
KOI GYU LA

Köz igaz ga tás-tu do mány
és me to do ló gia1

A fo gal mak kulcs sze re pé rõl

Me to do ló gi ai elõ kér dé sek –
A fo gal mak sze re pe a jog ban

és a köz igaz ga tás ban

Ná lunk a köz igaz ga tás tu do má nya zöm -
mel a köz igaz ga tá si jo gi as szem lé le tû tu do -
mány mû ve lést és a jo gi as szem pon tú nar ra -
tí va kí nál ta pers pek tí va ál tal ke ret be fog lalt
vi lág szem lé le tet je len ti. A mód szer rõl2, de
kü lö nös kép pen a tu do má nyos mód sze rek -
rõl ál ta lá ban3 ér te kez ni min dig is va la mi fé le
fel ada ta volt a tu do mány mû ve lõ i nek. Kü lö -
nö sen éle sen jön elõ ez a prob lé ma a ki sebb
(PhD), avagy a na gyobb tu do má nyos fo ko -
zat (DSc) meg szer zé sé re irá nyuló ér te ke zés
(mo no grá fia) írá sa ese té ben, de egyes alap -
vetõ mód sze re ket (szak iro da lom-ku ta tás,

for rás ke ze lés) és tech ni ká kat (bib li og rá fi ai
hi vat ko zás sza bá lyai, sta tisz ti kai alap is me -
re tek és mind ezek kor rekt al kal ma zá sa),
va la mint er köl csi kö ve tel mé nye ket (plá gi -
um men tes ség) már gya kor la ti lag a BSc és az
MSc dip lo mák (illetve az egy sé ge sen öt-, il le -
tõ leg hat esz ten dõ nyi kép zett sé get és vég -
zett sé get ta nú sí tó jo gász- és or vos dip lo ma)
meg szer zé sé re irá nyuló szak dol go zat meg -
írá sa so rán is for ma sze rû en kell, vagy kel le -
ne tud ni al kal maz ni uk a fel sõ ok ta tá si kép -
zés ben részt ve võk nek. Ezek a kö ve tel mé -
nyek már a fel sõ ok ta tá si kép zé sek adott
fél éve i ben rend sze re sí tett év fo lyam dol go za -
tok so rán is ér vé nye sí ten dõ ek. Meg jegy zen -
dõ azon ban, hogy a kü lön fé le kép zé sek so -
rán kü lön fé lék a ki tû zött cé lok is e té ren.4

Köz tu dott, hogy sem a jogi, sem a köz igaz -
ga tá si fel sõ ok ta tá sunk nem ad elég sé ges fun -
da men tu mot ah hoz, hogy akár csak a szak -
dol go za tok szint jén mód szer ta ni lag meg ala -
po zott mû vek szü let hes se nek. Ha õszin ték
aka runk len ni, sem a kez dõ (köz igaz ga tá si)
jo gász ok ta tók5, sem a kez dõ (köz igaz ga tá si) 
jo gász ku ta tók nem kap nak túl sok le he tõ sé -
get arra, hogy ku ta tás-mód szer ta ni ismere tei -
ket fej lesszék, illetve ke vés az olyan va ló di
pro fesszor, aki tõl mód szer tant ta nul hat ná -
nak. Nem sok meg ol dást kí nál a szak iro da -
lom sem. Vé gig vi ve az ed dig elem zett lo gi -
kai szá lat, ha a gra du á lis kép zé sek zá ró dol -
go za ta it, szak dol go za ta it te kint jük, van a
té ma kör mód szer ta ná nak némi csekély iro -
dal ma.6 Vi szony lag rit ka, és csak ide gen

1 A ta nul mány le zár va 2011. szep tem ber 1-jén.
2 A böl cse let tu do má nyi mód sze rek (jog tu do mányt amúgy 

ke vés re tar tó) ko rai klasszi ku sa: René DES CAR TES: Dis -
co urs de la mét ho de, Le y den, Jean Ma i re, 1637.

3 Egy, a jog tu do mánnyal az át lag nál töb bet fog lal ko zó ál -
ta lá nos tu do mány me to di kai mû: Mor ris R. COHEN–Er -
nest NAGEL: An Int ro duc ti on to Lo gic and Sci en ti fic Me -
thod, Ox ford, Si mon Pub li ca ti ons, 2002. Egyéb iránt a
jog tu do mány és a mód szer tan kap cso la ta nem mi nõ sül
túl ku ta tott té má nak, csu pán né hány ilyen irá nyult sá gú
mun ká ra le het sé ges utal ni: Walt her BURCK HARDT: Me -
thode und Sys tem des Rechts, Zü rich, 1936. Az újabb né met
tu do má nyos ered mé nyek kö zül: Cla us-Wil helm CANA -

RIS–Karl LARENZ: Met ho den leh re der Rechts wis sens chaft,
Ber lin, Tas chen buch, 2009. A jog és az el mé let kép zés
(utób bi a me to do ló gi á val rész ben ro kon) össze ve té se egy 
igen je len tõs ha zai el mé le ti mun ká ban: SAJÓ And rás:
Kri ti kai ér te ke zés a jog tu do mány ról, Bu da pest, Aka dé mi ai 
Ki adó, 1983, 104–126. p. A köz igaz ga tás-el mé let és az el -
mé let kép zés össze füg gé se i nek gya kor la ti lag elsõ, és el ed -
dig tu do má sunk sze rint egyet len ha zai vizs gá la ta egy új
tan könyv ben: SZA MEL Ka ta lin: A köz igaz ga tás-el mé let fo -
gal ma. A tu do má nyos gon dol ko dás és az el mé let kép zés =
SZA MEL Ka ta lin: Köz igaz ga tás-el mé let, egye te mi jegy zet
(a mes ter kép zés szá má ra), Bu da pest, Bu da pes ti Cor vi nus
Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi Kar, Köz igaz ga tá si
Tan szék, 2010, 7–10. p.

