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Emléktábla-állítás, teremavatás, és emlékkonferencia Lőrincz Lajos akadémikus 

tiszteletére és emlékére. (A Lőrincz Lajos Emlékév eseményei). 

A 2011-ben alapított Nemzeti Közszolgálati Egyetem és annak Államtudományi és 

Közigazgatási Kara meghirdette a Lőrincz Lajos emlékév programsorozatát, melynek során a 

neves, nemzetközileg ismert és elismert, iskolateremtő professzor, az MTA 1945-öt követő 

félszázados történetének egyetlen közigazgatással, közigazgatási joggal foglalkozó tagja,
1
 a 

jogelőd intézmény, valamint az MTA és annak Jogtudományi Intézete, és a Károli Gáspár 

Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara egyetemi tanára, kutatóprofesszora 

emlékét örökítette meg, tekintettel halála nemrég eltelt félévtizedes fordulónapjára is. 

I.Lőrincz Lajos életpályája 

 Lőrincz Lajos 1935. augusztus 25-én született Debrecenben, és 2010. december 26-án, 

Budapesten hunyt el. 1959-ben a Szegedi Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett 

állam- és jogtudományi doktori oklevelet, Kovács István későbbi államjogász akadémikushoz 

írt összehasonlító irányultságú helyi önkormányzati témájú szakdolgozattal.
2
 1959-ben 

Kovács István az MTA Jogtudományi Intézetébe hívta tudományos segédmunkatársnak. (Már 

1957-ben is részt vett az MTA-hoz kötődő kutatásokban professzora révén). 1963-ban a 

Közös Piac által alapított torinói École Universitaire des Études Européennes-en folytat 

posztgraduális tanulmányokat, ahol meglévő angol, francia, és orosz nyelvtudás mellé olaszul 

is megtanult. 1971-ben ENSZ Ösztöndíjjal négy hónapot az USA legkiválóbb egyetemein tölt 

(Harvard University, Stanford University), valamint egy hónap időtartamban az Egyesült 

Királyság (Oxford University, Cambridge University) fontos felsőoktatási intézményeit is 

felkeresi. Később több francia, belga, és német, valamint szovjetunióbeli kutatóutat is tett. A 

hetvenes évektől a francia CNRS Összehasonlító Jogi Intézetében is visszatérően kutat, az 

intézet igazgatótanácsi tagságát is elnyeri.  

 1968-ban szerzett kandidátusi (CSc) fokozatot tudományigazgatási témájú 

értekezéssel.
3
 1979-ben védte meg a tudományok doktora (DSc) cím elnyerését eredményező 

értekezését A közigazgatás határai munkacímmel, mely a közigazgatás és a gazdaság 

kapcsolatát vizsgálta.
4
 1990-ben az MTA levelező, majd 1998-ban rendes tagjai sorába 

emelte.
5
 1961 és 2010 között másfélszáz monográfiát, tankönyvet, és tudományos publikációt 

tett közzé, számosat angol, francia, olasz, orosz, valamint finn nyelven is. 

 1978-ban kezdte meg oktatási tevékenységét az Államigazgatási Főiskolán. Itt az 

Államigazgatási Tanszék Tanszékvezetője (1978-2000), az intézmény főigazgató-helyettese  
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 Tény, hogy a mondott korszakban Bihari Ottó (1921-1983) MTA levelező tag (1973), MTA rendes tag (1979) 

korabeli kifejezéssel államjogász (mai terminológiával alkotmányjogász) részben foglalkozott tanácsjoggal is, de 
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kutatásában. MTA, Budapest 2000. 13. 



(1978-1989), majd főigazgatója (1989-1990). 1992-től az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 

Közigazgatási Jogi Tanszékén egyetemi tanár. Eközben az MTA Jogtudományi Intézete 

Közigazgatási Osztályának vezetője, majd kutatóprofesszor haláláig. Tagja az MTA 

Felügyelő Bizottságának. 1989 és 1995 között az MTA Tudományos Minősítő Bizottságának 

titkára. 1996-tól a jogutód szerv, az MTA Doktori Tanács társelnöke, 2000 és 2004 között 

egyszemélyi elnöke. Az MTA IX. (Gazdaság- és Jogtudományok) Osztálya osztályelnök-

helyettese 1999 és 2002 között. A brüsszeli Nemzetközi Közigazgatás-tudományi Intézet, a 

közigazgatás-tudomány egyetlen világszervezetének elnökhelyettese (1986-1992).
6
 Volt a 

Magyar Közigazgatási Intézet főigazgatója (1997-1998), továbbá a Károli Gáspár Református 

Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának dékánja (2000-2004). 2005-től az Államigazgatási 

Főiskola jogutódaként működő Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Kar adott 

számára professor emeritus címet. Elnyerte az Akadémiai díj I. fokozatát két alkalommal 

(1967, 1986); a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét (1995); a Magyary Zoltán 

díjat (2000); a Szent-Györgyi Albert díjat (2000); a Deák Ferenc díjat (2002). Az Aix-

Marseille Egyetem díszdoktora volt (1995). 

