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Változó közigazgatás – a közigazgatás  
területi reformjának „soft” tényezői

Az utóbbi években a jogszabályi módosítások számos változási 
folyamatot generáltak a közigazgatási szervezetek életében. Ezek 
egyike a közigazgatás területi reformja, a járások kialakítása, ami 
nemcsak egyszerű szervezési kérdéseket vetett fel, hanem olyan 
komplex változási folyamatokat generált, amelyeket speciális mó-
don kellett kezelni. A korábbi vizsgálatok ebben a témában jogtu-
domány fókuszúak voltak, így az interdiszciplináris megközelítés 
hiánypótlónak számít a közigazgatásban.
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associate professor
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Changes in Public Administration –  
The „Soft” Factors of the Territorial Reform 

Legislative amendments entering into force in the past few years 
have generated numerous changes in the operation of public ad-
ministration organisations. One of them is the territorial reform 
with the establishment of the districts, which not only has raised 
common organisational questions but has also generated complex 
processes of change the management of which required special 
methods and solutions. Previous studies in the related field are ma-
inly focusing on the legal aspects; therefore the multidisciplinary 
approach can be regarded as gap filling in public administration.
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Változás vagy változtatás – Adalék 
a  Klebersberg Intézményfenntartó Központ 
(KLIK) átalakításáról

A „KLIK létrejötte lehetőséget nyitott a magyar köznevelés súlyos 
problémáinak megoldására1”. A cikkben a történetiség ismert, ku-
tatható, szakmai részei mellett személyes szálak is megjelennek. 
A külső körülmények (gazdasági, politikai) és a belső nehézségek 
(személyi, szervezeti) az intézményfenntartó központ létrehozásá-

1 http://kk.gov.hu/akadalymentes/Klik-atlathatobb-hatekonyabb-rend-
szer-jott-letre ill.  Pedagógusok lapja LXX évf. 2. sz. 10. p. 

nak pillanatában előre vetítette a működési problémák kialakulását. 
A szervezet ismét egy új kezdés lehetősége előtt áll. Minden változ-
tatás mozgatórugója a jövő generáció oktatási feltételeinek a bizto-
sítása, amelyben a pedagógusok hatékony munkát tudnak végezni. 
Ezt az igényt törvények alapozzák meg. A köznevelés közszolgálat, 
amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosz-
szú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános 
kereteit és garanciáit az állam biztosítja. A köznevelés keretei között 
a stakeholderek a gyermek és képviselője a szülő, a pedagógus, illet-
ve a tovagyűrűző hatások miatt számos nem közvetlenül érintett, 
de a jövő generációért felelősséget érző ember. A feladat, mint ál-
talában a közszolgáltatásokkal szemben a hatékony, gazdaságos és 
eredményes feladat-ellátás egy újraszervezett intézményrendszerrel.
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Change or make to change in case of KLIK – 
Contribution to the transformation of the 
Klebersberg Institution Maintenance Centre 
(KLIK)

“The establishment of Hungarian Central Public Education Office 
(KLIK) provides some opportunities to solve the problems which had 
existed”. In this research I used public historical database. The faults 
of institutional problems were predicted by both external such as 
economical, political and internal such as personal, organizational 
factors. These factors could have been identified at the beginning 
of establish procedure of KLIK. KLIK is under reorganization. The 
main claim to proved the facilities and conditions to educate the fu-
ture generations which based on law. The Hungarian Government 
provides the conditions and stability to public education system. 
The stakeholders of Hungarian public education system are kids, 
parents, teachers and indirectly the whole society. The expectation 
against KLIK is that the institute functions economically, effec-
tively regarding to the reorganized organizational structure.
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A hely mint szervezet – Zenta középváros mint 
„szervezet” előtt álló kihívások  
az érintettek differenciálásából adódó 
változások kezelésének tükrében

