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OKTATÓI MUNKAKÖRÖK
 1994. január 1-től másodállású egyetemi tanársegédként dolgoztam az SZTE (JATE)
Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi tanszékén.
 1997. december 1-től ugyanott másodállású egyetemi adjunktusi pozíciót töltöttem be.
Tevékenységi körömhöz tartozott előadások tartása és vizsgáztatás nappali, levelező
és a Károli Gáspár Református Egyetemmel közös kecskeméti kihelyezett tagozaton
mind az általános részi, mind a különös részi tananyagból azzal, hogy a Különös részt
a kecskeméti tagozaton önállóan főkollégiumként, a nappali tagozaton megosztva
főkollégiumként oktattam. Emellett fakultatív tárgyat (szemináriumot) vezettem
nappali tagozaton, a közigazgatási alkotmányosság témakörében (Közjogi bíráskodás
és közigazgatási jog, KOJ 256-1).
 Az 1998/1999-es és az 1999/2000-es tanévben egy-egy félév erejéig meghívott
előadóként közigazgatási (államigazgatási) jogot oktattam az ELTE - Széchenyi István
Főiskola győri közös jogi képzése keretében a mai Deák Ferenc Állam- és
Jogtudományi Kar jogelődjében.
Vezetői megbízatások
 2003. július 1-jével a Széchenyi István Egyetem rektora az egyetem docensévé
nevezett ki, ahol is előbb megbízott, majd 2004. január 1-től kinevezett
tanszékvezetőként irányítottam a Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
munkáját. 2008. decemberében újabb öt éves időtartamra tanszékvezetői kinevezést
nyertem, azonban tanszékvezetői megbízatásomról 2011. év végével rektori
megbízatásom miatt le kellett mondanom, míg a Tanszék elnevezése időközben
Közigazgatási Tudományok Tanszékére változott. Időközben (2003) a Szegedi
Tudományegyetem rektora is – további jogviszonyban foglalkoztatott – docenssé
nevezett ki, az Egyetem Közigazgatási Jogi Tanszékére, e jogviszonyomat azonban
előbb szüneteltettem, majd 2004. novemberében lemondással megszüntettem.
 2007. január 1-től 2008. március 17-ig az önállóvá vált Deák Ferenc Állam- és
Jogtudományi Kar megbízott oktatási dékán-helyettese voltam. Ez idő alatt történt
meg a nemzetközi igazgatási alapszak tényleges elindítása („beüzemelése”), az
európai és nemzetközi igazgatási mesterszak alapítása és indítási akkreditációjának
előkészítése.
 2008. március 17-től tudományos dékán-helyettesi megbízást nyertem el, melyet a
Legfelsőbb Bíróság elnökének összeférhetetlenség megszüntetése céljából tett
felhívására szüntettem meg 2010. január 1-jén. A teljesen ki nem töltött vezetői ciklus
alatt is értem el sikereket. Ekkor kapott végleges akkreditációt az Állam- és
Jogtudományi Doktori Iskola, alakult meg a Kari Habilitációs Bizottság és nyert
elfogadást az önálló habilitációs szabályzat, megalakult a ma már „A” kategóriás JOG
ÁLLAM POLITIKA nevű, önálló kari jog- és politikatudományi folyóirat, melynek
első két évében az alapító képviselőjeként segítettem az elindulását.
 A köztársasági elnök 2011. november 3. napján a IV-3/05935/2011. KEH
ügyszámú, 294/2011. (XI. 17.) KE határozatával egyetemi tanárrá nevezett ki.
 A köztársasági elnök 2011. november 23. napján a IV-3/06278/2011. KEH
ügyszámú, 1/2012. (I. 6.) KE határozatával, 2012. január 1-től 2016. december 31-

éig terjedő időszakra megbízott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektori feladatainak
ellátásával.
Nemzetközi igazgatási mesterszakon általam jegyzett tárgyak:
 A győri Karon a 2009/2010-es tanévben indult Európai és Nemzetközi Igazgatási
mesterszakon általam oktatott és jegyzett tárgyak:
 Védelmi igazgatási modellek ( 3. félév) – a tárgy jelentős részben a 2009-ben két
kiadásban is megjelent Alkotmány nagykommentárban általam írott, a VIII.
Fejezethez tartozó magyarázatra, valamint az annak megalapozása érdekében, részben
a Hedelbergi Max-Planck-Institut falai közt végzett kutatásokra épít.
 Összehasonlító közigazgatási eljárásjog (4. félév) – a tárgy jelentős részben a
Heidelbergi Max-Planck-Institut falai közt, illetve a 2007-ben kiadott hatósági
eljárásjogi tankönyv 16. fejezete (Közleményjegyzék: 56. tétel) megírása érdekében
még idehaza végzett összehasonlító közigazgatási jogi kutatásokra épít.
Részvétel szakalapításban és szakindításban
 Tanszékvezetőként részt vettem a nemzetközi igazgatási alapszak (BA), valamint az
európai és nemzetközi igazgatási mesterszak (MA) megalapításában, és indításában, a
tantárgyi követelmények kidolgozásán túlmenően a szakok képzési és kimeneti
követelményeinek (KKK) társintézményekkel történő közös kialakításában,
egyeztetésében. Az akkreditációs eljárásban az alapszakot annak szakfelelőseként
képviseltem. 2010. június 15-től 2011. december 31. napjáig a mesterszak (MA)
szakfelelőse voltam, irányítva a két szakvezető tevékenységét.
 A szakalapítással, szakmai, tudományos tevékenységemmel összefüggésben a
Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Tanácsának határozata alapján 2009ben Magyary Zoltán emlékéremmel tüntettek ki.
Tananyagfejlesztés
 A tananyagfejlesztő tevékenységem középpontjában az az elsődleges törekvés áll,
hogy a magyar közigazgatási jogtudomány eddigi eredményeinek felhasználásával a
közigazgatási bírói jogvédelem és az alkotmánybíráskodás jogfejlesztő hatása
megjelenjék a tananyagban, a hallgatóknak átadható módon. Főleg azért, hogy ne csak
joganyagot, hanem gondolkodást is elsajátítsanak. E munka keretében először a
közigazgatási hatósági eljárásjog egyetemi jegyzete készült el 2005-ben [A
közigazgatási hatósági eljárások joga (Győr: Universitas-Győr Kht.) 2005. 358 p.,
lektorált egyetemi jegyzet, ennek szerkesztője, és mintegy 45%-ban szerzője vagyok].
 A jegyzetet 2007-ben annak egyetemi tankönyv változata követett [Közigazgatási jog
II. Közigazgatási hatósági eljárásjog (Budapest-Pécs: Dialóg-Campus Kiadó, 2007)
725 p. - lektorált szakkönyv, melynek szerkesztője és a szöveg 45%-ában szerzője
vagyok].
 A könyv átdolgozása folytán 2009-ben készült el a hatósági eljárásjogot feldolgozó
legújabb egyetemi tankönyv, [Közigazgatási hatósági eljárásjog (Budapest-Pécs:
Dialóg-Campus Kiadó, 2009) 527 p. – lektorált szakkönyv, szintén a szerkesztője és a
szöveg 45%-ában szerzője vagyok], melyet a győri Karon kívül a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán is használnak, több intézményben,

