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egyetemi docens

nemzeti Közszolgál ati egyetem

áll amtudomány i és Közigazgatási K ar

A magyar közigazgatási eljárásjog  
harmadik generációs törvénye: az Ákr.

A hazai közigazgatási eljárásjog új eljárási kódexszel gyarapodott 
2018 januárjában. Az új törvény a hazai közigazgatási eljárásjog 
reformjának egyik sarokpontja, amellyel a korábbi közigazgatási 
döntésfelülvizsgálati rendszer is a megújulás útjára lép. Az új köz-
igazgatási perrendtartás a közigazgatási jogvita mint gyűjtőfogalom 
intézményesítésével egységesíti a korábbi közigazgatási bírósági 
döntésfelülvizsgálati módokat és bevezeti a közigazgatási hatósági 
jogorvoslati eljárásban a bírói út elsődlegességét. Jelen tanulmá-
nyunk egy, az általános közigazgatási  rendtartás szabályait bemu-
tató írásunk első részre.

Dr. h a bil. a nita boros

associate professor

national university of public service 
faculty of political sciences and public 
administr ation

The third generation act of the hungarian 
administrative procedure law: Act CL of 2016 – 
on General Public Administration Procedures 
(the so-called Ákr.)

Hungarian administrative procedural law augmented by a new 
codex in January 2018. The new act is one of the cornerstones 
of the reform of the hungarian administrative procedural law, 
with which the former administrative decision-revision system 
will also be on the path of renewal. The new administrative code 
of procedure integrates the former judiciary decision-revision 
methods and initiates the priority of judicial solving, in case of 
administrative authority remedy through the institutionalization 
of the concept of legal dispute. Our present study is a first part 
of our writing on the rules of the general public administration 
procedures.

Dr. K á r páti or solya

doKtor andusz

misKolci egyetem 
deáK fer enc áll am- és Jogtudomány i doKtor i 
isKol a

Nyilvántartások a közigazgatásban; 
nyilvántartásokkal szemben támasztott 
követelmények a XXI. században

Nyilvántartás kifejezés alatt meghatározott szempontok szerint 
összegyűjtött, rendszerezett adatok összessége értendő. Az állam, 

ezen belül a közigazgatás megfelelő működése elképzelhetetlen kü-
lönböző típusú nyilvántartások vezetése nélkül. 

Jelen tanulmány célja a szakirodalom, a joganyag, valamint a 
témához kapcsolódó aktuális stratégiai dokumentumok alapján a 
nyilvántartás fogalmának, az egyes nyilvántartások típusának, va-
lamint a nyilvántartásokkal szemben támasztott, támasztható kö-
vetelmények meghatározása. 

A tanulmány első részében a nyilvántartás, az állami nyilván-
tartás és a közigazgatási nyilvántartás fogalmát határozom meg, 
figyelembe véve az egyes szerzők definícióit és a nyilvántartásokkal 
szemben támasztott általános funkcionális elvárásokat. A foga-
lom-meghatározást követően a közigazgatási nyilvántartások főbb 
típusait mutatom be, kiemelve az elektronikus ügyintézés terüle-
ten alkalmazott nyilvántartásokat. Végezetül a nyilvántartásokkal 
szemben támasztott, támasztható követelményeket ismertetem. 

Dr. or solya K á r páti

doctor al candidate

university of misKolc 
deáK fer enc doctor ate course of law and 
political sciences

Registers in public administration; 
requirements regarding registers in the 21st 
century 

Register means the complexity of data, which are collected and 
organized according to specified aspects. Without different types 
of registers, it is impossible to imagine the suitable functioning of 
the state and public administration. 

In my essay I would like to determine the definition of register, 
the types of register and the requirements regarding registers study-
ing specialized literature, legal and strategic documents. 

Initially, the definition of register, state register and public ad-
ministration register will be defined taking into consideration the 
aspects of authors from specialized literature and the general func-
tional requirements regarding registers. Secondly, the main types 
of public administration register will be introduced highlighting 
the registers used on the field of electronic administration. Finally, 
the requirements regarding registers will be presented.

