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Már az egyetemi évek alatt is a közigazgatás felé fordult az érdeklődése, köszönhetően 
családjának és kiváló tanárainak. Minden ember számára fontos, mit hoz otthonról, így 
volt ez az ő esetében is, hiszen mind édesanyja, mind édesapja hosszú évtizedeket töltött 
el a közszférában. Az egyetem csak egyértelművé tette ezt az érdeklődési területet, egyér-
telművé téve a célt: irány a közigazgatás.

Egyetemi diplomáját 2005-ben a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 
szerezte summa cum laude minősítéssel. Ezután a munkáját rögtön a közigazgatásban 
kezdte, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesteri 
Hivatalában jogi referensként helyezkedett el. Ez volt az első hely, ahol megismerked-
hetett a tankönyvekből még csak elképzelt közigazgatási léttel, ahol nagy érdeklődéssel 
fedezte fel az egyetemen tanult jogi tézisek megjelenését vagy éppen elmaradását, ahol 
máig felidézett érzések és benyomások érték erről a szféráról. 

A klasszikus közigazgatási munka mellett megjelentek napi teendői között a polgári 
jogi vonatkozások is, amelyek arra sarkalták, hogy elmélyedjen a közbeszerzés világában 
is, ezért 2006-ban közbeszerzési referens végzettséget szerzett. 

A pályakezdési tapasztalatok megszerzése után, 2007-ben a Budapest Főváros VI. ke-
rület Terézváros Polgármesteri Hivatalába került, ahol megismerhette a közigazgatási 
lét minden szintjét és állomását a jogi előadói szinttől indulva. Ugyanebben az évben 
megkapta az első vezetői megbízását, jegyzői kabinetvezető lett. Ezzel együtt növeke-
dett a munkában töltött idő és a felelősség. Foglalkozott peres és peren kívüli ügyekkel, 
gazdasági társaságok racionalizásával, hazai és európai uniós pályázatokkal, törzskari 
feladatokkal – miközben 2007-ben közigazgatási szakvizsgát tett. Amikor a hivatalból a 
korábbi aljegyző nyugdíjba vonult, 2009-ben a képviselő-testület kinevezte aljegyzőnek. 
Újabb jelentős szakmai állomáshoz érkezett, hiszen a felelősség egy újabb szintje volt ez 
– a munka növekvő mennyisége mellett. A jogszabályban meghatározott aljegyzői felada-
ton, azaz a jegyző helyettesítésén túl bővült a feladatköre, hiszen a hatósági terület egészét 
kellett így átfogni, közben megismerni a hivatal apró rezdüléseit, szokásait. 

Fontosnak tartotta eközben is a jogi ismereteinek folyamatos bővítését, így 2009-ben 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézetében kereskedelmi szak-
jogász végzettséget szerzett. 2010-ben letette a jogi szakvizsgát, majd a Pécsi Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogszabályszerkesztő szakjogász végzettséget 
szerzett. 

2011-ben a képviselő-testület kinevezte Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Ön-
kormányzatának jegyzőjévé. Elmondása szerint a jegyzői hivatás számára egész embert 
kívánó és embert próbáló, valamint formáló megtisztelő kihívást jelent. Fontos elemként 
kezeli a mindennapi munkája során a közigazgatás szolgálatát, amely magában foglalja az 
önkormányzat és a lakosság közvetlen kapcsolatát is. A jegyzői teendők elvégzése mellett 
is úgy osztja be idejét, hogy mindig jusson a vezetői munkától eltérő feladat is a napra; él-
ményt jelent számára egy-egy szerződés szerkesztése, egy jegyzőkönyv vagy határozat ösz-
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szeállítása. Különös súllyal jelenik meg a munkájában a „csendrendelet” alkalmazásának 
kérdése, hiszen a hatodik kerület az első volt az országban, ahol ilyen szabályrendszert is 
bevezettek és első most is annak szigorúságával. Az ajánlatkérői oldalon a közbeszerzés le-
folytatása lassan már tíz éve követi pályáját, már több mint száz közbeszerzési eljárásban 
működött közre személyesen, így az egyes felhívások, dokumentációk összeállításánál, 
az ajánlatok értékelésénél vagy adott esetben jegyzőként a döntés meghozatalában is. 
A kreatív megoldások miatt szintén a kedvenc területei közzé tartozik – a hagyományos 
értelemben vett jegyzői munkától kissé idegen – európai uniós és a nemzeti pályázatok-
ban való koordináció is. 

