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SZAKMAI ÉLETRAJZ 

 

Dr. Arató Balázs PhD ügyvéd, egyetemi docens 

E-mail: arato.balazs@kre.hu 

 

 

 

 

Végzettség 

2015 május: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola: PhD-fokozat (summa cum 

laude) 

2005 - Jogi szakvizsga 

1996 - 2001 Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

 

Korábban és jelenleg oktatott tárgyak 

Polgári jog I, II, III, IV 

Közbeszerzés joga 

Csőd- és felszámolási jog, 

Alkotmányjog 

Gazdasági jog 

Polgári jog alapjai I,II 

Vállalkozások jogi környezet (benne: kitekintéssel az európai polgári eljárásjogra és a nemzetközi magánjogra) 

A pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem eszközei az európai unióban 

 

Szakmai, oktatási tevékenység 

 

Időpont 2005 július - 

Munkáltató neve és címe 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 7. 1/12.. 

Foglalkozás vagy betöltött beosztás önálló ügyvédi praxis, kiterjedt nemzetközi ügyfélkörrel 

 

Időpont 2014 szeptember- 

Munkáltató neve Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

Foglalkozás jelenleg docens, korábban megbízott oktató, tanársegéd, adjunktus 

 

Időpont 2015 október - 

Munkáltató neve és címe Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) 

Foglalkozás vagy betöltött beosztás oktató a Vállalkozásfejlseztési mesterképzésen Vállalkozások jogi 

környezete tárgy 

 

Időpont 2022 szeptember 

Munkáltató neve: Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdaságtudományi Kar 

Foglalkozás: Tudományos munkatárs 

 

Időpont 2013 szeptember – 2015. 

Munkáltató neve és címe Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara 

Büntető Anyagi, Eljárásjogi Tanszék 

Foglalkozás vagy betöltött beosztás oktató, A pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem 

eszközei az Európai Unióban 

 

Időpont  2001 szeptember – 2007 május 

Munkáltató neve és címe                                ELTE ÁJK  

Folgalkozás vagy betöltött beosztás               Prof. Dr. Kukorelli István megbízásából óradó 
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Mentoráció, pro bono tevékenység 

 

Időpont 2006 -  

Szervezet Életpálya Alapítvány (több, mint 20 éve foglalkozik a 35 év alatti 

fiatalok vállalkozóvá válásának elősegítésével) 

Tevékenység mentor (pro bono) 

 

Időpont 2009 -  

Szervezet egyetemközi Spin-off Klub, Budapesti Corvinus Egyetem 

Tevékenység  mentor (pro bono) 

 

Időpont 2014- 

Szervezet Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

Tevékenység hivatalos mentor (pro bono) 

 

 

Kutatatói feladatok 

 

Időpont 2015 február – 2016 

Szervezet Kúria 

Tevékenység kúriai kutató  

 

Időpont 2015 (március – projektzárásig) 

Szervezet Budapesti Gazdasági Egyetem 

Tevékenység INSIST-projekt (családi vállalkozásokhoz kapcs. kutatás),  angol 

nyelvű nemzetközi kutatási- és tananyag-fejlesztési program,  

 

Időpont 2015 szeptember - projektzárásig 

Szervezet Budapesti Corvinus Egyetem Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Porgram 

Tevékenység kutató, tananyag-fejlesztési rpogram 

 

 

Jelenlegi kutatási területek:  

 

1. A családi vállalkozások: generációváltás, családi alkotmány. Hit-tradíció, etika a magyar családi 

vállalkozásoknál. Monográfia, angol és magyar nyelvű folyóiratcikkek. Előadások 2023. májusában a 

Partiumi Keresztény Egyetemen és a kolozsvári Babes Bolyai Tudományegyetemen. 

2. Ernst-Wolfgang Böckenförde jogfilozófiai munkássága (Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel Post-WW2 

German Christian and Liberal Conservatism interdiszciplináris kutatócsoport tagjaként) 

3. Normavilágosság (a témában a szerkesztésemben megjelent a Magyar Nyelvőr scopus-os folyóirat angol 

nyelvű különszáma 2022. decemberében) 

4. KRE-Alkotmányjogi Kutatóműhely (A tisztességes eljáráshoz fűződő jog, különös tekintettel a 

tisztességes igazságügyi szakértői eljárásra) 

5. Small claims, EUFMH, európai polgári eljárásjog – A Grazi Egyetemmel közös kutatás, 2023. 

decemberében közös kurzus a Grazi Egyetem hallgatói és a KRE hallgatói részére a KRE-n német nyelven 

(előkészítés alatt) 

6. A gazdasági társaság tagjainak és szerveinek felelőssége tőkekrízis esetén.  

 

Nemzetközi tudományos, szakmai tevékenység 

 

2012. május- július: a Magyar Ügyvédi Kamara által kiválasztott résztvevője voltam az Internationale Rechtliche 

Zusammenarbeit keretében megvalósuló Hospitationsprogrammnak. Uniós és nemzetközi jogi 
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képzésen vettem részt. Bonnban és Münchenben részt vettem a német nemzetközi ügyvédi irodák 

munkájában.  

