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KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM 

ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR 

 

 
 

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ 

2013/14-ES TANÉV  

 

Alkotmányjogi Tanszék 

 

TEHETSÉGGONDOZÁS, VERSENYEK 

  

Az év fő versenye a Mint-a-parlament volt. Ez ún. törvényhozási szimulációs verseny, 

amelyre a KRE Állam- és Jogtudományi Kar jogász hallgatókból álló 20 fős csapata mellett 

még 5 másik egyetem küldöttsége jutott be. (Jogász, politológus és közigazgatási hallgatók 

indulhattak.) Az Országházban szervezett két napos rendezvényen a frakciókba tömörült 

hallgatók 2014. április 11-én először Vitanapon vettek részt, ahol a pártok arculatának 

bemutatására és a törvényjavaslatok vitájára került sor. A Károli csapata a Fejlődés 

Magyarországért Párt az „egyoldalú szerződésmódosítás kivezetéséről a fogyasztók által 

pénzügyi intézményekkel kötött szerződések vonatkozásában” nyújtott be javaslatot. A 

frakció vezetését Rimaszécsi János (ötödéves hallgató) töltötte be.  

A Fejlődés Magyarországért Párt a 2014. május 23-án megrendezett Ülésnapon már az 

ellenzéki oldal legerősebb csapataként lépett fel. Az Országgyűlés törvényhozó munkáját 

modellező verseny második állomását jelentő programon a két, legtöbb szavazatot megnyert 

törvényjavaslat és azok módosító indítványai kerültek tárgyalóasztalra. Az általános és 

részletes vitát követően döntés született a törvényjavaslat jövőjéről. 

Az Ülésnap záróprogramját a sajtótájékoztató jelentette, ahol a Károli csapat nevében Tóth 

Attila szólalt fel. A csapat lelkesedésének köszönhetően a Fejlődés Magyarországért Párt az 

ellenzék holtversenyes győztesei közé került és sikerrel zárhatta a szimulációs versenyt. Az 

egyetemi tanulmányok során elsajátított tudás gyakorlatba ültetése mellett a résztvevő 

hallgatók megmutathatták retorikai és érvelési képességeiket és lehetőségük adódott a 

parlamenti képviselőség kihívásaival is megbirkózni. A versenyen szerzett emlékek és új 

kapcsolatok pedig a jövő tekintetében maradandó értékűvé válhatnak. 

A Mint-a-parlament szimulációs játékban részt vett Károlis hallgatók: Cambose Roland, 

Farkas György, Géczy Dóra, Gyarmati Gréta, Juhászné Jurkó Dalma Krisztin, Kósa Zsanett, 

Kriston Attila, Mák Edvin, Rimaszécsi János, Spirek Attila, Szabó Dániel, Szabó Sarolt, 

Tislerics Renáta, Tóth Attila, Veszprémi Bence  

Magam közismerten a komplex megközelítés, az interdiszciplináris szemlélet híve vagyok, 

ezért az alkotmányjogban is járatos tehetségeket ösztönzöm az egyéb témájú versenyeken 

való részvételre is. (Így Farkas György munkajogi perbeszédversenyen és nemzetközi jogi 

versenyen, Rimaszécsi János büntetőjogi perbeszédversenyen vett részt.) 

  

KONFERENCIÁK 

  

A Lőrincz Lajos kutatóműhely szervezésében került sor 2013. december 5-én A magyar nyelv 

és a magyar jogi műnyelv megújulása címmel egy színvonalas konferenciára, melyet 

ötleteimmel és kapcsolataimmal magam is megpróbáltam elősegíteni, de főképp Rixer Ádám 

érdeme. 

Az „Építkezés és lelki épülés konferencia 2014-2020-as támogatási időszak református 

egyházi fejlesztéseiről” című rendezvényére, amely 2013. november 29-én (péntek) 9.00 – 
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16.00 óra között került megrendezésre. Helyszíne a Magyarországi Református Egyház 

zsinati ülésterme volt. (Bár tanszékünk volt a szervezője főképp Szabó Zsolt révén, de 

klasszikusan nem alkotmányjogi jellegű volt.) 