 Lőrincz Lajos professzor munkássága révén a Magyary-iskola egyik legfontosabb 

vonulatát, a komplex igazgatás-tudományi megközelítését élesztette újra és vitte tovább, 

hangsúlyozva a politikatudomány, a szociológia, a szervezés- és vezetéstudomány 

közigazgatásra vonatkozó nézeteit. Ezen kívül erőteljesen foglalkozott a közigazgatás 

alapintézményeivel,
7
 és ezen belül hangsúlyozottan a közigazgatás személyi állományával. 

Nagyon jelentősek volt a külföldi közigazgatás-tudomány bemutatására,
8
 és a külhoni, 

valamint a magyar közigazgatás-tudósok munkásságának feltárására
9
 tett erőfeszítései. 

Részben ezen alapokon alakult ki –már a tanítványok által- a Közigazgatás-elmélet, valamint 

a Hazai és nemzetközi közigazgatás-tudomány története MA kötelező tantárgyak szemlélete 

és mai oktatása. (Utóbbi stúdium már az NKE keretei között született meg).A rendszerváltás 

küszöbén mesteri látleletét adta a hazai közigazgatás problémáinak.
10

 Már csak halála után 

valósult meg 27 EU tagállam közigazgatását azonos szempontok alapján elemző, komoly 

előzménnyel rendelkező
11

 nagymonográfia,
12

 amely a hazai összehasonlító közigazgatás- és 
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összehasonlító közigazgatási  jogtudomány (és a Lőrincz Lajos által létrehozott azonos nevű 

MA kötelező tantárgy) fundamentuma.
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II.Emléktábla-állítás és teremavatás Lőrincz Lajos tiszteletére 

 

2016. február 17-én került sor az emléktábla-avatásra és teremkeresztelőre a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Ludovika Főépület 234. termében, mely immár a Lőrincz Lajos 

Előadóterem elnevezést viseli. Prof. Dr. habil. Patyi András PhD. egyetemi tanár, az NKE 

rektora köszöntőjében utalt arra a központi helyre, melyet Lőrincz Lajos munkássága, az 

általa művelt közigazgatási és közjogtudományok az NKE történetében központi szerepet 

foglalnak el. Az emléktábla-avatás és a teremelnevezés egyben az e két tudomány iránti 

megbecsülést is kifejezi egyetemünkön – mutatott rá a rektor. A másik köszöntő beszédet 

Prof. em. Dr. Máthé Gábor CSc., nyugalmazott egyetemi tanár tartotta, aki néhai kollégáját és 

barátját az alábbi szavakkal méltatta: „Ha végignézünk a jelenlegi alkotmányjogi, közjogi 

kutatások világában, alig találunk olyan elismert szakembert, aki ne lett volna tanítványa, 

vagy tanítványának tanítványa. Igazi iskolateremtő tudós volt, s ha valami a tudományos 

közreműködésén kívül megőrzi hírnevét, az bizonyosan tanítványainak hálás emlékezete.” 

Ezt követően az emléktáblát Patyi András rektor úr és Lőrincz Lajos özvegye, Anna 

asszony együttesen leplezték le.
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III.A Lőrincz Lajos Emlékév csúcspontja: Közjogi és közigazgatási reformok 

Magyarországon – In Memoriam Lőrincz Lajos (a Lőrincz Lajos Tudományos 

Emlékkonferencia) 

 

 A Lőrincz Lajos Tudományos Emlékkonferencia megrendezésére 2016. február 18-án 

került sor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán. A 

tanácskozás egyben a Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvény
15

 

hatálybalépésének közelgő 70. évfordulója előtti tisztelgés is volt. A konferencia levezető 

elnöke Dr. György István főiskolai docens (NKE ÁKK Emberi Erőforrás Intézet) volt. 

