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Üze ne tek a múlt ból
a mai köz igaz ga tás nak

Ma gis ter Sci en ti ae
et Re i pub li cae
Ün ne pi ta nul má nyok
Mát hé Gá bor tisz te le té re
70. szü le tés nap ja al kal má ból

Di a lóg Cam pus Ki adó, Bu da pest–Pécs, 2011,
272. p.

A Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz-
ga tás tu do má nyi Kar tu do má nyos ki ad vá nya -
i nak so ro za tá ban (Pro Pub li co Bono Pub li ca -
ti o nes Fa cul ta tis) je len t meg az a köny vé sze ti
szem pont ból is ele gáns ki vi te lû ta nul mány -
kö tet, amellyel a kar ok ta tó i ból to bor zott ní-
vós szer zõ gár da kö szön ti az idén 70. szü le tés -
nap ját ün nep lõ Mát hé Gá bor pro fesszort, a
ha zai köz igaz ga tás- és jog tör té net írás ki emel -
ke dõ alak ját, az in téz mény jog elõd jé nek az
Ál lam igaz ga tá si Fõ is ko lá nak egy ko ri fõ igaz -
ga tó ját.

A kö tet be ve ze tõ jé ben Mé szá ros Ta más, az 
egye tem rek to ra kö szön ti me leg sza vak kal
az ün nepeltet, akit úgy jel lemez, mint aki a
vi dám sá got meg ve tõ ko moly ság gal, szi por -
káz va vi dít ja fel kör nye ze tét, mi köz ben mo-
so lyog va gon dol kod tat ja el hall ga tó sá gát.

Ege dy Ger gely, a tár sa da lom el mé le ti tan-
szék ve ze tõ je ta nul má nyá ban, Franz Op pen-
he i mer nek, a 20. szá za di ál lam tu do mány szo-
ci o ló gi ai irány za ta kép vi se lõ jé nek ál lam ról
val lott fel fo gá sát elem zi. Op pen he i mer az ál la -
mot, mint az élet rõl való gon doskodás ösz tö-
ne ál tal haj tott gyõ ze del mes em ber cso port ál-
tal, a le gyõ zöt tek re rá erõ sza kolt, el sõ sor ban
azok gaz da sá gi ki zsák má nyo lá sát cél zó, mes-

ter sé ges po li ti kai rab ló szer ve ze tet de fi ni ál ja.
Élet mû vé ben azo kat az ál lam ke let ke zé sé hez
és fenn tar tá sá hoz szük sé ges esz kö zö ket ke re -
si, ame lyek az em ber i alap ve tõ igé nyek ki elé -
gí té sét szol gál ják, ezek le het nek gaz da sá gi és
po li ti kai esz kö zök. A szer zõ is mer te ti Op-
pen he i mer nek az ál lam ke let ke zé sé nek sza-
ka sza it elem zõ né ze te it, vé gül ki tér az ál lam
jö võ be li fej lõ dé sé nek irá nyát a ki zsák má nyo -
lás fel szá mo lá sá ban és a sza bad pol gá rok
– nem a mar xi kol lek ti viz mu son nyug vó –
egye sü lé sé ben meg lá tó el mé le té re. Ege dy le-
szö ge zi Op pen he i mer hitt ab ban, hogy a gaz-
da sá gi sza bad ság és a hi va tal no ki köz igaz ga -
tás ki ik tat ja a ki zsák má nyo lást, a gaz da sá gi
esz köz tisz ta gaz da sá got te remt, amely egy-
szer majd alá ren delt té te szi a po li ti kai esz köz -
rend szert. 

