SZERZŐINKRŐL
Dr. Balogh Zsolt
A Miskolci Egyetem Jogi Karán 1987-ben szerzett diplomát. 1992-ben bírói szakvizsgát tett. 1987 és 1990 között az Államigazgatási Szervezési Intézetben volt
tudományos munkatárs. 1990–2012 között az Alkotmánybíróságon dolgozott, ahol az Indítványelemzési Osztály vezetője volt, majd tanácsadó, főtanácsadó,
2003 és 2005 között az elnöki kabinet vezetője. 2012 áprilisától a Kúria bírája. 1995-től oktat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán
alkotmányjogot. Számos, az alkotmányértelmezést érintő cikk, illetve könyv szerzője, társszerzője.

Dr. Belényesi Emese PhD
Okleveles közgazdász, valamint menedzseri szakdiplomával és neveléstudományi PhD-val rendelkezik. Munkatapasztalatait előbb az üzleti szektorban, majd a
közigazgatásban, azután a felsőoktatásban, és a felnőttképzésben szerezte. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának egyetemi docense és akkreditált tréner és coach, felnőttképzési szakértő, illetve oktatóként és vizsgáztatóként közbeműködik a közszolgálati tisztviselők továbbképzésében. Oktatói munkájának fókuszában elsősorban menedzsment tantárgyak állnak, tréneri munkája pedig főként szakmai és készségfejlesztő témákra és
közszolgálati tisztviselői célcsoportokra irányul. Kutatói és publikációs tevékenysége a közigazgatás, azon belül elsősorban a menedzsment, valamint képzések
és továbbképzések témaköréhez köthető.

Borbélyné Fülöp Hajnalka
Mezőgazdasági szakigazgatási szervezőmérnök. Több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a közigazgatásban, 2010 óta Tetétlen Község Önkormányzata polgármestere.

Dr. Boros Anita PhD, LL.M.
Köztársasági ösztöndíjas igazgatásszervező (BKÁE 2001) jogász (ELTE-ÁJK 2005). 2009-ben szerzett PhD-fokozatot közigazgatási eljárásjogból, majd 2010ben elvégezte az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem Összehasonlító Állam- és Jogtudományi Karát (LL.M.). Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
egyetemi docense, illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért felelős államtitkár feladatait is ellátó vagyongazdálkodásért felelős helyettes
államtitkára. A Közbeszerzési Szemle szerkesztője, a Kodifikáció és Közigazgatás szerkesztőbizottságának tagja, az MTA köztestületi tagja, illetve közigazgatási
alap- és szakvizsga-bizottsági elnök és tag. Kutatási területe a közigazgatási (hatósági) eljárásjog, az európai közigazgatási eljárásjog, a közbeszerzések joga és a
fejlesztéspolitika.

Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs PhD
Jogász, Károli Gáspár Református Egyetem Közigazgatási Jogi Tanszék egyetemi docense, a Rektori Hivatal főtitkára. Tizenöt éve foglalkozik közigazgatási joggal,
azon belül elsősorban az új műszaki megoldások közigazgatásra gyakorolt hatásával. Az elmúlt mintegy 10 évben nem csak kutatóként, hanem vezető beosztású
kormánytisztviselőként is rálátást nyert a magyar és az európai közigazgatás működésére.

Dr. Csefkó Ferenc
Címzetes egyetemi docens, 1976-tól oktat a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán alkotmányjogot, majd s jelenleg is közigazgatási jogot.
1975–2009 között az MTA Dunántúli Tudományos Intézetének, illetve a jogutód MTA Regionális Kutatások Központjának ügyvezető igazgatója. Főbb kutatási
területei: önkormányzati igazgatás, területfejlesztés, civil-társadalom. Több mint 200 tanulmány szerzője, több mint 30 könyv szerkesztője, könyvrészlet írója.
Mintegy 3 évtizede vesz részt szakértőként a központi jogszabály előkészítési folyamatban.

Csiszár Miklós Béla
Gépészmérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd környezet menedzserként és okleveles mérnöktanárként diplomázott. 1999-ben EFQM Európai Kiválóság Díj értékelői képesítést szerzett, és számos hazai minőségdíj értékelésében vett részt (Nemzeti Minőség Díj, IIASA Shiba Díj, Közoktatás Minőségéért Díj, kamarai Regionális Minőség Díjak). Tanácsadói munkái mellett, több hazai minőség és szervezetfejlesztési program kialakításában vesz részt a
közigazgatás, a közoktatás és az egészségügy területén.

