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Dr. Balázs Tamás szakmai tevékenysége, legfontosabb szakmai előadásai és 

publikációi az építési jog területén 2008 és 2016 között 

 

1. The International Construction Law Review folyóirat (London) 2014. április; 31. 

kötet, 2. rész: FIDIC Contracts and Hungarian law - Important Aspects of Using 

FIDIC Contracts in Hungary (FIDIC-szerződések és a magyar jog - Lényeges 

szempontok a FIDIC szerződések magyarországi alkalmazása esetén) Tanulmány 

megjelentetése a kiadó felkérése alapján; 

 

2. Az International Construction Contract Law című könyvben (WILEY Blackwell 

2015/ Lukas Klee/) a Settling construction disputes in Hungary című fejezet 

szerzője. 

 

3. Jogi képviselet ellátása építési jogi, építőipari ügyekben, építési beruházásokban mind 

vállalkozói, mind megrendelői oldalon külföldi és belföldi ügyfelek képviseletében 

peren kívüli és peres eljárásokban rendes és választott bíróságok előtt, építési jogi 

szerződések és egyéb jogi dokumentumok készítése ügyvédként magyar és idegen 

nyelveken 1992-től együttműködésben a nemzetközi építési jogi területen dolgozó 

külföldi kollégákkal; 

 

4. Előadás tartása a FIDIC szerződések és a magyar építési jog címmel 2015. február 

25-én a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél. 

 

5. Az European Society of Construction Law magyar tagszervezetének alapítója és 

elnöke 2016- tól. 
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6. A Kúria Elnökének felkérésére a Kúrián belül működő társasházi joggyakorlatot 

vizsgáló szakmai csoport tagja 2016-tól. 

 

7. A berlini magyar nagykövetség által Münchenben 2012-ben szervezett befektetési 

konferencián való részvétel, amely az ingatlanpiac és az építőipar kérdésével 

foglalkozott. Előadás „The legal regulation of the real estate, litigation, 

construction products and sector in Hungary” („Az ingatlanok, a peres eljárás, 

az építési termékek és az építőipar jogi szabályozása Magyarországon.”) címmel 

német nyelven; 

 

8. „The Investment Opportunities in the Building Sector in Hungary and in Poland” 

(„Az építésügyi ágazatban rejlő befektetési lehetőségek Magyarországon és 

Lengyelországban”) címmel Madridban megtartott konferencián való részvétel, 

melyet a magyar nagykövetség, a lengyel nagykövetség, az Építési Vállalkozók 

Spanyolországi Szövetsége és az Ipari Vállalkozók Spanyolországi Szövetsége 

szervezett együttműködésben a spanyol Kereskedelmi, Ipari és Turisztikai 

Minisztériummal 2011 júniusában. Előadás az „Essential legal conditions of 

construction and real estate investments in Hungary, with special regard to 

greenfield investments and on the relation between the Hungarian construction 

law and the FIDIC contracts” (A magyarországi építési és ingatlanberuházások 

legfontosabb jogi feltételei, különös tekintettel a zöldmezős beruházásokra és a 

magyar építési jog és a FIDIC szerződések kapcsolatára;) címmel 2011. június 08-

án spanyol nyelvben; 

 

9. „Investment Opportunities in the Construction Sector in Hungary and Poland” 

(„Befektetési lehetőségek az építőiparban Magyarországon és 

Lengyelországban”) címmel megtartott konferencián való részvétel, melyet a Foment 

del Treball Nacional (Katalónia Vállalkozóinak Szövetsége), a madridi magyar 

nagykövetség, és a madridi lengyel nagykövetség szervezett. A konferencián spanyol 

nyelvű előadás megtartása a „Legal Review of the Hungarian Construction Sector” 

(„Magyar építőipar jogi áttekintése”) címmel 2011. október 18-án Barcelonában;  

 

10. Felkért előadó a 2016. január 27-én megrendezésre került „Építőipari 

Csúcstalálkozón” Budapesten a KKVHÁZ.HU szervezésében. 
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11. „Hot issues of the Hungarian Construction Law” („A magyar építési jog aktuális 

problémái”) címmel tartott konferencián való részvétel, melyet a budapesti Magyar-

Német Kereskedelmi – és Iparkamara szervezett német nyelven; Előadás megtartása 

német nyelven többek között az építési termékek szabályozásáról 2010. szeptember 

09-én Budapesten; 

 

12. Az „Építőipari konferencia a magyar építési törvény módosításairól”címmel 

tartott konferencián való részvétel, melyet a Jogi Fórum szervezett. Előadás 

megtartása az építési törvény legújabb módosításairól, különös tekintettel a 

változások hatásaira a gyakorlatban 2010. május 27-én Budapesten magyar 

nyelven; 

 

13. Építőipari konferencián való részvétel, melyet a budapesti lengyel nagykövetség 

szervezett. Előadás tartása a magyar építési jogról és az építőipari termékekről 

2010. április 15-én Budapesten magyar nyelven; 

 

14. Építőipari konferencián való részvétel, melyet Ausztria budapesti  nagykövetsége 

szervezett német nyelven. Előadás tartása az építési jog új szabályairól 

Magyarországon 2010. március 23-án Budapesten magyar nyelven; 

 

15. „Baurecht in Osteuropa” („Építési jog Kelet-Európában”) előadás németül a 

„Baurecht in Europa” konferencián, („Építési jog Európában”), melyet a Német 

Ügyvédek Egyesülete (Deutscher Anwaltverein) szervezett a Gellért Hotelben 

Budapesten); Előadás tartása a magyar és kelet-európai építési jogról 2009. május 08-

án német nyelven; 

 

16. Az Építési Vállalkozók Szövetségének a konferenciáján való részvétel (magyar nyelvű 

konferencia az építési jogról Sopronban); Előadás tartása az építési jogról és az 

építőipari termékekről 2008. február 01-jén magyar nyelven. 

 

Budapest, 2016. március 04. 

 

Dr. Balázs Tamás 
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ügyvéd 

egyetemi adjunktus 

balazs@bakolegal.com 