Ha lász Iván, a nem zetközi és euró pai jogi
tan szék do cen se, az ön ál ló Cseh szlo vá kia lét-
re jöt té hez ve ze tõ ál lam jo gi prog ram ele me it,
el sõ sor ban a ter mé szet jo gi és tör té ne ti ér-
vek re ala po zott sá gát vizs gál ja ta nul má nyá -
ban. Vizs gá ló dá sá ban nem csak a cseh tör té -
ne ti ha gyo má nyok ra és al kot má nyos ság ra
kon cent rál, ha nem azt fo lya ma to san össze-
ve ti a Ma gyar Ki rály ság köz jo gi stá tu sá nak
elem zé sé vel az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chi -
án be lül. Vé gig kí sé ri a cseh na ci o na liz mus
meg je le né sét, és a cseh–mor va–szlo vák köz-
jo gi egy sé get cél zó prog ram ki dol go zá sát,
egé szen az I. vi lág há bo rú ide jé re kör vo na la -
zó dó, már el sõd le ge sen oszt rák el le nes, az
ön ál ló ál la mi ság meg te rem té sé re irá nyuló
po li ti kai tö rek vé se ket, ame lyek 1918-ra el-
ve zet tek Cseh szlo vá kia ki ki ál tá sá ig. A ta -
nul mány mér leg re he lye zi a po li ti kai prog ra -
mok és esz mék tar talmát, és össze veti a két
vi lág há bo rú köz ti, Cseh or szág, Mor va or -
szág, Szi lé zia, Szlo vá kia és Kár pát al ja tar to -
má nyi egy sé gek kel lét re jött ál lam ban va ló sá -
go san meg va ló sult al kot má nyos, köz igaz ga-
tá si és egyéb jogi meg ol dá sok kal. Kri ti ku san
ál la pít ja meg, az ál lam meg ala ku lá sá nak le gi -
ti mi tá sát a po li ti kai sze rep lõk több sé ge ek-
kor már nem a ko rábbi, el sõsorban cseh ál -
lam jo gon ala pu ló esz mék és ha gyo má nyok



ki tel je se dé sé ben, ha nem Nagy mor va Bi ro da -
lom örök sé gé ben, illetve a „cseh szlo vák nem-
zet” ön ren del ke zé sé ben ta lál ta meg.

A be fo lyás sal üzér ke dõ ügy fe lé nek bün tet he -
tõ sé gét, illetve rész esi fe le lõs ség re von ha tó sá gát
vizs gál ta Hol lán Mik lós, a jog tu do má nyi tan-
szék do cense. Szám ba ve szi a ré szes bün tet-
len sé ge mel lett fel hoz ha tó ér ve ket, így ami-
kor az ügy fél cse lek mé nye a ked ve zõbb,
ugyan ak kor még jog sér tés nél kü li hely zet
biz to sí tá sát cé loz za, illetve a to váb bi jog sér -
tés szán dé ká nak hi á nyát. Elem zi a ré szes ség
és a tár sa da lom ra ve szé lyes ség nem lé tét alá-
tá masz tó ér ve ket, ezzel együtt a bí ró sá gok
jo go sult sá gát a tár sa da lom ra ve szé lyes ség hi-
á nyá nak meg ál la pí tá sá hoz, ami kor a jog el le -
nes sé get ki zá ró konk rét nor mák nem al kal -
maz ha tók.

A lo gi kai ér tel me zé si és a tör té ne ti mód-
szer fel hasz ná lá sá val, vi tat ja azon le egy sze -
rû sí tõ tan köny vi ál lás pon tot, hogy a jog al -
ko tó tény ál lást al ko tott vol na, ha va ló ban
bün tet ni óhaj tot ta vol na a be fo lyás sal üzér-
ke dés ak tív vál to za tát. Eb bõl – vall ja a szer-
zõ – leg fel jebb arra kö vet kez tet he tünk,
hogy ez a ma ga tar tás ön ál ló tet te si ma ga tar -
tás ként nem ér tel mez he tõ. An nál in kább – a
Btk. ál ta lá nos ré szi sza bá lyok kö vet ke ze tes
al kal ma zá sá val – kell azt rész esi ma ga tar tás -
ként ke zel ni, és bün te tõ jo gi fe le lõs ség gel ter-
hel ni.