A tanulmány a helymárkázás témakörében tárgyalja a vajdasági Zen-
ta középváros előtt álló kihívásokat, amelyek az „alkalmazottak” és a 
„fogyasztók” körében az elvándorlásból adódó változásokat összegzi. 
A gondolatmenet illeszkedik Simon Anholt azon érveléséhez, amely 
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szerint a hely egy vállalattal azonosítható. Vállalati értelemben a tele-
pülésvezetők mint vállalatvezetők (Anholt 2007), a település lakossá-
ga pedig mint a vállalat alkalmazottai értelmezhetőek a helymárkázás 
esetében, az utóbbi azokkal a jellemzővel, hogy sokszor az egyedüli 
érintetti csoport, amelyikkel a fogyasztó kapcsolatba lép. (Baxter 
2013: 1080) Vajdaságban az elmúlt húsz évben a magyar lakosság 
száma ötvenezer fővel csökkent, ebből a negyvenezer fővel való csök-
kenés az elmúlt tíz évben realizálódott. Zenta középváros esetében 
az elvándorlás tényéből adódó nehézségekből kívánja a tanulmány a 
lehetőségeket kiszűrni úgy, hogy ezt a folyamatot Zenta középváros 
„vállalatvezetése” ne véletlenszerűen, hanem tudatosan kezelje. (Belé-
nyesi 2014: 7) Ehhez mind a településfejlesztőknek, mind a település 
lakosságának a Zenta márkájához kapcsolódó elemeket újra kell ér-
telmezni, hogy ne „elszenvedői” legyenek az eseményeknek, hanem 
közösen tudjanak alkalmazkodni, a változásból adódó lehetőségeket 
felhasználva azt aktív részvétellel a település javára tudják fordítani.
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The place as an organization – Challenges 
of Zenta as an „organization” concerning  
the changes arising from the differentiation 
of stakeholders

The paper discusses the challenges concerning the mid-town Zenta 
in Voivodina, summarizing the changes resulted by migration pro-
cess among “employees” and “consumers”. The line of thought fits in 
with Simon Anholt’s argument that the place can be identified with 
a company. In the corporate sense, the village leaders as executives 
(ANHOLT 2007) and the population of the settlement as employe-
es of the company can be interpreted. In Vojvodina, the number 
of Hungarians has decreased by 50,000 over the last twenty years, 
with a decline of 40,000 people over the past ten years. In the case of 
Zenta, the study seeks to isolate the opportunities from the difficul-
ties of migration, so that this process can not be managed randomly 
but consciously by the “management” of the town. (BUILDING 
2014: 7) In summary both the settlement developers and the in-
habitants of the settlement’s Zenta brand should be re-interpreted. 
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A „ne bis in idem” elv érvényesülése 
közigazgatási szankció és büntetőeljárás 
egyidejű alkalmazása során

A kettős büntetés tilalma az Alaptörvényünkben és a jogalkalmazói 
tudatban is elsősorban a büntetőeljárás területén mutatkozó prob-

lémaként jelenik meg. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkat 
követően e kérdés „luxemburgi  elemzése” is főleg a büntetőeljárást,  
illetve a kettő vagy több tagállamban az azonos cselekmény miatti 
kettős vagy többes szankcionálás elhárítását hangsúlyozta. Az uniós 
jogalkalmazás terén áttörést az Alapjogi Charta elfogadása jelentette, 
melynek rendelkezései – figyelemmel az Emberi Jogok Európai Bíró-
ságának gyakorlatára – már nem kizárólag a büntetőeljárás területére 
korlátozódtak: a kettős büntetés tilalmára, hanem a rendelkezések 
sokkal inkább a (büntető jellegű, közöttük a közigazgatási) szank-
ciók egyidejű alkalmazásának tilalmát helyezték előtérbe. A Charta 
által biztosítani látszik az elv unión belüli alkalmazása, persze kel-
lő tagállambeli jogalkalmazói bátorsággal. gyanakkor a hazai jog-
alkalmazás során jogalkalmazóként egyre több olyan tényállással 
találkozunk, melyekben a jogalkotó nincs tekintettel az egyébként 
nem vitásan megtorló és nem reparáló jellegű közigazgatási szankció 
egyidejű alkalmazására. Mindez ráadásul büntetőeljárásban törté-
nő marasztalás mellett történik. E tanulmány célja kettős: egyrészt, 
hogy a jogalkalmazók figyelmét felkeltse a téma iránt, másrészt pe-
dig egyfajta jelzést adjon a jogalkotás számára az olyan európai meg-
oldásokhoz hasonló szabályozásokban, amely kizárja például annak 
gyakori lehetőségét, hogy egy adóval kapcsolatos „visszaélés” 200%-
os adóbírság mellett büntetőjogi marasztalást is eredményezzen.
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The success of the „ne bis in idem” 
principle in the course of simultaneous use 
of administrative sanction and criminal 
procedure