4 Az ál ta lunk is mert szak le írá sok kö zül e te kin tet ben a leg -
am bi ci ó zu sabb az ELTE Böl csé szet tu do má nyi Kar el mé -
le ti nyel vé szet MSc-szak, ahol is ki fe je zett cél ki tû zés,
hogy a hall ga tók al kal mas sá vál ja nak nem zet kö zi pub li -
ká lás ra, ez azon ban mód szer ta ni is me re tek nél kül csak
hiú áb ránd. Más pél dát a ma gyar fel sõ ok ta tás ban az ilyes -
faj ta kö ve tel mény tá masz tás ra nem tu dunk hoz ni.

5 Gya kor la ti lag a jogi fel sõ ok ta tás ba új on nan be lé põ ok ta -
tók pe da gó gi ai is me re tek nél kül kez dik el te vé keny sé gü -
ket, és ezen tu dás meg szer zé se az élet pá lya so rán fi no -
man szól va is igen eset le ges jel leg gel tör té nik.

 6 A tárgy kör alig ha fe lül múl ha tó, gon do lat éb resz tõ, de
még a sze mé lyi szá mí tó gé pek és a vi lág há ló kora elõtt ké -
szült („író gép re op ti ma li zált”), ezért tech ni ka i lag tel je sen 
el avult (illetve e szem pont ból ele ve nem a ha zai kö ve tel -
mé nyek hez al kal maz ko dó) klasszi kus össze fog la lá sa:
Um ber to ECO: Ho gyan ír junk szak dol go za tot?, Bu da pest, 



nyel ve ken hoz zá fér he tõ a dok to ri (PhD) ér -
te ke zé sek ké szí té se so rán is al kal maz ha tó
mód szer ta ni se géd könyv,7 illetve az olyas fé -
le mun ka, amely az MSc- és a PhD-fo ko zat
el nye ré se ér de ké ben írt dol go zat meg írá sát
se gí ti elõ,8 per sze ezek sem jogi vagy köz -
igaz ga tás-tu do má nyi jel le gû ek, ha nem csu -
pán be ve ze tõk. Ki fe je zet ten a ku ta tói szin tet 
cé loz za meg Earl Bab bie ne ve ze tes kuta -
tás-mód szer ta ni mo no grá fi á ja.9 A mun ka in -
kább szo ci o ló gu sok szá má ra hasz nos (az õ
prob lé má ik ra író dott), de fel dol goz né hány
ál ta lá nos jogi te ma ti kát is.10

Fon tos e kör ben szól ni a tu do má nyos
kuta tás mû faj el mé let (ang.: gen re the o ry)
tárgyá ba tar to zó prob lé má i ról. A köz igaz -
ga tás-tu do mány ban, akár csak a leg több tár -
sa da lom tu do mány ban, el kép zel he tõ könyv -
is mer te tés (és al tí pu sai)11, ta nács ko zás is mer -
te tés, nek ro lóg12, kon fe ren cia-elõ adás írá sos
vál to za ta, ta nul mány, könyv fe je zet, tan -
könyv13, illetve kis- és nagy mo no grá fia14.
Ti pi ku san jogi mû faj a jog sza bály-is mer te -
tés, a jo ge set-is mer te tés és a kom men tár írás,
eze ket a köz igaz ga tá si jog is is me ri. Jog sza -
bály in do ko lá sa csak ak kor so rol ha tó a jo gi
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Gon do lat, 1991. Né hány ha zai be ve ze tõ jel le gû anyag:
BER TÁ NÉ NÉMETH Ág nes: Az iro da lom ku ta tás tól a hi -
vat ko zá sig. Hall ga tói se géd let, Pécs (Pé csi Tu do mány -
egye tem Könyv tá ra 4), 2002.; MAJO ROS Pál: Ku ta tás -
mód szer tan, avagy ho gyan ír junk gyor san jó dip lo ma mun -
kát? Mód szer ta ni tan anyag a gaz da sá gi fel sõ ok ta tás hall ga tói
szá má ra, Bu da pest, Nem ze ti Tan könyv ki adó, 1997.

 7 
   

 8 

 9 Earl BAB BIE: A tár sa da lom tu do má nyi ku ta tás gya kor la ta,
Bu da pest, Ba las si Ki adó, 2008.

10 Ezek az aláb bi eset ta nul má nyok: A „há rom szo ros csa -
pás” tör vény ha tá sa; A nemi erõ szak kal kap cso la tos igaz -
ság szol gál ta tás re form ja; A há zas sá gon be lü li bán tal ma -
zá sok meg elõ zé se; Egy szak mai eti kai kó dex; Két eti kai
vita; Ha lál bün te tés és el ret ten tés; Tea há zi bo nyo dal mak.
Uo., 400–401, 402–403, 403, 403–404, 406–407, 541,
541–543. p.

11 Ilyen a jog tu do mány ban egy kor be vett, mára szin te ki -
halt an no tá ció; a ti pi kus könyv is mer te tés ként jel le mez -
he tõ re cen zió; és – jobb el ne ve zés nem lé vén – a nagy -
recenzió. Az an no tá ció több nyi re rö vid (egy mû rõl
mi ni mum fél, ma xi mum egy ol da las) tö mör, de in for ma -
tív is mer te tés szin te ki zá ró la go san ide gen nyel vû köny -
vek rõl. Egy an no tá ci ós ro vat ban ná lunk mi ni mum fél -
tu cat nyi, de a ti zen ket tes szá mot át nem lépõ volt,
le he tõ ség sze rint mi ni mum há rom-, de ese ten ként akár
öt fé le ide gen nyel vû kö tet rõl il lett írni. Több nyi re egy
sze mély írja, de a nyel vi sok fé le ség miatt nem ki zárt,
hogy több szer zõ le het, ilyen kor ne vü ket az egyes an no -
tá ci ók alá szo kás oda ír ni. A re cen zió ma is je len van a
jog és a köz igaz ga tás tu do má nyos mû ve lé sé re sza ko so -
dott fo lyó ira tok ban. Klasszi kus eset ben a szer zõ pá lyá -
já nak is mer te té sé vel in dít a re cen zió. El he lye zi a mû vet
a pá lya ív ben, majd is mer te ti mi ni mum a fõbb meg ál la pí -
tá so kat, össze füg gé se ket (igé nye sebb re cen zens a sa ját
ref le xi ó it alá tá masz tó, avagy a mû rõl eszé be jutó pár hu -
za mok ra vo nat ko zó szak iro dal mat láb jegy zet ben adja,
de a jegy ze tes re cen zió is rit ku ló je len ség). A re cen zi ót
egy sze mély írja. Ki vé tel ez alól is van. Ilyen, ha egy mû