Imre Mik lós, a kar dé kánja, a kon cesszi ós
jog vi szony euró pai sza bá lyo zá sát és al kal ma-
zá si te rü le tét elem zi. A köz fel ada tok ma gán -
szek tor be vo ná sá val tör té nõ el lá tá sa mel lett
gyak ran el hang zó ér vek és el len ér vek szám-
ba vé te lén túl, ki tér a jog vi szony jog ági ho va -
tar to zá sá nak, vagyis köz-, illetve ma gán jog -
hoz so rol ha tó sá gá nak prob le ma ti ká já ra.
A kon cesszi ót olyan spe ci á lis jog vi szony -
ként de fi ni ál ja, amely ben a köz- és ma gán jo -
gi ele mek egy aránt je len van nak, és amely -
ben ezért ve gyes vi szonyrendszer jön lét re:
az ál lam i cél- és fel adat rend szer el lá tá sá hoz
ma gán jo gi esz kö zök és sze rep lõk igény be vé -
te lé nek le he tünk ta núi.

A mun ka át te kin ti az euró pai ten den ci á -
kat, a köz be szer zé sek kel kap cso la tos mar-
káns vé le mé nye ket el sõ sor ban az Euró pai
Bí ró ság íté le te in ke resz tül mu tat ja be, a köz-
ér de kû szol gál ta tá sok sza bad biz to sí tá sá val
és az euró pai ver seny jo gi ren del ke zé sek kel
össze füg gés ben.

Kis Nor bert, a jog tu do má nyi tan szék ta ná -
ra a sza bály sér té si jog ról szóló ko di fi ká ci ós in-
tel me it az ün ne pelt nek szóló sze mé lyes tisz-
telgéssel kez di, utal va az 1987–88 kö zött
meg al ko tott köz igaz ga tá si ko di fi ká ci ós pre-
kon cep ci ós prog ram ra, illetve a Bit tó Már ta
és Papp Lász ló szer zõ tár sak kal írt Köz igaz -
ga tá si bün te tõ jog tan könyv re. Ezen mû ve ket
olyan fun da men tum ként jel lem zi, ame lyen a
sza bály sér té si jog tu do má nyos rang ra emel-
ked he tett, és amely re a min den ko ri ko di fi ká -
ci ó nak épí te nie kell: „Ha nem te szi, folytató-
dik a sza bály sér té si jog kál vá ri á ja, mé lyül a jog-
te rü let rend szer ta ni be teg sé ge.”

A sza bály sér té si jog te rü let leg na gyobb
gyen ge sé gét mu tat ja, hogy a mai na pig nem
tu dott meg sza ba dul ni at tól a ket tõs bün te -
tõ- és köz igaz ga tá si jog ági füg gés tõl, egy ben 
szo rí tás tól, amely meg ne he zí ti a közigaz-
gatás-ellenes ma ga tar tá sok egy sé ges dog-
matikájú szank ció rend sze ré nek és el já rás -
rend jé nek meg al ko tá sát, meg kér dõ je le zi az
au to nóm sza bály sér té si jog lé tét és fenn-
tart ha tó sá gát. Az el múlt két év tized ta pasz-
ta la ta it és fej lõ dé sét ele mez ve ki je len ti: a sza-
bály sér té si jog te rü let fel bom lá sát tu do má sul 
kell ven ni, mind a bün tetõjog, mind a köz -
igaz ga tá si jog vissza te re li sa ját rend szer ta ná -
ba a hoz zá tar tozó ele meket. A szer zõ a
meg ol dást nem a va lós a fo lya ma tok pusz ta
tu do má sul vé te lé ben és el fo ga dá sá ban lát ja,
ha nem az egy sé ges és tu da tos ko di fi ká ci ó -
ban: egy sé ges köz igaz ga tá si ke ret sza bá lyo -
zás sal kell ren dez ni a jog ág hoz tar tó zó re-
presszi ók ano má li á it, va la mint dog ma ti ka i -
lag vi lá gos bün te tõ jo gi tri cho tó mi á ra van
szük ség, va ló di ki há gá si jo got kell al kot ni.