így pl. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán ajánlott irodalomként
adják meg. A könyv részletes szakirodalmi hivatkozásokkal készült így az oktatás
mellett a kutatás területén is használható.
 Az úgynevezett általános rész oktatásának alapjául négy (folyamatosan korszerűsített)
egyetemi jegyzetet készítettem Dr. habil. VARGA Zs. András egyetemi docens,
tanszékvezető szerzőtársammal:
1. Közigazgatási jog általános rész [kézirat, ideiglenes jegyzet] Budapest: dr.
Németh, dr. Jéhn és Társai Ügyvédi Iroda, 2007. 393 p. (Ebben az alábbi
fejezetek szerzője voltam 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 17., 20., 21.)
2. A közigazgatási jog alapfogalmai [kézirat, ideiglenes jegyzet] Budapest:
Mandamus Publishing, 2007. 191 p. (3., 4., 5., 6., 7., 8., 10. fejezetek)
3. Általános közigazgatási jog [lektorált egyetemi jegyzet] Budapest: Mandamus
Publishing, 2008. Első kiadás, 399 p. (I. Könyv 7. fejezet, II. Könyv, III.
Könyv 1. és 4-11. fejezet)
4. Általános közigazgatási jog [lektorált egyetemi jegyzet] Budapest: Mandamus
Publishing, 2008. Második, átdolgozott kiadás, 405 p. (I. Könyv 7. fejezet, II.
Könyv, III. Könyv 1. és 4-11. fejezet)
 A jegyzetek átdolgozása után jelent meg 2009-ben az Általános Közigazgatási Jog
egyetemi tankönyv:
Általános közigazgatási jog (Budapest-Pécs: Dialóg-Campus Kiadó, 2009) 398 p.–
lektorált egyetemi tankönyv, melyben a három belső Könyvből a teljes II. Könyv,
valamint a III. Könyv 1., és 4-10. fejezet szerzője vagyok. A könyvet a SZE mellett a
PPKE-n is használják, jogász és igazgatási szakos hallgatók oktatásában egyaránt. A
könyv részletes szakirodalmi hivatkozásokkal készült így az oktatás mellett a
kutatás területén is használható.
 A Tanszéken folyó tananyagfejlesztő munka eredménye a Közigazgatási Jog III.
lektorált egyetemi jegyzet elkészítése is, mely a közigazgatási szankciótan és a
szabálysértési jog mellett a fontosabb ágazatok jogát tartalmazza. [Közigazgatási Jog
III., lektorált egyetemi jegyzet kijelölt (Győr: Universitas-Győr Kht, 2008) –
szerkesztette: dr. Gyurita Rita] A szerzőgárda a tanszéki oktató kollégák mellett
kiegészült Dr. KIS Norbert PhD a jelenlegi felsőoktatási helyettes államtitkárral,
(szankciótan és szabálysértési jog), a SZE DFÁJK Bűnügyi Tudományok Tanszék
korábbi oktatójával.
Részvétel a PhD-képzésben
Kezdetek:
 Doktori képzésben oktatóként 2007 óta veszek rész. A 2007/2008-as tanév őszi
félévében a Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi
Doktori Iskola vezetője (Prof. Dr. RECHNITZER János DSc) felkérésére
„Közigazgatási bíráskodás és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog” címmel önálló
tantárgyat vezettem.
Törzstagi megfelelés:
 A korábbi Jog- és Gazdaságtudományi Karból 2007. január 1-jével kivált önálló
Állam- és Jogtudományi Kar oktatóinak bázisán megalakult és 2008/2009-es tanévben
megkezdte működését az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. A Doktori Iskola
alapító tagjaként (volt törzstagjaként) nemcsak témavezetést végeztem (ld. az
alábbiakban), hanem főtárgyat és választható tárgyat jegyzek.