 Prof. Dr. habil. Patyi András PhD., egyetemi tanár, az NKE rektora üdvözlő 

beszédében rámutatott, hogy Lőrincz Lajos vonatkozásában egy kivételes személyiségre, 

iskolateremtő tudósra emlékezünk ma, és egyben a mai közigazgatás-tudománynak is 

látleletét adja a tanácskozás. Kiemelte a közigazgatás szerteágazó szegmensei vizsgálatának 

szükségességét, különös tekintettel a tudományos kutatások kiemelkedő szerepére. Utalt arra, 

hogy 2017-ben lesz az Államigazgatási Főiskola alapításának 40 éves jubileuma, és ezen 

„elegendő idő” tükrében mód nyílik azon hagyományteremtő cölöpök leverésére, melyek még 

szilárdabban tartják majd az építményt. 

 Prof. Dr. Kiss György DSc., egyetemi tanár, az NKE Államtudományi és 

Közigazgatási Kar dékánja aláhúzta beszédében, hogy Lőrincz Lajos tudósgenerációja 

                                                                                                                                                                                     
Gajduschek György – Koi Gyula). CompLex Wolters Kluwer, Budapest 2011. 970. Egy bevezető és három 

funkcionális összehasonlító közigazgatási tanulmány mellett 27 EU tagállam közigazgatását tartalmazta. 
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meghatározó képviselője volt, és aki értékálló munkáin keresztül a mai nemzedékeknek is 

tanítója. 

Prof. Dr. habil. Patyi András PhD., egyetemi tanár, az NKE rektora 

„Bürokráciareformok a magyar közigazgatásban” című nyitóelőadásában megemlítette, hogy 

nem szabad a bürokráciára ellenségként tekintenie egyetlen reformprogramnak sem, mivel 

nehezen képzelhető el bürokrácia nélküli közigazgatás. Ezen a téren nagyon sok 

fogalomkeveredés figyelhető meg. A közigazgatási működés nem azonosítható a 

bürokráciával. Az előadó nem értett egyet azzal, hogy a bürokratikus működés javításának 

egyetlen útja a létszámcsökkentés lenne. Ugyanis a szükséges létszámot csak az ellátandó 

feladat ismeretében lehet meghatározni. 

Prof. em. Dr. Máthé Gábor CSc., az NKE ÁKK professor emeritusa „A köztársasági 

államforma törvénybe iktatása” címmel tartott előadásában elmondta, hogy az 1946. évi I. 

törvény lezárt egy 25 éves közjogi interregnumot. Kiemelte, hogy kodifikációs szempontból 

igen hasonlatos az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának 

ideiglenes rendezéséről szóló 1920. évi I. törvénycikkre. Világossá tette, hogy az 1848-as és 

az 1945-ös törvények mellett az 1946. évi I. törvény jelentette a rendszerváltás jogi 

hivatkozási fundamentumait. 

Prof. em. Dr. Verebélyi Imre DSc., a győri SZE DF ÁJK professor emeritusa 

„Rendszerváltás – szerkezeti reformok – munkahelyi korszerűsítések a magyar 

közigazgatásban 1990-1996 között” című előadásában a témakörben Lőrincz Lajossal 

folytatott közös kutatásnak állított emléket. Jelezte, hogy már 1972-ben létezett az MTA 

keretei között (Lőrincz Lajosnak is köszönhetően) a közigazgatás komplex átalakításának 15 

éves kutatási főiránya. 

Prof. em. Dr. Tamás András DSc., az NKE ÁKK professor emeritusa, az MTA IX. 

(Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya) Állam- és Jogtudományi Bizottság Közigazgatás-

tudományi Albizottsága elnöke „Közigazgatás – jogi szabályozás” című előadásában az 1945-

1946-os évek jogalkotási mechanizmusait vizsgálta. Ekkor jellemző volt a minisztertanácsi és 

miniszteri rendeletekkel való kormányzás, törvényeket alig alkottak. Elfeledett tény, hogy a 

magyar ideiglenes kormány működése nem terjedt ki a teljes országra, ugyanis a 

fegyverszüneti egyezmény kimondta, hogy a frontvonaltól 50, illetve 100 kilométerre lehetett 

magyar adminisztráció, a többi területen szovjet katonai igazgatás működött. 

Prof. em. Dr. Jenei György DSc., a BCE KK professor emeritusa „Max Weber 

bürokráciaelmélete és a neoweberiánus szintézis” című előadásában a weberi eredeti tanok 

(kényszerű) szimplifikációját tette tényszerűen láthatóvá, különös tekintettel arra, hogy az 

utódok a Max Weber-i módszertant félreértették. 