A rend szer vál tás tól az Alap tör vény meg-
szü le té sé ig tar tó idõ szak ban kö ve ti vé gig
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Mül ler György do cens, a par la men tá ris be ren-
dez ke dés kor mány mo dell jé nek fej lõ dé sét és
meg erõ sö dé sét. A ’80-as évek má so dik fe lé -
nek kor mány za ti po zí ci ó ját ele mez ve le szö -
ge zi, a párt ál la mi el sõ sor ban erõs vég re haj tó 
sze re pet ját szó kormány, ek kor kez di új ra -
fo gal maz ni po li ti kai sze rep kö re it. Mér sék -
lõ dött az ál lam szer ve ze ti, sõt jog al ko tá si túl-
sú lya, vi szont egy sé ge sebb, ütõ ké pe sebb
szer ve zet ként je len t meg, va la mint meg kez -
dõ dött a kor mány fõi po zí ció kor má nyon
be lü li meg ha tá ro zó sze rep kö ré nek de fi ni á -
lá sa.

A de mok ra ti kus for du la tot kö ve tõ en ki-
ala ku ló ál lam szer ve zet ben, a politikafor-
máló „mi nisz ter el nö ki kormány” mo dell jé -
nek meg je le né sét re giszt rál hat juk, amely ben
a kor mány fõ erõs, ki emel ke dõ po zí ci ó ja mel-
lett a mi nisz te rek al kot mány jo gi ér te lem ben
egyen lõ he lyet fog lal nak el, ter mé sze te sen a
ha ta lom meg osz tás új de mok ra ti kus erõt eré -
ben. A ki ala ku ló rend szer to váb bi fon tos
vo ná sa az 1990-ben ki ala kí tott ál lam i ve ze -
tõi és ál lam tit ká ri rend szer, amely meg kü -
lön böz te ti a kor mány za ton be lü li po li ti kai
és a köz igaz ga tá si fel sõ ve ze tõ ket, és amely-
nek 2006-os és 2010-es vál to zá sa i ra ki tér a
szer zõ. Ezt a kor mány za ti rend szert ja ví tot -
ta és kor sze rû sí tet te az új Alap tör vény, az
ere de ti mo dell meg tar tá sá val: a kormány fel-
épí té se meg ma radt, ugyan ak kor meg fo gal -
ma zó dik a mi nisz ter el nök mar káns do mi -
nan ci á ja.

Orosz Ág nes, a kari könyv tár igaz gatója
rend ha gyó, a könyv-könyv tár-könyv tá ros hár-
ma sá nak szen telt írá sában annak a kap csolat-
nak a kö rül já rá sá ra vál lal ko zott, ami a szel-
lem i ter mé ke ket elõ ál lí tó és azt rend sze re zõ
személy, a lét rejött köny vek és a „bölcses-
ségek tár háza”, a könyv tár kö zött fenn áll.
A dol go zat be ve ze tõ jé ben mind annyi unk
ál tal hasz nált fo gal mak (könyv, könyv tár,
bib li og rá fia stb.) ér té kes és az is me re te ket
va ló ban el mé lyí tõ, sok meg le pe tést tar to ga -
tó ma gya rá za ta i val ör ven dez te ti meg az ol-
vasót. Be tekintést nyújt az elsõ óko ri és kö -
zép ko ri könyv tá rak tör té ne té be, az elsõ ma-

gyar or szá gi könyv tá rak szü le té sé nek kö rül -
mé nye i be és a ma gyar nyel vû kó dex iro da-
lom kez de te i be. Rész le te sen szól a re ne -
szánsz könyv tá rak és a könyv tár esz mény
el ter je dé sé rõl, ezzel együtt a mo dern könyv-
tár jel lem zõ i nek (kö te les pél dány, pult rend -
szer, hi va tá sos könyv tá ros, ol va só ma lom
stb.) ki ala ku lá sát is be mu tat ja egé szen a
könyv- és új ság nyom ta tás meg je le né sé ig.