 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság törzstagjelölti megfelelőségi
eljárás során azt az értékelést kaptam, mely szerint az életkori feltételnek, a
foglalkoztatási előírásoknak, témavezetés-vállalás kritériumának, a témavezetői
eredményesség kritériumának, a tudományos tevékenység folyamatosságának, a MAB
professzori követelményei tudományos szempontjának, tudományos tevékenységem a
doktori iskola kutatási területének megfelel.
 A MAB 2010/4/X/1/04602. sz. határozata alapján a Széchenyi István Egyetem 187.
számú doktori iskolájában állam- és jogtudományok tudományágában megfelelt
minősítésű törzstagnak minősítettek. A határozat emellett megállapítja, hogy „Patyi
András a magyar közjog, és közigazgatási jog elismert szakértője. Folyamatosan,
magas színvonalon publikál. Munkássága az egyetemi tanárokkal szemben támasztott
mércével is mérhető. Kiváló könyvet írt a közigazgatási bíráskodásról”. A határozat
szerint a témavezetésre megjelölt mind a négy téma integráns része a doktori iskola
által rögzített programnak, és a megjelölt tudományágnak.
Doktori iskolai tárgyak:
 A központi és a helyi közigazgatás (főtárgy, közösen Prof. Dr. Verebélyi Imrével, az
Iskola vezetőjével, I. évfolyam, tavaszi félév – II. szemeszter.)
 A bírói jogvédelem alkotmányos alapjai és szerepe a modern közigazgatásban
(alternatív tárgy, I. évfolyam, tavaszi félév – II. szemeszter.)
 Témavezetői közreműködésemmel sikeresen védte meg disszertációját és szerzett
fokozatot: Dr. LAPSÁNSZKY András (2009), Dr. Révész T. Mihállyal közös
témavezetés
 Dr. VÁCZI Péter (2011), önálló témavezetés
 További témavezetői közreműködés:
dr. Hajasné dr. Borsa Dominika (abszolutórium),
dr. Csörgits Lajos (Prof. Dr. KUKORELLI Istvánnal közös témavezetés),
dr. Koi Gyula (kezdetben közös témavezetés a néha Prof. Dr. LŐRINCZ Lajossal, az
MTA l. tagjával, jelenleg önálló témavezetés),
dr. Anghelyi Tibor,
dr. Nagy Rita.
OTDK és diákköri tevékenység támogatása
 2005. márciusában a XXVII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció ügyvezető
elnöke voltam. Tevékenységemért miniszteri elismerésben és rektori dicséretben
részesültem.
 2007 óta indulnak versenyzőim az országos konferenciákon, akik eddig több
különdíjat is elnyertek. Külön említendő Pongrácz Alex neve, aki 2010-ben március
24-én, az akkor még Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán tartott
előadásával a Magyary Zoltán Szakkollégiumban Magyary–emlékkonferencián 1.
helyezést ért el dolgozatával, melynek címe „Korrupció: az ólomsúlyként ránk
nehezedő teher”.
SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG
 1997. decemberében a Miniszterelnöki Hivatal Közigazgatás korszerűsítéséért felelős
kormánybiztosának megbízásából (Prof. Dr. Verebélyi Imre DSc) a közjogi
deregulációs munkacsoport tagjaként dolgoztam és készítettem a Kormánybiztosság

által elfogadott értékelést és javaslatot, 30 törvény vagy törvényerejű rendelet közel
100 rendelkezésének a deregulációjáról.
 A Magyar Köztársaság Kormánya által a 1052/1999. (V. 21.) Korm. határozatban
elhatározott, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV.
törvény (Áe.) felülvizsgálatára irányuló kodifikációs munkában a Magyar
Közigazgatási Intézet vezetőjének felkérésére részt vettem. Az ún. önkormányzati
hatósági ügyek lehetséges új szabályozásáról két tanulmányt is készítettem, melyet a
Kodifikációs Bizottság 2000. februárban, illetve áprilisban tartott ülésein elfogadott.
 A Belügyminisztérium IDEA Programja háttérmunkájában is részt vettem (Prof. Dr.
Ágh Attila DSc felkérésére) 2003 nyarától 2004-ig, leginkább a Közép-Magyarországi
Régió és Budapest igazgatásának lehetséges változatait vizsgálva.
 2010-ben az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottsága elnökének (dr.
Salamon László) 2010. október 20-án kelt felkérésére az új Alkotmány alapelveinek
kidolgozásával kapcsolatos szakértői tevékenységet láttam el, tiszteletdíj kikötése
nélkül, 2010. december 31-ig.
 Az OTKA és a MAB számára – felkérésre – szükség szerint opponensi tevékenységet
végzek.
 Több OTKA kutatási pályázat, egy kutatási zárójelentés, továbbá öt alapszak (BA) és
egy mesterszak (MA) indítási kérelem, valamint egy egyetemi tanári pályázat
szakértői véleményezését láttam el a MAB számára.
Műhely- és iskolateremtő hatás
 A SZE DF ÁJTK Közigazgatási Tudományok Tanszék vezetését (akkor még Jog- és
Gazdaságtudományi Kar Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék) 2003-ban
vettem át, melynek állománya akkor néhány közalkalmazottból és főként óraadókból
állt.
 Az első teljes ötéves tanszékvezetői időszak (2004-2009) lezárultával a Tanszék
oktatóinak nemcsak száma, hanem összetétele is gyökeresen megváltozott, túlsúlyban
vannak az első helyes főállású közalkalmazottak és már nemcsak a közigazgatási
jogtudomány művelésében részt vevő, hanem a közigazgatással foglalkozó más
tudományokban is jártas kollégák dolgoznak a Tanszéken. A Tanszék munkatársa
Prof. Dr. VEREBÉLYI Imre DSc a közigazgatási szervezés és az igazgatástudomány
nemzetközileg is elismert művelője, az IIAS (International Institut of Administrative
Sciences) korábbi alelnöke, a Kar Doktori Iskolájának vezetője. Mellette Dr. VAVRÓ
István DSc professor emeritus, a statisztika tudomány szaktekintélye is a Tanszék
oktatói állományába tartozik. Tudományos fokozattal rendelkező egyetemi docensek:
Dr. LAPSÁNSZKY András PhD, a közgazdaság-tudománnyal határos, sőt részben arra is
kiterjedő, interdiszciplináris kutatása napjaink legjelentősebb közszolgáltatási
szektorát (a távközlést) vizsgálta, vizsgálja; Dr. BENDE-SZABÓ Gábor CSc egyetemi
docens mind a pénzügyi jog, mind a közigazgatási jog, mind a közszervezés területén
oktat és kutat. Dr. habil. MARJÁN Attila címzetes egyetemi docens az Európai Unió
közigazgatási szervezetének és működésének kiváló ismerője.
 A Tanszék csatlakozott az European Group of Public Administration (EGPA) -hoz,
valamint a NISPAcee-hoz.

