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 Új év, új remények. Az ember mindig bizakodva tekint az új évre, reméli, hogy 

jobb lesz, mint az előző. Nincs ez másként a 2013-as esztendővel sem.

 Természetesen nem újul meg minden az új évben. Az idén is lesznek egyetemi 

előadások, zh-k, beadandók, vizsgák… Az idei évben is lesz FIKOT, Föld Napja, SZE 

Napok, és még sorolhatnánk a ránk váró rendezvényeket. És nem utolsó sorban az 

idei évben is beszámolunk ezekről a rendezvényekről, illetve sok más dologról fogunk 

még írni Nektek, az olvasóinknak.

 Reményeink szerint az idei évben is legalább olyan jó újságot tudunk készíteni, 

mint tavaly, és reméljük, hogy Ti is legalább olyan jól szórakoztok a GazMag olvasása 

közben.

 A 2013-as lapszámokhoz mindenkinek jó olvasást kívánunk!

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!



Rövid hírek
ESPAN
Az ESPAN projekt záró konferenciájára 2013. február 
21-én kerül sor Győrben, a Széchenyi István Egyetemen. 
A konferencia programjáról részleteseb a februári szá-
munkban írunk.

FIKOT
2013-ban XXXIII. alkalommal kerül megrendezésre a Fi-
atal Közgazdászok Országos Találkozója, azaz a FIKOT. 
A három napos konferenciának az idei évben Gyöngyös 
lesz a házigazdája.
A FIKOT március 22. és 24. között kerül megrendezésre. 
A Magyar Közgazdasági Társaság tagjai kedvezményesen 
vehetnek részt a rendezvények.

Az európai bankunió várható hatásai
Az európai bankunió várható hatásairól tart előadást a 
Joint Venture Szövetség (JVSZ) meghívására - nem csak 
banki szakembereknek - Farkas Ádám, az Európai Bank-
felügyeleti Hatóság főigazgatója 2013. február 7-én, csü-
törtökön 12 órától a Gundel Étterem Erzsébet Királyné 
Báltermében (Budapest, XIV. Állatkerti út 2.). Köszöntőt 
mond: Chris Mattheisen, a JVSZ elnöke, a Magyar Te-
lekom Nyrt. elnök-vezérigazgatója. A rendezvényen az 
MKT tagjai kedvezményes részvételi díjjal vehetnek részt.
(Forrás: www.mkt.hu)

Új utak az EU-forrásoknál
Új utak az uniós források felhasználásában. Ezzel a cím-
mel tart előadást Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős 
államtitkára - a Magyar Közgazdasági Társaság Gazda-
ságpolitikai és Gazdaságelméleti Szakosztályának meghí-
vására - 2013. január 31-én, csütörtökön 14 órától Bu-
dapesten, a Kossuth Klub emeleti nagytermében (1088 
Budapest, Múzeum utca 7.).
(Forrás: www.mkt.hu)

KeDDv búcsúbuli
2013. Február 12-én utolsó alkalommal kerül megrende-
zésre a KeDDv.
Fellépők:
21:30 KeDDv band
22:30 Soulwave
23:30 Lunchbox
A koncertek után Rádonyi Zsolti rock DJ gondoskodik a 
további jó hangulatról.
A belépő az eddig megszokott módon 300 Ft. 
A Zátonyban megrendezésre kerülő búcsúbuli egyben 
farsangi rendezvény is lesz, így illik beöltözni is. Ismét 
lesz tombolasorsolás, illetve aki jelmezben érkezik, az 
ajándék tombolajegyet is kap.

Vándorgyűlés: Békés megyében
Gyula és Békéscsaba ad otthont az 51. Közgazdász-ván-
dorgyűlésnek 2013. szeptember 26. és 28. között - erről az 
MKT Elnöksége döntött december 4-i ülésén. Bizonyos 
szempontból jubileumi lesz ez a rendezvény is, hiszen 
jövőre lesz éppen negyedszázada annak, hogy legutóbb 
Békés megyében rendezett vándorgyűlést a Magyar Köz-
gazdasági Társaság. A 2013. évi vándorgyűlésen - a gaz-
daságpolitika aktuális témái mellett - a tervek szerint az 
előző évek konferenciáihoz képest nagyobb hangsúlyt 
kapnak a reálszférát, a vállalatokat érintő kérdések is.
Az elnökség a közelmúltban döntött a 2014. évi konfe-
rencia helyszínéről is. A döntés értelmében az 52. Köz-
gazdász-vándorgyűlésnek az MKT Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Szervezete, Nyíregyháza városa ad otthont 
2014-ben. (Forrás: www.mkt.hu)

Az MKT Szakkönyvár nyitva tartása:

Kedd: 18:00 - 20:00
Szerda: 18:00 - 20:00

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 12.