Rácz La jos jog történész ta nár, aki a ke -
zünk ben tar tott kö tet szer kesz tõ je is, a gö-
rög po li sok ki ala ku lá sá nak és kor mány zá sá -
nak szen telt ta nul má nyá val tisz te leg az ün-
ne pelt kol lé ga elõtt. A po lisz fo gal mát
ma gya rá za tá ban el sõ sor ban a po li ti kai kö-
zös ség és az eh hez tar to zó po lit ész stá tus je-
len té sé ben hasz nál ja, nem pe dig a meg szo -
kott vá ros, vá ros kör nyék je len tés bõl kí ván
ki in dul ni. Vizs gá ló dá sá ban el sõ sor ban a
„po li ti kai en ti tás” je len tés re, va la mint a köz-
igaz ga tá si egy sé gek re, és nem a te le pü lé si
szer ke zet re, illetve annak vál to zá sa i ra he lye -
zi a hang súlyt.

A po lisz-tár sa da lom át te kin té se so rán ki-
eme li a sza ba dok, a kö zös ség po li ti kai éle té -
be be le szó lá si jog gal ren del ke zõ ré te gét,
amely nek va gyo ni és nem zet sé gi ala po kon
tör té nõ ré teg zõ dé sét, illetve a Szol óni po li ti -
kai re for mok ha tá sát tör té nel mi pél dák kal
il luszt rál ja. A po lit ész tag ság jogi tar tal mát a
kö vet ke zõk ben ta lál ja meg: meg ha tá ro zott
po lisz hoz tar to zás, po li ti kai jo gok gya kor lá -
sa (pél dá ul hi va tal vi se lés hez való jog), a po-
lisz kö zös te rü le té bõl föld höz (föld hasz ná la -
ti jo go sult ság hoz) ju tás.

Mély re ha tó ala pos ság gal elem zi – ki emel -
ve A thén pél dá ját – a po lisz ad mi niszt rá ci ó -
ját, vá ros ter ve zé si stra té gi á it, kor mány za ti
rend sze rét, ezen be lül a pol gár jog meg szer -
zé sé nek fel té tel rend sze ré rõl és a kor má -
nyoz ha tó la kos ság szám ról al ko tott gö rög
el kép ze lé se ket és konk rét in téz ke dés éket.

Ta kács Al bert, az al kot mány jo gi tan szék
ta ná ra a két ka ma rás par la ment lét jo go sult sá -
gá nak prob le ma ti ká ját dol goz za fel al kot -
mány el mé le ti meg kö ze lí tés ben, így re a gál va
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az Alap tör vény meg szü le té sét meg elõ zõ vi-
ták ban „nem vá rat la nul, de még is meg le põ
mó don”, a ma gyar köz jo gi tra dí ci ó ra hi vat -
koz va fel me rült, majd gyor san ér de mi tu do -
mányos vi ták nél kül le tûnt – a szer zõ sze -
rint ko ránt sem le zárt – ré gi-új kér dés re.
Ezzel in do kol ja az euró pai par la men tek és a
má so dik ka ma rák fej lõ dé sé nek rend szer ta -
ni, Ang lia pél dá já ból ki in du ló tör té ne ti ta-
nul má nyo zá sát, az ér vek és el len ér vek, el sõ -
sor ban az üt kö zõ kép vi se le ti ta nok 19–20.
szá za di át te kin té sét.

