
ÁLLAMTUDOMÁNYI ÉS 
NEMZETKÖZI 

TANULMÁNYOK KAR

A magyar közigazgatás jelenlegi 
helyzete és jövőbeli kilátásai 

kurzus
2021/2022-es tanév

NKE, ÁNTK Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék oktatói



A kurzus a Nemzeti Tehetség Program 
támogatásával valósult meg.



Koi Gyula: A velünk élő Magyary Zoltán 
Ismerjük, vagy elfeledtük?

A kurzus első alkalmát Dr. Koi Gyula tartotta, aki a
közigazgatási tudomány fejlődéséről, a Magyary-iskola
múltjáról, annak jelentőségéről és hatásairól tartott nekünk
előadást. Részletesen kifejtette miért lehet fontos számunkra
a közigazgatás tudomány fejlődésének ismerete. Néhány
szóban kitért a Magyary iskolának a működése és a
„tanítványok” későbbi mellőzésének okaira is.

Az óra második felében az oktató által önállóan vagy
társszerzőként írt különböző kritikai műveket adott közre,
amikbe beleolvashattunk, és kérdéseket is feltehettünk az
olvasottakkal kapcsolatban.



Patyi András: Alkotmány – Közigazgatás -
Bíráskodás

A magyar közigazgatás jelenlegi helyzete és jövőbeli
kilátásai kurzus második alkalmát Prof. Dr. Patyi András
tartotta, akivel a Közigazgatási bíróságok kérdéséről
beszélgettünk, továbbá vizsgáltuk a magyar alkotmányok
kapcsolatát a közigazgatással kapcsolatban.

A foglalkozás első felében bemutatta nekünk a
közigazgatási bíráskodást a múltban. Beszéltünk arról is,
miért nem valósultak meg végül a magyar közigazgatási
bíróságok felállítása, a bíráskodási ügyek újbóli
szétválasztása.



A foglalkozás második felében a közigazgatás és az
alkotmány kapcsolatát, rendelkezéseit vizsgáltuk. Ennek a
kérdésnek a vizsgálata előtt tisztáztuk, miért lehet az
alaptörvény szabályozója a közigazgatásnak? Az
alaptörvény azért lehet szabályozója a közigazgatásnak,
mivel elfogadottan a jogok forrása.

A kérdés vizsgálata során a jelenleg hatályos alkotmánytól
haladtunk visszafelé. Megállapítottuk, hogy a jelenleg
hatályos Alaptörvény sokkal részletesebben tárgyalja ezt a
kérdést, sokkal több szabályt állapít meg, mint az előző
alkotmányok.



Sáfrán József: Magyarország nemzetbiztonsági 
intézményrendszere napjainkban

A kurzus harmadik alkalmát Sáfrán József tartotta, akivel
általánosságban beszélgettünk a jelenlegi
tisztkosszolgálatokról fókuszba helyezve a magyar
titkosszolgálatokat. Ennek az alkalomnak talán a
legfontosabb célja volt olyan alapvető fogalmak tisztázása,
amiket helytelenül használva kellemetlen helyzetbe
kerülhetünk egy szakdolgozat/ tudományos dolgozat írása
során.

Alkalmunk első blokkja azzal kezdődött, hogy felmérte
vajon szakkollégisták mennyire ismerik a kurzus témáját?



Ismereteink felmérése után több kisebb témával folytattuk,
melyek a következők voltak:

• Létezik-e még kémkedés abban a formában, mit ahogyan az
emberek elképzelik?

• Titkosszolgálat vagy nemzetbiztonsági szolgálatok működnek-
e inkább?

• A hírszerzés ciklusa valóban annyira bonyolult-e, mint
amennyire gondoljuk.

Foglalkozásunk második blokkjában kérdéseinket tehettük fel az
előadónk számára. Kérdések szép számmal akadtak, hiszen egy
olyan embertől kérdezhettünk, aki több éven keresztül
dolgozott egy olyan szervezetnél, ami Magyarország
nemzetbiztonságáért felel.



