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JOGÁSZ
Dr. Mihajlov Dobromir Sumenben (Bulgária), a bolgár-magyar barátság városában született 1951. február 16-án. Középiskolai tanulmányait 1966-1970 között a várnai angol nyelvoktatású gimnázium végezte, majd Magyarországra költözve 1972-1973-ban a
budapesti Nemzetközi Előkészítő Intézetben tanulta a magyar nyelvet. Sikeres felvételi
vizsgát követően 1973-ban felsőfokú tanulmányait a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatta, ahol 1978-ban szerzett jogi diplomát. 1994-ben tudományos fokozatot szerzett, az állam- és jogtudomány kandidátusa.
Négy nyelven beszél, illetve olvas: angol (felsőfokú), bolgár (felsősokú), francia (olvasás
szintjén), orosz (olvasás szintjén).
Az egyetem elvégzését követően 1978. március 15-étől 2000. október 31-éig a Magyar
Közigazgatási Intézetnél (MKI) és annak jogelődjeinél dolgozott:
1978–1982: tudományos segédmunkatárs;
1982–1986: titkárságvezető;
1986–1989: tudományos munkatárs;
1989–1990: nemzetközi osztályvezető;
1990–1991:
adminisztratív igazgató-helyettes;
1992–1997:
nemzetközi képzési és kutatási főosztályvezető, főmunkatárs;
1997–1999:
vezetőképzési és nemzetközi igazgató, felelős a vezető köztisztviselők EU
képzéséért a központi államigazgatásban, amelyre az MKI a Miniszterelnöki Hivataltól kapott megbízást;
1999–2000: az MKI Tájékoztatási Központjának igazgatója.
Intézeti munkája mellett 1989–1990-ben – megbízás alapján – a Minisztertanács mellett
működő Gazdasági Deregulációs Tanács tagja.
2000. november 1-jétől nyugállományba vonulásáig, 2014. november 30-ig az Alkotmánybíróságnál dolgozott, mint alkotmánybírósági főtanácsadó (2000–2007 között
Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró, 2007–2014 között Dr. Kovács Péter alkotmánybíró
törzskarában).
Munkája mellett folyamatosan képezte magát. Többször volt külföldi tanulmányúton.
Ezek közül jelentősebbek: Nagy-Britanniában ösztöndíjjal 1992. június 6–19. között a
Birminghami Egyetem Közigazgatási Intézetben az angol közszolgálati rendszer, 1996.
május 6-19. között az angol közoktatási kartát és magyarországi bevezethetőségét kutatta, 2002-ben részt vett a British Council által angol nyelven szervezett EU-jog képzésben
és 2004-ben tanulmányúton a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróságnál.
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1985–1987 – az MKI nevében felelős a Helyi Hatóságok Nemzetközi Szövetsége
(IULA) által küldött, a fejlődő országok vezető köztisztviselőiből álló csoportok számára 2-2 hetes továbbképzési, a magyar közigazgatás eredményit felmutató tanfolyamok szervezéséért, amelyre a közép-kelet-európai
országok közül csak Magyarország kapott lehetőséget;
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1989–1993 – részvétel az MKI azon szakmai tevékenységében, amelyet az felelős háttérintézményként a rendszerváltáshoz szükséges törvényalkotás szakmai
megalapozása, a nyugat-európai központi és helyi közigazgatási és közszolgálati modellek feltárása és a rendszerváltás utáni magyar viszonyokhoz való adaptálása céljából végzett;
1994–1995 – PHARE projekt keretén belül központi közigazgatásban dolgozó köztisztviselők képzése, illetve annak szervezése;
1995–1997 – a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szervezett posztgraduális
képzés keretén belül: külső előadó;
1995–2013 – az Államigazgatási Főiskolán és annak utódjánál szervezett posztgraduális
képzés keretén belül: külső előadó;
1998–2014 – a köztisztviselők szakvizsgáztatására jogosult külügyi igazgatás tárgykörben;
2002–2004 – előadások tartása a Magyar Közigazgatási Intézet által, vezető köztisztviselők részére szervezett EU-képzésben;
2002–2013 – a köztisztviselői szakvizsgához kapcsolódó tananyag-írási, oktatási és vizsgáztatási tevékenység külügyi és biztonságpolitikai igazgatás tantárgyból;
2003		 júniusától az igazságügy-miniszter kinevezése alapján a Jogi Szakvizsga
Bizottság tagja európai közösségi jog, illetve alkotmány- és közigazgatási
jog szakirányban (megújítva 5-5 évre 2008-ban és 2013-ban).