Online katalógus: http://mktkonyvtar.tk



Újra kinyit az MKT Szakkönyvtár

Szavazás
Tóth Marcell

 Az MKT Szakkönyvtár 2011. októberétől már 
online katalógussal is rendelkezik. Aki az interneten ke-
resztül szeretne böngészni az MKT Szakkönyvtár köny-
vei között, az megteheti a http://www.mktkonyvtar.
tk/ oldalon. Az online katalógus üzemeltetéseaz MKT 
GYISZ tagjainak, Surányi Szabolcsnak és Tóth Marcell-
nek köszönhető, a katalógus elkészítésében Metál Ádám 
és Tálosi Tibor is részt vett.
 Az MKT Szakkönyvtár eredeti funkciója mellett 
gyakran szolgáltat helyszínt az MKT GYISZ rendezvé-
nyeinek is. A teadélutánok minden alkalommal itt ke-
rülnek megrendezésre, de előadás és sörest is volt már a 
könyvtár falai között. E mellett az MKT GYISZ ideigle-
nes irodája is itt található.
 A látogatók számára az MKT Szakkönyvtár min-
den kedden és szerdán 18 órától 20 óráig tart nyitva. A 
könyvtár címe: 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 12.

 A Magyar Közgazdasági Társaság 1970-ben jelent 
meg először Győrben. A könyvtár akkoriban még klub-
könyvtárként működött, erről tanúskodik az a tábla is, 
amely napjainkig ki van függesztve az épület elé. A hely-
szín tehát már akkor is az Aradi vértanúk útja 12. volt, és 
a mai napig ennek az épületnek az első emeletén található 
az azóta már MKT Szakkönyvtárként működő intézmény.
 A győri MKT Szakkönyvtár azért egyedülál-
ló könyvtár, mivel a Magyar Közgazdasági Társaságnak 
országos szinten ez az egyetlen könyvtára. Az állomány 
nagysága meghaladja a 2000 dokumentumot, melyek kö-
zött találhatóak 1868-as közgazdasági szakirodalmi köte-
tek, könyvritkaságok, de az érdeklődők megtalálhatják a 
legújabb tankönyveket is. A könyvtár gyűjtőkörében el-
sősorban közgazdaságtani, pénzügyi, gazdaságpolitikai, 
adó- és pénzügy-politikai, vezetéstudományi, jogelméleti 
és statisztikai témájú könyvek tartoznak. Ezen kívül szá-
mos folyóirat is fellelhető a Magyar Közgazdasági Társa-
ság Szakkönyvtárában.

Egy év szünet után 2013. februárjában újra megnyitja kapuit a Magyar Közgazdasági Társaság Szakkönyvtára. A 
könyvtár minden kedden és szerdán 18:00 és 20:00 között várja az olvasókat.
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Milyen volt a 2012-es éved?

Nagyon jó volt!
Egész jó volt.
Átlagos volt.
Nem volt valami jó.
Pocsék egy év volt



 Az Nyitott Kapuk 2013. január 8.-én került meg-
rendezésre. A látogatók reggel 8-tól délután 14 óráig 
vehették birtokukba az egyetemet. Már nyitáskor nagy 
tömeg árasztotta el at Új Tudástér Auláját – itt volt elhe-
lyezve a standok nagy része, és itt volt az információs pult 
is. A résztvevők között nem csak végzős középiskolások 
voltak, hanem végzős vagy már végzett egyetemi és főis-
kolai hallgatók is. Ők első sorban felsőfokú tanulmányaik 
folytatásához gyűjtöttek információt, ugyani az egyetem 
számos területen indít mesterképzéseket, illetve doktori 
képzéseket is.
 Az érdeklődők nagy része középiskolás diák volt. 
A legtöbben az idei évben is a műszaki szakok iránt ér-
deklődtek, de a gazdasági-, a jogi- és az egészségügyi kép-
zésekre is sokan szeretnének jelentkezni. Az Új-Tudástér 
aulájában felállított standokon kívül az egyetemre látoga-
tók részt vehettek különböző előadásokon és laborlátoga-
tásokon is, illetve a Mobilis Interaktív Kiállítási Közpon-
tot is megtekinthették.