  

NEMZETKÖZI VONAL 

  

Külföldi konferencián sajnos nem volt lehetőségünk részt venni, de a későbbiekre nézve 

nemzetközi együttműködésről állapodtunk meg többekkel. Így különösen Assoc. Prof. Dr. 

Virginija Kondratiene litván professzorral későbbi vilniusi látogatást tervezünk. A Független 

Jogász Fórum külkapcsolati munkacsoportja kiváló segítőnk. Így Arató Balázs kollégám a 

Grazi Egyetemen és a Német Ügyvédi Kamaránál tett vendégelőadásokat. Később számomra 

is lehetőség nyílik erre. Korom Veronika révén lehetőségünk lesz az Oxfordi Egyetem 

folyóiratába publikálnunk. Nagyszerű kapcsolat kezd kiépülni az Urbinói Egyetemmel, 

Gianluca Meschini segítségével.  

PUBLIKÁCIÓK 

  

Az NKE kiadványkötetében megjelenés alatt áll publikációm "A rendszerváltozás és Antall 

József (alkotmány)jogi felfogása" címmel. A Jogelméleti szemle következő számában jelenik 

meg cikkem "A jogdogmatika és az alapjogok közötti réteg képződése" címmel. 

 

Szabó Zsolt publikációs listája: 
 

- A nemzetiségi szószólók (In: A képviselők és a nemzetiségi szószólók jogállása, 

Országgyűlés Hivatala, 2014) 

- on-line írás: 

http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2014_25_Szabo.pdf 

- András Patyi - Ádám Rixer (Hrsg.): Hungarian Public Administration and Administrative 

Law 

393-396 o.: The coordination of EU affairs in Hungary 

 

397-402 o.: The implementation of the EU Cohesion Policy in Hungary 

- ismeretterjesztő írás: 

 500 éves Werbőczy Hármaskönyve (In: Ferencvárosi Kalendárium, 2014, Budapest, Új 

Berea) 

 

- (In: Hungarian Public Administration, Passau, Schenck Verlag) 

 

Kutatócsoportunk külsős tagja volt Dr. Birkás Norbert, egykori KRE-diák, aki a 

közigazgatásban dolgozik. Hospitálásban is részt vett mellettem, illetve most jelenik meg egy 

kiváló publikációja a Jogelméleti Szemlében Szerbia alkotmányos fejlődéséről.  

 

KUTATÁSI TERVEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS A KORÁBBIAK MEGVALÓSULÁSA  

  

Tanszékünk egyik fő kutatási iránya - a korábbiakat is folytatva - az alkotmányos büntetőjog. 

Ebben is jó az együttműködésünk a KRE büntetőjogi tanszékével. Nagyszerű kapcsolatot 

tudtam kialakítani a PPKE és az SZTE e témával is foglalkozó munkatársaival. Tervbe vettük 

az őszre konferencia szervezését és tanulmánykötet kiadását e tárgykörben. Több 

alkotmánybíró támogatására is számíthatunk. Lehetséges erős együttműködő partner a 

Legfőbb Ügyészség. E helyekre szakmai gyakorlatra is küldhetjük legkiválóbb hallgatóinkat. 

Közös angol nyelvű publikációt készítünk jelenleg a témában angol nyelvű római folyóiratba.  

http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2014_25_Szabo.pdf
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Lehetséges új terület a jog és erkölcs kapcsolatának alkotmányjogi vetülete, melyet eddig 

inkább a jogbölcselet terrénuma volt. A jog köztudottan csak az egyik normája a 

társadalomnak, amely abban különbözik a többi normától, hogy legitim állami erőszakkal 

lehet kikényszeríteni. Az egyéb normáknak is lehetnek szankciói, így különösen a társadalom 

megvetése, a többi ember elhatárolódása.  

Fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a jog és az erkölcs elhatárolása csak az állami 

kikényszerítés esetén egyszerű, önkéntes jogkövetés bekövetkezésénél elmosódnak a 

határvonalak. A szabadságok és a jogok kategóriáját a szakirodalom úgy határolja el, hogy a 

joggal szemben kikényszeríthető kötelezettség áll, míg a szabadsággal szemben nem. Egy 

ember szabadsága addig terjedhet, míg más ember jogát vagy szabadságát nem sérti.  

