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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
dr. Tóthné Dr. Fábián Eszter Anna
Tanulmányaimat a középiskolával bezárólag Békésen végeztem. Itt érettségiztem a Szegedi Kis
István Gimnázium humán tagozatán, jeles eredménnyel.
Egyetemi tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1957-ben
fejeztem be, summa cum laude minősítéssel.
Munkahelyeim a diploma megszerzése után:
1957. július 9-től a Szeged megyei jogú Városi Tanács
VB Igazgatási Osztálya, előadó,
1958. augusztus 1-jétől a Szeged Városi Gazdasági Döntőbizottság vezető döntőbírója
1963. szeptember 1-jétől félálláson egyetemi adjunktus, a
JATE Állam- és Jogtudományi Karának Polgári jogi Tanszékén,
1964. február 1-jétől főállású egyetemi adjunktus ugyanitt,
1979. július 1-jétől egyetemi docens
1979. július 1-jétől 1985. július 1-jéig dékánhelyettes.
A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi és Polgári
Eljárásjogi Tanszékén docensként,
2005. szept. 1.óta címzetes egyetemi tanárként dolgozom.
1989. dec. 1-jétől 1995.jul.1-jéig részállásban,a SzOTE Egészségügyi Főiskolai Karán az
Általános Szociális Munkás Képző Szak első szakvezetője voltam a két egyetem rektorának közös
megbízása alapján.
Munkahelyeimen ellátott szakmai, tevékenységem:
Gyámügyi és lakásügyi ügyintézés volt fellebbviteli fórumon, majd - a jelenlegi bírósági
szervezet gazdasági kollégiumának jogelődjeként működő Szeged Városi Gazdasági Döntőbizottság
vezetőjeként gazdasági bíráskodás.
Egyetemi oktatói munkakörben polgári jog oktatása, később e mellett, családi jog oktatása
volt a feladatom folyamatosan.
Mindkét tárgyból elméleti és gyakorlati órákat egyaránt tartottam, rendszeresen, nappali, levelező és amíg volt - esti tagozaton is. Vizsgáztatok, záróvizsgán kérdező vagyok. Évfolyam- és szakdolgozat
témavezetőként veszek részt a hallgatók felkészítésében. A kari Doktori Iskola keretén belül 2
fakultativ tárgyat gondozok az Iskola akreditálása óta.
A SZOTE Egészségügyi Főiskolai Karán szakvezetői minőségemben részt vettem az
általános szociálismunkás képző szak, nyolc-szemeszteres tantervének, és vizsgakövetelményeinek
kidolgozásában. E Magyarországon teljesen új szakma megalapozása, a levelező és posztgraduális
képzés előkészítése, beindítása valamint később a három, orientációs szak, úm.: egészségügyi,
igazságügyi, migrációs és menekültügyi szak tantervének kialakítása, rendkívül időigényes
feladatokat adott az 1990-94-es években.
Folyamatosan tagja voltam a Jogi Kar különféle állami bizottságainak, Szakmai –
Továbbképzési -, Nevelési -, Könyvtárügyi -, a Posztgraduális - Továbbképzési Bizottságoknak, az
Oktatási, Posztgraduális Képzési Bizottságnak jelenleg is tagja vagyok.
1979. július 1-jétől 1985. július 1-jéig, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánhelyettese
voltam két választási időszakban és több ciklusban a Kari Tanács tagja. Tagja voltam a SZOTE
Egészségügyi Főiskolai Kara Tanácsának.(Jelenleg Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar)
Több alkalommal készítettem oktatási segédanyagokat, kiegészítő jegyzeteket, példatárakat egy-egy
jelentősebb törvénymódosításhoz kapcsolódva.
Felkéréseket kaptam egyetemi és főiskolai jegyzetek lektorálására. A fontosabbak:
- Dr. Besenyei Lajos és dr. Bérczi Imre: Jogi ismeretek c. jegyzete, mely 1993-ban jelent meg. Dr.
Balázs József: Bevezetés a demográfiába c. jegyzete, mely 1992-ben jelent meg.