Ta kács Al bert a tör té nel mi köz jo gi ha gyo -
má nyok vizs gá la ta so rán, a Ma gyar Ki rály ság 
or szág gyû lé se i nek 13. szá zad tól da tál ha tó fej-
lõ dé sét egé szen a szo ci a lis ta idõ sza kig te kin ti
át. Le szö ge zi: a ma gyar or szág gyû lés az al kot -
mány tör té net ben dön tõ en két ka ma rás volt,
ezért „gon dol hat juk róla, hogy szo kás sá vált, és
vé le ked he tünk úgy is, hogy nem ze ti ha gyo-
mányról van szó”. A bi zony ta lan ko dó meg-
ál la pí tást az zal in do kol ja, hogy az al kot má -
nyos de mok rá ci á nak sa ját tra dí ció van nak,
bár mi lyen tra dí ci ót nem is mer het el sa ját já -
nak. Majd a vég le te kig le egy sze rû sí tõ té telt
fo gal maz meg: „Olyan po li ti kai el vet, célt
vagy ér té ket, amely a ren di al kot má nyos ság
ke re tei kö zött ér tel mez he tõ, pol gá ri tár sa dal-
mak ban nem ta lá lunk.” A fel sõház mai élet -
re hí vá sá nak gon do la ta ter mé sze te sen in do -
kol ha tó, fel vet he tõ és meg vi tat ha tó – véli
Ta kács –, de a „tra dí ció va rá zsá nak” ezek-
ben a vi ták ban nincs lét jo go sult sá ga és re le -
van ci á ja.

Ta nul má nyá nak vi tá ra és to vább gon do lás -
ra ér de mes kü lö nös sé ge ez, a köz jo gi ha gyo -
má nyok és tra dí ció sa já tos, szû kí tõ ér tel me -
zé se, amely de fi ní ci ó val dol goz va összeg zé sé -
ben el jut a jogi tradíció egy-egy in tézmény
lé tét vagy nem lé tét iga zo ló el vé nek kor lá to -
zá sá ig, sõt ta ga dá sá ig, a napi prag ma ti kus po-
li ti kai és tu do má nyos vi ták ban ját szott sze re -
pé nek neg li gá lá sá ig.

A jog tu do má nyi tan szék ve ze tõ je, Ta kács
Pé ter, Az ál lam tan kez de tei Eu ró pá ban és a
ma gyar ál lam el mé le ti ha gyo mány 1500–1789
cím mel írt ta nul má nyá val kö szön ti az „egy-

szerre euró pai és ma gyar”, a nem zeti és az
euró pai kér dé sek vi szony rend sze ré ben ott-
ho no san moz gó Mát hé Gá bort.

Ta nul má nyát az zal a ha tá ro zott ki je len tés -
sel kez di, hogy az ál lam el mélete az euró pai
új kor tu do má nya, ek kor lett az ál lam i be ren -
dez ke dés a tu do má nyos meg is me rés ön ál ló
tár gya. Az õs for rá so kat és ha gyo má nyo kat
ku tat va az ál lam po li ti kai meg ha tá ro zott sá -
gát le író, az in téz mé nyi jel le get ku ta tó, illetve
az ál lam és a tár sa da lom vi szony rend sze rét
elem zõ ha gyo má nyo kat és azok ki emelt
képvi selõit (Ma chi a vel li, Bo din, Alt hu si sus,
Lipsi us) em lí ti. Csak egy gon do lat me ne tet ki-
ra gad va ren ge teg ér dek fe szí tõ, ma gyar vo nat -
ko zá sok ban és ma gyar–kül föl di kölcsönha-
tásokban bõ vel ke dõ ta nul mány ból. Ta kács
 Péter a ma gyar ál lam el mé le ti szak iro da lom
meg je le né sét az 1600-as évek re te szi, ami kor
ma gyar föl dön meg je len nek az elsõ, in kább
for dí tott-ma gya rí tott ál lam el mé le ti mun kák. 
A szer zõ rend kí vül iz gal mas, a ma gyar ren-
di-füg get len sé gi tö rek vé sek ben mind un ta lan
meg je le nõ és is mert, szin te fel old ha tat lan el-
len tét meg je le né sét re giszt rál ja az ma gyar or -
szá gi ál lam ról gon dol ko dók ese té ben is. Ne-
ve ze te sen azt, hogy a 17–18. szá za di „nyu ga ti
min ták és kor sze rû szer zõk” el sõ sor ban az
ek kor meg erõ sö dõ és kor sze rû nek szá mí tó
ab szo lu tiz mus kor mány za ti mód sze re it iga-
zol ták, amely a ma gyar po li ti kai törekvé-
sektõl tel je sen ide gen, az el nyo mó ké pé ben
meg je le nõ Habs bur gok kor mány za tá nak
tenden ciája volt. Ezzel ma gya ráz ha tó, hogy a
ma gyar szak iro da lom so ká ig a spe ci á lis hely-
ze tû és kor mány za tú fe je del mi Er dély ben
kon cent rá ló dik.