Korábban tervben volt a tavaszi vagy az őszi félévre parlamenti jogi konferencia  szervezése. 

Ez az ottani hivatal átszervezés miatt átgondolásra szorul. Örömhír viszont, hogy végre 

hallgatói aktivitással találkozhattam a Mint-a-parlament elnevezésű versenyen. Tanítványaink 

tisztesen helytálltak, szinte még bármire van esélyünk a következő forduló előtt.  

Több tehetséges most végző hallgatónk nálam, illetőleg a KRE-nél kíván doktori képzésben 

részt venni. Korábbi kutatási területeink hathatnak rájuk, de az ő szakterületeik is 

insipálhatják az oktató(ka)t. Farkas Györggyel ösztönözzük egymást kisebbségi/nemzetiségi 

tárgykörű elemzésekre. E területen lehetséges, hogy Törökországban találunk kapcsolódási 

pontokat. Több más tehetséges hallgató miatt is folytatom a médiajogi elmélyedést, 

monográfia alkotásán dolgozom épp ebben a vonatkozásban.  

A rendszerváltás az elmúlt 20 év miatt már az alkotmányjog és a jogtörténet határmezsgyéjét 

jelenti. Talán az idő távlatából objektívebb szakmai konzekvenciát lehet levonni napjainkban. 

Ez is serkenti a témában való kutatást. Az NKE Antall Józsefről szóló kötetében a hetekben 

jelenik meg publikációm A rendszerváltás és Antall József (alkotmány)jogi felfogása címmel.  

Természetesen a választások megtörténte az elméleti munkásságot is ösztönzi. A kérdéses 

területre a legnehezebb bevonni hallgatókat/kutatókat a tanulság szerint. Azonban úgy tűnik, 

lesznek jelentkezők. Újabb tanulmányok készülnek e tárgykörben.  

Sikerült kiépítenem egy publikálási kapcsolatot oxfordi összeköttetésű kutatókkal. Egyelőre 

inkább magánjogi téren kínálkoznak lehetőségek. Ez felveti az "alkotmányos magánjog" 

kutatásának tervét. (Erre az alkotmányjogi panasz körének kibővítése miatt leginkább a 

személyiségi jogok területén van esély, illetőleg saját tapasztalataimnak köszönhetően az 

öröklési jog tárgykörében.)  

Együttműködést sikerült megbeszélnünk a nálunk vendégszerepelt litván 

professzorasszonnyal is. Ez tovább erősítheti, hogy tanszékünk priorált területe volt korábban 

is már valamennyire a balti államok alkotmányfejlődése.  
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KUTATÁSI BESZÁMOLÓ 

2013/14-ES TANÉV  

 

 

 A tanszék TDK tevékenységet nem végzett, mivel jogi tárgyakat nem oktatunk, a 

közgazdasági tárgyakból pedig a hallgatóknak nem lenne esélye eredményesen szerepelni.  

Ennek ellenére terveztük, hogy más tanszékek TDK-tevékenységébe oktatóként 

bekapcsolódunk, de ez még nem realizálódott.  

 Hasonló okoknál fogva nem volt módunk a tehetséggondozásban (versenyrészvételek, 

hallgatók felkészítése, elért eredmények, hallgatói publikációk elősegítése) sem aktívan 

részt venni.  

 Tanszéki konferenciát nem szerveztünk, de más konferenciák szervezésében részt 

vállaltunk. 

 Tanszékünk számára tudományos jellegű többletfeladatot jelentett az új közgazdasági 

szakok szakfelelősségeinek ellátása. Dr. Tomka János a „Gazdálkodási és menedzsment” 

szak szakfelelőse és több tantárgy tárgyfelelőse. Dr. Pulay Gyula pedig „Az emberi 

erőforrás” szak szakfelelőse. Emellett mindketten részt vállaltak a Doktori Iskola újbóli 

megalapításában is. 

 A tanszék főállású oktatói az alábbi publikációs tevékenységet végezték:       

Dr. Kincses Áron tudományos munkatárs 

Elsődlegesen az MTA Bolyai ösztöndíjamon dolgozom. Kutatási témája a migráció, a Kárpát-

medencei migrációs hálózatok. Ez kapcsolódik az Alaptörvény D) cikkéhez: „Magyarország 

az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain 

kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja 

magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, 

közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint 

előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.” 

