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Ancsin László
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem jogelődjeinél szerezte meg az igazgatásszervezői, majd a okleveles közigazgatási menedzser diplomáit, jelenleg ugyanitt PhD 
hallgató. 1996 óta dolgozik a közigazgatásban, 2003-tól önkormányzatoknál vezető beosztásban, 2007-től a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
jegyzője. A Fővárosi Jegyzők Egyesületének alelnöke. A Magyar Birtokvédelmi Szövetség tagja.

Asztalosné Zupcsán Erika
1982-ben a Pénzügyminisztériumban kezdte közigazgatási munkáját. Sokrétű szakmai ismerete kiterjed az ár- és adórendszer kérdéseire (általános forgalmi adó, 
személyi jövedelemadó, társasági adó) a szociális védelem körére (szociális törvény, gyermekvédelmi jogok, társadalombiztosítás) és a szociális és kulturális 
igazgatás egyes további kérdéseire (köznevelés, felsőoktatás). 2007–1014-ig az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője, majd szociálpolitikáért 
felelős helyettes államtitkára volt. 2014-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa.

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. Bana Imre
Jogász. A közigazgatásban eltöltött néhány év után 1988-ban kapott bírói kinevezést, jelenleg a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke. 2000–2006 
között európai jogi szaktanácsadó, Jogi Szakvizsga Bizottságnak tagja. Több külföldi tanulmányúton vett részt, legutóbb 2015-ben a német közigazgatási bírósági 
joggyakorlatot tanulmányozta Würtzburgban, 2016 évben Trierben a fogyatékkal élők jogairól szervezett nemzetközi szemináriumon vett részt.

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 egye-
temi docense és akkreditált tréner és coach, felnőttképzési szakértő, illetve oktatóként és vizsgáztatóként közbeműködik a közszolgálati tisztviselők továbbkép-
zésében.

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 Environ-
ment” 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 módo-
sítását. Kiemelten foglalkozik a közigazgatási, pénzügyi bíráskodás, a közigazgatási eljárásjog, a környezetvédelem és ingatlanforgalom elméleti es joggyakorlati 
kérdéseivel.

Dr. Erdődy Gyula
2002-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szabálysértési Csoportjánál dolgo-
zott 2002 és 2012 között. 2013 óta a Pécsi Járási és Nyomozó Ügyészségen alügyész. 2004-ben közigazgatási, 2006-ban jogi szakvizsgát szerzett. Angol, német 
és francia nyelven beszél. A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskolájának doktorjelöltje. Kutatási területe a szabálysértési jog.

Dr. Gyergyák Ferenc LL.M.
Igazgatásszervező, jogász, szabályozási (kodifikációs) szakjogász, címzetes egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar), mesterok-
tató (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar). Rendszeresen publikál, számos cikk, könyv szerzője, társszerzője. Harmincöt évet 
dolgozott a közigazgatásban. 2003-2016 között a Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége (KÖZSZÖV) főtitkára, 2016. szeptember 1-jétől 
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) főtitkára.

Hajnal Virág
PhD hallgató. Okleveles kulturális antropológia és magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem). 2000–2010 között 
a vajdasági magyar közösségek kulturális-társadalmi aspektusait kutatta. 2010 óta nemzetpolitikai stratégiai tervezéssel foglalkozik. 2015 óta a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Kutatási területe: településmarketing, külhoni magyarság, szülőföldön maradás és 
boldogulás eszközeinek vizsgálata, nemzetpolitikai intézkedések tudományos támogatása. 

Dr. Havasi Bianka
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2016 júniusában szerzett jogász végzettséget. 2016 szeptemberében megkezdte PhD tanulmányait a 
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolájában. Kutatási során kiemelten foglalkozik a helyi önkormányzatok jogalkotásával, a helyi 
önkormányzatok törvényességi felügyeletével és a Kúria Önkormányzati Tanácsának munkásságával, a jelzett területeken több önálló és társszerzős publikációja 
jelent meg.

Hollósy-Vadász Gábor
2014-ben szerzett pszichológus diplomát ezzel együtt Magister Artium címet a Pécsi Tudományegyetemen. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigaz-
gatási Doktori Iskola PhD hallgatója. Kutatási területe: az alkalmazott, illetve az elméleti szociálpszichológia és államtudomány kapcsolata, így rendszeresen 
publikál közszolgálattal kapcsolatos emberi erőforrású cikket, valamint alapkutatásként a közszolgálat szociális reprezentációját vizsgálja. 
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Kiss Tibor
Mérnök informatikus. 2004 óta foglalkozik IT tanácsadással, ezen belül központi informatikai rendszerek tervezésével, megvalósításának támogatásával. Az 
informatikai feladatok mellett szakterülete a fejlesztéspolitikai tanácsadás, amelynek keretében egyes e-közigazgatási konstrukciók stratégiai előkészítésében, 
véleményezésében működik közre. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács szakértőjeként jelenleg intelligens közlekedési rendszerek, állampolgári kártya, 
okos városok, sharing economy és smart metering területeken lát el feladatokat.

Dr. Kovács A. Tamás
Jogász, ügyvéd. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett diplomát, a Bibó István Szakkollégium hallgatója. A diploma megszerzését követően a Pécsi Tu-
dományegyetemen folytatott PhD-tanulmányokat a közigazgatás modernizálása és elektronikus közigazgatás témakörben. Az informatika jogi vonatkozásaival 
2002 óta foglalkozik. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács szakértője és az e-közigazgatási munkacsoport vezetője. Részt vett az információs társadalom 
és az e-közigazgatás hazai jogszabályi környezetének kialakításában, valamint ügyvédként számos, e területen megvalósult projektben.

Kun László
Közgazdász, a Pécsi Tudományegyetemen szerzett diplomát. Az információs társadalom magyarországi fejlesztési programjaival, stratégiáival 2004. óta foglal-
kozik, részt vett több, ezen a területen megvalósuló stratégia, fejlesztési program, projekt tervezésében, végrehajtásában a terület szakértőjeként, Magyarorszá-
gon kívül Romániában, Szlovákiában és Törökországban is. Jelenleg a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács szakértőjeként, illetve a Semmelweis Egyetem 
Innovációs Igazgatóságán dolgozik.

Dr. Lehóczki Balázs
Jogi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte, ahol 2002-ben „cum laude” minősítésű jogászdiplomát szerzett. 2003 feb-
ruárjától 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. Szabó Annamária Eszter PhD
Jogász, az Alkotmánybíróság Hivatala tanácsadója. 2009-ben szerzett tudományos fokozatot, kutatási területe a kulturális örökség joga. 2003-tól 2014 szep-
temberéig 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.

Szegő Tamás
Okleveles közgazdász. 2006 óta több neves hazai tulajdonú vezetési tanácsadó cégnél töltött be – a ranglétrát bejárva – különböző pozíciókat. Jelenleg saját ta-
nácsadó vállalkozását vezeti. 2015-ben Minősített Vezetési Tanácsadó (Certified Management Consultant, CMC) címet szerzett. Kiemelt szakterületei: pályázat 
és projektmenedzsment, igazgatásszervezés, folyamatszervezés, szervezetfejlesztés, IT megoldások implementációjának ügyfél oldali támogatása. 2015-től a 
Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács szakértője, 2016-tól a fejlesztéspolitikát támogató egyik munkacsoportot vezeti.

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.