Sokszor tapasztalta a mindennapi ügyek kapcsán, hogy a lakosok nem vagy csak hiá-
nyosan ismerik a központi és a helyi jogszabályokat. Ezért az aktuális jogi környezetről, 
illetve a változásairól a kerületben megjelenő Terézváros című helyi lapban minden hó-
napban cikk formájában igyekszik tájékoztatást adni. 

Munkája mellett továbbra is rendszeresen képzi magát, a Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán 2014-ben munkajogi szakjogász végzettséget szerzett. 
A gyakorlati jogalkalmazás mellett időt szakít a jog tudományos megközelítésére is. A Pé-
csi Tudományegyetem Doktori Iskolájában PhD hallgató, ahol 2014-ben abszolutóriu-
mot szerzett Dr. Tilk Péter PhD tanszékvezető egyetemi docens szakmai irányításával. 
A Doktori Iskolában alkotmányjogi aspektusból szemléli a jogalkotást és a jogalkalma-
zást. Kiemelt figyelmet fordít az államszervezet felépítésére, az egyes alkotmányos intéz-
ményekre, így a jogforrások alkotmányossági vizsgálatára, ennek keretében foglalkozik 
az önkormányzati jogalkotás helyzetével, szabályozási környezetével is. A Doktori Iskolá-
ra nem mint egy képzési egyetemi helyre, hanem inkább mint egy tudományos műhelyre 
tekint, ahol a jog más színezetű megismerése mellett számos, mára már barátsággá ala-
kult szakmai kapcsolatot is kötött. Bár írásai mindig a munkájához kapcsolódó aktuális 
kérdéseket feszegetnek, általában három nagy témakörrel foglalkozik: alkotmányjogi 
(ezen belül jogforrási), vagyongazdálkodási, közbeszerzési kérdések. Szakmai publikációi 
rendszeresen megtalálhatóak a Jegyző és Közigazgatás című szaklapban, de az Új Magyar 
Közigazgatás hasábjain is többször találkozhattunk már munkáival. Szakmai mentorával 
és munkatársával együtt közösen foglalkoztak a helyi rendeletalkotás törvényességi kont-
rolljával a Kúria döntéseinek tükrében, mely írás az Ünnepi tanulmányok Visegrády Antal 
professzor 65. születésnapja tiszteletére című műben jelent meg. 

A Pécsi Tudományegyetemen a jogászképzésben óraadóként, valamint az záróvizs-
ga-bizottság tagjaként is dolgozik amellett, hogy a Jegyző és Közigazgatás szaklap, vala-
mint a Kodifikáció és Közigazgatás elektronikus szakfolyóirat szerkesztőbizottsági tagja 
is. Szakmai konferenciákon is részt vesz hallgatóságként és előadóként is. Legutóbb egy 
társasházi jogi kérdésekkel foglalkozó konferencián láthattuk előadóként. A Kúria elnö-
ke, Dr. Darák Péter felkérte a dr. Harter Mária tanácselnök vezetésével működő „A tár-
sasházi jogvitákkal kapcsolatos ítélkezési gyakorlat” joggyakorlat-elemző csoport tagjává, 
munkáját ez a jogi terület is erősen érinti, hiszen a társasházi törvény módosítása óta a 
jegyző gyakorolja a társasházak felett a törvényességi felügyeletet. 

Jövőbeni szakmai tevékenysége során arra helyezi a hangsúlyt, hogy megvizsgálja, a 
közigazgatás tudományos igényű fejlesztése, az erre vonatkozó minél pontosabb, minél 
szakszerűbb jogalkotás hogyan szolgálhatja a közigazgatás mindennapi életben betöltött 
szerepét, gyakorlati megvalósulását. 


