
Dr. Boros Anita 

 

2003 óta dolgozom a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási 

Karán, 2011-től mint egyetemi docens. 2001-ben végeztem a Budapesti 

Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen igazgatásszervezőként, majd 2005-

ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen jogász diplomát szereztem. 2009-ben jogi 

szakvizsgát tettem, ezzel egyidejűleg a Károli Gáspár Református Egyetem Doktori 

Iskolájában az Állam és Jogtudományok Doktorként Ph.D. tudományos fokozatot, majd 2016-

ban „dr. habil” címet szereztem. 35 könyv és közel 60 tanulmány (www.mtmt.hu) jelent meg 

a nevem alatt önállóan vagy társszerzőként, számos önállóan jegyzett tárgy jegyzője (többek 

között a közbeszerzések joga; a közigazgatási eljárás az Európai Unióban és az uniós 

tagállamokban; az összehasonlító közigazgatási eljárásjog; a bizonyítás a közigazgatási 

hatósági eljárásban c. tárgy) és oktatója vagyok. 

Mindezek mellett számos konferencián vettem részt előadóként és szervezőként is 

(Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Konferencia, 

„Ket 2015” Nemzetközi Konferencia, Új Közbeszerzési Szabályozás Konferencia, 

„Vagyongazdálkodási Napok” Konferencia, „Közbeszguru” Konferencia), doktorandusz 

hallgatók pályafutását segítem, tudományos és szakmai folyóiratokban (Közbeszerzési 

Szemle - szerkesztőbizottsági tag) működök közre.   

Jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért felelős államtitkár feladatait is 

ellátó vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkára is vagyok, így fontosnak tartom, 

hogy a hallgatók a közigazgatás legtöbb szegmensével megismerkedjenek és ennek 

megfelelően a közigazgatási szervezetrendszer legszélesebb skáláján helyezkedjenek el. 

Véleményem szerint a megfelelő egyetemi képzésben való részvétel és a széles körű, de 

alapos tudás elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember az elméleti tudására alapozva 

megszerezze azokat a gyakorlati ismereteket, amelyek elindíthatják a közigazgatási karrier- és 

életpályán. 

 
Iván Dániel 

 

BSc diplomámat 2012-ben szereztem (cum laude minősítéssel) a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának, igazgatásszervező képzésén. Ezt követően 

felvételt nyertem az Egyetem közigazgatási MSc képzésre, ahol 2014-ben diplomáztam 

(summa cum laude minősítéssel). 2013-ban – sikeres felvételemet követően – a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Karának, jogász szakán kezdtem meg 

tanulmányaimat, ahol 2017 tavaszán kerül sor az államvizsgáimra. Az okleveles közigazgatási 

menedzser diplomám megszerzése után közvetlenül, még 2014-ben jelentkeztem a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudomány Doktori Iskolájának, doktori képzésre s 

ezzel egyidejűleg tanársegédi állást kaptam az Egyetem Közjogi Intézetének Európai és 

Összehasonlító Közjogi Tanszékén. 2013-ban elnyertem a Köztársasági Ösztöndíjat. Kutatási 

területem: közjog, közigazgatási jog, önkormányzati jog, összehasonlító közigazgatás. 

Publikációs tevékenységem: Iván Dániel szerzői munkássága 

 

Dr. Koi Gyula 

 

kutatási tevékenysége: Kutatási területei közé tartozik a közigazgatás-elmélet, az 

összehasonlító közigazgatás, illetve Magyary Zoltán életművének szövegkritikai kiadása. 

eredményei: Közigazgatás-elméletből 2013-ban hazai elmélettörténeti kismonográfiát tett 

közzé 180 oldal terjedelemben. Ugyanezen  kutatási területen 2014-ben félezer oldalas 

monográfiában dolgozta fel a magyar közigazgatás tudományát ért kontinentális és angolszász 

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10047274


hatásokat a 18. századtól 1945-ig, ezzel szerezte PhD doktori tudományos fokozatát. 