- Dr. Hegedűs Andrea: Családi jog c. első és további átdolgozott, bővített kiadású jegyzetei,
2002.,2004., 2006., 2008., 2009 (melyekből az első változatok az általam tartott előadások
alapulvételével készültek).
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- Dr. Pogány Magdolna, védőnők számára írt, szükséges jogi ismereteket tartalmazó jegyzete egyes
részeit lektoráltam 1994-ben.
Részt vettem belföldi és külföldi tanulmányutakon. Hosszabb tanulmányúton 2 alkalommal
az MTA Jogtudományi Intézetében (1974., 1987.), rövidebb tanulmányúton az NDK-ban
(1967.,1971.) és Jugoszláviában (1969.), Romániában (1976.), Lengyelországban (1975.), az NSZKban (1985.) és Hollandiában (1994.).
1986-ban alapító tagja voltam az Egyetemi Oktatók Jogi Képviseleti Munkaközösségének
Szegeden, ahol mellékfoglalkozásban jogtanácsosként dolgoztam. Nem volt számomra új ez a
terület, mivel korábban is folytattam hasonló tevékenységet. 1991-től 2004-ig a Csongrád Megyei
Ügyvédi Kamra tagjaként dolgoztam az oktatási feladatok mellett. A számos egyéb teendő
összeegyeztetési nehézségei miatt a jogi képviseleti munkát abbahagytam.
Rendszeresen megbízást kaptam az MJSZ-től, valamint több Ügyvédi Kamarától, jogi- ill.
jogtanácsosi szakvizsga letétele érdekében szervezett előadások tartására, polgári jogi ill. családi jog
témakörében.
Tagja voltam 1987-től - néhány év kivételével - 2009-ig az Országos Jogi Szakvizsga
Bizottságának,
A Családjogi törvény módosításainak előkészítésével kapcsolatban 1983-tól - amikor előtérbe
került annak módosítása, minden alkalommal megbízást kaptam az illetékes minisztériumtól, a
kodifikációs munkákban való részvételre. Legutóbb az Új Polgári Törvénykönyv módosításának
előkészítésével foglakozó Családjogi Kodifikációs Albizottságának/Munkabizottságnak voltam tagja
1998-2007. juliusig, és az IM majd IRM megbízásából, e célra tanulmányt készítettem.
Amióta a kar Doktori Iskolája működik, 2 fakultativ tárgyat gondozok, amit eddig 12 PhD jelölt vett
fel.
Tudományos tevékenység:
Hallgatóként a Polgári Jogi Tudományos Diákkör titkára voltam és Népköztársasági
Ösztöndíjasként, demonstrátor. Dolgozatommal az Országos Tudományos Diákköri Konferencián
pályadíjat nyertem. Az egyetemre kerülésem óta diákköri patronáló tanár voltam, előbb a Polgári
Jogi, majd két évtizeden keresztül a Családi jogi Tudományos Diákkör mellett. Hallgatóim munkáit
indulásuk esetén minden Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjazták, többször első
helyen.
A Kar Tudományos Bizottsága szervezésében, majd országos konferenciákon, szakmai
értekezleteken előadásokat tartottam részben a családi jog, részben a szerződések témaköréből.
Többször kaptam megbízást az MTA Jogtudományi Intézetétől kutatási feladatok
elvégzésére.
1968-ban - egyetértve az akkori gazdasági reformtörekvésekkel - kutatómunkám jelentős
részét foglalta el a vállalatok szerződéses kapcsolatainak feltárása, polgári jogi felelősségének
kutatása, minthogy korábban évekig foglalkoztam e terület jogvitáival. Tagja voltam az MTA
Jogtudományi Intézete által összefogott Népgazdasági jogi kutatóhálózatnak és több tanulmányt
készítettem, melyeket - részben - publikáltam is.
Az előírt filozófiai ismeretek megszerzése, szakmai vizsga, valamint 2 nyelvből előírt vizsga letétele
után 1979-ben megvédtem kandidátusi disszertációmat. Ennek felhasználásával a Közgazdasági és
Jogi Könyvkiadónál könyvem jelent meg 1983. évben.