 Az érdekélődők a standoknál részletes és pontos 
információkat kaphattak az oktatásról, a jelenleg műkö-
dő szakokról, az egyetemi életről, ösztöndíj-lehetősé-
gekről, hallgatói rendezvényekről és egyesületekről. Az 
intézmény karai mellett még standot kaptak a teljesség 
igénye nélkül: Magyar Közgazdasági Társaság Győri Ifjú-
sági Szervezete, az Egyetemi Kollégiumok, szakkollégiu-
mok, Audi Hungaria Motor Kft., Karrier Iroda, Öregdiák 
Iroda, Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság, Egyetemi 
Könyvtár, Idegen Nyelvi Oktatási Központ, Testnevelé-
si és Sport Központ, Universitas Győr Nonprofit Kft., 
Ökumenikus Egyetemi Lelkészség, Modern Amatőr 
Színjátszó Egyetemi Kör, valamint különböző iskolaszö-
vetkezetek.
 A szervezők az idei évben is játékra invitálták a 
rendezvényre ellátogatókat. A standoknál pecséteket le-
hetett gyűjteni, és a rendezvény végén ezeket be lehetett 
váltani különféle ajándékokra. Maximum 20 pecsétet le-
hetett szerezni, és akik mindet összegyűjtötték, azok a 
Széchenyi István Egyetem ajándékcsomagját kapták meg. 
Kevesebb összegyűjtött pecsétért kisebb értékű ajándék-
tárgyakat (babzsák, táska) lehetett kapni.
 A rendezvényre a korábbi évekhez hasonlóan sok 
diák látogatott el, és reméljük, hogy közülük sokakat vi-
szontláthatunk szeptemberben, mint a Széchenyi István 
Egyetem elsőéves hallgatóit.

Tóth Marcell

Nyitott Kapuk

A korábbi évekhez hasonlóan a Széchenyi István Egyetem az idei évben is megrendezte Nyitott Kapuk nevet viselő 
rendezvényét. A nyílt napon, ahol az egyetem karai, szervezetei is bemutatkozhattak, több mint ezer diák vett részt.
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 Talán egyik lehetséges oka, hogy nem lehet csak 
úgy megfogalmazni a lényegét. Olyan sokrétű s olykor 
átláthatatlan, hogy hajlamosak az emberek minél jobban 
leegyszerűsíteni, ”nem tovább gondolni” azt, hogy mit is 
takarhat e szó, hogy közigazgatás. Szűk keretek, határok, 
korlátok révén én is csak nagy vonalakban fogom feltárni 
jelentését. Említést téve a kialakulásáról, elveiről, funkció-
iról s más főbb jellemvonásairól. Áttekintve általánosság-
ban s egy-egy országra nézve. Négy ország közigazgatá-
sát igyekszem majd bemutatni kezdetektől XX. századig 
terjedően, a XX. századi alakulását előtérbe helyezve. Az 
országok: Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, 
Németország, s hazánk Magyarország.
 Meghatározások, mint a fogalom alapkövei:
A közigazgatás nem a mai világ fejleménye. Hosszú, vi-
szontagságos utat járt be, míg végre valódi lényege a XIX. 
században megmutatkozott, XX században pedig tovább 
erősödött. A történelem során számos„előfutára” volt 
azonban csak a fent említett századokban vált a modern 
társadalmak jellemzőjévé. A közigazgatás, mint olyan, a 
társadalmi struktúrát egészében változtatja meg az idők 
során. Problémaként merül fel mindig, hogy „Mi a köz-
igazgatás?”. Két tipikus esete jelenik meg:
(1) A közigazgatás az emberek és anyagok megszervezése 
és vezetése a kormányzati célok megvalósítása céljából.
(2) A közigazgatás a vezetés művészete s tudománya, az 
állami ügyekre alkalmazva. (dr. Lőrincz Lajos ) 
 Úgy vélem s a forrás is melyet alapul vettem úgy 
gondolja, hogy igen nehéz ezen definíciók alapján teljes-
ségében megismerni. Ezek csak úgymond irányok, me-
lyen az érdeklődő elindulhat a megismerés felé.
 Olykor vita merül fel, hogy a közigazgatás tudo-
mány-e vagy művészet. Kik tudományként tekintenek rá, 
úgy értelmezik, mint a természet-fizikai tudományokat. 
Akik pedig művészetnek vélik, azok a változékonyságát, 
”megfoghatatlanságát” emelik ki, mely művészeti mivol-
tát hangsúlyozza. Botladozó gondolat s tán nem helyén 
való, de mindenképpen úgy hiszem csakis tudományként 
lehet rá tekinteni. Nyilvánvalóan az, hogy valaki irányítani