 Tanszéki munkatársaim (dr. Hajasné dr. BORSA Dominika egyetemi tanárdegéd, JUDr
HULKÓ Gábor PhD, egyetemi adjunktus, dr. PARDAVI László főiskolai docens) az
Egyetem Logisztikai Tanszékének kutatásaihoz kapcsolódva – elvi irányításom és
felügyeletem mellett – elvégezték az EU tagállamok közlekedési hatósági,
közigazgatási szabályozásainak összehasonlító elemzése, melyen belül az EU-ban
működő nemzeti közlekedési hatóságok működésének, ezen belül az áru és
személyszállítási terület szabályozási, engedélyezési és ellenőrzési tevékenységeinek
vizsgálata, az eltérések és azonosságok feltárása, a legjobb gyakorlat vizsgálata
képezte a kutatás fő irányát. A kutatás során feltárták és megvizsgálták a közúti árués személyszállítás területén megjelenő karakteres nemzeti és a meglévő európai
közös szabályozásokat, a nemzeti hatóságok szerepét a szabályalkotási és az áru- és
személyszállítással összefüggő engedélyezési folyamatban és felmérték az államok
ellenőrzési és szankcionálási gyakorlatát. Feladatukat képezte a jogszabályok és
szakirodalom kutatása és feltárása, hazai és nemzetközi jogszabályok és a kapcsolódó
szakirodalom feltárása és elemzése, az elemzéseket megalapozó ismeretanyag
rendszerezése az adatgyűjtés megtervezése és előkészítése, összehasonlító elemzések.
(Kutatási időtartam: 2009. 10. 01. – 2010. 03. 31.)
 Az előzővel szoros kapcsolatban álló másik kutatás a közúti fuvarozási szolgáltatások
hatósági engedélyezési rendszerének felülvizsgálatára irányult, célja volt, hogy
feltárja és megvizsgálja az engedélyezési rendszer jelenlegi gyakorlatát, a rendszer
nemzetgazdasági és társadalmi hatékonyságát, valamint a közúti fuvarozási szolgáltató
vállalkozásokra gyakorolt közvetlen és közvetett hatását. A hatáselemzés alapján
javaslatot készítsen olyan rendszermodellre, melyben az engedélyező hatóság és a
vállalkozások hatékonyabban tudnak együttműködni, és az engedélyezés célrendszere
társadalmi szinten jobban megvalósul. (Kutatási időtartam: 2009. 10. 01. – 2009. 12.
31.)
 2009. májustól 2012. áprilisáig a „Közigazgatási autonómiák – autonóm
közigazgatások” kutatás vezető kutatójaként (velem együtt) héttagú kutatócsoport
(Dr. habil VARGA Zs. András, Dr. GERENCSÉR Balázs PhD, Dr. CHRISTIÁN László
PhD – a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről, valamint Dr. LAPSÁNSZKY András
PhD, egyetemi docens, JUDr HULKÓ Gábor PhD, egyetemi adjunktus, és dr. GYURITA
Rita , egyetemi adjunktus – a Széchenyi István Egyetemről) munkáját fogtam össze, a
2012-ben befejeződött és az önkormányzás, valamint az autonómia mai közigazgatási
értékeit és hasznát vizsgáló munka során (OTKA K-78357). Dr. CHRISTIÁN László
doktori fokozatát a kutatási részterületén (önkormányzás és rendészet) végzett
tevékenysége eredményeként készítette el és védte meg sikerrel 2010. november 26án, a PPKE-n.
 A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar – általam
korábban vezetett - Közigazgatási Tudományok Tanszéke a bázisa a Kar 2011-ben
három évre kijelölt kutatási főirányai egyikének. „A jó kormányzás és a
parlamentarizmus” c. kutatási főirány egyik fő ága „A jó kormányzás és a jó
közigazgatás” címet viseli, a végrehajtó hatalom és az annak helyét a modern
államokban fokozatosan átvevő közigazgatás vizsgálatára koncentrál. Bár a
közigazgatást – összetettsége folytán – egyetlen fogalommal nem lehet leírni,
vizsgálata során kijelölhető egy olyan irány, mely valamennyi vizsgálati aspektus
során követhető. A kutatási program ezt az irányt a jó (helyes, megfelelő)

kormányzásban, illetve a jó (helyes, megfelelő) közigazgatásban jelölte ki. A főirány
mindhárom részterülete (elvi és dogmatikai kutatások; a tisztességes ügyintézéshez
való jog és a közigazgatási eljárás szabályozásának állandó változása; önkormányzás
és közigazgatási szervezet) olyan elemző tanulmányok létrehozatalát célozza, melyek
nemcsak szakmai-tudományos lapokban való közzétételre, hanem a jogalkotási
döntés-előkészítő munkában való felhasználásra is alkalmassá tehetők.
 2012. július 1. napjától a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi
Karának keretein belül létrehozott Közjogi Intézet vezetője vagyok. Az Intézetben
három szakcsoport alakult, nevezetesen az Alkotmányjogi és Általános Közigazgatási
Jogi Szakcsoport, a Közigazgatási Eljárások és Közjogi Bíráskodás Szakcsoport és
végül az Európai és Összehasonlító Közigazgatási Jogi Szakcsoport.
SZAKMAI TAPASZTALATOK, KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG
Munkahelyek, szakmai tapasztalatok
 Szakmai tevékenységem első helyszíne (első munkahelyem) az Alkotmánybíróság
Hivatala volt (1993-1996). Itt először Dr. Holló András CSc főtitkár mellett
fogalmazó, majd Prof. Dr. Vörös Imre DSc (jelenleg az MTA l. tagja) alkotmánybíró
törzskarában láttam el tanácsosi feladatokat.
 Később (1996-tól 1997-ig) az Országgyűlési Biztos Hivatalában, a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogainak országgyűlési biztosának (Dr. Kaltenbach Jenő, CSc) Irodájában
dolgoztam főosztályvezetőként (Kodifikációs és Koordinációs Főosztály), ahol a
közigazgatás törvényességének és a jogalkotási termékeknek a kisebbségi jogokkal
összefüggő ellenőrzését végeztem. Ezen beosztásom mellett külső szakértőként
továbbra is segítettem Dr. Vörös Imre alkotmánybírói munkáját; e tevékenységem
1998. októberében szűnt meg.
 Sikeres pályázati eljárás után kilenc esztendeig (1997. márciustól – 2006. januárig) a
Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
jegyzőjeként dolgoztam, az aktív közigazgatás szinte teljes spektrumában szerezve
tapasztalatot (a jegyzői munka a közigazgatási tevékenységfajták szinte mindegyikére
kiterjed) a hatósági jogalkalmazó tevékenységtől, a szervezetirányításon,
törvényességi ellenőrzésen át az államháztartási pénzgazdálkodásig, nem mellőzve
olyan fontos alkotmányjogi viszonyokat sem, melyek a választási eljárás során
merülnek fel. Ez utóbbin belül a Budapest 18. Országos Egyéni Választókerület,
illetve a Helyi Választási Iroda vezetőjeként két általános országgyűlési választás
(1998, 2002) összesen négy fordulója, két országos népszavazás (NATO csatlakozás –
1997, EU csatlakozás – 2003), két általános önkormányzati választás (1998, 2002),
európai parlamenti választást (2004) során irányítottam a választási munkát.
 2006. január 1-től ismételten az Alkotmánybíróság Hivatalába nyertem kinevezést,
ahol főtanácsadóként dolgoztam 2009. július 31-ig, bírói kinevezésemig, előbb Prof.
Dr. Balogh Elemér PhD, majd Prof. Dr. Trócsányi László CSc alkotmánybírók
törzskarában. E helyütt főbb tevékenységem jogszabályok alkotmányellenességének
utólagos vizsgálatára irányuló indítványok elbírálásának, OVB határozatok
felülvizsgálatára irányuló kifogások, illetve alkotmányjogi panaszok elintézésének
előkészítése volt. A számos, általam előkészített döntés-tervezet közül csupán