két vagy több jól el kü lö nít he tõ tárgy kört fog lal ma gá -
ban (pl. egy ün ne pi kö tet köz igaz ga tá si és gaz da sá gi jogi
ta nul má nyo kat kö zöl az an gol szász jog vi lág kö ré bõl an -
gol nyel ven, köz el egyen lõ arány ban), mert egy ilyen
spe ci á lis tu dás bir tok lá sa nem vár ha tó el egy kon ti nen tá -
lis jo gász re cen zens tõl. Ket tõ tõl már in kább. A nagy re -
cen zió af fé le el mé le ti se géd fo ga lom. Itt arra a rit ka eset re 
kell gon dol ni, mi kor egy nagy mo no grá fia (500 ol dal tól
több ezer ol da lig) pl. szá mos és kü lön fé le mû fa jú ta nul -
mányt kö zöl akár több ide gen nyel ven is, ame lyek nagy -
já ból azo nos mennyi ség ben osz la nak el, és a mû ismer -
tetése ki e mel ke dõ en fon tos ér dek. Ez eset ben a több
re cen zens ál tal írt nagy re cen zió kí vá na tos le het, hi szen
pl. ezer ol dal lel ki is me re tes el ol va sá sa akár fél év nyi
mun ka is le het egy ku ta tó szá má ra, és ez nem fel tét le nül
ha té kony. De per sze az is di csé re tes, ha egy nagy el mé le -
ti fel ké szült sé gû se ni or ku ta tó vagy ok ta tó vég zi a fel ada -
tot, pl. több nyel vû kon fe ren cia kö tet, vagy ki emel ke dõ
je len tõ sé gû és új is me re te ket hor do zó nagy mo no grá fia
ese té ben, a nagy re cen zi ó val se gít ve a ha zai tu do mány
szá má ra a meg is mer te tést. A nagy re cen zió ter je del me is
nagy, 10–20 ol dal kö zöt ti köz le mény is szó ba jö het.

12 A nek ro lóg nem min den ál lam ban szo ká sos. Az an gol -
szász és a fran ko fón köz igaz ga tás-tu do mány több nyi re
mel lõ zi az ilyes mit, a né met tu do má nyos ság ban is hát -
tér be szo rul a nek ro lóg, vagyis in kább csak ha zai mû ve -
lõk ese té ben al kal ma zott. Orosz or szág ban vi szont be -
vett do log. A ha zai köz igaz ga tás-tu do mány ban (de a
jog tu do má nyok ban is) a nagy kül ho ni mû ve lõk ha lá lá -
ról is szo kás nek ro lóg gal meg em lé kez ni (fõ képp, ha
MTA-ta gok is vol tak, vagy más okok ból kö tõd tek Ma -
gyar or szág hoz).

13 Ide ért ve az ide ig le nes tan se géd le tet, a tan se géd le tet, az
ide ig le nes egye te mi jegy ze tet, az egye te mi jegy ze tet.

14 Ná lunk (a mel lék le tek, mu ta tók nél kü li) a fõ szö ve get
ille tõen 150 ol dal és at tól na gyobb ter je del mû mun ka
szá mít mo no grá fi á nak (he lye sebb vol na va la mi nõ le -
ütés szá mot meg ál la pí ta ni, te kin tet tel arra, hogy az ív -
szá mo zás is csak ak kor cél ra ve ze tõ, ha tud juk, hogy
szer zõi vagy nyom dai ív rõl van-e szó, a ket tõ ugyan is
nem ugyan az). An gol szász te rü le te ken ese ten ként csak a 
szavak szá mát ad ják meg (pl. 150 000 szó). A nagy mo nog -
ráfia ki fe je zés hasz ná la ta nem csak ter je del mi, ha nem va -
la mennyi re mi nõ sé get is hor do zó ki fe je zés. A 400-500
ol dal fe let ti mun kák nál he lye sebb e ki fe je zést hasz nál ni
a mo no grá fia he lyett, de erre ki ala kult szo kás nin csen.



mû fa jok hoz, ha a szer zõ is mert (pl. Cse me gi 
Ká roly hí res in do ko lá sa a ké sõbb róla el ne -
ve zett 1878. évi Btk.-hoz), bár szer zõi jo gi -
lag a jog sza bá lyok, in do ko lá sok, bí ró sá gi és
hi va ta li for ma nyom tat vá nyok stb. nem es -
nek szer zõi jogi vé de lem alá. (Nem az in do -
ko lá sok ér té két vi tat juk te hát, ha nem a szer -
zõ be azo no sít ha tat lan sá ga okoz hat prob lé -
mát.) Ezek a ki fe je zet ten jogi mû fa jok igen
kö töt tek, és re zer vált stí lust kí ván nak meg.
Nyil ván va ló, hogy a ti pi kus jogi mû fa jok
más mód szer tant kí ván nak meg az ál ta lá nos
jog tu do má nyok kal (jog el mé let, jog szo ci o -
ló gia, jog tör té net stb.) szem ben, illetve az
egyes mû fa jok egy más hoz ké pest is. (Nyil -
ván va ló an a jog sza bá lyi kom men tár a bí rói
gya kor lat be mu ta tá sá ra kell, hogy fó ku szál -
jon több nyi re. Azon ban pél dá ul a jogalko -
tási célú ku ta tás et tõl el té rõ mód sze re ket kí -
ván meg: a ko ráb bi ha zai sza bá lyo zás is me -
re tét, a kül föl di sza bá lyo zá si meg ol dá sok
adap tá lá sát vagy el ve té sét, a ha tás vizs gá lat ra
ori en tált sá got stb.) Annak csak örül ni le het,
hogy ha csí rá i ban is, de meg in dult a jog tu do -
má nyi mû faj el mé let mû ve lé se. A tárgy kör -
ben Fe ren czy End re15 és Dri nó czi Tí mea16