Dr. Darák Péter PhD
A Kúria elnöke, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszékének adjunktusa, igazgatótanácsi tagja a „European Forum of Judges for the Environment”
brüsszeli székhelyű szervezetnek, elnöke a FIDE Magyar Tagozatának, vezeti a Pázmány Péter Tudományegyetem Deák Ferenc Jogi Továbbképző Intézete ingatlanforgalmi szakjogászi képzését. Közigazgatási bíró, részt vett a Ket. es a Ptk. kodifikációjában, előkészítette a Pp. XX. fejezetének 2005. évi átfogó módosítását. Kiemelten foglalkozik a közigazgatási, pénzügyi bíráskodás, a közigazgatási eljárásjog, a környezetvédelem és ingatlanforgalom elméleti es joggyakorlati kérdéseivel.

Fekete Letícia
Közgazdászként végzett a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán, később jogi szakokleveles közgazdász, majd humán menedzsment szakközgazdász másoddiplomát szerzett. 16 éves közigazgatásbeli tapasztalata során 4 évig volt a CAF minőségmenedzsment modell nemzeti koordinátora
és a kormányzati CAF szoftver központi adminisztrátora. 2012-2014 között az ÁROP közigazgatási szervezetfejlesztési projektek egyik szakmai vezetője volt.

Dr. Gyergyák Ferenc
Igazgatásszervező, jogász, szabályozási (kodifikációs) szakjogász, címzetes egyetemi docens. Harmincöt éve dolgozik a közigazgatásban, 1998-tól az Alkotmánybíróság Hivatala tanácsadója, majd főtanácsadója. 2003-tól a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, illetve 2008-tól a Széchenyi István
Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán, 2015 szeptemberétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán (2016 februárjától
Államtudományi és Közigazgatási Karán) oktat. Rendszeresen publikál, számos cikk, könyv szerzője, társszerzője. 2003-tól a Köztisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége (KÖZSZÖV) főtitkára.

Hosszú János
Tanulmányait a Rosti Pál Gimnáziumban folytatta 1990–1994 között, illetve ezzel párhuzamosan Tácon (Gorzium), majd Budapesten a MÉZ Magyar Élőzenei
Művészeti Kft. elődjénél könnyűzenei tánczenész képesítést szerzett. Ezt követően – Magyarországon és külföldön egyaránt – négy évig a zeneiparban dolgozott,
zongoristaként. Az elmúlt 15 évben tevékenykedett munkafelügyelőként, kisebbségi referensként, külső szakértőként, de legjelentősebb feladatát a Dunaújvárosi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Fejér Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat – elnökeként látta és látja el ma is.

109

SZERZŐINKRŐL
Dr. Imre Miklós CSc.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet egyetemi docense, egyetemi magántanára. 1979ben jogi diplomát szerzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Alapító tagja a Magyary Zoltán Társaságnak és a Magyar Közigazgatás-tudományi Társaságnak,
a Nemzetközi Közigazgatás-tudományi Társaság tagja.

Jenei Zoltánné
A Nyugat-magyarországi Egyetemen végzett közgazdászként. A Magyar Államkincstárnál a költségvetési szervek gazdálkodásának területén szerzett szakmai tapasztalatot. 2014. április 15-től az Állami Számvevőszék számvevő főtanácsosa. Az utóbbi években a központi költségvetési intézmények, illetve az államadósság
kezelésével összefüggő területek ellenőrzésében vett részt elsősorban. Az egyik kidolgozója és koordinátora volt a korrupció ellenes kontrollok érvényesítésének
ellenőrzéséről szóló módszertannak, amelyet a Belügyminisztérium jelentetett meg útmutatóként 2015 decemberében.

Dr. Lehóczki Balázs
Jogi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte, ahol 2002-ben „cum laude” minősítésű jogászdiplomát szerzett. 2003 februárjától 2005 márciusáig a Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának Európai Közösségi Jogi Főosztályán dolgozott. 2004-ben az Európai Személyzeti
Felvételi Hivatalnál (EPSO) versenyvizsgát tett le közösségi jogból. 2005 áprilisától az Európai Unió Bírósága Sajtó- és Tájékoztatási Osztályának tisztviselője.
2009 novemberében jogi szakvizsgát tett. Francia, angol, német, spanyol, szlovák nyelven beszél.

Dr. Pongrácz Alex
Jogász. A jogi egyetemi végzettséget igazoló oklevelét 2012-ben a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Karán szerezte meg,
summa cum laude minősítéssel. Ezt követően elvégezte a Széchenyi István Egyetem Állam-és Jogtudományi Doktori Iskoláját, majd 2015. szeptember 1-jétől
egyetemi tanársegédként vesz részt a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar Jogelméleti Tanszékének munkájában.