tud, érzéke van hozzá, már művészetté teszi, mint a zene, 
festészet stb. A vállalatvezető lehet a vállalata „karmes-
tere”, hogy zenei hasonlatot említsek. Azonban sosem 
szabad az ésszerűség határait sokkal túllépni. Példaként 
említeném C. Fourier Falanszterét. (egyforma bér, számá-
ra legkedvesebb munkahely, kolónia rendszer-szerűség) 
 Tán más nem lát párhuzamot a kettő között, én 
mégis úgy hiszem, hogy az efféle elgondolások ha még 
ma is léteznének/léteznek, akkor „az egész” összeomlá-
sát eredményezheti. Bármilyen színvonalú is a fejlettség. 
Hisz észben, erőben, érdeklődésben, szaktudásban külön-
böznek az emberek. Irányítani mindenkit lehet. De nem 
ilyen mértékben. Nem lehet egy szalag mellett dolgozót 
mérnökinformatikus munkakörbe helyezni egyik napról 
a másikra. Idővel lehet megtanulná, de a tanulási idő alatt 
több kárt, költséget okozna, mint pozitív eredményt.
 A közigazgatás ablakai (betekintés a fogalom al-
kotóelemeibe):
A következőkben külön elemzem a „köz” s az „igazga-
tás” szavakat. Mint az egésznek a lényegét.
>A < „KÖZ „. Olyan értelemben volna szükséges értel-
mezni, mint kormány s állam. Ez magával vonná, hogy 
vizsgálat alá kellene helyeznünk további kifejezéseket, 
mint szuverenitás, népjólét, törvényesség. Azonban egy 
másik irányt is megközelíthetünk amely azt igyekszik át-
fogni, hogy mely társadalmi funkciók, cselekedetek, tevé-
kenységek számítanak köz jellegűnek.
A (a) első magyarázat ;strukturális -funkcionális elemzés.
 Az alapul vett mű részlete így fejezi ki: „... az olyan 
intézmények, és tevékenységek, amelyek egy csoport azo-
nosságához, a csoportélethez, mint olyanhoz kötődnek, 
sajátos, kényszerítő, jelképi és szertartási jellegzetességek-
kel rendelkeznek.”
 Tehát egy szoros, átfogó összetartozást mutat. Új 
szerepvállalást kényszerít a magánszemélyre. , pl bizonyos 
ideig „közhivatalnokká legyen”, bizonyos magatartássza-
bályok betartásával.
A. (b) második magyarázat ; kultúra fogalmával
„Miként a kultúra alkotóelemei változnak egy adott

Közigazgatás a XX. században
Témám a XX. század közigazgatásának bemutatására irányul. Természetesen e fogalom megítélésének kiterjedt 
skálája figyelhető meg, mind szakirodalmak, szakemberek de még a mindennapok emberei között is.



társadalomban, vagy társadalmak között, úgy változik a 
közigazgatás is, mint az ésszerű együttműködési cselekvés 
rendszere e(gy) társadalomban, vagy társadalmak között.”
 Szóval bármilyen hatás érkezik, azzal együtt kell a 
„közt” értelmezni.
>B< „IGAZGATÁS”. Analógiát kell alkalmazni. Önma-
gában s jelzőét is figyelembe véve
B. (a) Együttműködő ésszerű cselekvés:
„A közigazgatás egyik faja az igazgatásnak, mint nemnek, 
amely nem viszont az általunk együttműködő emberi cse-
lekvésnek nevezett családhoz tartozik.”
Már fentebb egyik bekezdésben említettem az ésszerű 
cselekvést. Itt azonban arra utalnék, hogy az együttmű-
ködéssel gyorsabban megoldható minden. Könnyebb 
200 kg -ot felemelni ketten, mint egy személyben. Itt egy 
újabb fogalommeghatározást helyeznék el, mely a magya-
rázatomat igazolja.
„Az igazgatás az együttműködő emberi erőfeszítésnek az 
a típusa, amelyet, magas fokú ésszerűség jellemez „
B (b) A szervezet természete:
 „.... mint egy tekintélyelvű és rögzített kölcsönös 
személyi kapcsolat-rendszer struktúrája adott igazgatási 
rendszerben.”
Ez egy hierarchián alapuló kapcsolatrend. Utasításokat 
adnak egyes személyek, melyeket egyedileg vagy közösen 
mások véghezvisznek. (engedelmesség, instrukció jelen-
tésben ) 