példálózva emelem ki az alábbi, Magyar Közlönyben közzétett jelentősebb
határozatokat: 17/2006. (V. 17.) AB határozat (alkotmányellenes kormányrendeleti
felhatalmazás önkormányzati rendeletalkotásra), 1/2008. (I. 11.) AB határozat (a bírói
út hiánya alkotmányellenes a szabálysértési pénzbírság elzárásra való átváltásakor),
124/2008. (X. 14.) AB határozat (jogalkotási hatáskör alkotmányellenes biztosítása az
OÉT-nek), 155/2008. (XII. 17.) AB határozat (a luxusadóról szóló törvény egészének
alkotmányellenessége), 57/2009. (V. 20.) AB határozat (a médiakuratóriumokba való
delegálás szabályainak alkotmányellenessége).
 Négy évig (2005. április 11. – 2009. február 12.) hivatalos közbeszerzési tanácsadó
voltam (nyilvántartási sorszám: 176.), e minőségemben számos más mellett vezettem
például a Budapest Hegyvidéki új sportközpont (ma Sportmax – Hegyvidék) építésére
kiírt nyílt közbeszerzési eljárás bíráló bizottságát.
 2009-től 2011. december 31. napjáig a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási
Kollégiumában dolgoztam előadó bíróként a K IV.-es közigazgatási felülvizsgálati
tanácsban. A Közigazgatási Kollégiumba sikeres bírói pályázat eredményeként
kerültem, azonban az általánostól eltérő pályázat egyik lényeges feltétele volt (az
általános, bíróvá váláshoz szükséges feltételek mellett) a közigazgatási bíráskodás
területén végzett tudományos tevékenység. Úgy nyertem határozatlan idejű bírói
kinevezést és úgy kerültem a Legfelsőbb Bíróságra beosztásra, hogy korábban
bíróként nem dolgoztam. Kinevezésem a közigazgatási bíráskodás témakörében
végzett kutató munkám és az alkotmányosság terén szerzett szakmai tapasztalataim
elismerése volt. Mivel évente közel kettőszáz felülvizsgálati döntés előadó bírója
voltam, nehéz egyet-egyet kiemelni, de a példa kedvéért utalok a Tubes-hegyre
tervezett 3D NATO-radar építési engedélye ügyében 2010. március 17-én hozott
ítéletre, valamint az EMFESZ Kft. tulajdonosi jogutódlása kapcsán hozott
energiahivatali határozat felülvizsgálatára indult perben hozott ítéletre. 2011.
december 20. napján a köztársasági elnök IV-4/06780/2011. KEH ügyszámú,
5/2012. (I.6.) KE határozatával a rektori kinevezésemre tekintettel 2011. december
31-ei hatállyal a bírói tisztségből felmentett.
 Az igazságügy-miniszter korábban kinevezett a Jogi Szakvizsga Bizottság tagjává is,
1997-ben. Ez a megbízatásom 2003-ban járt le. 2008-ban az igazságügyi és rendészeti
miniszter ismételten a Jogi Szakvizsga Bizottság tagjává nevezett ki, 2013. augusztus
31-ig. A 2002. év folyamán a Belügyminisztérium Országos Közigazgatási
Szakvizsgabizottsága elnökétől közigazgatási szakvizsgáztatási jogot és két
tárgykörben szakvizsga-előadói kinevezést is nyertem.
 2012. január 1-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora vagyok.
Részvétel doktori és habilitációs eljárásokban
Az alábbi (időrendben készült) kimutatás szerint több doktori iskola eljárásaiban vettem már
eddig részt. Jelenleg egy habilitációs eljárásban is részt veszek hivatalos bírálóként.
Doktori szigorlatok:
 TILK Péter, doktori szigorlat – kérdező (PTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola,
2005.
 FÁBIÁN Adrián, doktori szigorlat – kérdező (PTE Állam- és Jogtudományi Doktori
Iskola, 2005. december 12.)