Összehasonlító közigazgatásból egyik szerkesztője és részszerzője volt a terület mértékadó 

hazai összefoglaló nagymonográfiájának 2012-ben. A belgiumi Bruylant kiadónál napvilágot 

látott Public-Private Partnership tárgykörű, a washingtoni Összehasonlító Jogi 

Világkongresszus eredményeit összefoglaló kötet magyar referátumának társszerzője volt 

2012-ben. 2009-ben OECD monográfiát fordított magyarra angolból (többekkel). 2006 és 

2016 között tizenöt publikációja jelent meg kínai közigazgatási jogról, alkotmányjogról, és 

jogtörténetről. Egyik szerkesztője volt a magyar közigazgatást angol nyelven bemutató 

nemzetközi összefoglaló kötetnek, amely Passauban jelent meg 2014-ben. 2015-ben 

meghonosította és kidolgozta a jogtudományban a a kritikai szövegkiadás módszertanát, így 

jelentette meg Magyary Zoltán 1919 és 1922 közötti munkáit (2015), és második kötetként 

1923-as monográfiáját (megjelenés: 2016). Számos publikációja jelent meg az elmúlt 15 

évben: 150 közleménye közül három önálló monográfia (a negyedik megjelenés alatt). 25 

publikációja öt különféle idegen nyelven készült. Munkáinak idézettsége 50 műre közel 200 

citáció. Tudományos konferenciaelőadásainak száma 30 feletti. Előadással szerepelt vagy 

kutatóúton vett részt Brnóban (Masaryk University), Londonban (LSE), Luxemburgban 

(Universitat Luxemburg), Párizsban (ENA), Pekingben (Minzu University), Szumiban 

(MHE), Tallinnban (University of Tallinn), Tajpejben (NACS).  

projektjeire: 2005-től az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának állandó szakértője, 

kutatásokban vesz részt. 3 OTKA, 6 MTA, 4 IM továbbá 1-1 NKFP, BM, OKRI, és MKI 

kutatás résztvevője az elmúlt másfél évtizedben. Folyamatban van önálló KÖFOP kutatása, 

melyben a Magyary kritikai életműkiadás folytatása mellett monografikusan feldolgozza 

Magyary Zoltán életét és munkásságát. Emellett jogi bibliográfiai és angol nyelvű 

kutatócsoportban MTA jogi szabályozására vonatkozó alapkutatásokat folytat (MTA TK JTI). 

 

Dr. Pollák Kitti 

2012-ben diplomáztam a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 

jogász szakán (summa cum laude minősítéssel) ezzel egyidejűleg francia nyelvű Master 

diplomát is szereztem (Master de Droit Européen, Université de Lyon). 2014-ben jogász-

közgazdászként végeztem a Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Karán. 2015 

óta dolgozom a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán 

egyetemi tanársegédként. Ezzel párhuzamosan az NKE ÁKK Általános Közigazgatási Jogi 

Intézet TDK vezető oktatója, az NKE Államkutatási és Fejlesztési Intézet referense, az NKE 

Közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzési szak Közigazgatási hatósági és bírósági 

eljárásjog c. tárgy tantárgyfelelőse és a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Kar francia és angol mesterképzéseinek megbízott oktatója is vagyok.  

Az elmúlt években számos konferencián vettem részt előadóként (így például: Days of Law 

2015, Brno,/Csehország/, PPKE, Fiatal oktatók-kutatók szemináriuma, Budapest, 2015., etc.) 

és szervezőként is (így például: SZTE ÁJTK és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

ÁROP-1.1.26 Partnerségi Program keretében szervezett konferencia egyik főszervezőjeként 

2014; az Osztrák Alkotmánybíróság, Bécsi WS gazdasági felelőseként, Bécs, 2015. április 

25., etc.). 

Franciául és angolul felsőfokon, olaszul és németül társalgási szinten beszélek. Az elmúlt 

években kutatásokat folytattam az École Nationale d’Administration, (Strasbourg, 

Franciaország); az Université de Sorbonne (Párizs, Franciaország) és a Max Planck Institute 

for Comparative Public Law and International Law (Heidelberg, Németország) Intézetekben.  



Kutatási területem: a közigazgatási hatósági eljárás, a közigazgatási eljárás jogorvoslati 

rendszere, az Európai Unió és Franciaország közigazgatási eljárásjoga. 

 

Dr. Pfeifer-Tóth Tamara 

 

2008-ban szereztem jogász diplomát a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és 

Jogtudományi Karán, Győrben.  

2008-2009 között ügyvédjelölt voltam, majd 2009. szeptemberétől 2014. februárig a győri 

Állam- és Jogtudományi Karon végeztem oktatási tevékenységet a Közigazgatási 

Tudományok Tanszéken (most: Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék). 

