazságügyi 
miniszter, megbízatásom 2013-ig, az új kódex Országgyűlés általi elfogadásáig tartott.  

2012. évben Deák Ferenc díjat kaptam (adományozhatja az igazságügyi miniszter, évente egy 
alkalommal) 2018-ban pedig az ELTE ÁJK legmagasabb kitüntetésében, a Lippay-díjban 
részesültem.  

2013 szeptemberében a Köztársasági Elnök jelölése nyomán az Országgyűlés kétharmados 
többséggel megválasztott az alapvető jogok biztosává, valamint ezzel egy időben az ET 
Velencei Bizottság előtt hazánk képviseletére is megbízást kaptam, mint a Bizottság póttagja. 

A Magyar ENSZ Társaság Kormányzó Tanácsának tagja vagyok 2015-től. 

2017 szeptemberében a Győri Széchenyi István Egyetem címzetes egyetemi tanári rangot 
adományozott részemre. 

2019-ben Justitia Regnorum Fundamentum díjban részesültem. 

Budapest, 2019. szeptember 
        Dr. Székely László
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