te vé keny sé ge emel he tõ ki.
A fo gal mak kal kap cso la tos gon do la ti sá -

got a köz igaz ga tás-tu do mány ban (köz igaz -
ga tá si jogi be fo lyá solt sá ga miatt) – nem ki zá -
ró lag, de dön tõ jel leg gel – a jog ha tá roz za
meg. A jog tu do mány tár gya, a jog, ele ve sa -
já tos, mi vel nem (azaz csak néha) desk rip tív, 
alap já ban véve presk rip tív, azaz nem le író,
ha nem elõ író jel le gû, és élet vi szo nyo kat le -
gá lis (és le gi tim) mó don sza bá lyo zó, így
mind ez ki hat a jog tu do mány ra is. A jog
azon ban nem csak a fel so ro lá sok, ha nem a fo -
gal mak tu do má nya is. Hi szen a jog ban kell
(vagy kel le ne17) a fo gal mak nak leg pon to sab -

ban kö rül ír tak nak, a fo gal mak hasz ná la tá -
nak pe dig leg kö vet ke ze te sebb nek len ni ük.
A jog (el vi leg, azaz per de fi ni ti o nem) zárt fo -
gal mi rend szer e ép pen azért alap kö ve tel -
mény, mi vel ezen sza bá lyo zás az em ber i tár -
sa da lom egyik fõ pil lé re. A nor ma vi lá gos ság 
el ho má lyo so dá sa, a szán dé ko san min dent
túl bo nyo lí ta ni igyek võ (túl)sza bá lyo zás
még in kább élet ide gen né te szi az amúgy is
(szin te tel jes egé szé ben) mes ter sé ge sen lét re -
ho zott sza bály összes sé get: a jo got. Edu ard
Spran ger a tör té net tu do mány vo nat ko zá sá -
ban meg fo gal ma zott, erõ sen pszichologi záló
fi lo zó fi ai el mé le té ben ki fej ti, hogy a meg -
értõ-leíró tu do má nyok (tör té net tu do mány,
szö veg fi lo ló gia) mel lett van nak konst ru á ló
tu do má nyok: ahogy a ma te ma ti kus is gyak -
ran konst ru ál, ugyan így konst ru ál a jo gász
is. Azaz a ki fej tõ (szisz te ma ti zá ló) jog tu do -
mány (vagyis a nem tör té ne ti, nem jog el mé -
le ti, te hát té te les jogi jog tu do mány) nem,
vagy dön tõ en nem össze füg gé se ket ír le
és rend sze rez, ha nem le het sé ges ese te ket
konst ru ál (ti. a leg több jog sza bály, de a jog -
tu do mány is – K. Gy.). A jog sza bá lyok, de a
jog rend szer egé sze is olyan fo gal mi há ló val
dol go zik te hát, amely bõl az egyes ese tek re
néz vést a meg ol dás ki ke res he tõ, mi vel ak -
kor is a pri o ri lo gi kus a rend szer, ha az élet -
be li konk rét eset ko ráb ban soha nem for -
dult elõ a va ló ság ban. (Erre mond juk, hogy
a jog a szél sõ ér té kek re is tar tal maz sza bályt.) 
Spran ger sze rint a jog al ko tás pél dá nak oká -
ért lé nye gé ben olyas mi re vo nat ko zik, ami
nincs, de ami nek len nie kell, nem té nye ket
kons ta tál a jog sza bály (vagyis csak rit kán),
ha nem vi sel ke dést (te vést, tû rést, nem te -
vést) akar (és tud is) sza bá lyoz ni. De a jo gász
te vé keny sé ge más szem pont ból is szer kesz -
tõ jel le gû: az egyes konk rét ese te ket ad dig
(transz)for mál ja át fo gal mi lag, amíg „kel lõ
jogi fo ga lomsz ké mák ba”, azaz jog fo gal mak -
ba nem fog lal hat ja (illetve még itt jön szó ba
„az adott élet be li tény ál lás mi nõ sí té se/egye -
di eset re vo nat koz ta tá sa”, azaz szubszum -
ciója, „be szub szu má lá sa a nor ma alá”). Azaz 
a jo ge set tar tal ma a jo gász szá má ra ke vés bé
ér de kes, sem mint a tisz tán jogi szer ke ze te.
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15 FEREN CZY End re: A jog tu do mány mû ve lé sé nek mû fa jai:
a kom men tár, Ál lam-és Jog tu do mány, 2006/4., 543–
575. p. UÕ.: A jog tu do mány mû ve lé sé nek mû fa jai: az in -
do ko lás, Ál lam- és Jog tu do mány, 2011/2, 110–116. p.

16 DRI NÓ CZI Tí mea: A re cen zió írás ról, Jog tu do má nyi
Köz löny, 2009/6, 293–295. p.

17 A tény le ges jogi fo ga lom kép zés le súj tó kri ti ká ja: SAJÓ:
i. m., 144–154. p.



Eb bõl ered a la i ku sok szá má ra ért he tet len
és ri deg jogi for ma liz mus. Ezen ala pul az
Edu ard Spran ger-i jog tu do má nyi és tár sa da -
lom tu do má nyi mód szer kö zöt ti kü lönb ség
el mé le te. A tár sa da lom tu do má nyok ál ta lá -
ban a tár sa dal mi cse lek vés je len sé ge it ír ják
le, és oka it ma gya ráz zák. A jog tu do mány
ugyan ezen je len sé ge ket egy fo gal mi lag ki -
dol go zott jog rend kon cep tu sa i ra ve tí ti rá,
te hát konst ru ál. E két fé le gon dol ko dá si
mód az oka a jo gá szok és a szo ci o ló gu sok el -
len té té nek. A jo gá szo kat a szo ci o ló gu sok
élet ide gen fo ga lom konst ru á lók nak bé lyeg -
zik, míg a jo gá szok a szo ci o ló gu sok nak a
rend szer al ko tó ké pes ség hi á nyát ró ják fel.18

