SZERZŐINKRŐL
Dr. Agócs Ilona
A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte jogi diplomáját, 2000-ben. Az épített környezet alakítása kapcsán felmerülő környezeti konfliktusok és a kulturális örökségvédelem témáival a kezdetektől foglalkozott, eleinte az államigazgatáson belül, az uniós csatlakozás során építésügyi ágazati kodifikációs feladatokat
is ellátva. 2011-ben csatlakozott az akkori Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának csapatához, ahol előbbieken túl elsődlegesen a terület- és településrendezési tevékenységek alapjogi vetületeinek vizsgálatával foglalkozik azóta is.

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.

Prof. Dr. Bándi Gyula DSc.
A Pázmán Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanár, Doktori Iskola vezető (PPKE JÁK), az európai környezetjog Jean
Monnet professzora. Évtizedek óta kutatja és oktatja a környezetjogot, ebben a témában több mint 200 publikációja jelent meg. Az MTA doktora, több szakmai
szervezet tisztségviselője vagy tagja. 2017. február óta az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese.

Dr. habil. Berke Gyula
A Pécsi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese, az Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszékének vezetője, egyetemi
docens.

Dr. habil. Boros Anita
Jogász, igazgatásszervező, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense. 2009-ben jogi szakvizsgát tett, ezzel egyidejűleg a Károli Gáspár Református
Egyetem Doktori Iskolájában az Állam és Jogtudományok Doktorként Ph.D. tudományos fokozatot szerzett. 2010 óta az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem
Összehasonlító Állam- és Jogtudományi Szakjogász (LL.M.) titulusát is birtokolja, 2016-ban habilitált. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagi (2010),
a Kodifikáció és Közigazgatás szerkesztőbizottsági (2012), valamint a Közbeszerzési Szemle főszerkesztői pozícióját tölti be, továbbá a Közbeszerzési Hatóság
Tanácsának tagja, közigazgatási alap- és szakvizsga-bizottsági elnök és tag, a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület elnöke, a Magyar Jogász Egylet tagja. Kutatási
területe a közigazgatási (hatósági) eljárásjog, az európai közigazgatási eljárásjog, a közbeszerzések joga és az állami vagyongazdálkodás.

Dr. Danka Ferenc
Igazgatásszervező, jogász, jogtanácsos, a Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának vezetője. A közigazgatásban több mint három
évtizede dolgozik. Helyi önkormányzatnál eltöltött évek után 1999 márciusában kezdett el dolgozni az államigazgatásban (Pest Megyei Közigazgatási Hivatal),
majd az átalakulások következtében a jogutód szervezeteiben. Részt vesz a közigazgatási szakvizsgáztatásban és oktatásban, publikációi jelentek meg, könyvek
társszerzője.

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.

Dr. habil. Fábián Adrián
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, a Közigazgatási Jogi Tanszékének vezetője, habilitált egyetemi docens. Főbb kutatási területei
közigazgatás-elméleti kérdések, a közszolgálat és az önkormányzati közigazgatás. Magyar és idegen nyelven írott publikációinak száma meghaladja a százat.

Dr. Fiala-Butora Erika
2008-ben szerezte meg jogi diplomáját, amelyet 2010-ben mesterfokozat követett a Közép-európai Egyetemen. Munkaviszonya kezdetén egy nemzetközi ügyvédi irodában energiajogra specializálódott, különösen villamos energiával, gázellátással és megújuló energiával kapcsolatos ügyekben vett részt. Ezt követően
öt évig az Amerikai Egyesült Államokban ügyvédi irodában és civil szervezetnél dolgozott, ahol több stratégiai peres eljárásban működött közre, véleményezte az
akkori amerikai megújuló energia előmozdítását célzó törvényjavaslatot. A Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Biztoshelyettes Titkárságának munkatársaként szakmai területe a környezetjog, ezen belül a klíma- és energiajog, valamint az örökségvédelem és a településrendezés.

Fülep István Gábor
Gépészmérnök-informatikus, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) szakértője, a stratégiai munkacsoport vezetője. A diploma megvédését követően a Gépipari Technológiai Intézetben dolgozott kutatómérnökként. Számos technológia- és iparfejlesztési projektben vett részt, vagy irányította azokat vezetőként. Fő kutatási területe az ipari folyamatok, technológiák számítógépes támogatásának kialakítása volt. Kutatói pályáját követően az informatika területén
tevékenykedett több piacvezető hazai és multinacionális vállalat munkatársaként, résztulajdonosaként, alapvetően tanácsadóként, projektvezetőként a mérnöki
tervezés és vállaltirányítás területén. 2015-től a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács szakértőjeként dolgozik.