 PUPEK Emese, doktori szigorlat – kérdező (ELTE Politikatudományi Doktori Iskolája,
2008, január 16.)
 BUDAI Gyula, doktori szigorlat – kérdező (PTE Állam- és Jogtudományi Doktori
Iskola, 2008. június 11.
 PINTÉR Edit, doktori szigorlat – kérdező (SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola,
2008. szeptember 11.)
 SZABÓ Annamária Eszter, doktori szigorlat – kérdező (ME Állam- és Jogtudományi
Doktori Iskola, 2009. április 29.)
 BORBÁS Beatrix, doktori szigorlat – kérdező (PTE Állam- és Jogtudományi Doktori
Iskola, 2011. június 20.
Nyilvános védések (négy opponencia és négy bizottsági tagság, összesen nyolc):
 DARÁK Péter, nyilvános vita – opponens (PTE Állam- és Jogtudományi Doktori
Iskola, 2007. június 29.)
 RÓZSÁS Eszter, nyilvános vita – opponens (PTE Állam- és Jogtudományi Doktori
Iskola, 2008. április 4.)
 DOMANICZKY Endre, nyilvános vita – bizottsági tag (PTE Állam- és Jogtudományi
Doktori Iskola, 2008. november 26.
 SZABÓ Annamária Eszter, nyilvános vita – bizottsági tag (ME Állam- és Jogtudományi
Doktori Iskola, 2009. június 3.)
 WETZEL Tamás, nyilvános vita – opponens (PPKE Jog- és Államtudományi Kar
Doktori Iskola, 2009. július 9.)
 BUDAI Balázs Benjámin, nyilvános vita – opponens (PTE Állam- és Jogtudományi
Doktori Iskola, 2009. december 4.)
 CHRISTIÁN László, nyilvános vita – bizottsági tag (PPKE Jog- és Államtudományi
Doktori Iskola, 2010. november 26.)
 MIZSER Csilla, nyilvános vita – bizottsági tag (ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori
Iskola, 2010. november 30.)
Habilitációs eljárásban részvétel:
 Dr. Halász Iván ELTE ÁJK – hivatalos bíráló (opponens), 2011. november 24.
Testületi és szervezeti tagság
 Az MTA köztestületi tagja vagyok 2008 óta.
 Az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottság Közigazgatás-tudományi albizottságának
vagyok a titkára.
 A Nemzetközi Közigazgatás-tudományi Intézet (IIAS) Európai Közigazgatási
Csoportjának (European Group of Public Administration – EGPA) tagja – 2008 óta,
tagsági azonosító: 26515.
 Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern
Europe (NISPAcee) egyéni tagja.
 Magyar Jogász Egylet tagja, a Közjogi és Közigazgatási Jogi Szakosztály titkára 20032006.
 Új Magyar Közigazgatás c. lap (kiadja: Complex Kiadó – Wolters Kluwer Csoport)
szerkesztőbizottságának tagja 2008-tól.
 Magyar
Közigazgatás
(újra
kiadja:
Nemzeti
Közigazgatási
Intézet)
szerkesztőbizottságának tagja 2011-től.
 Jog Állam Politika (Kiadja: Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és
Jogtudományi Kar, Győr) „A” kategóriás lap szerkesztőbizottságának tagja.






1994. októberétől 1998. februárig a Jogtudományi Közlöny (A Magyar Tudományos
Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának havi folyóirata) szerkesztője.
A közigazgatási és igazságügyi miniszter mellett működő Közigazgatási Továbbképzési
Kollégium tagja (2010-től)
A Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigazgatási Tudományos Tanácsadó Testületének
(KTTT) tagja (2011-től)
Közigazgatási Bírák Egyesülete tagja (2009-től)

Konferencia- és szekcióelnöklések, konferencia-szervezés
Közigazgatási Régiók és a Jogrendszer (szakkonferencia)
Magyar Jogász Egylet Közjogi és Közigazgatási Jogi Szakosztálya – Széchenyi István
Egyetem Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszéke, 2004. február 20, Győr (szervezés)
Régiók és Közigazgatás (szakkonferencia)
Magyar Jogász Egylet Közjogi és Közigazgatási Jogi Szakosztálya – Budapesti Ügyvédi
Kamara, 2004. március 10. Budapest, Ügyvédi Kamara Székháza (szervezés)
OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciója 2005. évi XXVII. Konferenciájának ügyvezető
elnöke, Győr, 2005. április.
Az Alkotmány kommentárja, Konferencia az Alkotmány egyes szakaszainak magyarázatáról
ELTE ÁJK – SZE – Századvég Kiadó (társzervező, tudományos dékán-helyettesként), 2007.
november, helyszín ELTE, Dékáni Tanácsterem
„Jogalkotás versus közigazgatási bíráskodás” (Győr-Moson-Sopron Megyei Jogász Napok)
Győr, 2008. április 4. (szervezés, rendezőbizottság vezetője)
Magyar Közigazgatási Kar V. Közigazgatási Szakmai Ifjúsági Napok
2008. június 20. (levezető elnök)
Korrupciós kockázatok és veszélyhelyzetek a közigazgatásban (szakkonferencia)
Közigazgatási Reformprogramok Országos Szakmai Konferencia sorozatban, Győr,
Városháza, Magyar Közigazgatási Kar és a SZE DF ÁJTK, 2009. január 21. (szervezés)
Kovács István Emléknapok – Az Alkotmány és gyakorlata 20 év távlatában
Szeged, 2010. november 18-19. Közjogi Szekció (szekcióelnök)
Közérthetően a Ket. módosításáról és a kormányhivatalok felállításáról
Complex Konferencia, Budapest, 2010. december 7. (a konferencia levezető elnöke)
Az állam és jog alapvető értékei
SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola konferenciája, Győr, 2010. december 10.
Közigazgatási jogi szekció (szekcióelnök)
Konferencia a jelenlegi alkotmányozásról
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem alkotmányjogi tanszékei
közös szervezésében; A kormányzati rendszer, önkormányzatok szekció elnöke (moderátor)
2011. február 4. Budapest, PPKE.