The prohibition of twofold punishment, in our Fundamental Law 
and in the legal practitioner sense, appears primarily as a problem 
that can be found in the field of criminal procedures. After joining 
to the European Union, the ”Luxembourg kind of interpretation” 
of this question had its emphasis on the prevention of twofold, or 
multiple sentencing for the same act in two, or more member states. 
In the field of law enforcement of the EU, the ratification of the 
EU Charter of Fundamental Rights was a breakthrough, of which 
mandate – in consideration of the practice of the European Court 
of Human Rights – were not limited exclusively to the field of cri-
minal procedures: to the prohibition of twofold punishment, rather 
they emphasize the prohibition of the simultaneous use of (criminal 
and administrative) sanctions. Through the Charter, the use of the 
principle within the EU seems to be assured, of course with the ne-
cessary courage of the member states’ legal practitioners. However, 
we can see more and more facts in the national law enforcement, in 
which the legal practitioner pay no regard to the simultaneous use 
of the otherwise non disputably punitive-, and non rectifier kind of 
administrative sanctions. In addition, it happens alongside a detain 
in the criminal procedure. The aim of this study is binary: on the 
one hand, it should raise the awareness of the legal practitioners for 
the topic, on the other hand, it should give a sort of indication for 
the law enforcement in those regulations, which are similar to the 
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European solutions, that excludes, for example, the possibility of a 
tax fraud that can result a 200% fine and a detain at the same time. 
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Az Alkotmánybíróság szabálysértési jogot 
érintő döntéseinek vázlatos áttekintése

Az Alkotmánybíróság döntései kezdettől fogva fejlesztően hatottak 
a szabálysértési jog alakulására, a jogágat érintő Alkotmánybírósági 
határozatok összegyűjtésére eddig még sem került sor. Tanulmá-
nyomban arra teszek kísérletet, hogy az Alkotmánybíróság sza-
bálysértési jogot érintő döntéseit összegyűjtsem és meghatározott 
szempontok szerint vizsgáljam. Az Alkotmánybíróságnak a sza-
bálysértési jogot érintő valamennyi döntése átfogó feldolgozását, 
azok nagy számára tekintettel nem tűzhettem ki célul. Tanulmá-
nyomban az Alkotmánybíróságnak a szabálysértési jogot érintő 
határozataiban a „szabálysértési jogág” elhelyezkedésére, a szabály-
sértési és a közigazgatás egyéb szankciói viszonyára, a bírósághoz 
fordulás jogára, a jogorvoslati jogra, az ártatlanság vélelmének el-
vére és az önkormányzati rendeletalkotásra vonatkozóan lefektetett 
jogelveket és elvi megállapításokat vizsgálom a taláros testület kez-
deti döntéseitől napjainkig.
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General overview of the decisions of the 
Constitutional Court affecting infraction law.