Bauer Lilla: Oktatás-igazgatás és 
oktatáspolitika

A magyar közigazgatás jelenlegi helyzete és jövőbeli
kilátásai kurzus negyedik alkalmát Dr. Bauer Lilla tartotta,
aki az oktatás és a közigazgatás kapcsolatát szokatlan, de
annál érdekesebb aspektusból ismertette meg velünk.
Bauer Lilla tanárnő interaktív feladattal kezdte a téma
bemutatását. Ennek a feladatnak köszönhetően
megérthettük az esélyegyenlőség és a méltányosság
közötti különbséget. Fontosnak tartotta ezeknek a
fogalmaknak a megértetését, mivel így megérthettük mi a
probléma a jelenlegi oktatási rendszerünk, és miért lehet
az, hogy az utolsó valódi társadalmi reformok a
felvilágosodáshoz, illetve a reformkorhoz köthetőek.



A kurzus második nagy blokkja a magyar emberek és az állam
kapcsolatának elemzéséről szólt. Megállapítottuk, hogy a
magyarok egy zárt társadalmat alkotnak. Nagyon
bizonytalanok vagyunk az állammal kapcsolatban, egyfajta
kettősséget lehet megállapítani. Egyrészt a magyar emberek
bíznak az államban, de mégis távol akarják magukat tartani
tőle.

A foglalkozás utolsó nagy témája az oktatás minősége és
társadalomi csoportok kialakulása közötti összefüggések
megvitatásáról szólt. Világossá vált számunka mennyire
meghatározó a jövőnk szempontjából mely oktatási
intézményekben végzünk tanulmányokat. A jövőben
mindenképpen annak kellene lennie a célnak, hogy mindenki
azonos szintű, jó minőségű oktatást kaphasson, így a
társadalom rögzült szintjei között könnyebb lenne az átjárás.



Balogh-Békesi Nóra: A tisztességes ügyintézés 
és egyes aspektusai

A magyar közigazgatás jelenlegi helyzete és jövőbeli
kilátásai kurzus ötödik, záró alkalmát Dr. Balogh-Békesi
Nóra tartotta, aki a tisztességes ügyintézésről és annak
egyes aspektusairól tartott számunkra foglalkozást.

A téma megértése szempontjából fontosnak tartotta, hogy
megismertesse velünk a tisztességes ügyéntézés
fogalmának kialakulását. Végig vettük Magyarországon
törvényi vonatkozásban mikor jelent meg a tisztességes
ügyintézés nem csak, mint alapelv, hanem mint
jogszabályban lefektetett jog. Miután ezt tisztáztuk a
fogalom érvényesülését különböző jogeseteken keresztül
vizsgáltuk meg.



Szalai András: Milyen kormányforma való 
nekünk?

A magyar közigazgatás jelenlegi helyzete és jövőbeli
kilátásai kurzus első alkalmát Dr. Szalai András tartotta,
akivel arról beszélgettünk melyik lenne az ideális állam és
kormányforma Magyarország számára? A foglalkozás
témáját azért bővítettük ki az államformákra is, mivel egyik
nélkül nem lehet a másik téma érintése nélkül beszélni.

A témánk megértéséhez számos történelmi eseményt
érintettünk, amikről eddigi tanulmányaink alapján gazdag
tudásanyaggal rendelkezünk, viszont olyan átfedéseket,
átkötéseket tárgyaltuk, amikről eddig kevesebbet
hallhattunk.



A beszélgetés során érintettük például az államfői szerepkör
változásának kérdéskörét; az MDF-SZDSZ paktum és a 4
igenes népszavazás jelentőségét; beszéltettünk továbbá
arról, milyért is van jelentősége a 2/3-os törvényeknek és
miben más, mint az alkotmányerejű törvények; a kurzus
zárásaként pedig az Alaptörvény módosítások jelentőségét
is érintettük.

Ebben a félévben fontosnak tarjuk a megszokott tanórai
kereteknek a feloldását, ezért kört alkotva beszélgettünk a
témáról. A résztvevők kifejezetten érdeklődőek voltak a
foglalkozás témája iránt, számos kérdést vetettek fel.
Kevésnek is bizonyult a megadott időkeret számunkra.



Kovács Éva Margit: Tény alapú szakpolitika tervezés, 
avagy hogyan találjunk gyógymódot a társadalmi 

problémákra?

A magyar közigazgatás jelenlegi helyzete és jövőbeli
kilátásai kurzus második alkalmát Kovács Éva Margit
tartotta, akivel arról beszélgettünk mennyire hatékonyak a
szociális-szakpolitikai kérdésekben hozott döntések?
Egyáltatlán milyen elképzelések alapján születnek?
Történik-e elő vagy utóvizsgálat az adott szakpolitikai
döntéssel kapcsolatban?