„Public finances – Administrative autonomies“
Tizedik nemzetközi tudományos konferencia (Xth International Scientific Conference) 2011.
szeptember 29-október 1. között; Szervezők: Centrum Informacji i Organizacji Badań
Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
Bialystok (Lengyelország) és Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és
Jogtudományi Kar, Győr (Magyarország) Szervező bizottság elnöke.
Konferenciaszereplések
A publikációs és idézettségi adatokon túlmenően, csatolom az általam idegen vagy magyar
nyelven megtartott szakmai tudományos előadások listáját, melyben a környező országok
egyetemein túl többek között a Heidelbergben működő, Európa méltán legrangosabb közjogi
kutatóintézetében, a Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht-ben, az Intézet által szervezett nemzetközi konferencián tartott előadás is
található.
1. Külföldi előadások
 Common Assessment Framework (CAF) and Local Government Offices in Budapest
A Holland Külügyminisztérium Közép- és Kelet-Európa Társadalmi Átalakulását segítő
Programja (MATRA-program, angolul: Social Transformation Programme Central and
Eastern Europe of the Netherlands Ministry of Foreign Affairs, hollandul: Programma
Maatschappelijke Transformatie Midden- en Oost Europa) által támogatott, a Dél-Budapesti
Kerületek Szövetségében zajló, a minőségi ügyintézést célzó program egyeztető értekezletén,
előadás, 2003. szeptember, Mykonos, (Görögország)


The Reform of the Hungarian Public Administration and the Civil Service (előadás és
conference paper)
International Conference on the Development Strategy of the Provincial Administration,
Forum Iuris – Provincial Secretariat for Regulations, Administration and National Minorities,
2006. március 1. Újvidék, Novi Sad, (Szerbia)
 Judicial Protection against Administrative Acts (előadás)
Úlohy a funkcie práva v Slovenskej republike v súčasnej etape spoločenského vývoja (A jog
feladatai és funkciói a Szlovák köztársaságban a társadalmi fejlődés aktuális szakaszában),
Fakulta Práva Janka Jesenského, Vysoká škola v Sládkovičove (Diószegi Főiskola Janko
Jesenský Jogi Kar) Szlovák Köztársaság, Diószeg (Sládkovičovo), 2007. október 4.
 European right of judicial protection against administrative acts? (előadás)
Days of Public Law (Közjogi Napok), Masarykova Univerzita – Právnicka Fakulta (Masaryk
Egyetem Jogi Kara), Brno (Cseh Köztársaság), 2007. november 20.
 A tisztességes eljáráshoz való jog a közigazgatási eljárásban (előadás)
Romániai Magyar Jogásznapokon, 2007. szeptember, Árkos, Kovászna megye, Románia


Judicial control and good governance – the example of Hungary (előadás és conference
paper)
Principles of Good Governance (Panel discussion)

Masarykova Univerzita – Právnicka Fakulta (Masaryk Egyetem Jogi Kara), Brno (Cseh
Köztársaság), 2009. május 19.


The Contribution of Constitutonal Courts in Safeguarding Basic Rights, Democracy and
Development – Hungary (Country Report) előadás és conference paper
VII. KAS Völkerrechtkonferez/VII. KAS Conference on International Law:
Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht – Konrad Adenauer
Stiftung, 2009. november 12-13., Heidelberg (Németország)
 Efficiency and Judicial recview. Friend or Foes?
The Role of Alternative Dispute Resolution in Public Administrative Cases: Towards a New
Kind of Cooporation (önálló főelőadás – keynote speech és dr. Gellén Mártonnal közös
conference paper)
Law and Public Management Revisited (4th Trans European Dialogue), (EGPA – NISPAcee
– Bundeskanzleramt Österreich) 2011. február 9-11. Wien (Ausztria)
2. Magyarországi előadások
 A Hegyvidék közigazgatása egykor és ma
Hegytörténet (Konferencia Budapest Főváros XII. kerületének történetéről), Budapest,
Hegyvidéki Helytörténeti Galéria, 2000. október 23.
 Az önkormányzati hatósági eljárás kérdései
Első Országos Szociális Igazgatási Konferencia, Hajdúszoboszló, 2001. április
 A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának új szabályozása (korreferátum)
Magyar Jogász Egylet, Tizenkilencedik Jogász Vándorgyűlés, Sopron, 2003. május 15-16.
 A regionalizmus és az önkormányzatiság összefüggései.
Konrad Adenauer Stiftung által szervezett konferencián.
Budapest, 2004. április 23.
 A helyi önkormányzati alapjogok és a regionalizáció esélyei Magyarországon.
Pannon Tudományos Napok (Magyar Tudományos Akadémia VEAB és PAB szervezésében).
Nagykanizsa, 2005. október 12.
 Kiterjed-e a jegyző birtokvédelmi eljárására a Ket. tárgyi hatálya?
Közigazgatási bírák országos konferenciája, Magyar Bíróképző Akadémia, Budapest, 2007.
november 13.
 A védelmi alkotmány
Az Alkotmány kommentárja, Konferencia az Alkotmány egyes szakaszainak magyarázatáról,
PPKE JÁK – Századvég Kiadó, helyszín PPKE JÁK, díszterem, Budapest, 2007. december
13.


Alkotmányossági és alkotmánybírósági megfontolások az adóhatósági tevékenység
kapcsán
Vagyonosodási vizsgálatok konferenciája, Budapesti Ügyvédi Kamara, 2008. március 10.


A helyi önkormányzatokra vonatkozó törvényi szabályozás kritikus pontjai

„Jogalkotás versus közigazgatási bíráskodás” (Győr-Moson-Sopron Megyei Jogász Napok)
Győr 2008. április 4.
 A jogi személyiség egyes kérdései a közigazgatási szervezetben
Közigazgatási jogunk időszerű kérdései, (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Kar Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék - A Jövő Közigazgatásáért Alapítvány) Pécs,
2008. november 6.
 Az összeférhetetlenségi szabályok, mint alkalmas (?) korrupcióellenes eszközök
Közigazgatási Reformprogramok Országos Szakmai Konferencia sorozat: „Korrupciós
kockázatok és veszélyhelyzetek a közigazgatásban” című szakkonferencia, Magyar
Közigazgatási Kar és a Széchenyi István Egyetem DF ÁJTK, Győr 2009. január 21.
 Korrupciós jelenségek a közigazgatásban
Magyar Kriminológiai Társaság konferenciája, Győr, Fellebbviteli Főügyészség, 2009.
március 4.
 A választási bíráskodás alkotmányos háttere
Közigazgatási bírák országos konferenciája, Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma,
Budapest, 2009. november 23
 A bírói kontroll kihívása
Symposium Iubilae Facultatis Iaurinensis, Széchenyi István Egyetem DF ÁJTK Győr, 2010.
szeptember 21.
 A közigazgatási eljárási jogszabályok érvényesülése és érvényesítése
Közigazgatási bírák országos konferenciája, Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma,
Budapest, 2010. november 12.
 Közigazgatási bíráskodás de constitutione ferenda
Közérdekvédelem – a közigazgatási bíráskodás múltja és jövője, A Magyar Tudomány
Ünnepe keretében: PPKE JÁK – Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Budapest, 2010.
november 23.
 Az önkormányzatok törvényes működésének bírói ellenőrzése
Alkotmánybíróság, HVGOrac, Alkotmánybírósági Szemle, Budapest, 2010. december 16.
 A jegyzői hatáskörök a változó közigazgatásban
Magyar Jogász Egylet, Harmincadik Jogász Vándorgyűlés, Sopron, 2011. április 8.


