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Alulírott Kisfaludi András 1958. november 10-én, Szolnokon születtem. Az általános iskolát 

és a gimnáziumot Budapesten végeztem el. 1976-ban érettségiztem jeles eredménnyel, majd 

11 hónapos katonai szolgálat után 1977-ben kezdtem meg tanulmányaimat az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1982-ben Summa cum laude minősítésű 

diplomát szereztem. 

1982. március 1-én a Pesti Központi Kerületi Bíróságon fogalmazóként kezdtem dolgozni. 

1984. májusában bírói szakvizsgát tettem, s 1984. július 1-i hatállyal bíróvá választottak. 

Bíróként kizárólag polgári jogi, ezen belül is vagyonjogi ügyekben ítélkeztem. Általában 

tulajdonjogi, szerződési, kisvállalkozásokkal kapcsolatos, illetve öröklési jogi ügyeket 

osztottak rám. 1986. szeptember 1-től kezdődően az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi Tanszékén dolgoztam egyetemi 

tanársegédként, később egyetemi adjunktusként, 1995-t_l egyetemi docensként, 2006-tól 

pedig egyetemi tanárként. 

1999. október 1-t_l a 2006. július 1-ig Polgári Jogi Tanszék vezetője voltam. 1994-ben 

megvédtem "A társasági tagsági jogok tulajdonjogi szempontú elemzése" címû kandidátusi 

értekezésemet, aminek alapján a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő 

Bizottságának illetékes szakbizottsága odaítélte az állam- és jogtudomány kandidátusa címet. 

2001-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen „habilitált doktor” címet szereztem. 

1997-t_l 2001-ig Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesültem. 

1987-88-ban, 1996-97-ben, majd 2004-2005-ben részt vettem a gazdasági társaságokról szóló 

törvények előkészítését végző kodifikációs bizottságok munkájában. 1999-2000-ben a 

tőkepiaci szabályozás megújítására létrehozott kodifikációs bizottság anyagi értékpapírjogi 

munkacsoportjának tagja voltam. 1998-tól 2007-ig az új Polgári Törvénykönyv előkészítésére 

kormányhatározattal létrehozott Kodifikációs Bizottság tudományos titkáraként is működtem. 

1990-ben ösztöndíjasként négy hónapig tanultam a Londoni Egyetemen (Queen Mary and 

Westfield College) társasági jogot, nemzetközi kereskedelmi jogot és az Európai Gazdasági 

Közösségek Jogát. 

1989 és 1991 között elvégeztem az ELTE Jogi Továbbképző Intézet külkereskedelmi 

szakjogász-képző posztgraduális tanfolyamát, ahol 1991-ben államvizsgáztam, s szereztem 

külkereskedelmi szakjogász minősítést. 

1993-ban a Firenzei Európai Jogi Intézet három hetes Európai Jogi kurzusán vettem részt. 

1995-ben a Southwestern Legal Foundation által szervezett hathetes Amerikai és Nemzetközi 

Jogi Akadémiát végeztem el Dallasban. 

Kétszer volt alkalmam Angliában egy-egy hónapos kutatómunkát folytatni a Warwick-i 

Egyetemen, egyszer pedig az Oxfordi Egyetemen folytathattam kutatásokat egy hónapig. 



1998-99-ben kéthónapos kutatói ösztöndíj keretében a hágai Asser Intézetben folytattam 

kutatásokat az összehasonlító társasági jog és az Európai Gazdasági Közösség társasági jogi 

szabályozása témakörében. 

2003-ban, 2005-ben és 2007-ben két-két hónapig a Max-Planck-Institut für ausländisches und 

internationales Privatrecht ösztöndíjasaként Hamburgban tanulmányozhattam különböző 

társasági jogi kérdéseket. 

1987-t_l 2002-ig jogi képviseleti, ügyvédi tevékenységet folytattam a Békés–Németh–Vékás 

és Társai Ügyvédi Iroda tagjaként. E minőségemben többnyire társasági jogi, privatizációs, 

bankjogi és értékpapírjogi ügyekkel foglalkoztam, általában tanácsadói minőségben. 

Rendszeresen készítek jogi szakvéleményeket, főleg a fent említett gazdasági jogi 

szakterületekre tartozó kérdésekben. 

1999-ben felvettek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó 

Választott bíróság választott bírói névjegyzékébe, s azóta rendszeresen választott bíróként is 

tevékenykedem. 2006-tól a Választott bíróság Elnökségének tagja vagyok. 

Orosz és angol nyelvből középfokú állami nyelvvizsgát tettem. 

 