Az OTKA I/1., valamint az I/3. jelzés alatt meghirdetett pályázaton témavezetői megbízást
kaptam a Család jogi védelmének eszközei c. témakörben.
Hat alkalommal kért fel a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottsága
kandidátusi, illetve egy alkalommal akadémiai doktori disszertáció védése alkalmából bíráló
bizottsági tagnak. Két esetben a bizottság titkári feladatait láttam el. Részt vettem a saját és a
társkarokon rendezett tudományos minősítést célzó disszertációk munkahelyi vitáin. A tudományos
minősítési rendszer átalakítása óta 1 alkalommal PhD minősítésnél bíráló bizottsági tag, 1 esetben
vizsgabizottsági tag, 1 disszertációnál opponens, két esetben társ-témavezető voltam.
Szakmai közéleti tevékenységem a Szegedi Tudományegyetemhez, valamint a Magyar Jogász
Szövetséghez ill. a Magyar Jogász Egylethez kötődik.
Tagja vagyok a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének
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Részt vettem több nemzetközi konferencián, itthon és külföldön. Így pl.
- 1965-ben a Szegeden tartott Nemzetközi Polgári Jogi Konferencián. (Felszólalásomat az
erről készített kiadvány tartalmazza)
- 1971-ben részt vettem a Berlinben szervezett Gazdasági Jogi Konferencián,
- 1978. évben a Budapesten szervezett X. Nemzetközi Összehasonlító Jogi Kongresszuson
- 1992. évben a II. Európai Családjogi Konferencián, Budapesten,
- 2002-ben A gazdasági jog időszerű kérdései Magyarországon és a világban c. Szegeden
rendezett tudományos konferencián,
- 2003-ban az Információs társadalom - médiajog c. Szegeden rendezett konferencián,
- 2004-ben, Ungarn auf der schwelle in die EU Herausforderungen und aufgaben für
wirtschaft und Gesellschaft címmel Szegeden rendezett nemzetközi konferencián,
- 2005-ben, A szerződési jog új nemzetközi tendenciái c. konferencián /Szeged/,
- 2007-ben, Versenyjog és közbeszerzés aktuális kérdései c. szegedi konferencián
- 2009-ben, az 5. Európai Jogászfórum rendezvényein Budapesten.
- 2009-ben A gyermekek jogainak védelme határokon belül és kívül c. Organisation
Internationale de la Frankophonie és a Magyar Köztársaság Legfelsőbb birósága által
Budapesten szervezett nemzetközi konferencián
- 2009.Magyar-Német Jogászegyesület rendezésében, Budapesten, a Családjogi
szabályozás az új magyar Ptk.-ban, és annak európai beágyazottsága, különös tekintettel
az élettársi kapcsolatokra és a hazai vagyonjogra.( Familienrecht im neuen ungarischen
Zivilgesetzbuch vor europäischem Hintergrund mit besonderer Hinsicht auf die
Partnerschaftsformen und Ehegüterrecht.) c.,konferencián, stb.
1994. évben előadást tartottam a Behavior and Social Sciences Haagse Hogeschool The
Netherlands általános szociális munkás képző szakán a magyar családi jog főbb jellegzetességeiről,
Hágában.
1994-2000. év között tagja voltam a Belgiumban székelő European Istitute of Social Security
(EISS) Magyar tagozatának.
Elismerések és kitüntetések:
- A Központi Döntőbizottság elnökének írásbeli dicsérete 1961.
- "A tanítvány eredményes felkészítéséért” elismerő oklevél 1983., 1985., 1987.
- Országos Tudományos Diákköri Tanács elismerése, a JATE ÁJTK-n végzett diákköri munka
patronálásáért 1985.
- "Magyar Jogász Szövetség Aranykoszorús Jelvénye" 1986.
"Kiváló Munkáért" kitüntetés 1989.
Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett, 1999.
Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje, 2003.
A Szegedi Tudományegyetem, címzetes egyetemi tanárrá nevezett ki 2005. évben.
Szeged, 2009. december 7.
dr. Tótné Dr. Fábián Eszter Anna
CSc/PhD c. egyetemi tanár

