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A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága, a Legfelsőbb Bíróság, a Legfőbb Ügyészség, a Ma-
gyar Jogász Egylet, a Magyar Közigazgatási Kar, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara, a 
Magyar Ügyvédi Kamara és az MTA Jogtudományi Bizottsága a 2003. évben megalapította 
a Deák Ferenc Jogász Díjat. A díjazottak hat szakmai ágból (bírák, ügyészek, ügyvédek, köz-
igazgatási szakemberek, közjegyzők, jogtudósok) – évente egy-egy fő – kerülnek kiválasztásra. 
(Évente felváltva alkotmánybíró vagy bíró részesül a kitüntetésben.) A díjazottakra vonatko-
zó javaslatot az adott szakmai ág teszi meg. A díjazott személyek névsorát az alapítókból álló 
Deák Ferenc Jogász Díj Testület határozza meg, amelynek tagjai az Alkotmánybíróság elnö-
ke, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a legfőbb ügyész, a Magyar Jogász Egylet elnöke, a Magyar 
Közigazgatási Kar elnöke, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke, a Magyar Ügyvédi 
Kamara elnöke és a MTA Jogtudományi Bizottság elnöke. 

A Deák Ferenc Jogász Díj Testület a beérkezett javaslatok alapján a közigazgatási szak-
mai ág 2014. évi díjazottjának dr. Gyergyák Ferenc urat választotta.

Dr. Gyergyák Ferenc harmincnégy éve dolgozik a közigazgatásban. Közigazgatási pá-
lyáját 1981-ben pénzügyi kisegítőként kezdte a Heves Megyei Illetékhivatalnál, majd az 
1981 decemberében Ostoros Községi Tanács VB. Szakigazgatási Szerve pénzügyi előadó-
ja lett, ahol 1983-ban előadói feladatai mellett a szakigazgatási szerv vezető-helyettesi 
feladatok ellátásával is megbízták a GYES-en lévő vb-titkár helyettesítésére. 1985 jú-
liu sá ban az igazgatásszervezői diploma megszerzését követően kinevezték Ostoros Köz-
ség Tanács vb-titkárának. 1988-ban Keszthelyre költözött, ahol gyámügyi főelőadóként 
dolgozott Keszthely Város Tanácsa VB. Igazgatási Osztályán, majd 1991 márciusában az 
újonnan szerveződő hivatalban félévre a Művelődési, Szociális és Sport Osztály vezetésé-
re kapott megbízást. 1991 októberétől Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Közgaz-
dasági Osztályán vagyonkezelő főelőadó, majd 1993 januárjától a Jogi, Igazgatási Osztály 
vezetője, illetve 1995-től a Művelődési, Szociális és Sport Osztály vezetője. Pályázat útján 
1996. július 1-jétől Rezi Község Önkormányzata jegyzője lett, majd 1998. április 15-től 
jelenlegi munkahelyén, az Alkotmánybíróság Hivatalában Dr. Kiss László alkotmánybí-
ró törzskarában előbb tanácsadóként, majd főtanácsadóként dolgozik.

Munkája mellett 1985-ben az Államigazgatási Főiskolán igazgatásszervezői, 1994-ben 
a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogász diplomát, 
1986-ban teljes körű anyakönyvi szakvizsgát, 1998-ban jogi szakvizsgát tett. 1998-
ban számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítést, 2004-ben Európai Számí-
tógép-használói Jogosítványt (ECDL), 2006-ban szabályozási (kodifikátor) szakjogász 
végzettséget szerzett.

Tizennégy éve folytat oktatói és vizsgáztatói tevékenységet. 2000-tól oktat és vizsgáz-
tat közigazgatási alapvizsgán és szakvizsgán, 2002-tól tananyagfejlesztő, illetve lektor 
(Államigazgatás, Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek, Bevezetés a helyi jogalkotás és 
jogharmonizáció módszertanába, E-ügyintézés, Ügyintézés modellezése c. tananyagok). 
2003-tól megbízott oktatóként jogszabály-szerkesztési ismereteket oktat a Pécsi Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ahol 2013-ban az Alkotmányjogi Tan-
szék címzetes egyetemi docense lett. 2008-tól megbízott oktatóként a Széchenyi István 
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Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán „E-közigazgatás” és „Nemzetközi 
szervezetek elektronikus adatbázisainak elérése és kezelése” tantárgyakat oktatja. 2008 
óta a Jogi Szakvizsga Bizottság tagjaként végez cenzori tevékenységet.

Közigazgatási szakmai publikációs tevékenysége között számos tanulmány, szakcikk, 
könyv, könyvrészlet, tananyag szerepel, szakmai kommentárok (Mötv., Ket.,) szerzője, 
társszerzője, lektora. Főbb publikációs munkaterületei: önkormányzati igazgatás és rende-
letalkotás, közigazgatási hatósági eljárás és elektronikus ügyintézés, közigazgatás-szervezés.

Több szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja: COMITATUS önkormányzati 
szemle c. folyóirat (2005–2008), Új Magyar Közigazgatás szakmai, tudományos folyó-
irat (2008-tól), Kodifikáció és Közigazgatás elektronikus szakmai folyóirat (2012-tól), 
Kodifikáció elektronikus szakmai folyóirat (2012-tól). 2008-tól az Új Magyar Közigaz-
gatás szakmai-tudományos folyóirat szerkesztője, majd 2011-től főszerkesztője. 2011-
2012 között a Közigazgatás a gyakorlatban c. szakmai folyóirat rovatvezetője volt.

A Magyar Közigazgatási Társaság (korábban Magyar Közigazgatási Kar) tagja 1991-
tól, 1997-2003 között az Országos Választmány tagja, 1997-1998 között a Zala Megyei 
Tagozat, 2000-2003 között a Központi Közigazgatási Szervek Tagozata tagozatvezetője, 
az egyesület főtitkára 2003-2006 és 2008-2011 között, illetve alelnöke 2006-2008 között.

1998–2012 között a Magyar-Német Jogász Egyesület tagja.
2000–2007 között az ACEEEO Közép- és Kelet-Európai Választási Szakértők Egye-

sülete tagja.
2000-től a Magyar Jogász Egylet tagja.
A Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége (KÖZSZÖV) főtitkára 

a szervezet alapítása, 2003 óta. A szervezeti munka mellett főtitkárként 2003 óta az Orszá-
gos Jegyző-Közigazgatási Konferenciák főszervezője, 2014-től az Új Magyar Közigazgatás 
szakmai-tudományos folyóirat kiadásával kapcsolatos feladatokat is ellátja, mivel a KÖZ-
SZÖV a folyóirat kiadását 2014 januárjával átvette a Wolters Kluwer Complex Kiadótól.

2009–2012 között a Magyar Közigazgatási Egyesület alapító tagja és főtitkára.
Egyik alapítója és tagja a Magyar Birtokvédelmi Szövetségnek (MABIV), amelynek 

alapítása óta (2010) főtitkára is.
2014-től a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság tagja.
Közigazgatási munkájáért 1988-ban a Tanács Kiváló Dolgozója kitüntetést, 1995-ben 

címzetes tanácsos címet, 2001-ben Magyar Közigazgatásért Díjat kapott. 