Dr. Gyergyák Ferenc LL.M.
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Igazgatásszervező, jogász, szabályozási (kodifikációs) szakjogász, címzetes egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar), mesteroktató (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, 2010-2016 között a Magyar Birtokvédelmi Szövetség (MABIV) főtitkára, 2016. szeptember 1-jétől a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) főtitkára. Az Új Magyar
Közigazgatás szakmai-tudományos folyóirat főszerkesztője.

SZERZŐINKRŐL
Ifj. dr. Gyimesi György
A doktori diplomáját a kassai Pavol Jozef Safárik Államigazgatási Karán szerezte 2008-ban. Tanulmányai során a szlovákiai nemzeti kisebbségek jogállásával
foglalkozott. Nyolc éve Nagykapos város jegyzőjeként tevékenykedik, Kassa Megye Önkormányzata elnökének tanácsadója. Az idén megvédésre kerülő disszertációjának témája: „A nemzeti kisebbségek jogállása és a területi önkormányzatok szerepe a jogaik gyakorlásában”, amelyet az idén szeretném megvédeni.

Dr. Herke Miklós
Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala jogi főreferense. 1986-ban az EFE FFFK-án földrendező üzemmérnökként végzett, 1993-ban az ÁF-en igazgatás-szervezői,
1999-ben a JPTE ÁJTK-án jogi diplomát szerzett. 1986-2000 között a Somogy Megyei Földhivatalban ingatlan-nyilvántartási ügyekkel foglalkozott. 2000-2010
között a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban jogászként dolgozott, a minisztérium közigazgatási és hatósági osztályát vezette, hatósági ügyekben
jogtanácsosként képviselte. Az ombudsman munkatársaként 2011-től építésügyi-épített környezeti, földügyi, hatósági és környezetvédelmi ügyekkel foglalkozik.

Prof. emeritus Dr. Kiss László
Jogász, az állam- és jogtudományok akadémiai doktora. A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék professzor emeritusa.
1998-2016 között alkotmánybíró. Kutatási területe: Jogalkotás, jogforrások, jogon belüli ellentmondások. Kandidátusi címét 1981-ben, akadémiai doktori címét
1991-ben védte meg. A Budapesti Corvinus Egyetem Honoris Causa Doctor-a.

Dr. Krähling Erzsébet
Jogász, jogi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán folytatta. A közigazgatásban 1982 óta dolgozik, Pest megye közigazgatásához
1987 óta köti a munkája, a rendszerváltást követően a köztársasági megbízotti hivatal megalakulásától foglalkozik a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésével illetve felügyeletével. Jelenleg a Pest Megyei Kormányhivatal szakügyintézője.

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. Mélypataki Gábor PhD
Egyetemi tanársegéd a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézetében. 2009-ben fejezte be jogi tanulmányait a Miskolci
Egyetemen. Ezt követően először PhD-hallgatóként, majd főállású oktatóként lett a fent említett intézmény munkatársa. Kutatásait a kezdetektől fogva a közszolgálati jog jogviszonyaira fókuszálta, elsősorban munkajogi megközelítésből.

Nick Gábor András
Tanulmányok: informatikus mérnök (1998), Master of Business Administration (2002), közgazdász (2010). A Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és
Automatizálási Kutatóintézet és az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform munkatársa. Kutatási területe: Ipar 4.0 magyarországi helyzete, ipari digitalizáció, a
negyedik ipari forradalomban gazdasági aspektusai. 1993 és 2012 között a pénzügyi szektorban töltött be IT vezető pozíciókat. 2012-től a gépjárműiparban vezet
projekteket, végez tanácsadási és oktatási tevékenységet. 2016-tól részt vesz a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának munkájában.
A Magyar Közgazdasági Társaság és a Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja.

Prof. Dr. Prugberger Tamás DSc
A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának és a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának volt tanszékvezető egyetemi tanára, jelenleg az
előbbinek professor emeritus-a, az utóbbinak az ottani jogi karra is átoktató óraadó tanára. 1975-ben védte meg kandidátusi értekezését, majd 1998-ban védte
meg akadémiai doktori értekezését. Kutatási területe a munka-, a gazdasági-, az élelmiszer, és a környezeti jog. Fő műve: „Az európai és magyar összehasonlító
munka-, és közszolgálati jog” (Complex Kiadó, Budapest., 2006), valamint: „Magyar munka-, és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel” (Novotni Kiadó,
Miskolc, 2012).