2009-ben a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának PhD-

hallgatója lettem, ahol 2012-ben abszolutóriumot szereztem.  

Kutatási területem a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörei, azon belül is a megyei 

önkormányzatok működését kutatom.  

Konzulensem Prof. Dr. Verebélyi Imre egyetemi tanár.  

2011. szeptemberétől 2012. júliusáig a Győri Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 

Jogi és Önkormányzati Osztályán dolgoztam, mint jogász.  

2012. júliusától a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kezdtem dolgozni, a Rektori Titkárság 

tudományos referense lettem. 

2013. decemberétől az akkor még Közigazgatás-tudományi Kar (jelenleg: Államtudományi és 

Közigazgatási Kar) Közjogi Intézetének (jelenleg: Általános Közigazgatási Jogi Intézet) 

egyetemi tanársegédje lettem.  

2015-ben jogi szakvizsgát szereztem.  

Tudományos, közéleti tevékenység: 

Az egyetem alatt a Közigazgatási Tudományok Tanszéken demonstrátori tevékenységet 

végeztem, részt vettem a Győrben megrendezésre kerülő XXVII. Országos Tudományos 

Diákköri Konferencia (OTDK) szervezésében, a XXVIII. OTDK-n pedig opponensként 

szerepeltem. 

2004-2008 között a Batthyányi Lajos Jogász Szakkollégium tagja voltam. 

2010. június 28. és július 1. között részt vettem a Közigazgatásfejlesztési Társaság által 

szervezett „Közpolitika nyári szeminárium” elnevezésű szakmai tréningen. 

2012-2013 között a Fiatal Kutatók Szakértői Pályázatának kiválasztottjai között szerepeltem.  

Konferencia részvétel (nem teljes a felsorolás): 

- Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Doktori Iskola által 

megrendezett „Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója”című konferencia, 

Közigazgatási jogi szekció 

- 2010. május 26- 28. között Brnoban a Masaryk Egyetem által megrendezett Cofola 

konferencián vettem részt a „legal personality” szekcióban.  

- Szerbiában, Szabadkán megrendezett konferencián vettem részt, és adtam elő a magyar és a 

szerb területi közigazgatás összehasonlítása 

- 2010. október 29-30. Temesvár, Románia: International Conference Timisoara, Public law 

section 

- 2010. december 10. Győr, Az állam és jog alapvető értékei című konferencia részvétel, 

Közigazgatási jogi szekció 

 

Dr. Vértesy László 

 

Dr. Vértesy László PhD jur. PhD œc. egyetemi docens a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Közigazgatás-tudományi Kar oktatója. Tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Jog- és Államtudományi Karán kezdte, ahol 2005-ben végzett; ezt követően ott, majd a Károli 



Gáspár Református Egyetem Doktori Iskolájában fejezte be jogtudományi PhD tanulmányait 

2008-ban. 2011-ben a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Doktori 

Iskolájában védte meg közgazdasági PhD értekezését. Kutatási területe a jog és 

közgazdaságtan (law and economics), a jogtudományon belül: közigazgatási jog (állam- és 

önkormányzati igazgatás, közigazgatási eljárásjog, hatékonyság és gazdálkodás, közfeladatok, 

jó kormányzás, e-közigazgatás), pénzügyi jog, bank- és kereskedelmi jog; a közgazdaságtan 

keretében pedig: makroökonómia, pénzügyi ágazatok (bank, biztosítás, tőzsde), monetáris és 

fiskális politika, gazdasági konjunktúra. Ezekhez kapcsolódik oktatási tevékenysége is: 

közigazgatási és pénzügyi jogi tantárgyak, bankjog, kereskedelmi jog, valamint angol 

nyelven: Economics and Public Finances, Public Adminsitration and Good Governance, 

Financial Industries, Comparative Administrative Law. Több hazai és külföldi egyetem alap, 

mesteri és doktori képzésén tanít, emellett korábban és jelenleg is számos tudományos 

intézményben, gazdasági társaságban lát el kutatási, tanácsadói, jogi feladatokat. Összesen 

mintegy hetven angol és magyar nyelvű publikáció, tanulmány szerzője. Rendszeresen vesz 

részt és ad elő magyar, illetve nemzetközi konferenciákon. 

 

 