Dr. pá lfi EDina

PhD-hallgató
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék

A települési adó kivetésének törvényi keretei  
és tapasztalatai

Tanulmányom témája a helyi önkormányzati reform által bekövet-
kezett változásoknak, az önkormányzatok pénzügyi autonómiájára 
gyakorolt hatásainak vizsgálata. A helyi önkormányzati rendszer 
átfogó átalakítása kezdődött meg 2011-től, amely során a helyi ön-
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kormányzatokat a hatalommegosztás rendszerében újrapozícionál-
ták.

A rendszerváltozáskor felállított rendkívül széles feladat- és 
hatáskörrel felruházott, nagyfokú önállósággal bíró önkormány-
zatoktól, az átalakítás keretébe számos feladatot és hatáskört ma-
gához vont a központi hatalom. Az új államszervezeti felépítés 
megváltoztatta az államigazgatás és az önkormányzatok egymáshoz 
való viszonyát.

Az ellátandó feladatok csökkentésének velejárója volt az önkor-
mányzatok finanszírozásának, bevételeinek újragondolása is. Az 
önkormányzatok kezébe egy új bevételi forrás lehetőséget adtak, a 
települési adót. A települési adó mélyebb vizsgálata során azonban 
körvonalazódik, hogy az új adóval az önkormányzatok finanszíro-
zási problémáit nem lehet megoldani, sőt számtalan problémát vet 
fel, miközben az adó eredeti (saját bevételek növelése) funkcióját 
elveszteni látszik.

Tanulmányomban arra keresem a választ, hogy miként csapódik 
le az önkormányzatok finanszírozásában az átalakított hatáskörök 
rendszere, ez milyen új, további kérdéseket vet fel az önkormány-
zatok hatalommegosztásban elfoglalt helyére. Továbbá a települési 
adó bevezetése milyen hatással volt az önkormányzatok finanszí-
rozására.

Dr. EDina pá lfi

phd student

szécheny i istván university

deáK fer enc faculty of law and political 
sciences

department of constitutional law and political 
science

The legal frameworks and experiences  
of the imposition of settlement rate

The topic of my dissertation is the examination of the effects of fi-
nancial autonomy of local governments which is due to the reforms 
of local governments. The reform of the whole local government 
system started in 2011 and it is still in progress. During this pro-
cess local governments were rearrenged in the system of division 
of power.

During its reform the central authority took away several duties 
and scopes of authority from the independent local governments 
which had been given to them after the political transformation. 
The new structure of the state changed the relation between the 
state management and local governments.

Decreasing of managing duties inferred the reconsidering of the 
financing and incomes of local governments. The settlement tax – a 
new incoming source – was installed to local governments. Nevert-
heless examining this settlement tax it is getting to be clear that 
financial problems of local governments can not be solved through 
this new tax and more problems have emerged, the tax is getting to 
loose its original purpose (increasing the incomes).

In my dissertation I am searching the answer how the system of 
the reformed scope of authority influences the financing of local 
governments and what kind of new questions are raised and what 
the effects of the installed settlement tax are.

Dr. K á roly i Géz a phD
tanszéKvezetô, egyetemi docens

debr eceni egyetem gazdaságtudomány i K ar

prof. EmEr itus Dr. pruGbErGEr ta m á s Dsc

egyetemi tanár

misKolci egyetem áll am- és Jogtudomány i K ar

A társadalombiztosítás fedezetrendszerét érintő 
jogi szabályozás időszerű kérdéseihez

