
PORTRÉ

69

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 díj megnevezése: „Pro meritis de iuris peritia * In memorian 
Francisci Deak” (Jutalmul a jog tudójának * Deák Ferencre való emlékezéssel). A díjazottak 
hat szakmai ágból (bírák, ügyészek, ügyvédek, közigazgatási szakemberek, közjegyzők, jog-
tudósok) – évente egy-egy fő – kerülnek kiválasztásra. (Évente felváltva alkotmánybíró vagy 
bíró részesül a kitüntetésben.) A díjazottakra vonatkozó javaslatot az adott szakmai ág teszi 
meg. A díjazott személyek névsorát az alapítókból álló Deák Ferenc Jogász Díj Testület hatá-
rozza meg, amelynek tagjai az Alkotmánybíróság elnöke, a Kúria 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 Bi-
zottság elnöke. 

A Deák Ferenc Jogász Díj Testület a beérkezett javaslatok alapján a közigazgatási szak-
mai ág 2016. évi díjazottjának dr. Vincze Ferenc címzetes főjegyző urat választotta.

Dr. Vincze Ferenc jogi diplomáját 1978-ban, a Szegedi József Attila Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte meg. 1983-ban tanácsi jogi szakvizsgát tett, 
informatika iránti érdeklődésére figyelemmel 1996-ban az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Jogi Továbbképző Intézetében jogi informatikus képesítést szerzett.

1978. március 1-jétől dolgozik jelenlegi munkahelyén, Hajdúszoboszló Város Polgár-
mesteri Hivatalában. 1978–1981 között előadóként, 1981–1990 között osztályvezetőként 
teljesít szolgálatot. 1991. január 1-jével a képviselő-testület a város jegyzőjévé nevezte ki, 
jelenleg is ezt a munkakört tölti be.

A jegyzői megbízatást „településmenedzseri” feladatkörnek tekinti, munkáját lelkiis-
meretesen, a helyi közigazgatás folyamatos korszerűsítésének igényével végzi. A közigaz-
gatási informatika elkötelezett híveként következetes a Hajdúszoboszlón kidolgozott 
megoldások és tapasztalatok megosztásában, illetve a mások által készített jó megoldások 
átvételében. Közreműködésével készült európai uniós pályázati támogatással az IKeR – 
Integrált Kistérségi e-közigazgatási, valamint az ADATSZTÁR közigazgatási adatkezelő 
és információ-szolgáltató rendszer.

Menedzserszemléletét jól példázza aktív pályázati projektvezetői, koordinátori te-
vékenysége, melynek köszönhetően Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az elmúlt 
10 esztendőben 132 különböző pályázatot nyújtott be, és ezek közül 91 pályázat nyert, 
összesen több mint 10 MrdFt értékben. A helyi közigazgatás korszerűsítésén túl több 
állami közigazgatás-fejlesztési stratégiai dokumentum elkészítésében vett részt, emellett 
több település polgármesteri hivatalának szakmai „átvilágításában”, fejlesztési-korszerű-
sítési koncepciójának elkészítésében is közreműködött. 

Dr. Vincze Ferenc rendszeresen publikál, publikációi közül kiemelkedik két szak-
könyve [A polgármesteri hivatalok korszerűsítésének, informatikai támogatásának hatékony 
módszerei (2003); A polgármesteri hivatali (kistérségi) összehangolt minőségirányítási, pályá-
zatkezelő és informatikai rendszer dokumentumai (2005)], valamint az Ajánlás a jegyzők-
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nek az önkormányzatok (polgármesteri hivatalok) informatikai stratégiájának elkészítéséhez 
címmel elkészített segédanyagok.

Közigazgatási munkája mellett kimagasló oktatói tevékenységet is folytat: különbö-
ző témákban és rendezvényeken eddig közel száz előadást tartott. Előadója a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetsége Polgármester Akadémiájának, trénere ugyanezen 
szervezet önkormányzati tréning-programjának. 

Aktív résztvevője a közigazgatási szakmai közéletnek: 1994-es megalakulása óta tagja 
a Jegyzők Országos Szövetségének, ahol 1994 és 2015 között a Közigazgatás-fejlesztési és 
Informatikai Bizottság, majd a Hivatal-fejlesztési és Informatikai Bizottság elnöke volt.

Dr. Vincze Ferenc idén ősszel nyugállományba vonul. A Deák Ferenc Díjat 39 éves 
közszolgálata mellett a közigazgatás fejlesztése és korszerűsítése érdekében kifejtett ki-
emelkedő tevékenysége, szakmai közéleti munkája alapján ítélte oda a Deák Ferenc Jo-
gász Díj Testület.