From the beginning, the decisions of the Constitutional Court 
affected infraction law to its development, but these decisions 
affecting this branch of law has not been gathered up to this date. 
In this thesis I attempt to collect the decisions of the Constitu-
tional Court affecting infraction law and to examine these accor-
ding to definite aspects. Since the number of these decisions are 
so numerous, therefore it could not have been the goal to asses 
them all. Instead, my thesis will focus on how the decisions of the 
Constitutional Court affecting infraction law defines the place of 
the branch of infraction law, the relationship of other penalties of 

infraction and public administration, the right to appeal to court, 
the redress law, moreover the doctrines and principal issues laid 
down about the presumption of innocence and the municipal legis-
lation of regulations, from the first decisions of this syndicate down 
to its decisions of our days.
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A személyazonosítás múltja, jelene és jövője –  
e-Személyazonosító igazolványra épített 
szolgáltatási lehetőségek

Az egyértelmű személyazonosítás megoldása a történelem során az 
állampolgárok, a vállalkozások, illetve az állam számára is egyaránt 
fontos elvárásként jelentkezett. 

Az évszázadok alatt kialakult bürokratikus rendszerek és azono-
sítási eljárások eredményeként a 20. század második felére megje-
lentek a személyeket egyértelműen azonosítani képes központilag 
kiadott személyt azonosító okmányok, amelyek – az aktuálisan 
szükséges biztonsági elemeket magukban foglalva – megfelelő mó-
don támogatták és támogatják jelenleg is a papír alapú ügyintézési 
csatornákat. Napjainkban a digitalizáció minden ágazatot elért, és 
új kihívás elé állítja a jogalkotót, illetve a szolgáltatókat is. 

Hazánkban a 2016. január 1-jétől sikeresen bevezetett elektro-
nikus személyazonosító igazolvány lehetővé teszi azt a korábban 
elképzelhetetlen megoldást, hogy az állampolgárok azonosítása 
az elektronikus térben közhiteles adatokra építve biztonságosan 
(azaz több azonosítási módszert is ötvöző megoldással) elvégez-
hető legyen. 

Az eSZIG olyan szolgáltatási lehetőségeket és fejlődési perspek-
tívát hordoz magában mind az állampolgárok (távoli ügyintézés), 
mind a vállalkozások (azonosításon alapuló online szolgáltatások), 
illetve az állam (további e-közigazgatási szolgáltatások) számára, 
amire érdemes odafigyelni, és a várható igényekre a közigazgatási 
oldaláról is szükséges felkészülni. A cikk áttekinti az állampolgári 
azonosítás módszereit kiindulva a történelem során kialakult gya-
korlatokból, majd módszertani áttekintést ad az azonosítási rend-
szerek jelenlegi korszerű megoldásairól is. 

Az alapok lefektetését követően az értekezés bemutatja a sikere-
sen bevezetett eSZIG okmány elektronikus funkcióit, és kísérletet 
tesz arra, hogy a jövőbeli alkalmazási lehetőségeket is áttekintse.
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The past, the present and the future of 
identification of persons –  
Services based on e-identification cards –  
using different ways

In history it has always been important both for states and citizens 
and also for enterprises to be able to identify individuals in a reli-
able way.

As a result of the development of bureaucratic systems and iden-
tification procedures over centuries, national identification docu-
ments -appeared by the second half of the twentieth century - were 
issued by the state. These identification documents – containing 
the currently required specific safety features - have been properly 
supporting the paper-based communications with authorities. Di-
gitalization has reached different branches however is presenting a 
major challenge today for legislators and service providers.

The electronic identity card was introduced in Hungary in January 
2016 making the secure electronic identification of nationals possib-
le. This previously unimaginable method is built upon public sector 
information and is a combination of several identification methods.

The e-ID card opens up new opportunities and offers enormous 
potentials for citizens (the use of online services) as well as for com-
panies (use of online services based on a unique identification refe-
rence) and for states (expansion of e-Government services). This po-
tential needs particular consideration and attention of public admi-
nistration that should be prepared to meet the expected demands.