A ta nul mány vé gig kí sé ri az új ko ri ter mé -
szet jo gi gon dol ko dók (Gro ti us, Hob bes,
Loc ke stb.) hoz zá já ru lá sá nak fo lya ma tát az
ál lam tu do má nyok ki ala ku lá sá hoz, va la mint 
ki tér az ál lam tu do má nyok rend sze ré nek (ál-
ta lá nos köz jog, ál ta lá nos ál lam jog, ka me ra -
lisz ti ka, po li ti kai gaz da ság tan, sta tisz ti ka
stb.) ki ala ku lá sá ra.

Ta más And rás pro fesszor Me di tá ci ó já val
Máthé Gá bor ko rábbi, a jog és az er kölcs vi -
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szo nyá ról írt ta nul má nyá ra, annak cí mé re
és mód sze ré re in ho no rem ref lek tál, el me -
reng ve tör té nel mi, fi lo zó fi ai, va la mint iro-
dal mi kép zet tár sí tá sok és asszo ci á ci ók so rán 
át. Nem irigy lés re mél tó a tör té né szek és
jog tör té né szek mun ká ja – véli a szer zõ –, ne-
héz a múl tat elõ re lát ni, hi szen a jog történe-
lem nem konst ru ál ja, ha nem re konst ru ál ja a
meg tör tén te ket.

El vá laszt ha tó-e egy más tól a jog és az er-
kölcs igaz sága, hol a ha tár köz tük? Fel téve,
hogy ezek tény le ge sen lé tez nek és ta lál koz -
nak, mi ként ér tel mez he tõk? Az er kölcs min-
denek fe lett áll, így le het a jog éssze rûségé-
nek, el fo gad ha tó sá gá nak, el fo ga dott sá gá nak
és he lyes sé gé nek alap ja. Ta más pro fesszor
nem csak az is mert jog fi lo zó fi ai is ko lák gon-
do la ta in ve ze ti át a ket tõs nor ma rend szer vi-
szonyát, ha nem azt az el múlt 20 esz tendõ po -
li ti kai-jo gi-gaz da sá gi fo lya ma ta i ra is le ve tí ti
azt, el jut egé szen az Euró pai Unió jog elvei-
nek és a gaz da sá gi szem pon tok nak min de nek 
fö löt ti ként való meg je le ní té sé ig, annak túl be -
csü lé sé nek prob le ma ti ká já ig.

Tó zsa Ist ván, a köz igaz ga tás-szer ve zé si és
ur ba nisz ti kai tan szék ve ze tõ je kö szö net tel
em lé ke zik meg az E-Go vern ment Ala pít -
vány 2003-as meg ala pí tá sá ról, Mát hé pro-
fesszor ab ban való ak tív köz re mû kö dé sé rõl.

