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Dr. Fuglinszky Ádám PhD 
egyetemi tanár (ELTE-ÁJK) 
 
Dr. Fuglinszky Ádám elméleti munkássága minden jogászkolléga előtt ismertek, a 
polgári anyagi jog, különösen a kötelmi jog területén kifejtett kiemelkedő tevékenysége 
a teljes magyar jogásztársadalom számára felbecsülhetetlen értéket képvisel. A 
közjegyzői kamarákkal fennálló kiváló szakmai kapcsolata pedig tovább erősíti az 
egyetemi oktatók és a közjegyzői hivatásrend közötti szakmai párbeszédet. 
 
Jogi diplomáját 2000-ben szerezte az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, ahol 
később oktatói pályáját is folytatta, jelenleg is a Polgári Jogi Tanszéken egyetemi 
tanár. LL.M. fokozatát a heidelbergi Ruprecht-Karls Egyetemen szerezte meg 2001-
ben, 2007-ben pedig Hamburgi Egyetemen szerzett PhD doktori fokozatot. A jogi 
szakvizsgát 2004-ben tette le, melyet követően ügyvédként dolgozott. 

Kutatási területe a szerződési jog, a kártérítési jog és az összehasonlító polgári jog; az 
általa írt szakkönyvek és neves szakmai folyóiratokban megjelent szakcikkek is ezeket 
a területeket kutatták, magyar, német és angol nyelven. 

Mindezek mellett aktív oktatói tevékenységet lát el több hazai és külföldi egyetemen, 
továbbá részt vett az új Ptk. kodifikációját előkészítő kutatásokban is. 

A kollégák számára a közjegyzői hivatásrend minden fórumán tartott már szakmai 
képzéseket: gyakran a MOKK és a területi kamarák meghívott előadója, a közjegyzői 
kar tagjaival az új Ptk. kapcsán szervezett szakmai képzéseken fűzte szorosabbra az 
ismertséget, előadása és ahhoz készített jegyzete minden iroda számára óriási segítsége 
jelentett. 

Emlékezetes marad számunkra továbbá a dr. Fuglinszky Ádám nevével fémjelzett, az 
ELTE-ÁJK és a MOKK közös szervezésében megtartott Európai Öröklési 
Rendelethez, illetve a házassági vagyonjoghoz kapcsolódó „GoInEU” és 
„GoInEUPlus” konferenciák, melyek rendkívül sikeresen zárultak mind 2019-ben, 
mind 2020-ban. 

Bátran állíthatjuk, hogy a szakmai ismertségen túl mára már a közjegyző kollégák 
barátjukként is tekinthetnek Ádámra. 

A Pro Notariis Hungariae – A magyar közjegyzőkért díjjal, mint a MOKK által nem 
a közjegyzői kar tagjai számára adható legmagasabb kitüntetéssel a kar dr. 
Fuglinszky Ádám szakmai életútját, tudományos tevékenységét és a közjegyzői kar 
érdekében végzett aktív munkásságát kívánja elismerni. 
	