Közigazgatás – Alkotmány – Bíráskodás (Változások és kérdések a közigazgatási jog
köréből)
XVIII. Tolna Megyei Jogász nap, Magyar Jogász Egylet Tolna Megyei Szervezete, Tengelic,
2011. május 27.
 A közigazgatás tudományos vizsgálata egykor és ma
ELTE ÁJK, Budapest, 2011. június 9-10.



Az új önkormányzati törvény koncepciója, a vitaanyag tudományos és szakmai értékelése
PPKE JÁK, 2011. június 10.

 Alapjogi tendenciák és a közigazgatási jogalkalmazás
Az Alaptörvény és a közigazgatás, Nemzeti Közigazgatási Intézet, Budapest, 2011. december
15.
 Megnyitó
Új kihívások a közigazgatás-tudományban – Lőrincz Lajos emlékkonferencia, Budapest,
2012. február 6.
 Közigazgatási bíráskodás
Új kihívások a közigazgatás-tudományban – Lőrincz Lajos emlékkonferencia, Budapest,
2012. február 6.


The Basic Law of Hungary – The First Commentary, Budapest, 2012. február 17.



Közszolgálat és közigazgatás új felfogásban: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a haza
szolgálatában
XX. Jogi beszélgetések „Változások” c. tanácskozás, Kaposvár, 2012. március 23.
 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a közszolgálati képzések rendszerében
Jegyzői Kollégiumi Ülés, Megyei Jogú Városok Szövetsége, Budapest, 2012. április 4.
 Helyi önkormányzáshoz való jog
Állam és jog – kodifikációs kihívások napjainkban, Szegedi Tudományegyetem ÁJK, 2012.
május 30.


Az ügyészség büntetőjogon kívüli tevékenysége Európában, PPKE, 2012. június 1.

 Gondolatok a közszolgálati etikáról
Ütjük a mércét? A bíróság megítélése és az azt alakító hatások a magyar gyakorlatban,
Fővárosi Törvényszék, 2012. június 8.
 Helyi önkormányzatok az Alaptörvényben
Magyar Tudományos Akadémia, 2012. június 26.


A félév végén – A Nemzeti Közszolgálati Egyetem működésének első hat hónapnyi
tapasztalata
Magyary Zoltán Közigazgatási Törzsasztal, 2012. július 12.
Bizottsági tagság az intézményben (Széchenyi István Egyetem)
1. SZE Kari Tudományos Diákköri Bizottság elnöke (2005-2007, 2011)
2. SZE Kari Tanács tagja (2007-2011)
3. SZE Kari Oktatási Bizottság elnöke (2007-2008)
4. SZE Kari Tudományos Bizottság elnöke (2008-2010)
5. SZE Doktori Iskola Tanácsának törzstagja (2008-2011)
6. SZE Doktori Iskola Tanácsának tagja (2008-)

DÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK
Szakmai elismerések, kitüntetések







XX. OTDK, Jogtörténeti tagozat II. helyezés 1991
Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem – 1993, Prof. Dr. Mádl Ferenc művelődési és
közoktatási miniszter (egyetemi tanulmányi eredményekért – valamennyi érdemjegy
jeles)
Rektori dicséret – 2005, Prof. Dr. Czinege Imre, SZE rektora (OTDK megszervezésért)
Miniszteri dicséret – 2006, dr. Magyar Bálint oktatási miniszter (OTDK
megszervezéséért)
ODTD emlékérem – Dr. Szendrő Péter, az OTDT elnöke (OTDK megszervezéséért)
Magyary Zoltán emlékérem – 2009, Corvinus Egyetem KIK (a közigazgatási
jogtudomány fejlesztéséért, a közigazgatási bíráskodás megteremtése érdekében végzett
tevékenységért)

Ösztöndíjak, egyéb tanulmányok:







köztársasági ösztöndíj 4 tanéven keresztül
A TEMPUS jogtörténeti alprogramja jóvoltából az Amszterdami Egyetem Jogtudományi
Karán, 1993-ban Prof. Dr. Hans ANKUM akadémikus vezetése mellett folytattam
részben kutatási tevékenységet, részben posztgraduális tanulmányokat, majd később a
Belfasti Queen's Egyetem Jogtudományi karán, 1994 nyarán folytattam kutatómunkát az
angol közjogi bíráskodás tárgykörében.
Amerikai Egyesült Államok szövetségi és tagállami közigazgatásának egyes
intézményeivel való megismerkedés céljából a USIS szervezésében 1996. júniusában két
hetet töltöttem az USA-ban.
2007 nyarán a heidelbergi Max-Planck-Institut für auslandisches Recht und Völkerrecht
ösztöndíjasa voltam.
Az Oxfordi Egyetem Európajogi és Összehasonlító Jogi Intézete Versenyjogi és
Versenypolitikai Központjának 30 órás szakkurzusát végeztem el 2010-ben Európai
Versenyjog tárgykörből. A Központ angliai és külföldi szakembereket tömörítő
hálózatának külföldi levelező partnere lettem.
NYELVTUDÁS

angol felsőfokú "C" típusú („A” + „B”) állami nyelvvizsga,
német középfokú (B2) komplex nyelvvizsga,
orosz egyetemi nyelvi szigorlat (alapfokú vizsga),
francia (társalgási).