Könyvfejezet: 

Béla Soltész, Ágnes Erőss, Dávid Karácsonyi, Áron Kincses (2014): Hungary: cross border 

migration in a fragmented ethnic space, pp. 72-87. in: Ágnes Erőss, Dávid Karácsonyi: 

Discovering migration between Visegrad countries and Eastern Partners p. 233. 

(http://www.eastmig.mtafki.hu/results.html) 

Cikk:  

Jakobi Ákos – Kincses Áron (2014): Digitális eszközökkel segített mentális térképezés a világ 

országairól alkotott vélemények alapján, Geodézia és Kartográfia, 2014/3-4 (66. évf.) pp. 16-

20. 

Áron Kincses, Géza Tóth (2014): The Application of Gravity Model in the Investigation of 

Spatial Structure, ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA 11:(2) pp. 5-19. (IF: 0,588) 

Valkó Gábor – Kincses Áron (2014): A gazdaságok hosszú távú fennmaradását valószínűsítő 

tényezők a mezőgazdaságban, Gazdálkodás, 2014.1. 58. évf. pp. 3-13.  

Dr. Pulay Gyula egyetemi docens 

Könyvek:  

Pulay Gyula: Gazdasági és pénzügyi alapismeretek e-book Elérhető: 

http://semmelweis.hu/eii/files/2013/11/Gazdas%C3%A1gi-%C3%A9s-

p%C3%A9nz%C3%BCgyi-alapismeretek.pdf 

Pulay Gyula: Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába Elérhető: 

http://semmelweis.hu/eii/files/2013/11/Bevezet%C3%A9s-az-

eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgy-gazdas%C3%A1gtan%C3%A1ba.pdf 

http://semmelweis.hu/eii/files/2013/11/Gazdas%C3%A1gi-%C3%A9s-p%C3%A9nz%C3%BCgyi-alapismeretek.pdf
http://semmelweis.hu/eii/files/2013/11/Gazdas%C3%A1gi-%C3%A9s-p%C3%A9nz%C3%BCgyi-alapismeretek.pdf
http://semmelweis.hu/eii/files/2013/11/Bevezet%C3%A9s-az-eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgy-gazdas%C3%A1gtan%C3%A1ba.pdf
http://semmelweis.hu/eii/files/2013/11/Bevezet%C3%A9s-az-eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgy-gazdas%C3%A1gtan%C3%A1ba.pdf
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Egyéb tudományos tevékenység  

 

Dr. Pulay Gyula egyetemi docens 

Közreműködés az „Az államadósság-mutató mérséklésének középtávú perspektívái” című 

konferencia szervezésében. Az Állami Számvevőszék rendezi Budapesten, 2014. június 12-én 

Tomka János főiskolai tanár 

  -          Tomka J. [2014/a]: Változásmenedzsment szolgáló vezetéssel; Hetednapi Adventista 

Egyház Lelkészértekezlet, Mátraháza, 2014. február 3. 

-          Tomka J. [2014/b]: Őszintén az őszinteségről, Magyarországi Metodista Egyház 

Elöljárók Konferenciája, Piliscsaba, 2014. február 19.  

Kutatásszervezési munka 

-          Tomka J., Cservenyák T., Obermayer-Kovács N. [2013-2014]: Szervezeti 

tudásmegosztás Magyarországon 2013/2014; A kutatás irányítása, KPMG Akadémia 

-          Tomka J., Bán Zs., Kéri Sz., Serényi J. [2013-2014]: Profi/t/t vezetés a coaching és a 

szupervízió válogatott eszközeivel; A képzési program fejlesztésének irányítása és az alábbi 

modulok fejlesztése: Megváltozott vezetői szerepek és feladatok, Szakmai közösségek 

fejlesztése; KPMG Akadémia 

 

 

 A tanszék 2013/14-es kutatási tervének jelenlegi megvalósulása, ennek értékelése 

  „A vezetés etikai kérdései” elnevezésű kutatási műhely munkája 2014 I. félévében is 

folytatódott. Dr. Tomka János főiskolai tanár a félév folyamán 2 előadást tartott ebben a 

témakörben. Folyamatosan dolgozott Bőgel Györggyel közösen a „Megéri jónak lenni? – A 

Biblia és a menedzsment II.” című kötet írásával. A könyv megjelenése 2014. nyár végére 

várható a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó gondozásában. 