Az írás az elekt ro ni kus igaz ga tás szer ve zés 
egyik ha zai mû he lyé nek, a tan szé ki mun ka -
cso port nak és a köz igaz ga tás mo der ni zá ci ó -
ját szol gá ló ala pít vány nak köz el egy év ti ze -
des kró nikáját mu tatja be. Szá mot ad a meg -
ala ku lás kö rül mé nye i rõl, az elekt ro ni kus
köz igaz ga tás meg te rem té sét nép sze rû sí tõ
szak mai ki ad vá nyok, ké sõbb di gi tá lis tan-
anya gok meg szü le té sén át, az új kép zé si irá-
nyok be in dí tá sán ke resz tül egé szen a tu do -
má nyos kon fe ren ci ák és kon fe ren cia ki ad vá -
nyok fel so ro lá sá ig.

Abban a re ményben szá mol be az ala pít-
vá nyi ku ta tá si pro jek tek ered mé nye i rõl, a
gya kor lat ban is meg va ló sult mo bil-köz igaz-

ga tá si pro jek tek rõl, hogy si ke rült az át tö rés, 
a szem lé let mód vál tás a köz igaz ga tás ban és a
tech no ló gi ai újí tá sok meg is mer te té se, sõt
a ki e melt min ta pro jek tek ben az elekt ro ni -
kus rend sze rek ad mi niszt rá ci ós gya kor lat ba 
való át ül te té se is.

Tö rök Gá bor a ma gán jo gi tan szék ve ze tõ -
je szub jek tív be ve ze tõ vel há rom té tel ben tisz -
teleg a Ju biláns elõtt, amelyhez az inspirá -
ciót a Mát hé–Ge csé nyi szer kesz tõ pá ros ál tal 
össze ál lí tott Sub Cla u su la do ku men tum -
gyûj te mé nyek szol gál tat ták.

Elsõ té te lé ben a 19–20. szá zad for du ló já -
nak ipa ri-ke res ke del mi és bank i fej lõ dés nek
ha tá sa it elem zi, mi ként tör tén he tett, mi lyen 
„za var” okoz hat ta, hogy a glo ba li zá ló dó, a
köl csön ös ke res ke del mi füg gés ál tal át szõtt,
op ti miz mus sal teli fej lõ dõ vi lág be le sod ró -
dott az I. vi lág há bo rú ba? A jog ál lam jel lem -
zõ it ve szi sor ba má so dik té te lé ben, illetve a
„jog ál la mi mi nõ sí tés” jo go sult sá gát a tria-
noni Ma gyar or szág ese té ben. A har ma dik
résszel már a rendszerváltást kö vetõ két év -
ti zed be ve zet el ben nün ket, kri ti ku san szól
a jog al ko tá si fo lya ma tok ról – ér zék le tes
gazda sági jog al ko tá si pél dák kal alá tá maszt -
va vé le mé nyét –, ame lyek gyak ran alá ás sák a
ma gyar jog rend szer egy sé gét és a dog ma ti -
kai ala po kat.

A kö tetet – az ön álló szer zõként is sze -
replõ – Orosz Ág nes ál tal össze állított vá lo -
ga tott bib li og rá fia zár ja, amely több mint
30 ol da lon (sic!) is mer te ti Mát hé pro fesszor
45 éves mun kás sá gá nak fon to sabb ele me it a
szak iro dal mi tu do má nyos mû vek tõl, a so ro -
zat szer kesz tõi fel ada to kon át, egé szen az
egyes ta nul má nyo kig, fo lyó irat cik ke kig.

A sok év ti ze des mun kás ság szám ba vé te -
lén, ered mé nye i nek át te kin té sén túl, ma gá -
val ra ga dó a ti zen négy kol lé ga meg be csü lé se
és sze re te te, amely su gár zik a ba rá tok ál tal
de di kált, va ló ban li ber ami co rum ta nul -
mány kö tet bõl.

Bar na At ti la: Üze ne tek a múlt ból a mai köz igaz ga tás nak 161