Nem sza bad mind ezek után azt kép zel ni,
hogy a jog vál to zat lan fo gal mi sá gok kal dol -
go zik. Pél da ként hoz ha tó a (vál to zat lan)
ró mai ka to li kus ká non jo gi há zas ság fo ga -
lom ból ki in du ló ci vil jogi há zas ság fo ga lom
vál to zá sa: egyes or szá gok ban a há zas párt al -
ko tó há zas fe lek kü lön ne mû sé ge mel lett
meg en ge dett az azo nos ne mû ség is. Ugyan -
így új fo gal mak, új ese tek tûn tek fel a szá mí -
tás tech ni ka és a vi lág há ló meg je le né sé vel
(szá mí tás tech ni kai bûn cse lek mé nyek, nemi
de lik tu mok új faj tái, sze mé lyi sé gi jog sér tés a 
vi lág há lón, ugyan ak kor le het sé ges elekt ro -
ni kus ügy in té zés és e-vo ting is). A köz igaz ga -
tá si el já rás jog új fo gal ma lett a Ket. ál tal be -
ho zott ’ha tás te rü let’ ki fe je zés.

Egy össze ha son lí tó
köz igaz ga tás-tu do má nyi prob lé ma:

kül föl di ha tá sok
a ma gyar köz igaz ga tás-tu do mány ban

Te gyük fel, hogy fel ada tunk nem más,
mint a ma gyar köz igaz ga tás-tu do mányt (te -
hát nem a köz igaz ga tás egé szét, ha nem csak

a köz igaz ga tás-tu do mányt) ért kül föl di ha -
tások fel dol go zá sa.19 Az össze ha son lí tó
köz igaz ga tás (amely több az össze ha son lí tó
köz igaz ga tá si jog nál) mód szer ta ni lag még
annyi ra sincs ki fej lõd ve, mint az össze ha -
son lí tó jog, nem bõ vel ke dik mód szer ta ni ta -
nul má nyok ban. (Fi gye lem be kell ven ni,
hogy a meg al ko tan dó ér te ke zés egy szer re
fog lal ko zik a köz igaz ga tá si jogi és köz igaz -
ga tás-tu do má nyi össze ha son lí tás sal, azaz a
ma gyar köz igaz ga tá si jo got és a ma gyar köz -
igaz ga tás-tu do mányt ért kül föl di ha tá sok
vizs gá la tá val, te hát így a to pi ka ol va só ré szé -
rõ li össze ha son lí tó köz igaz ga tá si jo gi nak
mi nõ sí té se té ves, illetve ha va la ki is me ri az
össze ha son lí tó jo got, az tud ja, hogy az zöm -
mel a ma gán jo got, eset leg a bün te tõ jo got
szok ta ha son lí ta ni. A köz igaz ga tá si jog ha -
son lí tás pon to san annyi val rit kább, mint
amennyi vel maga a disz cip lí na ké sõbb ke let -
ke zett az anya gi és el já rá si ér te lem ben vett
bün te tõ- és ma gán jog nál). Maga a tör té ne ti
iro da lom lát szó lag erõs mód szer ta ni fo gó -
dzót kí nál,20 azon ban a gya kor la ti ku ta tás -
ban az össze ha son lí tó köz igaz ga tás mód -
szer ta ná ban ez csak kor lá to zot tan ér vé nye -
sít he tõ. 

Le het sé ges fo ga lom hasz ná lat
a vá zolt prob lé ma meg ol dá sa so rán

A fo ga lom hasz ná lat hat szint je kü lö nít he -
tõ el vé le mé nyünk sze rint, és ez hét fo ga -
lom21 be ve ze té sét je len ti. Fo ga lom hasz ná -
lat: ins pi rá ció; ha tás; át ha tás (ném. Über wir -
kung); kre a tív adap tá ció; köz ve tí té ses át vé -
tel; be fo ga dás (re cep ció); okt ro já ció. Ab ban
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18 Edu ard SPRAN GER: Die Grund la gen der Ges chichts -
wis sens chaft. Eine er kennt nist he o re tisch-psy cho lo gis che
Un ter su chung, Ber lin, k. n., 1905. Spran ger gondola -
tait is mer te ti: KOR NIS Gyu la: Be ve ze tés a tu do má nyos
gon dol ko dás ba. A tu do mány fo gal ma és rend szer e, Bu -
da pest, Sze ged Vá ro si Nyom da és Könyv ki adó Rt.,
1922, 119–120. p.

19 Egy prog ram adó ta nul mány, mely a tárgy kör egyet len
ha zai szám ba vé te li kí sér le te: LÕRINCZ La jos: Kül föl di
ha tá sok a ma gyar köz igaz ga tás ban, Euró pai Köz igaz ga tá -
si Szem le, 2001/1, 4–8. p.