Dr. Somosi György
1996-ban végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, 2003-ban környezetvédelmi szakjogász diplomát szerzett. 1996-tól az Alapvető Jogok Biztosának
Hivatala munkatársa, jelenleg a Hatósági és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályát vezeti.

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. Az Új Magyar Közigazgatás szakmai-tudományos folyóirat szerkesztője.

Számadó Róza
Óbudai Egyetem BDI doktorjelölt, a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda főosztályvezetője. Okleveles közgazdász, akkreditált változásmenedzsment tanácsadó, tréner. Szakmai tudományos érdeklődésének középpontjában az önkormányzatok, az önkormányzati működés kihívásainak vizsgálata
áll. Publikációi és eredményei közé tartozik az inkluzív önkormányzati koncepció megalkotása, részt vett a Helyi Közösségi Akadémiák program koncepciójának,
módszertanának kidolgozásában és a program megvalósításában, mint vezető tréner. Az önkormányzatokkal való munka felhívta a figyelemét az információs
társadalom, az információbiztonság által a helyi kormányzattal szemben állított új kihívásokra és fenyegetésekre.
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SZERZŐINKRŐL
Dr. Szamek Gabriella
Jogász diplomáját 2014-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte. Ez évben kezdte meg PhD tanulmányait, melyben
2017-ben abszolutóriumot szerzett. Jelenleg az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában dolgozik jogi főreferensként, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem megbízott oktatója és a Budapesti Corvinus Egyetem óraadója.

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. Szilvásy György Péter
Jogi végzettségét a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerezte 2004-ben, majd 2007-ig a Rendőrtiszti Főiskolán dolgozott tanársegédként. 2007 és 2009 között az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban jogi szakreferens, azt követően újra oktató a Főiskolán, majd jogutód intézményében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán. Jelenleg a Rendészeti Jogi és Igazgatási Tanszék tanársegédje. Több tudományos társaság
tagja. Jogi szakvizsgáit 2008-ban fejezte be, rendszeresen részt vesz a közigazgatási és a rendészeti szakvizsgáztatásban. Elsősorban közjogi tantárgyak oktatója.

Tevanné dr. Südi Annamária
Igazgatásszervező, rendszerszervező, jogász. 1984 óta dolgozik a közigazgatásban, 2011-ig fővárosi kerületi és városi jegyzőként/aljegyzőként 15 évet dolgozott.
2011-től a Gazdasági Versenyhivatal főtitkára. Kiemelt szakterületei: közigazgatás-fejlesztés, szervezetfejlesztés, közösségi önkormányzás, önkormányzati hatásköri jegyzék hatályosítás, stratégiák készítése. Több szakmai kiadvány szerzője.

Vágujhelyi Ferenc
Programozó matematikusi és fizika tanári diplomáit az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerezte. 1995-1996 között a Philip Morris Hungary-nél pénzügyi
rendszerfejlesztő (system analyst). 1996-1997-ig az ÁPV Rt-nél információ biztonsági szakértő, majd 1997-1999 között a IBM Hungary projektvezetője. 19992002 között az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgató-helyettese. 2003-2010-ig a Professzionál Informatikai Zrt. elnök-vezérigazgatója. 20102015 végéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa, 2013-tól informatikai elnökhelyettese. 2015. november 21-től a Nemzeti Hírközlési és Informatikai
Tanács elnöke.

Várgedő Tamás Aladár
Tanulmányok: informatikus mérnök (1976), bankszakmai képzés (Chartered Institute of Bankers, London, 1996).Igazgatói tanácsadó a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetében és az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Titkárságának vezetője. Kutatási területe: az Ipar 4.0
magyarországi helyzete, ipari digitalizáció, a negyedik ipari forradalomban gazdasági és társadalmi aspektusai. 1982 és 1998 között a pénzügyi szektorban töltött
be IT tanácsadói és projektvezetői pozíciókat magyarországi és külföldi projektekben egyaránt. 1998-tól 2015-ig ugyanebben a szektorban végzett vezetési
tanácsadási és oktatási tevékenységet. 2015-ben csatlakozott az MTA SZTAKI csapatához.

124

