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   Budapesten születtem 1978-ban. A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és 

Gimnázium tanulója voltam 12 éven keresztül; eredményeimért érdeméremmel tüntettek ki. 

1996-ban érettségiztem. A matematikára specializálódott iskolának később különösen a 

választási jog kutatása során vettem hasznát.  

Érdeklődésem már általános iskolában a társadalomtudományokra irányult; több iskolai és 

budapesti vetélkedő megnyerése után az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 

történelemből 4. helyezést értem el. Mindig is tudományos pályára készültem. Tanári 

ambícióim miatt (is) fejlesztettem előadókészségemet. Az Anyanyelvápolók szövetségének 

oklevelét nyertem el „kiemelkedő teljesítményért” Sátoraljaújhelyen. 1995-ben gimnazistaként, 

1996-ban egyetemista korosztályban országos versenyt nyertünk csapatunkkal a Disputa 

országos versenyen. 2001-ben az ELTE közös (tehát nyelvészek, kommunikáció szakosak 

számára is nyitott) retorikai versenyén III. helyezést szereztem.  

Egyetemi éveim alatt vezetője is voltam a Disputa nevű, társadalomtudományos témákra 

irányuló vitakörnek és már előadásokat tartottam a Széchenyi István Népfőiskolán. 

2001-ben szereztem diplomát az ELTE-ÁJTK-n, summa cum laude minősítéssel. Később 

ugyanott a Doktori Iskolát is elvégeztem, és PhD-abszolutóriumot nyertem el. Ennek keretében 

oktatói tevékenységet is kifejtettem. 

2002-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanítottam, az alkotmányjog mellett a 

közigazgatás európai integrációja témájának előadójaként is. Emellett rendszeresen előadásokat 

tartottam a Klebelsberg Kuno Alapítvány keretében a Magyar Tudományos Akadémián és az 

ELTE Tanári Klubban, valamint a Miskolci Egyetemen. 

Szakmai gyakorlatomat az Alkotmánybíróságon végeztem. Államvizsgázást követően 

ügyvédjelöltként tevékenykedtem, később egy környezetvédelemmel, regionális fejlesztéssel 

foglalkozó cég jogi szakértője lettem. 

2002-ben az a megtiszteltetés ért, hogy választási joggal kapcsolatos tudományos munkáimnak 

köszönhetően az Országos Választási Bizottság tagjává jelöltek; 2005 januárjáig töltöttem be a 

tisztséget. Ebbéli munkám elismeréseképp bekerültem a főleg külsős szakértőkből, egyetemi 

tanárokból álló Választási Reformbizottságba. Továbbá az OVB saját tagjai sorából a 

Külképviseleti Választási Bizottság tagjává delegált a 2004-es EP-választáson. 

2002-ben a Független Jogász Fórum elnökségi tagjának választottak.  

2008-tól a Szegedi Tudományegyetem Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszékének 

adjunktusa lettem. A jogbölcselet mellett jogi alaptant, jogi alapismereteket és jogszociológiát 

is tanítottam. Az SZTE és a KRE közös kecskeméti képzésén sokáig én tartottam a jogbölcseleti 

előadásokat. 



Ügyvédi praxist folytattam, főképp alkotmányos alapjogokkal összefüggő 

(büntető/közigazgatási) kérdésekben. Nagyrészt olyan ügyeket igyekeztem vállalni, melyek 

elősegítették tudományos kutatásaimat.  

Rendszeresen nyilatkozom alkotmányjogi témákban (Echo Tv, Hír Tv, M1, RTL klub, TV2), 

szakmai alapon kifejtve véleményemet a nagy érdeklődéssel övezett aktuális kérdésekben is. 

2007-ben a Független Jogász Fórum elnökévé választottak, majd később újra elnyertem 

tagtársaim bizalmát e tisztségre. 

2010-ben védtem meg disszertációmat a Szegedi Tudományegyetemen, szintén summa cum 

laude minősítéssel. 

 

2010-ben az Országgyűlés elnökének alkotmányjogi főtanácsadójává kértek fel. 2010. 

augusztus 6-tól a Köztársasági Elnök Jogi, Alkotmányossági és Közigazgatási Hivatalvezetője 

voltam államtitkári besorolásban. Felkérésem főképp az államfő témájával kapcsolatos 

tudományos munkásságomnak és korábbi „független testületi” (Országos Választási Bizottság) 

tevékenységemnek volt köszönhető. 2012-ben az új államfő beiktatásakor távoztam a 

hivatalból. 