20 Tör té net el mé let I–II., szer k. GYUR GYÁK Já nos, KISAN -

TAL Ta más, Bu da pest, Osi ris, 2006.
21 Im po záns kí sér let a fo gal mak hasz ná la tá ról a közigaz -

gatási jog ban: PATYI And rás: Köz igaz ga tás–Al kot mány–
Bí rás ko dás, Gyõr, Szé che nyi Ist ván Egye tem Deák
Ferenc Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar, Uni ver si tas, Gyõr
Non pro fit Kft., 2011.



az eset ben, ha – mint majd mi is tesszük –
a ma gyar köz igaz ga tás-tu do mány ra, pon -
tosabban az egyes mû ve lõk re tett kül föl di
ha tá so kat vizs gál juk (ta nult ság, kül ho ni pe -
reg ri na tio aca de mi ca, majd a tu dós ként tett
kül föl di ta nul mány utak, a ha zai mû ve lõk ál -
tal ol va sott (re cen ze ált) kül föl di szer zõk, a
ve lük való sze mé lyes kap cso lat, le ve le zés,
illetve a kül föl di ha tá sok be épü lé se a mû vek -
be (egy sze rû kül ho ni pél da em lí té sé tõl a kül -
föl di köz igaz ga tá si in téz mé nyek mo no gra fi -
kus fel dol go zá sá ig ter je dõ en). De ilyen le het 
a kül föl di aka dé mi ai tag ság, vagy kül ho ni
szak lap nál szer kesz tõ bi zott sá gi tag ság. Az
érem má sik ol da lát maga a jogi kör nye zet
meg vál toz ta tá sa je len ti: ilyen Ma gyar or szág
ese té ben – tá gabb idõ kör bõl vett pél dák kal
élve – az oszt rák vagy a szov jet-orosz okt ro -
jált jog je len lé te, amely ma gá val hoz za az
oszt rák vagy a szov jet-orosz ha tá sok fel erõ -
sö dé sét. A fo ga lom hasz ná lat kö ré ben em lí -
tett fo gal ma kat erõ sor rend ben so rol tuk fel,
amely a leg gyen gébb kap cso lat tól ha la d a
leg erõ sebb felé.

Ins pi rá ci ón ért jük azt a leg gyen gébb ha -
tást, ami kor va la mely kül föl di szer zõ, vagy
kül ho ni köz igaz ga tás-tu do má nyi is ko la csu -
pán érin tõ le ges (at tan gen tív) és gyen ge imp -
resszi ót gya ko rol az azt köz ve tí tõ szer zõ -
re.22 Azaz az ins pi rá ció sosem hatás, mindig
gyengébb annál.

A ha tás egy en nél erõ sebb im pul zus, olyas-
fé le gon do lat át vé tel, avagy go do lat tár sí tás,
mely nek alap ja ese tünk ben kül ho ni közigaz-
ga tás-tu dós hoz/köz igaz ga tás-tu dó sok hoz
vagy kül ál la mi köz igaz ga tás-tu do má nyi is -
ko lá(k)hoz, vagy kül föl di köz igaz ga tá si jo -
g (ok)hoz köt he tõ.

Az át ha tás (ném. Über wir kung) va la mi nõ
tar tós ha tást fel té te lez, olyat, ami kor egy
kül föl di köz igaz ga tás, vagy annak csu pán
egyes ele mei tar tó san, vagy egy adott or -
szág ki sebb te rü le tén ki zá ró la go san hat(nak).
[A ma gyar köz igaz ga tás ban ilyen volt, hogy
Fi u mé ban, amely a Ma gyar Ki rály ság csa tolt 
rész e volt (’Fi u me sza bad vá ros’), az anya -
köny ve zés olasz nyel ven folyt, illetve a he -
lyi köz igaz ga tás nyelv e az olasz volt.23 Vagy
a tri a no ni bé ke dik tá tum ered mé nye kép pen
a Len gyel or szág hoz ke rült 25 sze pes sé gi és
Árva vár me gyé hez tar to zó köz sé gek ben
1920 és 1922 kö zött a ma gyar tör vé nyek
vol tak ha tály ban, sõt, a ma gyar magán -
jogi tör vény javas lat kö tel mi jogi sza bá lya it
1934. jú li us 1-jén he lyez te ha tá lyon kí vül a
len gyel tör vény könyv a kö tel mek rõl.]24

Kre a tív adap tá ci ón én azt ér tem, ami kor
egy kül föl di ere de tû jog in téz mény akár az
át vé tel so rán rög tön, akár idõ sült ség foly tán
sa já tos ma gyar szí ne ze tet kap. Ilyen le het
a vár me gye ese te pél dá nak oká ért, amely
frank–ger mán konst ruk ci ó ból (Sza lay  László) 
lett ma gyar jog in téz ménnyé. Az ál ta lunk
kre a tív adap tá ci ó nak ne ve zett je len ség és az
át ha tás kap cso la tá hoz Mis kol czy Ist ván kö -
zöl Er dé lyi Lász ló egy ész re vé te lé re vá laszt,
mely szá munk ra nagy be csû ada lék. Eb ben
azt fej te ge ti, hogy nem is egy sze rû el dön te -
ni, hogy mi kor kell pél dá ul egy adott in téz -
ményt kül föld rõl át vett nek te kin te ni (mert
erre rit kán van köz vet len bi zo nyí ték),
illetve mi kor ad nak egy már csí rá já ban meg -
lé võ ma gyar in téz mény nek lö kést a kül föl di 
vi szo nyok át ha tá sai, vagy mi kor van az,
hogy a gon do lat kül föl di, de a meg va ló sí tás
ti pi ku san ma gyar.25
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22 Az ins pi rá ci ó ról fi lo zó fi ai né zõ pont ból, ki mu tat va,
hogy az nem azo nos a ha tás sal, lásd: VARGA Csa ba:
A jog he lye Lu kács György vi lág ké pé ben, Bu da pest, Mag -
ve tõ Ki adó, 1981, 234–235. p. Var ga Csa ba itt arra tér ki, 
hogy a jo gász ság ról fel té te le zett on to ló gi ai je len tõ ség tu -
laj do ní tás so rán Lu kács nem is mer te az an gol szász és a
skan di náv jogi re a liz must, szá má ra az ter ra in cog ni ta
volt, de az ezek re vo nat ko zó ins pi rá ció (amely te hát
nem ha tás) Max We ber tõl szár maz ha tott.

23 „Fi u me vá ros és ke rü le té nek hi va ta los nyelv e az olasz.”
Erre: NAGY Fe renc: Ma gyar vá ro si jog, Bu da pest, A ren -
de zett ta ná csú vá ro sok pol gár mes te re i nek or szá gos
egye sü le te, 1912, 104. skk.