B (c ) A vezetés természete:
 „... mint ésszerű együttműködés megvalósítására 
irányuló szándékolt cselekvés egy igazgatási rendszer-
ben.”
 Fontos megjegyezni, hogy „szándékolt”. Hisz 
amit elterveztek nem biztos, hogy meg is valósul. Vagy 
éppenséggel rejtve marad. Tegyük fel, hogy egy kőmű-
ves vállalat vezető megkér két munkást, hogy töltsenek 
meg két zsákot sóderrel. Az egyik meg kell fogja a zsákot 
a másik pedig bele kell lapátolja. A zsák tartásához s a 
lapát emeléshez erő kell. De ahhoz, hogy jól működjön 
az egész ennek a feltételnek is meg kell teremtődnie. Kü-
lönben a zsák eldől a lapát kiesik a munkás kezéből. Nem 
megy a munka, nincs együttműködés.
Tehát a közigazgatás összefoglalóan, teljesség s igazi pon-
tosság kizárásával így hangzik:

„A közigazgatás azon szervezetek összessége, amelyek 
közhatalmat gyakorolva, az állam vagy az önkormány-
zat nevében közfeladatokat látnak el és jogszabályokat 
hajtanak végre. A helyi közügyekben az önkormányzati 
igazgatás, az országos jelentőségű ügyekben a központi 
közigazgatás jár el.”
 Dwight Waldo a közigazgatás s  a forradalom 
kapcsolatát vizsgálta. Először a forradalom, mint jelen-
séget kellett tisztázni. Nem minden esetben a kormány 
megdöntésére szolgáló erőszakos cselekményként tekint-
sünk rá. Az lehet akár technikai, erkölcsi, értékrendi vál-
tozás is. Olyan dolgok melyek átformálják a közigazgatást 
vagy a közigazgatás révén keletkezik valami új. Például az 
autók megjelenése. Alkalmazkodniuk kellett a cégeknek 
ahhoz, hogy gyorsabban juttassanak el egy árut. Vagy az 
ember személytelenebbé válik hivatali ügyintézések so-
rán. Urbanizációt is felvetette, mint forradalom. Elveti a 
forradalmakat s tételei során önmérsékletre inti az em-
beriséget, hogy ne vezessen az „intézmény” zavarához, 
összeomlásához.
I,  Amerikai Egyesült Államok közigazgatás kutatás 
irányzatai (köv.: USA) 
 USA az az ország mely leghamarabb találkozott a 
„tudományos-technikai forradalom „ gondjával s ennek a 
hatására létrejött közigazgatási zavarok jelenségével mely-
re majd megoldást keres. Érdekes, hogy a nyugat-európai 
országok vették át később, hisz lemaradásban voltak. Ez 
az ország ahol kevésbé élesen válik el a köz – s magán-
igazgatás. Azaz angol kifejezésekkel élve public admi-
nistration, buisness administration.
 A leírás természetesen a közigazgatás általános 
rész s nem konkrétan az amerikai. Azonban bemutató jel-
leggel rá kell építeni.
Három fő periódusra épül: a, kiindulás és megalapozás 
XIX. századtól -’40-es évekig, második ‚40-es évektől- 
‚50-es évekig, harmadik ‚50-es évektől – XX. század végé-
ig. A határvonal meghatározó USA életében 1887, Wood-
row Wilson esszéje kapcsán, melynek címe: The Study of  
Administration. A rohamosan átalakuló fejlődő közigaz-
gatás kezdetét jelenti e dátum.
Az első fő szakasz irányzatai közé tartozik a d, politika-
tudományi irányzat s a e, scientific management. A d, -t 
tekintve arról van szó, hogy a politikát ki kell vonni a köz-
igazgatásból.