A tanulmány az állami kötelező társadalombiztosítás (egészség-, 
nyugdíj és balesetbiztosítás) működésének a fedezetrendszerével 
foglalkozik. Bemutatja az Európában kialakult főbb fedezeti és já-
rulékfizetési rendszereket, valamint a kötelező társadalombiztosítás 
szereplőinek főbb jogait és kötelezettségeit. A szerzőpáros a bizto-
sítási esemény beállta esetére járó szolgáltatások rendszerét a járu-
lékfizetéssel összekapcsolva tárgyalja. Ennek során kritikai jelleggel 
kitér a rokkantsági ellátás új szabályainak a bemutatására is. A szer-
zők a témával összefüggő magyar szabályokat komparatív jelleggel 
dolgozzák fel, összevetve a jelentősebb külföldi megoldásokkal, az 
Európai Unió tagállamaiban kialakult szabályokkal. Mindezek fi-
gyelembe vételével értékeli a szerzőpáros a magyar jogi rendezést.

Dr. Géz a K á roly i phD
head of department, associate professor

university of debr ecen faculty of economics and 
business

prof. EmEr itus Dr. ta m á s pruGbErGEr Dsc

professor

university of misKolc faculty of law and 
political sciences

The actual aspects of the legal regulation with 
respect to the cover system of social security

This Article deals with the cover system of the functioning of sta-
tutory social security (health insurance, pension provision and ac-
cident insurance). It presents the main cover and contribution-pay-
ment systems that evolved in Europe, furthermore the principal 
rights and duties of the actors of statutory social security. In all 
cases of statutory social security, the authors address both the cont-
ribution-payment and the cover system. During the course of this 
investigation, they also present the new rules of invalidity benefit. 
The authors examine the relevant Hungarian legislation in a com-
parative way and compare these rules to the significant foreign as 
well as EU Member States’ legislations. The authors evaluate the 
Hungarian rules in the light of the foreign regulations.
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A kultúra aktív marketingje,  
avagy mi a legfőbb haszna a közgyűjtemények 
digitalizálásának

A közgyűjtemények digitalizálási törekvései évtizedes múltra tekin-
tenek vissza. Mára megérett mind a technológia, mind a kultúrá-
ról való közgondolkodás arra, hogy a kormányzat jelentős lépések 
megtételére szánja el magát. Ennek fő terméke a Közgyűjtemény 
Digitalizálási Stratégia és annak bevezetés alatt álló első akcióterve. 
Ahhoz azonban, hogy mindezek alapján a digitálisan feldolgozott 
kulturális elemeket az emberek ténylegesen használatba is vegyék, 
a jelen cikk egy olyan koncepciót körvonalaz, amely az ember ter-
mészetes érdeklődését, gondolkodási struktúráit, és a mindenki 
számára elérhető technológiát használja ki. A koncepció az aktív 
marketing módszereivel kívánja elérni a kultúra fogyasztását, az 
emberek kultúra fogyasztás iránti igényének felkeltését, mindezt az 
egyén adott élethelyzeteihez, fogyasztói profiljához igazítva. Ehhez 
megadja a kereteket is, amely a ma elérhető technológiákkal és esz-
közökkel, rugalmas módon továbbfejleszthetően, mintegy tálcán 
kínálja a potenciális felhasználóknak az egységes módon kezelt kul-
turális elemeket. Ezzel válik a kultúra élővé, a kultúra fogyasztása 
pedig minden ember életének aktív részévé.

zoltá n ná nDor síK

vice-pr esident

national council for telecommunications and 
infor mation technology

Active marketing in the field of culture – or 
what is the main benefit of digitalizing the 
public collection

The digitization efforts of cultural public collections have been on 
the agenda for decades. Today, the technology development and the 
mindset of culture are ripe for the government to take significant 
steps. The main output of this effort is the Public Collection Dig-
italization Strategy whose the first action plan is under implemen-
tation. To make efficient and effective use of the digitalized cultural 
elements, the article outlines a concept exploiting the general inte-
rest inherent in human nature, the structure of human thinking 
and the generally accessible technology. This concept – using the 
techniques of active marketing – aims to promote the consumption 
of culture and to raise people’s demand for culture based on their 
individual circumstances and consumer profiles. The concept also 
provides a framework using the currently available tools and tech-
nologies which offers a flexibly developable uniform management 
of cultural entities for potentional consumers.

