dr. Balogh Zsigmond
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Tanulmányok, szakmai előmenetel:
1992-1996:

Németh László Gimnázium, Budapest

1996-2002:

Pázmány Péter Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

1999. augusztus-

Gyakorlattal összekötött német jogi szaknyelv képzés a németországi

szeptember:

Martin Luther Egyetem (Halle-Wittenberg) szervezésében

1999-2000. tanév első Szakmai gyakorlat a Budapesti XVIII-XIX. Kerületi Bíróságon
szemeszter
2000.október-2001.

Tanulmányok 2 szemeszterre szóló ösztöndíjjal a németországi

július:

Friedrich-Wilchelms Egyetem jogi karán (Bonn), fontosabb
lehallgatott tantárgyak: társasági jog, kereskedelmi jog, EU Jog,
nemperes eljárások (Freiwillige Gerichtsbarkeit), általános szerződési
feltételek joga
joggyakorlat ügyvédi irodában

2001:

Országos Tudományos Diákkörön 3. helyezés „Az önálló zálogjog
alternatívái és a német Grundschuld” c. pályaművel

2003-2006.

A Fővárosi Bíróság állományában fogalmazó

2006. októbere

Jogi szakvizsga

2006. október-2007.

A Fővárosi Bíróság állományában titkár

augusztus
2007. augusztus-2014. Közjegyző-helyettes (Budapest, XIX. kerület, 1. székhely)
április 13.
2013. július

Állandó helyettes dr. Baloghné dr. Bajnai Ágnes budapesti, XIX.

2013. július – 2013.

kerület, 1. sz. székhelyen működő közjegyző mellett

szeptember 15.
2013. szeptember 16.– Tartós helyettesként kirendelt közjegyző-helyettes a budapesti, XIX.
2014. április 13.

kerület, 1. sz. közjegyzői székhelyen
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2014. április 14.

Közjegyző (Budapest, XIX. kerület, 1. székhely)

Kamarai tevékenység:
• A Budapesti Közjegyzői Kamara (BKK) elnökségének tagja (2018-)
• A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) országos választmányának tagja
(2018-)
• A MOKK elektronikus végrehajtási eljárással foglalkozó szakbizottságának elnöke
(2018-2020)
• a MOKK képviselete az UINL európai ügyekkel foglalkozó CAE szakbizottságában
(2008-2010)
• szakmai konzultációk szervezése karon belül és egyes bíróságokkal ill. a Bíróképző
Akadémiával (jelenlegi nevén: Magyar Igazságügyi Akadémia)
• közreműködés a MOKK által szervezett kamarai képzésben elsősorban a közjegyző
által elrendelt végrehajtás témakörében
• szakmai előadások különböző témakörökben területi kamarák ill. a Magyar
Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete szervezésében
• MOKK elismerő oklevele a MOKK nemzetközi képviseletéért és a kamarai élet
szervezéséért
Nyelvtudás:
Német:

Középfokú „C” típusú állami nyelvvizsga, Goethe ZMP nemzetközi
nyelvvizsga,
PROXEX szakmai felsőfokú nyelvvizsga
német nyelvi jogosítvány

Angol:

Középfokú „C” típusú állami nyelvvizsga

Spanyol:

Középfokú „C” típusú állami nyelvvizsga

Olasz:

Kezdő szint

Publikációk:
2000. év

Az önálló zálogjog alternatívái és a német Grundschuld. Magyar Jog.
2000. 7. szám

2002. év

Az újonnan szabályozott önálló zálogjog német tapasztalatok
tükrében. Magyar Jog. 2002. 8. szám
Az újonnan szabályozott önálló zálogjog német tapasztalatok
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tükrében. Polgári jogi tudományos diákkör évkönyve. 2002. 15-31.
2010. év

Figyelmes M. Henrik (fmh) esete - avagy egy fizetési meghagyást
kibocsátó képzelt közjegyző dilemmái. Közjegyzők Közlönye. 2010. 3.
szám
Az okiratot záradékoló közjegyzőség mindennapjai. Közjegyzők
Közlönye. 2010. 5. szám

2011. év

Végrehajtás elrendelés ingyen, avagy néhány gondolat az
egyetemleges adóstársi egységcsomagról. Közjegyzők Közlönye. 2011.
3. szám

2012. év

Képzelt beszámoló a közjegyzői végrehajtási záradékolás
gyakorlatának letisztulásáról. Szegedi Közjegyzői Közlöny. 2012.1.
évf. 1. szám
Felmondás, ténytanúsítás, végrehajtás. Közjegyzők Közlönye. 2012. 4.
szám
A devizában nyilvántartott kölcsönszerződések végrehajtásáról.
Gazdaság és Jog. 2012. 12. szám

Egyéb:
Okleveles borász végzettség a budafoki Soós István Borászati Szakképző Iskolán
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