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A KÖTET SZERZŐI 

 
Deli Gergely 
egyetemi adjunktus 
 

A pannonhalmi Bencés Gimnáziumban szerzett 
érettségijét követően egyetemi tanulmányait az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam– és 
Jogtudományi Karán végezte, majd a cambridge–i 
egyetem továbbképző intézetében kapott angol és 
európai jogi diplomát. Doktori tanulmányait a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytatta. 
Jelenleg a Széchenyi István Egyetem adjunktusa, az 
Andrássy Gyula Németnyelvű Egyetem oktatója. 

2003–tól hat éven át a Mathias Corvinus Collegium igazgatóhelyettese volt. 
2009 őszétől a New York University jogi karán folytatott jogi (LL.M.) 
tanulmányokat. Kutatói ösztöndíjjal hosszabb időt töltött a hamburgi Max 
Planck Intézetben, a párizsi székhelyű Francia Jogösszehasonlító 
Központban, a müncheni Leopold Wenger Intézetben, az amszterdami, a 
pisai valamint a koppenhágai egyetemen. Részt vesz az Országos 
Tudományos Kutatási Alapprogramok kötelmi jog általános részével 
foglalkozó kutatási projektjében. Fő kutatási területe a jó erkölcsökre 
vonatkozó generális klauzulák történeti és összehasonlító vizsgálata a római 
jogtól napjainkig, valamint ezzel összefüggésben az összehasonlító jog 
módszertani kérdései. Anyanyelvén kívül angolul, németül, franciául, olaszul 
és latinul beszél és olvas. Eddigi tudományos munkájáért Pro Cultura 
Humana–díjjal, valamint Hajnóczy–emlékéremmel tüntették ki. Oktatói 
tevékenysége elismeréseképpen 2008–ban Junior Príma Díjjal jutalmazták. 
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Horváthy Balázs 
egyetemi adjunktus 

 
Egyetemi tanulmányait 1995–2000 között az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Állam– és Jogtudományi 
Karának győri képzési helyén, az alapítónak is 
tekinthető első évfolyam hallgatójaként folytatta. 
2000 óta a Széchenyi István Egyetemen – illetve 
annak jogelőd intézményében – egyetemi 
tanársegéd, majd 2004 óta a Nemzetközi Köz– és 
Magánjogi Tanszéken egyetemi adjunktus. Oktatói 
tevékenysége mellett, 2002 óta a Magyar 
Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetében 
kutatóként áll alkalmazásban. Posztgraduális 

tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam– és Jogtudományi 
Doktori Iskolájában folytatta. A „Külkereskedelemi védelmi intézkedések a 
közösségi jogban” című doktori értekezését 2009–ben védte meg. 
Kutatómunkájának középpontjában az Európai Unió közös 
kereskedelempolitikája áll, de emellett az Európai Unió és a Kereskedelmi 
Világszervezet (WTO) kapcsolatával, valamint a GATT–WTO normarend 
sajátosságaival is foglalkozik. Német és angol nyelvből előadói tapasztalattal, 
olasz nyelvből középfokú nyelvismerettel rendelkezik. 
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Lapsánszky András  
egyetemi adjunktus 
 

2001–ben a Széchenyi István Egyetemen szerezte 
meg az állam– és jogtudományi, 2004–ben pedig a 
BME Vegyészmérnöki Karán az okleveles 
környezetvédelmi szakmérnöki diplomáját. 2001 óta 
a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál dolgozik, ahol 
igazgatóként vezeti a Hírközlésjogi Igazgatóság 
munkáját. A köztisztviselői pályafutás mellett 2002–
től 2005–ig a Magyar Tudományos Akadémia 
Regionális Kutatások Központja Nyugat–
magyarországi Tudományos Intézetében 
részmunkaidős tudományos segédmunkatársként 

folytatott kutatómunkát. 2001 óta tanít a Széchenyi István Egyetem 
Közigazgatási Tudományok Tanszékén, 2003–tól főállású egyetemi 
tanársegédként, 2008–tól főállású egyetemi adjunktusként. Emellett 2003–tól 
kezdődően folyamatosan, megbízott óraadóként tanít az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Közigazgatási Jogi Tanszékén, illetve Információs 
Rendszerek Tanszékén. 2007–től szintén megbízott oktatóként vesz részt a 
Pécsi Tudományegyetem Informatikai és Kommunikációs Jogi Tanszék 
infokommunikációs szakjogász képzésében. A hírközlés közszolgáltatási 
rendszerét, a közszolgáltatási reform folyamatát és a közigazgatási alapjait 
feldolgozó doktori értekezését 2008 decemberében védte meg summa cum 
laude minősítéssel a Széchenyi István Egyetem Állam– és Jogtudományi 
Doktori Iskolájában. Német és angol nyelvből középfokú nyelvismerettel 
rendelkezik. 
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Szoboszlai–Kiss Katalin 
megbízott előadó 
 

Szoboszlai–Kiss Katalin 2001–ben szerzett diplomát 
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsész Karán 
filozófiából és klasszika–filológiából. Doktori 
fokozatot az ELTE Filozófiatudományi Doktori 
Iskolájában szerzett Antik Filozófia Programon. 
Doktori disszertációjával elnyerte a 2008–as év 
legjobb filozófia doktori dolgozata címet, a Cogito–
díjat. Főbb kutatási területe az antikvitás kultúrája, 
különös tekintettel a hellenisztikus kor 
filozófiatörténetére. 2001 óta a Széchenyi István 
Egyetem Deák Ferenc Állam– és Jogtudományi 

Karának Jogtörténet Tanszékén oktat antik jogtörténeti forráselemzést, 
valamint latin nyelvet joghallgatók számára. Doktori disszertációját 2008 
decemberében védte meg summa cum laude minősítéssel, a doktori fokozatot 
2009 januárjában szerezte meg. Latin, ógörög és román nyelvből felsőfokú, 
angol nyelvből középfokú nyelvismerettel rendelkezik. 

 
 
 