Prof. Dr. Balázs István CSc., a DE ÁJK tanszékvezető egyetemi tanára (Közigazgatási 

Jogi Tanszék), valamint az MTA TK JTI tudományos főmunkatársa „Európai integráció – 

magyar közigazgatás egykor és most” című előadásában utalt arra, hogy kialakult az európai 

(uniós) közigazatás és közigazgatási jog fogalma, valamint napirenden van az európai (uniós) 

(köz)igazgatási eljárási modellszabályok megvitatása. De mindezek ellenére a tagországi 

közigazgatások kevéssé haladtak az egységesülés irányába. Így változatlanul jelentős Lőrincz 

Lajos megállapítása, mely szerint a közigazgatás számára nincs „brüsszeli minta”. 

Dr. habil. Fazekas Marianna, az ELTE ÁJK tanszékvezető egyetemi docense 

(Közigazgatási Jogi Tanszék) „Láthatatlan közigazgatási reformok, avagy hogyan 

befolyásolják életünket a traktorülés-szabványok” című előadásában a gazdasági igazgatás 

területére tartozó szabványüggyel, a szabványok jogi kérdéseivel foglalkozott. A szabvány és 

a szabványügy a gazdasági integráció és globalizáció motorja.  Bemutatta az előadás a 

szabványok sajátos normajellegét, illetve a megfelelőség-értékelés kérdéseit. 

Dr. habil. Rixer Ádám, a KRE ÁJK tanszékvezető egyetemi docense (Közigazgatási 

Jogi Tanszék) „Közigazgatás és szépirodalom” címmel tartott előadást, utalva arra, hogy a 



hazai közigazgatás-tudományok oktatásának egyik lehetséges megújulási formája a „jog és 

irodalom” (Law and Literature) témájú kurzusok bevezetése, melyek mintájára „közigazgatás 

és szépirodalom” irányzat indulása is elképzelhető. 

Dr. Hazafi Zoltán PhD., az NKE ÁKK intézetvezető egyetemi docense (Emberi 

Erőforrás Intézet) „A közigazgatási személyzeti politika” című előadásában a létszám-

gazdálkodás kérdéseiről szólott. Rámutatott, hogy a hosszútávú létszámgazdálkodás számos 

probléma oka volt, ismertette a kormányzat ide vonatkozó megoldási terveit. Fontos, hogy a 

létszámkérdéssel már Lőrincz professzor kutatásai is erőteljesen foglalkoztak a rendszerváltás 

előtt is. 

Dr. Temesi István PhD., az NKE ÁKK intézetvezető egyetemi docense (Általános 

Közigazgatási Jogi Intézet) „A területi államigazgatás reformja (összehasonlító elemzés)” 

címmel tartotta meg előadását.  A kontribúció 24 vizsgált európai ország példáján mutatta be 

az összehasonlító módszer alkalmazásával a kormány általános területi képviseletét ellátó 

szervek jogállását.    

 

Dr. habil. Bordás Mária PhD., az NKE ÁKK főiskolai tanára (Szakigazgatási és 

Szakpolitikai Intézet) „Tradíció és modernizáció a magyar közigazgatásban” című 

előadásában a magyar közigazgatás modernizációs folyamatainak politikahistóriai problémáit 

mutatta be. Az Elbától keletre elhelyezkedő országok liberális demokrácia-deficitjét a sajátos 

szovjet állammodell oktrojációja csak tovább mélyítette. A rendszerváltás hazánkban is 

kedvezett a többségi demokrácia, a neoliberális majd az ún. unortodox gazdaságpolitika 

megoldásai előtérbe törésének. 

Dr. Imre Miklós CSc., az NKE ÁKK főiskolai docense, egyetemi magántanár 

(Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet) „A közigazgatás kapcsolata a gazdasággal – 

gazdaságirányítási reformok” című előadásában  Lőrincz Lajos művein keresztül vizsgálta a 

témakört. Az előadó rámutatott, hogy a Lőrincz Lajos által (1981-ben megfogalmazott) 

közigazgatási reformokra vonatkozó követelmények alapján valódi reformnak csak a 

rendszerváltás során történt átalakítások tekinthetőek. 

Dr. Koi Gyula PhD., egyetemi adjunktus (NKE ÁKK Általános Közjogi Intézet), 

tudományos munkatárs (MTA TK JTI) „Reformok és állandóság a Közigazgatás-elmélet 

tantárgy oktatásában, tekintettel Lőrincz Lajos tantárgyalapítói szerepére” című előadásában 

arra mutatott rá, hogy a közigazgatás-tudomány klasszikusairól írt, valamint a Közigazgatási 

antológia című szöveggyűjtemények hogyan alapozták meg a jogi karokon oktatott Állam-és 

Jogelmélettel azonos súlyú kötelező tárgy oktatását. 