The study gives an overview of the identification methods de-
veloped over time and reviews the currently used latest solutions. 
It also assesses the features of the new e-ID card and attempts to 
review the opportunities of its future use.
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Egy univerzális azonosító bevezetésének 
lehetősége – az 1996. évi XX. törvény 20 éve és 
a lehetséges folytatás

Hazánkban jelenleg – részben történelmi okokra visszavezethető-
en – a közigazgatási szervek adatkezelése három fő ágazati azono-
sító alapján valósul meg. Az elmúlt években visszatérő jelensége 
ugyanakkor, hogy a közigazgatás működési zavarainak (például 
a közterhek beszedésében, a közbiztonságban tapasztalt gondok) 

felszámolására lehetséges megoldásként előtérbe került a nagy nyil-
vántartási rendszerek összekapcsolása. Visszatérő javaslat a jelenleg 
használt három fő azonosító megszüntetése, és akár egy olyan egy-
séges nyilvántartási rendszer kialakítása, amely az állampolgárokra 
vonatkozó adatokat egységes rendszerben kezelné. Ugyanakkor 
azok a témafelvetések, amelyek az egységes azonosító bevezetése 
mellett vagy ellen állnak ki – általában tendenciózusak. A beveze-
tést támogató javaslatok kapcsán szinte teljes mértékben hiányzik 
a helyzet és a lehetőségek, valamint az esetleges bevezetés valódi 
következményeinek objektív értékelése. A cikkben nem cél, hogy 
javaslatot tegyünk, állást foglaljunk abban a kérdésben, hogy szük-
séges, célszerű-e az egységes azonosító bevezetése, a többes azonosí-
tós rendszer megszüntetése. A cikk célja a vonatkozó alkotmányos 
és egyéb szempontok áttekintése, bízva abban, hogy a diskurzus 
megalapozottabb mederben folyhat tovább.

Dr. A. tA m á s koVács
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Prospects of introducing a universal identifier – 
20 years of Act no. 20 of 1996, and a possible 
sequel

In Hungary, currently, partly due to historical reasons, data pro-
cessing by administrative bodies is conducted on the basis of three 
main identifiers. However, it is a recurring phenomenon that, as a 
possible solution to mitigate certain anomalies in the operation of 
the administration (e.g. collection common public charges, public 
security), the connection of the major registries is proposed. The 
cessation of the currently used three main identifiers is a recurring 
proposal, and even to introduce such a unified registry that would 
process data pertaining to citizens in a single system. However, such 
proposals arguing for or against the introduction of a single iden-
tifier are frequently tendentious. In proposals arguing for the int-
roduction usually lack the objective assessment of the situation and 
prospects, as well as the true consequences of a possible introduc-
tion. This article does not aim to make a proposal or commitment 
in whether it is necessary and rational to introduce such a universal 
identifier and to abolish the multiple identifier system. The aim of 
this article is to provide an overview of relevant constitutional and 
other aspects, trusting to facilitate a better grounded discourse.
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Automatizálás a közigazgatásban? –  
Az informatikai alkalmazások trendjei 
a digitalizáció kiteljesedésének időszakában

Az informatikai alkalmazások használata gyökeresen átalakította 
a különböző szektorok működését, beleértve a közigazgatást is. 
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A mindent átható digitalizáció korszakában időszerű megvizsgál-
nunk egyes közigazgatási tevékenységek teljes gépesítésének, au-
tomatizálásának lehetőségét, hogy milyen területeken várhatóak a 
legnagyobb, leggyorsabb ütemű változások, és ennek milyen hatá-
sai lehetnek a közigazgatási szervezetek működésére. Az első köz-
igazgatási adatkezelési megoldásokat, ügyviteli rendszereket már 
az 1970-es években használni kezdték Magyarországon, és ebben 
az időben – a számítástechnika és a számítógépek terjedésével pár-
huzamosan – indultak el az e-közigazgatási fejlesztések is. Az au-
tomatizálás ennek továbbvitelét jelenti, olyan közigazgatási infor-
matikai rendszerek működését, amelyek emberi beavatkozás nélkül 
hajtanak végre teljes közigazgatási folyamatokat. A cikk áttekinti 
az automatizálás szükséges elemeit, azokat a feltételeket, amelyek 
mentén az automatizálás elképzelhető (sztenderdizált folyamatok, 
információalapú folyamatok, új alkalmazások, igények változása), 
és a legfontosabb lehetséges hatásokat elsősorban a szervezeti folya-
matok, a szervezetfejlesztés szempontjából.
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Automatisation in public administration? – 
The trends of IT applications’s usage during the 
age of digitalisation

