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Iskolák, képzés
1988-1993: Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Kar. Doktori diploma: summa cum laude.
Szakdolgozat: EU versenyjog.
1991 nyarán: a William Mitchell College of Law (USA) nyári
szeminárium Londonban.
1991 őszi trimester: Groningeni Egyetem Jogi Kara, Hollandia,
Európa jogi tanulmányok angol nyelven: szakmai angol
nyelvtudás elmélyítése.
1993-től ELTE Jogi Kar PhD program. Terület: polgári jog.
1999-2000: Az Open Society Support Foundation – Research
Support
Scheme
ösztöndíjával
tanulmány:
„Általános
szerződési feltételek, fogyasztó-védelem, magyar jog”
címmel.
2000.

szeptember:
Wiener
Internationale
(Universität
Wien,)
német
intenzív
középhaladó szinten (stufe 4).

1997:

Hochschulkurse
nyelvtanfolyam

Jogi szakvizsga.

Nyelvtudás: Angol nyelvből felsőfokú állami
nyelvtudás.
Német nyelvből középfokú nyelvvizsga.

nyelvvizsga,

1998 szeptemberétől a Pest Megyei Ügyvédi Kamara tagja.
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és

Szakmai gyakorlat
1998 őszétől ELTE Jogi Karán mb. egyetemi előadó, levelező
tagozat, polgári jog és kereskedelmi jog tárgyban.
2004 február- Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PKKE) Jogi Kar,
egyetemi adjunktus: kereskedelmi jog oktatása.
1993-1999: Nemzetközi Üzleti Főiskola (International Business
School - Budapest) főiskolai adjunktus. Polgári, verseny-,
társasági, értékpapír-, csőd-, munka- és EU jogot oktattam
magyar nyelven; Bécsi Vételi Egyezményt, továbbá angol
szerződési jogi alapokat angol nyelven.
1995-1996
tavasza
SBG&K
Ügyvédgyakornok.
1998-tól egyéni ügyvéd.

Budapesti

Ügyvédi

Iroda.

2004. január 1-től az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa
Hivatalának vezető tanácsosaként a Magánjogi Főosztályon
dolgozom.
− Legfontosabb vizsgálatom a bankok jelzálog hitelezésének
átfogó ombudsmani értékelése.
− Részt vettem a Baumag ügy vizsgálatában az ombudsmani
hivatalban.
2005. áprilistól a Haidegger és Partner ügyvédi iroda keretében
általános kereskedelmi ügyvédként dolgozom.

Jelentősebb ügyfeleim és tapasztalataim
1998

ősze: Soros Alapítvány megbízása a C3 Alapítvány
alapításának előkészítésére; majd
1998-tól a C3 Kommunikációs és Kulturális Központ Alapítvány
alapítása és jogi támogatása (pályázatok, szerződések,
tanácsadás)
2000. I. félév: Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság (LRI)
miniszteri biztos jogi tanácsadója
2000 nyara és 2001 nyara: LRI – Budapest Ferihegy Nemzetközi
Repülőtér Rt. megbízásából (a dr. Horváth Gábor ügyvédi
iroda megbíhzottjaként): a Ferihegy 2/A terminál
beruházására létrejött angol-magyar szerződési csomag
vizsgálata, 80 oldalas szakértői elemzés készítése. A
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több ezer oldalas angolszász szerződési csomag teljes
átvilágítása és értékelése, a magyar állami szervek
mulasztásainak feltárása az engedélyezési eljárás során (ÁSZ,
MNB, PM stb.), lehetséges jogi megoldások értékelése.
2000 május-június: Skoglund Szállítmányozási Rt. (versenyjogi
vizsgálat).
2000 – 2003 március: Damovo Hungária Kommunikációs Kft., (volt
Assono Ericsson Kft.). A társaság általános ügyvédjeként és jogi
képviselőjeként, angol és magyar nyelven:
− Cégügyek teljeskörű intézése,
− kapcsolattartás
a
skót
befektetőkkel,
a
kft.
olasz
tulajdonosaival;
− kft. valamennyi szerződésének előkészítése és gondozása;
− a kft. ügyvezetésének jogi támogatása,
− kereskedelmi szerződések stb.,
− munkajogi feladatok.
2003.

július: Deon International SA. Tanácsadás faktoring
tevékenység pénzügyi előírásaira és a Deon Hungary Kft.
alapítása.

Továbbá:
− számos más kisebb társaság részére intéztem cégjogi ügyeket,
− magánszemély ügyfelek részére ingatlan (lakó-, telek- és
termőföldingatlan)
átruházására
vonatkozó
szerződést
szerkesztése,
− több alapítványt és más közhasznú szervezet alapítottam (Nota
Bene Budapest Alapítvány, Tarzicius Alapítvány), tanácsadás.

*

*

*

Munkavégzési területem: társasági és cégjog, versenyjog,
munkajog, polgári jog, szerződési és kártérítési jog, a vállalkozások
működéséhez szükséges további jogterületek.
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