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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 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, jogtu-
dósok) – 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 határozza 
meg, amelynek tagjai az Alkotmánybíróság elnöke, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész, a Ma-
gyar 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 szakmai 
ág 2017. évi díjazottjának dr. Kiss Pál járási hivatalvezető urat választotta.

Dr. Kiss Pál jogi diplomáját 1987-ben a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán szerezte meg. 1990-ben jogi szakvizsgát tett, jogtanácsos. 

Közigazgatási pályáját 1974-ben kezdte a Balatonföldvári Községi Tanácsnál műsza-
ki előadóként. 1976–1978 között a Siófoki Járási Hivatal igazgatási gyakornoka, 1978–
1980 között a Balatonszárszói Nagyközségi Közös Tanács igazgatási főelőadója, majd 
1980–1984 között a Törökkoppány Községi Közös Tanács vb-titkára volt. 1984-ben 
visszatért Balatonföldvárra, ahol 2017. október 31-ig hivatalvezető volt: 1984–1990 kö-
zött a Balatonföldvári Nagyközségi Közös Tanács vb-titkára, 1990-től a Balatonföldvári 
Nagyközségi Önkormányzat jegyzője, 1991-től a Balatonföldvári Körjegyzőség körjegy-
zője, 1992-től Balatonföldvár Város Önkormányzata jegyzője, 1997-től körzetközponti 
jegyző, amely feladatait 2003-től címzetes főjegyzőként látta el. 2017. november 1-jétől a 
Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala járási hivatalvezetője.

Hivatalvezetőként az ország egyik legnagyobb körjegyzőségét/közös hivatalát vezette, 
mely egyúttal városi, körzetközponti és kistérségi központi hivatal is.

Hivatalvezetői munkája folyamatosan gondot fordított szakmai továbbképzésére:
 – 1994–1995-ben másfél éven keresztül részt vett a Belügyminisztérium Nemzetközi 
Főosztálya és a PHARE Közigazgatási Reformprogramja keretében a Központi Kor-
mányzati Szervek és Helyi Önkormányzatok Fejlesztése képzésen;

 – 1996 májusában pályázatot nyert a Birminghami Egyetemen az Állampolgári Char-
ta tanulmányozása céljából meghirdetett tanulmányútra;

 – ugyancsak Birminghami Egyetem keretében az elsők között tanulmányozta az an-
gol „one step shop” egyablakos ügyintézést;

 – 1999-ben a helyszínen tanulmányozhatta a dán közigazgatást, és a dán népfőiskolai 
rendszert;

 – 2000-ben a finn kistérségi igazgatás területén gyűjthetett helyszíni tapasztalatokat.
 – 2001-ben sikeres ISO minőségbiztosítási belső auditori vizsgát tett. 

Dr. Kiss Pál
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Szakmai önképzésén kívül fontos volt számára, hogy közvetlen kollégáival megossza 
szakmai tapasztalatait, továbbá a napi munkája mellett a közigazgatás minőségi tovább-
fejlesztéséért is tegyen:

 – 1988-ban feleségével együtt dolgozták ki a köztisztviselői törvény egyik első válto-
zatát, melyet aztán a Belügyminisztérium is bekért és felhasznált;

 – 1993-ban felkérték a Veszprémi Közigazgatási Nyári Egyetemen előadásra „váro-
si-községi közigazgatási helyzetkép” címmel;

 – 1999 óta Siófok-Balatonföldvár Városkörnyékek Jegyzői Kollégiumának elnöke;
 – 2001-ben megválasztották a Magyar Közigazgatási Kar Tudományos Bizottsága 
tagjának;

 – 2001-től a tagja volt a Stratégiakutató Intézet e-közigazgatás munkacsoportjának;
 – 2004-ben megalapította a városkörnyéki pénzügyi végrehajtási társulást, mely há-
rom járás területére bővült;

 – 2004-ben a Jegyzők Országos Szövetsége Hivatalfejlesztési és Informatikai Bizott-
ság tagjává választották;

 – 2008-ban a Magyar Közigazgatási Társaság Etikai Bizottsága tagjának választották;
 – 2008-ban a Jegyzők Országos Szövetsége Elnökségi tagjává választották;
 – 2011-ben a Jegyzők Országos Szövetsége alelnökévé választották;
 – szakmai rendezvényeken, konferenciákon előadó és rendszeresen publikál szakmai 
cikkeket (birtokvédelem, idegenforgalmi adó, egyablakos ügyintézés, az angol ál-
lampolgári charta a közigazgatásról, rendező elvek az önkormányzat jövőjére, kis-
térségi igazgatás, kistérség és járás jegyzői szemmel, pénzügyi végrehajtás három 
járásra).

Társadalmi megbízatásban a református egyház egyházmegyei tanácsosa és egyházke-
rületi bíró.

Dr. Kiss Pál szakmai munkájának elismeréseként
 – 2001-ben a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitün-
tetést,

 – 2002-ben Balatonföldvár Város Önkormányzata a „Pro Urbe – Balatonföldvárért” 
kitüntetést,

 – 2003-ban a miniszterelnök „címzetes főjegyzői” címet és
 – 2007-ben a Somogy Megyei Önkormányzat „Somogy Polgáraiért” díjat 

adományozott számára.
A Deák Ferenc Díjat 43 éves közszolgálata mellett a közigazgatás fejlesztése és korsze-

rűsítése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége, szakmai közéleti munkája alapján 
ítélte oda a Deák Ferenc Jogász Díj Testület dr. Kiss Pál úr részére.