The usage of IT applications transformed the operation and struc-
tures of all sectors, including public administration. In the age of 
digitalisation the analysis of the probability and possibility of au-
tomatisation of the processes in public administration is an im-
portant task due to the growing role of information technology. In 
Hungary the first e-government applications were introduced in 
the 1970’s, and their development started together with the rapid 
growth of computers in the public administration. The automati-
sation is the next step in this process, when the information tech-
nology systems perform processes without the direct intervention 
or work of people, but with their supervision and monitoring acti-
vity. The article overviews the necessary elements of automatisation 
(standardisation, information-based processes, new applications 
and technologies, change of needs) and the most important possib-
le effects, primarily from organisational development point of view. 
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Jogalkotási, jogszabályszerkesztési 
követelmények érvényesülése a helyi rendeletek 
tükrében – kiemelt figyelemmel egyes 
szervezeti és működési szabályzatokra Hajdú-
Bihar, Komárom-Esztergom és Vas megyében

Írásomban azt vizsgáltam, hogy az egyes települések önkormányza-
tainak képviselő-testülete által megalkotott szervezeti és működési 
szabályzatok a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a 
Jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 
által a helyi jogalkotással szemben támasztott követelményeknek 
mennyiben felelnek meg, milyen tipikus hibákat fedezhetünk fel, 
valamint azt, hogy a feltáart hibák milyen hatással vannak a helyi 
jogalkotásra és jogalkalmazásra. Tanulmányom lényegi tartalmát 
előrevetítve megállapítható, hogy a jogszabályi követelmények be-
tartása számos esetben nem valósul meg, mint például alapvető for-
mai hibák vétése, a világos normatartalom követelményének meg-
sértése, a kellő felkészülési idő hiánya vagy a hatálytalan tartalom. 
Véleményem szerint e két jogszabály „figyelmen kívül hagyása” a 
jogalkalmazás bizonytalanságát eredményezheti. Tisztában vagyok 
azzal, hogy a jogalkotás jelentős mértékben felgyorsult, így köny-
nyen előfordulhat az az eset is, hogy az egyes hivatalok dolgozói-
nak igen rövid határidőn belül kellett elkészíteniük a rendeleteket, 
amely önmagában megnehezíti a precíz, pontos jogalkotást, prob-
lémák és hibás rendeletek tömkelegét eredményezve. Ugyanakkor 
mégis szükségeltetik a kellő gondosság a helyi rendeletek kodifiká-
lásának folyamatában. 
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The enforcement of legislative and law 
constructing requirements in the light of local 
regulations – with special attention to certain 
organizational and operational codes in the 
Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom and Vas 
County

My study focused on how the standards of the organizational 
and operational regulations – created by board members of local 

councils – are to meet the requirements of the law constructing 
decree of the year 2010 CXXXX. Legislative Act and the Act of 
61/2009. (XII. 14.) issued by the Ministry of Justice regarding the 
local legal processes. Furthermore, what kind of returning mistakes 
could be found in these legislative processes and the impact of such 
errors on the local legislative and law application measures. In ter-
ms of the anticipated  content of my study it is can be stated that 
the compliance of these legal requirements are in many cases not 
implemented properly. For example in cases of basic formal errors, 
the clear violation of the requirements of normative content, the 
lack of sufficient preparation time or the ineffective content. In my 
opinion the inobservance of these two laws may result in legislative 
uncertainty. I am aware of the fact that process of legislation has 
significantly accelerated. The office staff may have happened to be 
required to prepare the regulations in a very short period of time 
which in itself already makes it difficult to produce precise, accura-
te legislation resulting in a myriad of problems and faulty regula-
tions. However, due diligence is required by the local regulations 
codification process. 


