
Szakmai önéletrajz 

 

Prof. Dr. Patyi András 1969. március 19-én született Békéscsabán. Nős, két gyermek édesapja. 

 
 

Érettségi bizonyítványát 1987-ben a gyulai Erkel Ferenc Gimnáziumban szerezte. Egyetemi 

tanulmányait 1988 és 1993 között a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 

folytatta. Summa cum laude minősítésű diplomája megszerzésekor a művelődési és közoktatási 

miniszter Felsőoktatási Tanulmányi Érdeméremmel tüntette ki 1993-ban. 

 

1993-ban az Amszterdami Egyetem Jogtudományi Karán kutatási tevékenységet és posztgraduális 

tanulmányokat folytatott, majd 1994 nyarán a Belfasti Queen's Egyetem Jogtudományi Karán 

tanulmányozta az angol közjogi bíráskodás tárgykörét. 1996-ban az Egyesült Államok szövetségi és 

tagállami közigazgatásának egyes kisebbségvédelmi intézményeit vizsgálta az Egyesült Államokban. 

Jogi szakvizsga bizonyítványt 1996-ban, míg doktori fokozatot 2002-ben szerezett. Ez utóbbit a 

Pécsi Tudományegyetemen. Doktori értekezésének címe: „Közigazgatási bíráskodásunk modelljei 

(múlt, jelen, jövendő)”. Az értekezés ugyanebben az évben – 2002-ben – monográfia formájában 

került publikálásra. 

 

2011-ben állam- és jogtudományok területén sikeresen habilitált a Széchenyi István Egyetemen. 

 

 

Első munkahelye az Alkotmánybíróság Hivatala volt, ahol 1993 és 1996 között Holló András 

főtitkár mellett fogalmazóként, majd Vörös Imre alkotmánybíró törzskarában tanácsosi munkát látott 

el. Később az Országgyűlési Biztos Hivatalában, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak 

országgyűlési biztosa mellett volt főosztályvezető. 

 

1994 és 1998 között a Jogtudományi Közlöny c. folyóirat szerkesztőjeként tevékenykedett. 1999- 

2000-ben - a Magyar Közigazgatási Intézet vezetőjének felkérésére – részt vett az új közigazgatási 

eljárási törvény (Ket.) Kodifikációs Bizottságának munkában. 

 

Sikeres pályázati eljárás után 1997-től Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 

jegyzőjeként dolgozott 2006-ig, közben 2005 és 2008 között nyilvántartott közbeszerzési 

tanácsadóként is dolgozott. 

 

2006-tól ismételten az Alkotmánybíróság Hivatalába nyert kinevezést, ahol előbb Balogh Elemér, 

majd Trócsányi László alkotmánybíró főtanácsadójaként dolgozott 2009-ig, legfelsőbb bírósági bíróvá 

történő kinevezéséig. 



2009-től 2011-ig bezárólag a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának határozatlan időre 

kinevezett, a Közigazgatási Kollégiumba beosztott bírája volt, eközben 2010-ben elvégezte az Oxfordi 

Egyetem Európajogi és Összehasonlító Jogi Intézete Versenyjogi és Versenypolitikai Központjának 

szakkurzusát. 

 

Egyetemi oktatási tevékenységet 1994-től végez. 1997-ig egyetemi tanársegéd a Szegedi 

Tudományegyetem (akkor JATE) Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékén, ugyanitt 1997-ben 

adjunktusi kinevezést kapott. E munkakörében a Károli Gáspár Református Egyetemmel közös 

kecskeméti kihelyezett tagozaton is oktatott. 1998 és 2000 között meghívott előadóként közigazgatási 

jogot oktatott az ELTE és a Széchenyi István Főiskola győri közös jogi képzése keretében, a mai Deák 

Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar jogelődjében. 2003 júliusától a Széchenyi István Egyetem 

egyetemi docense, majd 2011-től egyetemi tanár, ahol 2012. január 1-ig tanszékvezetőként irányította 

a Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék munkáját. (A vezetése alatt álló Tanszék elnevezése 

időközben Közigazgatási Tudományok Tanszékére változott.) 

 

2007 januárjától a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán oktatási 

dékán-helyettesként, később tudományos dékán-helyettesként dolgozott. Megbízatását a bírói 

minőségével való összeférhetetlenség miatt, munkáltatója kérésére szüntette meg. Tevékeny részt 

vállalt a Széchenyi István Egyetemen a nemzetközi igazgatási alapszak, valamint az európai és 

nemzetközi igazgatási mesterszak megalapításában, a képzés beindításában. 

 

Tagja a Jogi Szakvizsga Bizottságnak, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégiumnak, alapító 

tagja és 2012. január 1-ig törzstagja a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori 

Iskolájának. 

 

Körülbelül 90 publikáció, számos könyv, tanulmány és egyetemi jegyzet szerzője, szerkesztője. 

Utóbbiak egy részét jelenleg is több egyetemen, több szakon használják tankönyvként. 

 

 

2009-ben a közös szakalapítással, szakmai-tudományos tevékenységével összefüggésben - a 

Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Tanácsának határozata alapján - Magyary Zoltán 

emlékéremmel tüntették ki. 

 

Angol nyelvből felsőfokú, német nyelvből középfokú államilag elismert nyelvvizsgával 

rendelkezik, míg orosz nyelvből egyetemi nyelvi szigorlatot tett. 

 

Az OTKA által K-78357 számon támogatott, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóival 

közös, „Közigazgatási autonómiák és autonóm közigazgatások” kutatási program kutatásvezetője. 



Az MTA köztestületi tagjaként tagja az MTA Állam-és Jogtudományi Bizottságnak, emellett tagja 

a Nemzetközi Igazgatástudományi Intézet (IIAS) Európai csoportjának is (EGPA). 

 

Több szakfolyóirat szerkesztőbizottságában is jelen van. 

 

 

Magyarország köztársasági elnöke a 1/2012. (I.6.) KE határozatával 2012. január 1-től 2016. 

december 31-éig terjedő időtartamra a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektori feladatainak ellátásával 

bízta meg. 

 

Az Országgyűlés a 2013. szeptember 30-án alakult Nemzeti Választási Bizottság tagjává, majd az 

NVB tagjai elnökké választották kilenc évre. 

 

Az 1602/2014. (XI.4.) Korm. határozat alapján felállított Államreform Bizottság elnöki teendőit 

2014. november 5-től látja el. 

 

Elnöke a 2015. február 3-án alakult Közigazgatási Perjogi Kodifikációs Bizottságnak is, amely 

2016 nyarán fejezte be munkáját. 

 

 
Budapest, 2016. október 