A foglalkozás első felében a hatásvizsgálatok kérdéskörével
foglalkoztunk. Értekeztünk arról, miért maradnak el ezek a
hatásvizsgálatok, vajon mik lehetnek az okok. Felgyorsult
törvényhozás? Esetleg a hatásvizsgálatok szerepét más
eljárások vették át? A fókuszcsoportos beszélgetések
helyettesíthetik-e a hatásvizsgálatokat? Szankcionálva van-
e a hatásvizsgálatok elmaradása?

A foglalkozás második részében, kiscsoportos munkában,
egy általunk választott témában költség-haszon elemzést
végeztünk.



Seereiner Imre: A közigazgatási szerződések

A magyar közigazgatás jelenlegi helyzete és jövőbeli
kilátásai kurzus harmadik alkalmát Seereiner Imre tartotta,
akivel a pályaorientációs kérdések mellett a közigazgatási
szerződések kérdésköréről beszélgettünk.

A közigazgatási hatósági szerződést, mint fogalmat a Ket.
hozta be először, viszont mai elfogadottsága egy hosszú út
eredménye. A hatósági szerződés az ügyfél érdekében
hozott határozat, jelen esetben az ügyfél maga a
közigazgatási szerv.



A téma megértését egy szituációs játék segítette,
amelyben a vállalkozó, a polgármester és a
képviselőtestület, a jegyző és a Megyei kormányhivatal
törvényességi felügyeletért felelős főosztályának vezetője
ült le tárgyalni. A szituációban a vállalkozó meg akar
vásárolni egy külterületen található telket, de ez a város
részéről több teendőt jelentene. Belterületté kell
nyilvánítani az adott területet, ki kell építeni a közműveket,
kezelni kell a város megnövekedett lakosságával járó új
kihívásokat, igényeket is. Kifejezetten tanulságos volt
számunkra, mivel ilyen helyzetek rendszeresen
előfordulnak a való életben is.



Kurunczi Gábor: A választási eljárás egyes 
kérdéseiről – különös tekintettel az NVB 

eljárására és döntéseire

A magyar közigazgatás jelenlegi helyzete és jövőbeli kilátásai
kurzus negyedik alkalmát Dr. Kurunczi Gábor tartotta, akivel a
népszavazások kérdésköréről beszélgettünk.

A népszavazások kérdésköre különbözik a többi kérdéskörtől.
Szűkebb, szigorúbb határidőkkel dolgoznak, mint egyszerűbb
kérdéskörökben. A népszavazások célja országonként eltérő.
Svájcban mindennapos eljárás az állampolgárok megkérdezése
bizonyos kérdéskörökben, Magyarországon ez már kevésbé
jellemző. Az is egy elgondolkodtató kérdés, vajon köti-e a
jogalkotót az adott népszavazás eredménye? Mit tehet, ha
közjogi értelemben nem lesz érvényes egy népszavazás, de
politikai értelemben igen? Ilyen és ehhez hasonló
kérdéskörökről tárgyaltunk ezen az alkalmon.



Varga Ádám: A szubszidiaritás, mint a helyi 
önkormányzatiság központi elve

A magyar közigazgatás jelenlegi helyzete és jövőbeli
kilátásai kurzus utolsó, ötödik alkalmát Varga Ádám
tartotta, akivel a helyi önkormányzatok fontosságáról
beszéltünk, nemcsak a feladatellátásban, hanem a lakosság
tekintetében is.

A helyi szint és az állami szint között látványos eltérés van,
legalább is az egyszerű állampolgárok így látják. Gyakori
érképzelés az is, hogy az állami szint, ami a jogi kérdések
és az ügyek jelentős részével foglalkozik kifejezetten
távolinak érződik számukra, kevésbé érdeklődnek iránta,
ezzel szemben a helyi kérdések ügyében teljesen más a
hozzáállás.



A helyi önkormányzat közel van hozzájuk, a helyi ügyekről
döntenek, ezért a helyi lakosok sokkal inkább érdeklődnek
iránta.

Főleg a kisebb településeken jellemző, hogy a lakosok
kifejezetten a helyi jelölteket támogatják, akiket ismernek.
Ha a jelölt pártszínekben indulna, akkor azért nem
támogatnák, mert úgy éreznék, nem a helyi érdekek,
hanem a pártérdekek lennének számára fontosak,
elsődlegesek.



Képek
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