Dr. Pulay Gyula egyetemi docens folytatta a „Versenyképes-e a Jó Pásztor? Vezetői 

eszményképek a Bibliában és napjainkban” című rádió műsor-sorozat (Magyar Katolikus 

Rádió) szerkesztését (dr. Mezei Károllyal közösen) és állandó szakértőként közreműködött a 

műsorban. A négyhetente jelentkező műsorsorozat ebben a félévben két adásban foglalkozott 
Martin Luther King életművével és munkásságával. Beszélgetés hangzott el két keresztény értékrendet képviselő 

vezetéstudományi könyvről (Az embervezetés művészete, Vezetés egykor és Most A Biblia és a menedzsment) 

Egyes beszélgetések szerkesztett változatban publikálásra kerülnek a Vigília című folyóiratban. 

A kutatás eredményei közvetlenül hasznosulni tudnak majd a Doktori iskola tananyagában. A kutatás az 

Alaptörvény következő cikkeihez kapcsolódik:  „Magyarország gazdasága az értékteremtő 

munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik.” valamint „(1) Magyarország a 

kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét érvényesíti.” Pulay 

Gyulának az Állami Számvevőszék keretei között végzett kutató munkája is ez utóbbi cikkhez 

kapcsolódik.  

 

 

 

 

Budapest, 2014. május 16. 

Dr. Pulay Gyula·    
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KUTATÁSI BESZÁMOLÓ 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék  

2013/14-es tanév 

 

Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely és Közjogi TDK: 

 

Konferencia társszervezése/lebonyolítása/illetve részvétel levezető elnökként, illetve hallgatói 

és oktatói előadóként/kerekasztal-résztvevőként.  

KRE ÁJK – Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ÁROP 1.1.26. Partnerségi 

Konferenciára került sor április 9-én a Magyarországi Református Egyház Zsinatának 

épületében. A rendezvény központi témája a Jó állam koncepció megvalósulása, illetve a 

Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program eredményeinek értékelése volt. Sor került a 

minisztérium által kiírt esszé-pályázat eredményhirdetésére is, melyen Karunk hallgatói közül 

öten is díjazásban, illetve elismerésben részesültek [Héder Ákos – Vass Anita (1. hely), Nagy 

Péter (2. hely), Balogh Felícia Laura (3. hely), Bajkó Ervin (különdíj)]. A rendezvényen 

felszólalt Dr. Rétvári Bence, a KIM államtitkára, továbbá kerekasztal-beszélgetésre is sor 

került, ahol karunkat – az Egyszerűsítési Program témakörében - Dr. Antalóczy Péter Dékán, 

illetve Rixer Ádám, a Közigazgatási Jogi Tanszék vezetője képviselték. Mellettük az OECD 

képviseletében Filippo Cavassini (policy analyst, Governance Reviews and Partnerships 

Division, Public Governance and Territorial Development), továbbá Koncz Krisztián szakmai 

főtanácsadó (KIM, Közigazgatásfejlesztési Főosztály), illetve Bíró Attila, a Dunakeszi Járási 

Hivatal vezetője tették színvonalassá és sikeressé a jelentős érdeklődés mellett lezajlott 

rendezvényt.  

Felkészülés a 2015. évi OTDK-ra 4 hallgatóval (szerepelnek a Kari tehetségprogramban is. 

A Magyar közigazgatást angolul átfogóan bemutató kötet előkészítése az NKE és a KRE 

együttműködésében: András Patyi – Ádám Rixer (eds.), Hungarian Public Administration and 

Administrative Law. Schenk Verlag, Passau, 2014.  

Megjelenés várható időpontja: 2014. július 15.  

EMMI-látogatás TDK keretében 2014. április 12-én (20 résztvevő). 
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