2010 decemberétől a Károli Gáspár Református Egyetem Alkotmányjogi Tanszékének 

egyetemi docense, majd 2011 szeptemberétől tanszékvezetője vagyok. Számos tantárgy 

tematikáját, képzési tervét dolgoztam ki ezen munkám során. 

A Jogi Szakvizsga Bizottság cenzoraként is tevékenykedem 2011-től kezdődően, több 

alkalommal elnökölve is a vizsgákon. 

2013-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, 2014-től tudományos főmunkatársa 

vagyok. 2015-től a demokrácia elfogadottságát vizsgáló kutatócsoportot (Jó állam, Demokrácia 

hatásterület) is vezetem. 

Szakmai munkám és alapjogvédő elhivatottságom elismeréseképpen 2014-ben az Országgyűlés 

a „kollektív ombudsman”, a Független Rendészeti Panasztestület tagjává választott.  

2016 nyarán sikerrel teljesítettem habilitációs eljárásomat a KRE-ÁJK-n, a lehetséges 25-ből 

24 pontot szerezve.  

2017-ben felkértek a Magyar Jogász Egylet közjogi osztályelnökének.  

Több mint másfél évtizede publikálok tudományos témákban, már 2001-es tanulmányaimnak 

vannak hivatkozásai az Alkotmány Kommentárjában. Immár számos nemzetközi A-kategóriás 

publikációval és nemzetközi citációval rendelkezem. Vendégelőadóként szerepeltem 

Université Paris-Dauphine-on (gazdasági képzés), a Sapientia Egyetemen és a University of 

Novi Sad Jogi Karán.  

Mindig is különös fontosságú volt számomra a mentori tevékenység, részt vettem a Károli 

Gáspár Református Egyetemen a Doktori Iskolájának újjászervezésében.  Magyar Attila István 



az én védettemként szerzett PhD-fokozatot. Az általam mentorált Arató Balázs is megvédte 

tudományos fokozatát, végül adminisztratív okokból nem az én védencemként. 

Jelenleg 7 doktoranduszom fejlesztésével is foglalkozom, közülük négyen most szereztek 

jogosultságot az abszolutóriumra és doktori eljárásuk folyamatban van. (Farkas György, 

Rimaszécsi János, Dorogi Zsolt, Lukácsi Dániel.)  

Kutatási területem leginkább az alkotmányjog és a jogbölcselet. Érdeklődésem mindig is 

interdiszciplináris jellegű volt; a közös pont mindig az alkotmányjogi vonatkozás. Nyitott 

vagyok – fent említett gimnazista versenyeim óta – a jogtörténet, a közigazgatási jog, a 

politológia és a tételes jogi tantárgyak irányába is. (Például kedvelt területem az alkotmányos 

büntetőjog. Sokat kutattam a jog és nyelv kapcsolatát.) Ennek tulajdonítható, hogy az 

alkotmányjog és közigazgatási jog mellett záróvizsgán többször elnököltem büntető- és polgári 

jogból. Doktori szigorlatokon és komplex vizsgákon tevékenykedtem kérdezőként, elnökként 

jogbölcseleti és alkotmányos büntetőjogi témákban is.  

Mentori tevékenységem fontos része, hogy csak a Károli Gáspár Református Egyetemet 

tekintve is több mint 90 sikerrel megvédett szakdolgozat konzulense voltam, emellett még 

számos diplomamunkáé a Pázmány Péter katolikus Egyetemen, Szegedi Tudományegyetemen 

és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.  

Iskolateremtőnek tartanak, mert saját tudományos irányzatot alakítottam ki „adekvát 

alapjogvédelem” elnevezéssel, mely konszenzust teremt a látszólagos ellentmondásban álló 

minden tételes jogot automatikusan felülíró alapjogi felfogás és az népszuverenitást mindenek 

felett valló (alapjogokkal óvatos) parlamenti törvénybarát szemlélet között. Ezirányú 

publikációimat koherens rendszerbe szerveztem. Hét doktoranduszom és követi ezt az 

irányzatot, további neves kollégák, professzorok is csatlakoztak hozzá. Az erre épülő 

tanulmányokat külön kötetben adtuk ki. 

 

Számos közérdekű alapjogvédelmi beadvány előterjesztője voltam. Indítványom alapján 

mondta ki többek között az Alkotmánybíróság az igazolásos szavazás alkotmányellenességét, 

valamint azt, hogy a nép jogai nem garantáltak a népszavazás eredményének végrehajtásában. 

Ars poeticám: "A jog és az igazság elválaszthatatlan egységet alkot. Egy alkotmányjogász 

szerint a jogállam sohasem lehet túl tökéletes, újabb és újabb csiszolni való mindig akad a 

rendszerben." 

 