 

2017- Wirtschafstuniversität Wien- Forschungsinstitut für mittel- und osteuropäisches Wirtschaftsrecht (német 

nyelven) kutató. Előadója és az évkönyv egyik szerzője vagyok az intézet által vezetett Krakauer Forumnak, amely 

a közép- és kelet-európai vállalkozásokat érintő uniós jogi szabályozással, a nemzetközi magánjog és a tagállami 

jogi szabályozás sajátosságaival, valamint a kelet-közép-európai országok jogi szabályozásának 

összehasonlításával foglalkozik (munkanyelv: német). 

 

2019 májusában két hét időtartamban a Passaui Egyetem Jogi Karán fejtettem ki oktatói tevékenységet 

(nemzetközi magánjog, európai fizetésképtelenségi jog, európai dologi jog, összehasonlító jog) továbbá két - 

egyenként 2 óra időtartamú - előadást tartottam német nyelven az alábbi témákban: 

- Unfreiwillige Liquidation und persönliche Geschäftsführerhaftung bei drohender Zahlungsunfähigkeit (A 

magyar felszámolási eljárás és a vezető tisztségviselő magánvagyoni felelőssége); 

- Grenzüberschreitende Forderungsvollstreckung, small claim und europäischer Zahlungsbefehl 

(Határokon átnyúló követelésérvényesítés, az európai fizetési meghagyásos eljárás és a kisértékű 

követelések európai eljárása). 

2019 májusában elnyertem az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány (OMAA) kutatói ösztöndíját, így 2019 

júniusában a bécsi Hof- und Staatsarchivban végeztem kutatást a családi vállalkozásoknál jellemző családi 

alkotmányok történeti kialakulásával (pl. Habsburg családi statútum) és jogi sajátosságaival kapcsolatban.  

 

2020. december Karl-Franzens Universität Graz Institut für Zivilverfahrensrecht und Insolvenzrecht: előadás 

tartása az európai fizetési meghagyásos eljárásról magyar és osztrák gyakorlati tapasztalatairól német nyelven. 

 

2021. január 22. Karl-Franzens Universität Graz Institut für Zivilverfahrensrecht und Insolvenzrecht: Webinar im 

Rahmen des EU-Projekt „Train to enforce”, az előadás címe: Das Eurpäisches Bagatellverfahren I. ,osztrák bírók, 

közjegyzők és ügyvédek részére előadás a kisértékű követelések európai eljárásáról német nyelven. 

 

2021. január 29. Karl-Franzens Universität Graz Institut für Zivilverfahrensrecht und Insolvenzrecht: Webinar im 

Rahmen des EU-Projekt „Train to enforce”, az előadás címe: Das Eurpäisches Bagatellverfahren  II., osztrák bírók, 

közjegyzők és ügyvédek részére előadás a kisértékű követelések európai eljárásáról német nyelven. 

 

2021. október 24- 2021. november 26. Erasmus + oktatói mobilitási program a Karl-Franzens Universität Graz 

Institut für Zivilverfahrensrecht und Insolvenzrecht tanszékén. Oktatott tárgy: EU small claims und Europäischer 

zahlungsbefehl. 

 

Egyéb szakmai tevékenység: 

 

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának elnöke. 

Családi Vállalkozások Országos Egyesületének tagja. 

A 150 éves scopusos Magyar Nyelvőr című tudományos folyóirat angol nyelvű jogi különszámainak szerkesztője. 

 

Nyelvtudás 

 

Német felsőfokú C típusú állami nyelvvizsga, okiratszerkesztés és jogi képviselet német nyelven Ausztriában, 

Németországban és Svájc német nyelvterületén is. Oktatói, előadói, összehasonlító jogi kutatói tevékenység német 

nyelven. 

 

Angol középfokú C típusú állami nyelvvizsga. Angol nyelvű okiratszerkesztés, jogi képviselet, oktatói, előadói, 

összehasonlító jogi kutatatói tevékenység angol nyelven. 

 

Budapest, 2023. február 16. 

 

……………………………………….. 

Dr. Arató Balázs 


