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Patyi András - Boros Anita (szerk.): A hazai közigazgatási eljárási jog
karakterisztikája
A Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely 2018-ban
alakult azzal a céllal, hogy egyfelől tisztelegjünk a
hazai közigazgatási eljárásjog kiemelkedő tudósa,
Kilényi Géza professzor úr munkássága előtt, másfelől
pedig tudományos szervezeti kereteket biztosítsunk a
tágabb értelemben vett közigazgatási eljárás
vizsgálatának.
Tágabb értelemben, vagyis a közigazgatás eljárásainak.
A Kutatóműhely első kutatása „Az állami eljárások
racionalizálásának alapkérdései” címet viseli.
A kutatásunk két szegmensre tagolódik: a kutatás első
szegmense „A klasszikus közigazgatási hatósági
eljárás és eljárásjog az állami (köz)feladatellátás
rendszerében”, míg a második szegmense „A nem
klasszikus
közigazgatási
eljárások
hatékonyságának növelése” címet viseli.
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Patyi András - Boros Anita (szerk.): A hazai közigazgatási eljárási jog
karakterisztikája
A kutatás célja a hazai közigazgatási (hatósági) eljárásjogi kodifikáció három
nagy generációjának vizsgálata és a karakterisztikus jegyek beazonosítása.
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Patyi András - Boros Anita (szerk.): A hazai közigazgatási eljárási jog
karakterisztikája

Módszertan:
Ad a) Az Et., az Áe., a Ket. és az Ákr. normaszövegének összehasonlító
elemzése, a módosítások indokainak feltérképezése és a jogalkotói
szándék beazonosítása.
Ad b) Egy közigazgatási eljárási jogi szakirodalmi adatbázis létrehozása,
amely eredményeként közel 2000 tudományos folyóirat-tanulmány
került feldolgozásra.
Ad c) Kérdőíves felmérés a jogalkalmazók körében (hatósági oldal).
Ad d) Konzultáció a közigazgatási hatóságokkal (egy 20 kérdésből álló
szabadszöveges válaszadást lehetővé tevő felmérés).
Ad e) Nemzetközi karakterisztikai jegyek beazonosítása: egyfelől a
közigazgatási eljárási jogi jogcsaládok jellegzetességeinek
felmérése, másfelől a legjellegzetesebb jelenkori közigazgatási
hatósági eljárási kihívások feltérképezése érdekében.
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Patyi András - Boros Anita (szerk.): A hazai közigazgatási eljárási jog
karakterisztikája

Összegyűjtöttük a közigazgatási hatósági eljárás szabályozásával szemben
támasztott követelményeket.
‒ A közigazgatási eljárás és az állam működését komplexitásában kell
szemlélni: átfogóan kell vizsgálat alá vonni;
‒ A hazai közigazgatási eljárásjog egyik karakterisztikus sajátossága az
általánosság;
‒ Nem csak a közigazgatási hatósági eljárás, de a teljes jogrendszer
megszilárdulását szolgálná a stabilitás, a kiszámíthatóság és a jogalkotói
fegyelem.
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Patyi András - Boros Anita (szerk.): A hazai közigazgatási eljárási jog
karakterisztikája

‒ A gyorsaság nem lehet elsődleges elvárás: vagyis az nem mehet a
szakszerűség rovására.
‒ A szabályozás megfelelősége önmagában nem elegendő. A jogalkalmazók
támogatása legalább ennyire fontos.
‒ Megnehezíti a tudományos kutatást, hogy nem állnak rendelkezésre
közzétett ügyfélforgalmi statisztikák.
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‒ A közigazgatási eljárási kódexek, mint az állami működés egyik
sarkalatos alapnormái hatást gyakorolnak a közigazgatásban dolgozók
szakmai attitűdjeire is.
‒ A hatósági ügyintézők milyensége, szakképzettsége, hozzáállása, a
személyek alkotta szervezet hatékony működése is jelentősen
befolyásolja a közigazgatási hatósági eljárás milyenségét.
‒ Számos ügyet lehet elektronikus úton különböző elektronikus
platformokon intézni.
‒ Az állam által nyújtott szolgáltatások az állampolgár szemében nem
szegmentálódnak: az állampolgár az államot látja és azt értékeli, amit
közszolgáltatásként az államtól kap.
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Megfogalmaztuk az Ákr.-rel kapcsolatos észrevételeinket.
Az új eljárási kódexnek számos előnye van (rövid, tömör, többnyire könnyebben
érthető), azonban a Kp.-val karöltve egy paradigmaváltást eredményez a hatósági
jogalkalmazásban, ezért a jogalkalmazók megfelelő szintű, koordinált támogatása
elkerülhetetlen.
Köszönjük a szakmai támogatását
‒ az együttműködő partnereinknek, a Kúria, az Alkotmánybíróság, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Megyei Jogú Városok
Szövetsége, a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület, az Alapvető Jogok
Biztosának Hivatala, az Igazságügyi Minisztérium képviselőinek,
‒ a konzultációban részt vevő kormányhivataloknak, önkormányzatoknak,
illetve hatósági jogkörben eljáró egyéb szerveknek,
‒ a kérdőíves felmérésünkre időt szánóknak,
‒ Prof. Dr. Balázs Istvánnak, a kötet lektorának,
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‒ a közel harminc szerzőnek, a kutatás valamennyi munkatársának.
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