Egyetemi asszisztens (1971–1980), docens (1980–1985), rendkívüli egyetemi tanár (1985–
1990), rendes egyetemi tanár (1990-től) az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karának Polgári
Jogi Tanszékén kötelmi jogból (szerb és magyar tannyelven). Ezen kívül magyarul családi és
öröklési jogból, továbbá polgári eljárásjogból tartott több évfolyamnak előadásokat. Résztvevője és alakítója 1985-től az Újvidéki Egyetem Jogi Kar Magiszteri és Doktori Iskolájának,
jelenleg annak vezetője.
A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a Doktori Stúdium keretében (2002–
2003) számos belső, tanszéki doktori tézis-vita meghívottja, és a polgári jogi tanszék tanácskozásainak résztvevője (1997–2005).
Az Újvidéki Egyetem Jogi Karán 1983–85 között dékánhelyettes, s amíg működött (1988),
több mandátumban a Nemzetiségi Szaknyelvi Lektorátus elnöke. A magyar tannyelvű kötelmi jogi egyetemi tankönyv szerzője (Újvidék, Forum, 1985).
Magyarországon több önálló kötet, és társszerzőként könyv fűződik nevéhez, továbbá számos
tanulmánya jelent meg a magyar és európai jogösszehasonlító civilisztika területéről a Jogtudományi Közlönyben, a Magyar Jogban, az ELTE ÁJK, a Miskolci Egyetem ÁJK és a Szegedi
Egyetem ÁJK kari közlönyeiben magyar és német nyelven.
*
E tanulmánykötet célja az európai és magyar deliktuális felelősségi jog fontosabb jogintézményeinek, harmonizációs és kodifikációs csomópontjainak számbavétele, és rendszerezése a felelősségi jog alapintézményei mentén. A szerzőnek nem szándéka, hogy e felelősségi
tanulmányban a deliktuális felelősségi jogot elválassza a szerződési felelősségi jogtól, csupán
megkísérli a felelősségi alapelvek, a felelősségi feltételek és a felelősség mértékének közös
szabályait körüljárni.
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Szalma József
szerződésen kívüli (deliktuális) felelősség
az európai és a magyar magánjogban

Dr. Szalma József 1948. január 9-én született a nyugat-bánsági
Nagybecskereken. A nyolcosztályos általános iskolát és a négyéves
gimnáziumot szülővárosában végezte el magyar anyanyelvén. Az
Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán 1970-ben cum laude diplomázott, majd a Belgrádi Egyetem polgári jogi posztgraduális
(magiszteri) stúdiumán szerezte meg 1976-ban a jogtudományok
magisztere, ugyanott 1979-ben a jogtudományok doktora fokozatot. Magiszteri tézisének címe: A szolgáltatások szembetűnő aránytalansága a visszterhes kötelmi szerződéseknél – laesio enromis et
laesio ultra dimidium pars. Doktori disszertációjának címe: Színlelt
szerződések. (Mindkettő megjelent országos kiadványokban.) Magiszteri téziséhez megelőző
kutatásokat a Bécsi Jogi Kar és a Zürichi Jogi Kar Civilisztikai Intézeteiben, doktori téziseit
megelőzően a Heidelbergi Egyetemen és a Regensburgi Egyetem Jogtudományi Karán, valamint további kutatásokat Budapesten, az ELTE ÁJK-n és a szegedi JATE ÁJK-n végzett.
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