24 NIZSA LOVSZ KY End re: A len gyel kö tel mi tör vény könyv
ál ta lá nos ren del ke zé sei, Bu da pest, Elsõ Kecs ke mé ti Hír -
lap ki adó és Nyom da Rt., 1935, 30. p.

25 MIS KOL CZY Ist ván: Vá lasz Er dé lyi Lász ló „Ész re vé te le i -
re”, Szá za dok, 67, 1933/6, 480. p.



Köz ve tí té ses át vé tel az, ami kor egy ide gen
jog in téz mény, meg ol dás, tan egy ere de ti el -
mé let al ko tó tól (ide gen köz igaz ga tás tól, kül -
föl di mû ve lõ tõl), egy, eset leg több más kül -
föl di köz igaz ga tás tól egy ide jû leg, illetve idõ -
ben osz tot tan; avagy egy vagy több kül föl di
köz igaz ga tás-tu dós mun ká já ból ke rül át vé -
tel re úgy, hogy egy har ma dik (töb be dik) or -
szág be li (vagy köz igaz ga tás-tu dó si) el mé le -
tet, meg ol dást, fo gal mat, mód szert, sza bá -
lyo zá si mó dot vagy at ti tû döt a fel so rolt
le het sé ges át ve võ kön ke resz tül köz ve tí te -
nek. Pél dán ke resz tül ért he tõbb a do log.
A köz igaz ga tá si cse lek mény (ak tus) fo gal -
mát az 1945 elõt ti ma gyar közigazgatás-
 tudomány is is mer te. Azon ban a né met ere -
de tû úgy ne ve zett osz tá lyo zó ak tus tant
(amely a köz igaz ga tá si ak tu sok nagy szá mú
faj tá it so rol ja fel és is mer te ti kü lön fé le ne ve -
ken) nem al kal maz ták, ez a szov jet-orosz
köz igaz ga tá si jog tu do mány köz ve tí té sé vel
1945 után je len t meg a ma gyar köz igaz ga tá si
jogi (ko ra be li szó val: ál lam igaz ga tá si jogi)
tan könyv iro da lom ban és jog iro da lom ban.

A be fo ga dás (re cep ció)26 va la mely jog in -
téz mény vagy jogi meg ol dás, ese tünk ben
köz igaz ga tá si jogi27 jog in téz mé nyek, meg ol -
dá sok, de kül föl di köz igaz ga tá si tu do má -
nyos ta nok át vé te lét je len ti. Ilyen ként em -
lít he tõ a né met köz igaz ga tá si dog ma ti ka kö -
ré bõl a köz igaz ga tás sza bad mér le ge lé se,
sza bad be lá tá sa, „diszk re ci o ná lis jog kö re”

(ném. fre ie Er mes sen).28 A fran cia köz igaz ga -
tá si jogi dog ma ti ka ha son la tos fo gal ma a
ser vi ce pub lic29, amely némi le egy sze rû sí tés -
sel a kö zös ség szol gá la tát mint elvi té telt je -
len ti/je len tet te. A fonc ti on pub li que ki fe je -
zés hez ha son ló an je lent het köz szol gá la tot,
de ma már in kább csak köz szol gál ta tás ér te -
lem ben hasz nál ják. Utób bi eset ben a né met -
ben a meg fe le lõ je a Da se ins vor sor ge. [Meg -
jegy zen dõ, hogy a (kül föl di) ha tás/rá ha tás
szem pont já ból gyen gébb kre a tív adap tá ció és a
köz ve tí té ses át vé tel a be fo ga dás (re cep ció) al -
esete.]

Az okt ro já ció erõ sza kos és kül sõd le ges,
több nyi re a jog rend szer egé szé re ható vál to -
zás, amely a köz igaz ga tás ban is érez te ti ha tá -
sát. Ilyen a szov jet ta nács rend szer ránk erõ -
sza ko lá sa, vagy a szov jet tí pu sú „köz igaz ga -
tá si” bí rás ko dás30, de az al kot mány jog ban
ha son ló pél da az oszt rák al kot mány Ma -
gyar or szág ra okt ro já lá sa a Bach-kor szak ban
vagy a szov jet sztá li ni-bu ha ri ni 1936-os al -
kot mány mo di fi ká ci ók kal tör tént ránk
kény sze rí té se. A vi lág tör té net ben ilyen al -
kot mány volt még a mai né met alap tör vény
1949-bõl (ném. Grund ge setz), amely min -
den si ker tör té ne te el le né re is okt ro jált al -
kot mány, mely nek elsõ fo gal maz vá nyát
Sir Bri an Ro bert son ka to nai kor mány zó
dol goz ta ki. Az (1946-tól ha tá lyos) mai ja -
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26 A té má hoz, de ma gán jo gi né zõ pont ból: Be fo ga dás és ere -
de ti ség a jog ban és a jog tu do mány ban. Ada lé kok a ma gyar -
or szá gi jog ter mé szet raj zá hoz, szer k. SAJÓ And rás, Bu da -
pest, Áron Ki adó, 2004.

27 A köz igaz ga tá si jo gon be lül az ok ta tás szint jén a köz -
igaz ga tá si el já rás jog, el len tét ben a má sik két nagy jog -
ág gal, nem vált ön ál ló és el vá lasz tott disz cip lí ná vá. A
vi szony lag mos to hán ke zelt ha zai össze ha son lí tó köz -
igaz ga tá son be lül fi gye lem re mél tó kí sér let az össze -
ha son lí tó köz igaz ga tá si el já rás jog mû ve lé sé nek tan -
köny vi pél dá ja: PATYI And rás: Az el já rás jo gi
sza bá lyo zás és ko di fi ká ció euró pai át te kin té se (össze ha -
son lí tó köz igaz ga tá si el já rás jog) = BARACZ KA Ró bert -
né–GYU RI TA Ri ta–LAP SÁNSZ KY And rás–MUD RÁ NÉ

LÁNG Er zsé bet–PATYI And rás–VARGA ZS. And rás:
Köz igaz ga tá si jog II., Köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás jog,
szer k. PATYI And rás, Bu da pest–Pécs, Di a lóg Cam -
pus, 2007, 671–714. p.