Dr. Pulay Gyula PhD
Közgazdász. 2012. január 1-je. óta áll az Állami Számvevőszék alkalmazásában, számvevő igazgató, előtte az Állami Számvevőszék Kutató Intézetének főigazgatója volt. 1982 és 2006 között a központi államigazgatásban dolgozott. PhD doktori fokozatot 2007-ben szerzett a Budapesti Műszaki és Társadalomtudományi
Egyetem gazdálkodásszervezési doktori iskolájában. Az Állami Számvevőszék integritási programjának kialakításában a kezdetektől fogva részt vett. 2013. óta az
integritás felmérések felügyeleti vezetője. A témakörben több írása jelent meg Magyarországon is külföldön egyaránt.

Dr. Szabó Annamária Eszter PhD
Jogász, az Alkotmánybíróság Hivatala tanácsadója. 2009-ben szerzett tudományos fokozatot, kutatási területe a kulturális örökség joga. 2003-tól 2014 szeptemberéig a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Közigazgatási Jogi Tanszékén oktatott. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és
Jogtudományi Karának Közigazgatási Jogi Tanszékén megbízott oktató.

Szabó Zoltán Gyula
Az Állami Számvevőszék számvevő asszisztense. Az ELTE Politikatudományi Doktori Iskolájában abszolutóriummal végzett PhD hallgató, jelenleg fokozatszerzés
előtt áll. Az integritás mérésére szolgáló eljárások, eszközök specialistája. Az Állami Számvevőszék Integritás Projektjében közreműködő szakmai stáb tagja. Az
Integritás felmérés eredményeiről készülő összefoglaló tanulmányok, valamint intézménycsoporti elemzések elkészítésében rendszeresen részt vesz. A közszféra
integritása, korrupciós kockázatai, kontrolljainak kiépítettsége témában írt több cikk társszerzője, szakmai szemináriumok előadója.

Dr. Széplaki-Nagy Gábor
1984-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, majd fogalmazó lett. 1997-től a Fővárosi Bíroság Közigazgatási Kollégiumának tagja. 2010 áprilisától
a Legfőbb Ügyészség Nemzetközi és Európai Ügyek Főosztályán ügyész, jelenleg osztályvezető ügyész. A francia Ecole National d’Administration (ENA) első
magyar hallgatója volt 1990–1992 között.

Dr. Térey Vilmos
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1995-ben szerzett jogi diplomát. 1998-ban szerzett jogi szakvizsgát. 2000-ben a Bonni Egyetemen M. iur. comp. fokozatot, 2002-ben a tuniszi Académie Internationale de Droit Constitutionnel 18. ülésszakán diplomát szerez. 1995-1997 között az Igazságügyi Minisztérium Közjogi
Kodifikációs Főosztályán fogalmazó. 1997 őszétől 1998 elejéig a Német Szövetségi Gyűlés (Deutscher Bundestag) gyakornoka, 2006 őszén az Európai Közösségek
Bíróságán gyakornok. 1999 őszétől az Alkotmánybíróságon tanácsadó, majd főtanácsadó. Publikációi elsősorban a parlamentáris rendszer, a végrehajtó hatalom,
a közvetlen demokrácia, az alkotmánybíráskodás, továbbá európajogi témában jelentek meg.

Dr. Varsányi Benedek
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2008-ban szerzett jogi diplomát, 2011-ben pedig szabályozási (kodifikátor) szakjogász oklevelet. 2006-tól 2010-ig az
igazságügyi tárcánál dolgozott az Alkotmányjogi Főosztályon, 2010-től az Alkotmánybíróságon tanácsadó. Szakmai érdeklődésének középpontjában a politikai
részvételi jogok, a jogalkotás és a vallásszabadság (állami egyházjog) területe áll.

Vasváriné Molnár Judit
Az Állami Számvevőszék számvevője. A mai Budapesti Műszaki Főiskolán szerzett üzemmérnöki diploma mellett okleveles könyvvizsgálói, okleveles pénzügyi
revizori, államháztartási és vállalkozói mérlegképes könyvvelői végzettséggel rendelkezik. Az Állami Számvevőszéknél az ellenőrzési tevékenység mellett dolgozott pénzügyi kontroller munkakörben, részt vett ellenőrzési programtervezet írásában, illetve az integritás felmérések alapján összefoglaló tanulmány írásában,
intézménycsoportos elemzések készítésében.
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