Rendszeresen részt vett a nemzetközi és hazai tudományos (szakmai) életben:
1994–1998		 között kb. 7-8 hazai és nemzetközi konferencián való részvétel, elsősorban
– az akkori munkaköréből kifolyólag közszolgálat-képzési, kelet-nyugat
európai együttműködési és közszolgálat-fejlesztési kérdésekben. Ezt követően több, nemzetközi jog és EU jog vonatkozású hazai rendezvényen való
részvétel;
1996–1988		 között – Az Európa Tanács égisze alatt működő Képzési Központok Európai Hálózatának (ENTO) alelnöke;
2000		 óta a Nemzetközi Jogászok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Tagozatának tagja;
2010		 óta a Magyar ENSZ Társaság Kormányzó Tanácsának tagja;
2005		 februárjában részt vett az Alkotmánybíróság és a Velencei Bizottság által
szervezett nemzetközi konferencián az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi bírósági ítélkezés egyes kérdéseiről.
Rendszeresen publikál magyar és angol nyelven. 2014 novemberétől összeállítást készít az
Európa Jog folyóiratszámai számára a strasbourgi és luxemburgi bíróság azon határozatairól, amelyek elvi vagy precedens jellegű megállapításokat tartalmaznak.
Dr. Mihajlov Dobromir megszerzett tudását, gyakorlati tapasztalatait egyetemi oktatóként is megosztotta 1997. szeptember 1. és 2011. szeptember 11. között Debreceni Egyetem Állam- és jogtudományi Karánál és annak jogelődjénél az elkövetkező nemzedékeknek:
1997-től
a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Intézetében (DE JÁTI) nemzetközi közjog vezető oktatója;
1998. június 29-től további jogviszony keretén belül kinevezett egyetemi docens a DE
JÁTI-ban;
2001. február 1-jétől további jogviszony keretén belül megbízott Nemzetközi jogi tanszékvezető a Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Intézetnél (DE JÁTI);
200l. július 1-je
és 2010. június 30-a között további jogviszony keretén belül – eredményes pályázat után – kinevezett Nemzetközi jogi tanszékvezető
a DE ÁJK-nál;
2010. július 1-jétől 2011. szeptember 11-éig további jogviszony keretén belül a nemzetközi jog vezető oktatója a DE-ÁJK Európa- és Nemzetközi Jogi
Tanszékénél.
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A Debreceni Jogi Karon végzett tevékenységéről a Kar honlapján a következő értékelés
olvasható: „Tanszékünk 2010. július 1. óta működik Európa-jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék néven. Addig az Európa-jogi és a nemzetközi jogi tárgyak oktatása külön tanszéken
folyt. […], míg a nemzetközi jog oktatásáért 1996 és 2001. között a dr. Balázs István által
vezetett Közjogi Tanszék keretében dr. Mihajlov Dobromir volt felelős tantárgyjegyzőként.
A 2001–2010. között létező önálló Nemzetközi Jogi Tanszék vezetője mindvégig dr. Mihajlov Dobromir egyetemi docens volt, akinek a nevéhez köthető a nemzetközi jog debreceni
oktatásának megalapozása és az oktatói utánpótlás kinevelése”.1
Munkáját többször is elismerték:
1990. Dicséretben részesítés eredményes munkája elismeréséként a belügyminiszter által
a Magyar Köztársaság kikiáltásának I. évfordulója alkalmából;
2007. A Debreceni Egyetem Állam- és Jogi Karáért, a kari dékán által adományozott
kitüntetés,
2011. Elismerő Oklevél, a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok elnöke által
adományozott kitüntetés.
Szabadidejében legszívesebben klasszikus történelmi operákat (Verdi, Donizetti, Bellini,
Rossini), zongorahangversenyeket, musicaleket, operettet, Yanni, Vangelis, Mike Oldfield, Havasi Balázs zenéjét hallgatja, színházba jár, történelmi könyvek olvas és sakkozik.
Felesége, dr. Márkus Györgyi szintén jogász, közigazgatási főtanácsadó, jelenleg kormánytisztviselő, korábban több évtizeden át a helyi önkormányzati közigazgatásban
dolgozott. Két fia van, a nagyobbik úgyszintén jogvégzett, jelenleg ügyvéd, a másik a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kormánytisztviselő.
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Ld. tovább: http://jog.unideb.hu/tanszekek/tanszekvezeto-prof-dr-varnay-erno-egyetemi-tanar