28 SZON TAGH Vil mos: A köz igaz ga tás sza bad be lá tá sa.
Diszk re ci o ná lis köz igaz ga tás. Köz igaz ga tás-jo gi dog ma ti -
kai ta nul mány, Mis kolc, Ma gyar Jövõ Nyom da üzem és 
Lap ki adó Vál la lat Rész vény tár sa ság, 1928.; MOL NÁR

Mik lós: A köz igaz ga tás dön té si sza bad sá ga, Bu da pest,
Köz gaz da sá gi és Jogi Könyv ki adó, 1996. Az újabb né -
met iro da lom ból: Ulla HELD-DAAB: Das fre ie Er mes -
sen, Ber lin, Dunc ker und Humb lot, 1996.; va la mint
Tho mas GROß: Die de uts che Er mes sens leh re im eu ro -
päis chen Kon text, Ze itsch rift für öf fent li ches Recht
(ZÖR), 2006/4, 625–641. p.

29 VALLÓ Jó zsef: A ser vi ce pub lic esz mé je a mai fran cia
köz igaz ga tá si jog ban, Bu da pest, Ma gyar Közigazgatás-
 tudományi In té zet, 1940. (A Ma gyar Közigazgatás-
 tudományi In té zet ki ad vá nyai, No. 32.); Jac qu es
CHE VALLIER: Le ser vi ce pub lic, Pa ris, Pres ses Uni ver -
si ta i res de Fran ce, 2010. (Que sa is-je? Vol. 2359.)

30 PATYI And rás: A szo ci a lis ta mo dell = PATYI And rás:
Köz igaz ga tá si bí rás ko dá sunk mo dell jei. Ta nul mány a ma -
gyar köz igaz ga tá si bí rás ko dás ról, Bu da pest, Lo god Bt.,
2002, 100–104. p.



pán al kot mány (jap. Nip pon-koku-ken po) is
ilyen, mely nek ter ve ze tét Mac Art hur tá -
bor nok adta át a ja pán meg bí zot tak nak.] Zá -
rás kép pen el mond ha tó, hogy a fen tebb vá -
zolt fo gal mi ke ret le het a ki in du lás a kuta -
tási prob lé ma alap ve tõ jel le gû meg ol dá sa
irá nyá ba.

Zá ró gon do la tok

Ön ma gá ban az a tény, hogy fel vá zol tuk a
dol go zat ban a köz igaz ga tás-tu do mány és a
me to do ló gia kap cso ló dá sá nak elvi irá nya it,
és egy el mé le ti kér dés re mód szer ta ni vá laszt
kí sé rel tünk meg adni, egy ál ta lán nem je len t
ki zá ró la gos sá gi gényt. Azaz má sok fel te he -
tõ leg az enyém tõl me rõ ben kü lön bö zõ
szem lé let tel, más nar ra tí vai meg kö ze lí tés sel, 

el té rõ hang sú lyok kal ugyan úgy ve ri fi kál ha -
tó ered ményt mu tat hat ná nak fel. Mire utal
mind ez? Nyil ván va ló an arra, hogy a köz -
igaz ga tás-tu do mány ban nin cse nek ki ala -
kult nak mond ha tó me to do ló gi ai stan dar -
dok, nincs egyet len (vagy kis szá mú) üd vö zí -
tõ mód szer, ha nem mód sze rek van nak,
me lyek egy azo no san fel tett kér dés meg vá -
la szo lá sát kü lön fé le kép pen te szik le he tõ vé.
Azaz né hány ál ta lá nos tu do má nyos ki kö tés
és tár sa da lom tu do má nyi el vá rás be tar tá sa
mel lett le het sé ges meg ala po zott el mé let ki -
fej tés, új ku ta tá si ered mé nyek meg al ko tá sa.
Mind azon ál tal kü lö nö sen a gra du á lis igaz ga -
tá si és jogi kép zés ben (de akár a poszt gra du á -
lis PhD dok to ri is ko lai kép zés ben) sem le het 
el zár kóz ni at tól a gon do lat tól, hogy a me to -
do ló gi ai meg ala po zást a szak- és zá ró dol go -
za tok vo nat ko zá sá ban sem árt erõ sí te ni.
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Köz igaz ga tás-tu do mány és me to do ló gia

A ha zai köz igaz ga tás-tu do mány mû ve lé se so rán je len leg nem szok vá nyos a ku ta tás-mód szer ta ni 
prob lé mák kal való fog la la tos ko dás. A ta nul mány át te kin ti a jog tu do má nyi ala po kon mû velt köz -
igaz ga tás-tu do mány hely ze tét, fõ kép pen annak mód szer ta na vo nat ko zá sá ban. Ál ta lá nos tu do -
mány me to do ló gi ai prob lé mák (elõ kér dé sek, mû faj el mé let) fel vil lan tá sa mel lett az anyag vál lal ko -
zik a fo gal mak köz igaz ga tás-tu do mány ban be töl tött sze re pé nek ér té ke lé sé re is. Meg ál la pít ha tó,
hogy ma a jogi ala pon mû velt köz igaz ga tás-tu do mány me to do ló gi ai iro dal ma igen sze gé nyes, az ál -
ta lá nos ku ta tás-mód szer ta ni szak iro da lom alig nyújt némi fo gó dzót a kér dés ben. Ezt kö ve tõ en egy 
össze ha son lí tó köz igaz ga tás ba tar to zó vá lasz tott téma (’Kül föl di ha tá sok a ma gyar köz igaz ga -
tás-tu do mány ban’) ál ta lá nos me to do ló gi ai kér dé se i nek vizs gá la ta után a szer zõ kí sér le tet tesz egy
olyan, mód szer ta ni lag he lyes fo gal mi háló fel vá zo lá sá ra, mely bõl ki in dul va le het sé ges a kér dés
meg vá la szo lá sá nak meg kí sér lé se.