Az emlékév eseményei méltó tisztelgést jelentettek a Lőrincz Lajos-i életmű előtt, ezt 

ékesen bizonyították annak eseményei.
16

 

 

IV.Felhasznált irodalom 

 

A magyar közigazgatás-tudomány klasszikusai 1874-1947 (szerk. és a bev.-t írta: Lőrincz 

Lajos; vál.: Lövétei István-Szamel Katalin). Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 

1988. 366.  

 

Közigazgatás-tudományi antológia (szerk.: Lőrincz Lajos; vál.: Molnár Miklós-Nagy Tibor 

Gyula). Ötödik kiadás. HVG-Orac, Budapest 2007. 392. 

 

                                                           
16

 A konferenciához ld.: In Memoriam Lőrincz Lajos. NKE, Budapest 2016. 4-5., valamint: Imre Miklós: 

Közjogi és közigazgatási reformok Magyarországon – In Memoriam Lőrincz Lajos. IX. évf., 1. sz. (2016) 101-

103. 



A tudós életútja. In: Közjogi tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére (szerk.: 

Imre Miklós-Lamm Vanda-Máthé Gábor). Typosoft Bt., Budapest 2010. 9-10. 

 

In Memoriam Lőrincz Lajos. NKE, Budapest 2016. 7. 

 

Lőrincz Lajos akadémikus. In: In Memoriam Lőrincz Lajos. NKE, Budapest 2016. 2. 

 

Emléktábla Lőrincz Lajos tiszteletére. NKE, Budapest 2016. 

http://akk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/esemenyek_-

konferenciak/2016/02/18/emlektabla-lorincz-lajos-tiszteletere 

 

Balázs István – Bordás Mária – Hajnal György -Halász Iván – Hoffman István – Imre Miklós 

– Koi Gyula – Lőrincz Lajos – Mikó Zoltán – Temesi István: Közigazgatás az Európai Unió 

tagállamaiban. Összehasonlító közigazgatás (szerk.: Lőrincz Lajos; tech. szerk.: Koi Gyula. 

Unió Kiadó, Budapest 2006. 574. 

 

Balázs István – Bordás Mária-Boros Anita-Gajduschek György-Halász Iván – Imre Miklós – 

Koi Gyula –Kristó Katalin – Lőrincz Lajos – Lövétei István – Rixer Ádám – Sipos Katalin – 

Szamel Katalin – Tamás András – Temesi István: Az Európai Unió tagállamainak 

közigazgatása (szerk.: Szamel Katalin-Balázs István Gajduschek György – Koi Gyula). 

CompLex Wolters Kluwer, Budapest 2011. 970. 

 

Ferenczy Endre: Lőrincz Lajosra (1935-2010) emlékezve. Jogi Iránytű II. évf., 1. sz. (2011) 1-

2. 

 

György István – Lövétei István – Lőrincz Lajos - Szamel Katalin -Temesi István: 

Közigazgatási jog (szerk.: Lőrincz Lajos). HVG-Orac, Budapest 2007. 265. 

 

Koi Gyula: Adminisztratív komparatisztika: tegnap, ma, holnap. Közjogi Szemle III. évf., 3. 

sz. (2010) 41-45. 

 

Lamm Vanda: Lajos Lőrincz (1935-2010). Acta Juridica Hungarica LII. évf., 3. sz. (2010) 

271-272. 

 

Lőrincz Lajos: Községi tanácsaink problematikája. K.n., Szeged 1959. 70. 

 

Lőrincz Lajos: A tudományos kutatások állami irányítása. Akadémiai Kiadó, Budapest 1969. 

260. 

 

Lőrincz Lajos-Nagy Endre-Szamel Lajos: A közigazgatás kutatásának tudományos irányzatai. 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1976. 471. 

 

Lőrincz Lajos: A közigazgatás kapcsolata a gazdasággal és a politikával. Közgazdasági és 

Jogi Könyvkiadó, Budapest 1981. 275. 

 

Lőrincz Lajos: Magyar közigazgatás: dilemmák és perspektíva. Akadémiai Kiadó, Budapest 

1988. 108. 

 

Lőrincz Lajos: Összehasonlítás a közigazgatás kutatásában. MTA, Budapest 2000. 13. 

 



Lőrincz Lajos: A közigazgatás alapintézményei. Harmadik kiadás.  HVG-Orac, Budapest, 

2010. 389. 

 

 
 

 