K étsz Er i lá szló

szaKértô

nemzeti hírKözlési és infor matiK ai tanács

Dr. Gá spá r EmőK E

Közbeszer zési igazgató

Közbeszer zési és ell átási fôigazgatóság

Elektronikus közbeszerzés

2018 áprilisától az Európai Unió tagországaiban kötelező lesz a 
közbeszerzési eljárási folyamatban a hirdetmények közzétételének, 
a közbeszerzési dokumentumok elérhetőségének, valamint az aján-
latok benyújtásához szükséges elektronikus szolgáltatások biztosí-
tása az Európai Uniós tagországokban. Az első részben a nemzetkö-
zi és Európai Unión belüli, valamint hazai előzmények áttekintése 
történik meg, köztük a domináns Európai Uniós e-közbeszerzési 
projektek bemutatása.

A második részben a hazai központosított közbeszerzési szol-
gáltatási rendszer elektronikus támogatásának kialakulása, főbb 
ismérvei, valamint a jelenlegi szolgáltatási rendszer rövid bemuta-
tására kerül sor.

A harmadik részben az Európai Uniós elektronikus közbeszer-
zési fejlesztési trendek – mint az egységes építőelemekből felépülő 
elektronikus kormányzati szolgáltatási rendszer egyik szegmense – 
rövid bemutatására kerül sor kiemelve a határokon átnyúló, hálóza-
ti interoperabilitást biztosító modelleket és megoldásokat.

lá szló K étsz Er i

expert

national council for telecommunications and 
infor mation technology

Dr. EmőK E Gá spá r

dir ector of public procur ement
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Electronic Public Procurement

From April, 2018 and onward it will be mandatory for the Member 
States to provide the electronic public procurement services neces-
sary for publication of notices, the access of tender documents and 
for the submission of bids.

The first part of the study summarises the global and EU antecen-
dents among them the introduction of the dominant EU projects.

In the second part the authors are describing the development 
and history of the electronic supporting solution of the National 
Centralized Public Procurement System together with the main 
features of the present system in operation.

In the third part the short description of the EU Electronic Pub-
lic Procurement development trends – as one critical segment of the 
integrated EU eGovernment Service System developed upon unifi-
ed modules – with the cross border, network enabled, interoperable 
models and solutions in focus.
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Az elektronikus ügyintézés terjedésének gátjai 
az állami feladatellátásban

Jelen cikk az e-közigazgatás megvalósulása terén előforduló ki-
hívásokat, problémákat kutatja és általános helyzetképet kíván 
felvázolni arról, hogy a feltárt akadályok hogyan küzdhetők le és 
Magyarország hogyan, milyen eszközökkel kezeli ezeket. A cikk 
célja a téma szempontjából releváns fókuszpontok megvilágítása, a 
problémák felvillantása és ezzel párhuzamosan a magyar reakciók 
ismertetése. Ez a cikk az e-ügyintézés gátjait boncolgatja, de első-
sorban perszonális oldalról, az ügyfeleket és ügyintézőket előtérbe 
helyezve és emellett a technológiai kihívásokkal és a jogi, stratégiai 
akadályokkal kíván foglalkozni.

Dr. bEr na DEt t VE szpr émi phD
senior lectur er

university of debr ecen faculty of law and 
political sciences

The barriers of spreading electronic 
administration in state task provision

This paper investigates the problems and challenges regarding the 
development of e-Administration solutions in Hungary, and aims 
to provide a general summary on the possible solutions of tackling 
said challenges/problems, and the means of achieving those solu-
tions. The paper sheds light on numerous focal points relevant to 
the topic, but also emphasizes the major problems, along with the 
reactions said problems have generated in Hungarian administra-
tion. This paper covers the limits of e-Administration; however, 
it do so primarily from a personal perspective by focusing on the 
clients and clerks of the system and besides it is focusing on the 
related technological challenges and the legal/strategic obstacles of 
e-Administration.


