Hanák András

Foglakozását tekintve ügyvéd, szinte kizárólag üzleti, kereskedelmi ügyekkel
foglalkozik. Hosszú ideig amerikai ügyvédi irodáknál dolgozott, néhány éve saját
irodáját viszi. Ez lehetőséget teremt számára arra, hogy a napi munka mellett egyéb
ügyeknek is figyelmet szentelhessen. Olykor tanít, máskor ír. Az olvasó figyelmébe
ajánlja a Szent szólásszabadság címen, a Fundamentum 2009. évi 4. számában
megjelent terjedelmesebb cikkét. Volt már példa arra, hogy jogszabály előkészítésben
vett részt (a 2006. évi társasági törvény), szakértelmét, ötleteit az Európai Bizottság
belső piac igazgatósága által szervezett két ad hoc munkacsoport hasznosította.
Független szakértőként jelenleg is részt vesz egy olyan munkacsoport tevékenységében,
amely az EU társasági jogának jövőjére vonatkozóan kíván új ötleteket, elgondolásokat
megfogalmazni.
Hanák András Budapesten fejezte be iskoláit, jelesül a jogi egyetemet. Itt kezdett el
dolgozni a 70-es közepén, majd 1981-ben az Egyesült Államokba költözött. Akkor ezt
úgy mondták, hogy disszidált. Itt sok mindent csinált és végzett, nem feltétlenül a
legszokványosabb módon és sorrendben. A Columbia Egyetem jogi karán előbb egy
LL.M. diplomát szerzett, majd jó két évig New Yorkban dolgozott, mint pincér,
szakács, kiszolgáló és delivery boy egy (glatt) kóser üzletben. Elvégzett egy bartender
(mixer) tanfolyamot is, néha esténként összejöveteleken az italokat keverte. E mellett
fordított, egy magyar nyelvű újság olvasószerkesztője volt, és belekóstolt a
képkereskedés nehézségeibe. Végül másodjára (harmadjára) is jogi egyetemet végzett,
a University of Pennsylvania jogi karán szerzett rendes J.D. diplomát. Már egyetemi
évei alatt is ügyvédi irodáknál, jogsegélyszolgálatnál dolgozott Philadelphiában, majd
Washingtonban kezdett el ügyvédként dolgozni. 1989 sorsforduló volt az életében.
Amerikai ügyvédi irodája ekkor kezdett el a magyar fordulat (vagy reform) üzleti
eseményein dolgozni, sokat utazott Budapestre, Washingtonban és New Yorkban pedig
gyakori látogatói voltak az akkori átalakulások szereplői. Ez év nyarán Washingtonban
ismerte meg magyar feleségét, akivel 1990-ben Budapesten találkozott ismét. Némi
zavart keltett, hogy a második találkozó alkalmával nem emlékezett rögvest az első
találkozás megtörténtére, de a dolog lényege, hogy a szerelem a második látásra nem
volt rossz tanácsadó. Ekkor dolgozott az Első Magyar Alap előkészítésén, a Westel
(mai nevén T Mobil) elődjének létrehozásán, a Lehel Hűtőgépgyárat megvásárló

Electrolux ügyvédjeként. 1991-ben visszaköltözött Budapestre. Az Európai Unió egyik
privatizációt támogató programja általi finanszírozásban részt vett a Matáv privatizáció
előkészítésében és sikeres lebonyolításában. A befektetési bankári munkát az NM
Rothschild & Sons végezte, vele szoros együttműködésben dolgozott másfél éven át az
ügyvédi csapat. A csapat egykori tagjaival, így a brit konzervatív párt egyik szellemi
vezetőjével, továbbá egy igen izgalmas üzleti blog-tájékozató szerzőjével azóta is tartja
a kissé laza kapcsolatot.
2004-ben terjedelmes PhD dolgozatot készített el a magyar társasági jog jövőjét illetően.
Egyik bírálója (és mi tagadás, szellemi ellenlábasa) első reakciója szerint a tanulmány
„több mint PhD” színvonalat képviselt, de az eljárás útvesztőit és a magyar tudományos
közélet színvonalát látván Hanák felhagyott azzal, hogy „tudományos fokozattal”
rendelkezzen Magyarországon. Ennek ellenére rendszeresen ír, olykor olyan témákban
is, amelyekhez jóakarói szerint nem igazán ért. Egy időben komoly figyelmet szentelt a
strasbourgi Emberi Jogi Bíróság szólásszabadságra vonatkozó gyakorlatának. Az Élet
és Irodalom egyik (’taggyűlési’) helyreigazítási ügyében Lord Lesterrel közösen írt –
többek szerint magas színvonalú és tárgyalásra mindenképpen alkalmas – kérelme (nem
egészen tisztázott körülmények között) nem jutott át a Bíróság befogadhatósági
szűrőjén. Az ilyesmi azért bosszantja, mert vannak dolgok, amelyekben nem a puszta
részvétel a fontos. Vagy nyerünk, vagy vesztünk, de az hallatlan, hogy meg se
hallgassanak.
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