A politika s a végrehajtás szétválasztásának szükségessé-
gét hangsúlyozza. Erről írt kézikönyvében
 Willoughby is, a Brooking Institution a legelső 
kormányzati közigazgatási intézet elnöke. A scientific 
managment lényege a munkaszervezési irányzatban rejlik. 
Henry Fayol nevéhez fűződik szorosan.
 Az ötvenes évekig tartó második korszak jellem-
zője az, hogy a világháború előtti politikatudomány s 
scientific managment átértékelődött. Új kritikákat fogal-
maztak meg, más koncepciókat alkalmaztak. Előtérbe he-
lyezték a városigazgatást, mezőgazdaságot, tudományos 
kutatások irányításait, az egészségügyet s az oktatást. Ek-
kor kezdődik el egy újabb fellendülés, Max Weber révén, 
1947, szociológiai kutatások végett.
 Említésre méltó a „klasszikus irányzatok revíziója 
mely az emberi magatartásokkal foglalkozik.
 Francia honban a közigazgatás, helyi kifejezéssel 
élve Administration kizárólagosan közigazgatási jog ku-
tatási területét fedte le. Egy darabig a közigazgatási jog-
tudományon belül maradva végeztek vizsgálatokat. Majd 
később egy erősebb irányt vett az egész. Elindult a köz-
igazgatástudomány (science administrative) . Idő múlásá-
val az 1950-es években elmozdult helyéről s megnöveke-
dett a szervezet-szociológiai kutatásokkal, vagyis ennek 
hatására. XX. századra kialakult a három ágazat. A köz-
igazgatás jog, (köz) igazgatástudomány s végül de nem 
utolsó sorban a szociológia. Szembenállás figyelhető meg 
a két radikális, domináns ág között. A közig. tudomány s 
szociológia. Nem alkalmazható a magánjog a közigazga-
tásra hisz ugyanazt a szabályt nem lehet alapjában véve az 
eltérő helyzetekre alkalmazni.
 Az igazgatásjog szabályai olyan tevékenységek 
végképe mely a bíráskodáshoz köthető. Conseil d’Etat 
-on alapul minden. A tudomány nagyobb szerepet kapott 
az államigazgatási jogban, mint a polgári jogban. A má-
sodik világháború újabb kísérletre adott lehetőséget. Oly 
intémények jöhettek létre melyek a közigazgatást közvet-
lenül figyelik, nem csak a jog „pápaszemén” keresztül.
A hatvanas évek új irányt hozott a szociológiai kutatások-
kal.
 A közigazgatástudomány irányai: közigazgatási 
jogtudomány, közigazgatástan, közigazgatási politikatu-
domány

 O. Mayer nevéhez fűződik a mayeri irányzat az 
a, ponton belül. Elgondolása szerint a közigazgatást csak 
egyoldalúan vizsgálhatjuk. Hozzá tartozik még, hogy 
olyan elemek kerültek a közigazgatásba mely a pozitív 
jogban nem fellelhető. Oly pontok kerültek a közigazga-
tásjogba melyek eddig csak a polgári jogban. Szerintük a 
közigazgatásjog s a polgárjog sem ismerhető meg.
 Ezen álláspontokkal szembeálltak Hans Peter 
gondolatai. Közvetett módon a Lehrbuch der Verwaltung 
-on keresztül. Végül O. Mayer felfogása gyakorlati hatást 
nem ért el.
 Forhoff  s a közigazgatástudomány irányváltása. 
Azt vallja, hogy a hatalmi ágak elkülönülése mellett lé-
tezett jogállam a kiindulója s az állami kényszer-egyéni 
szabadság kettőse jellemző rá.
 A b, ponthoz rendeltem a közigazgatástan s ig-
azgatástudomány irányzatát, mely Lorenz von Stein 
nevéhez társítható. Ezen irányzat szerint a közigazga-
tástan, mint az állami igazgatás középpontja, úgy kell rá 
tekinteni. Több tudományág egyesítése. A tudománynak 
ismernie kell, fel kell tárja az életviszonyokat Szükségessé 
tette a közigazgatási politika hozzákötését, beleágyazását 
a közigazgatás tudományába. Mégis ezen felfogások 
hamar elavultak, feledésbe merültek. Hatásuk azonban 
pár mondatban átfogóan feltárható. Több társadalomtu-
dományt hozzáfűzni. A z igazgatást a polgári szociológia 
központjává alakítani.
 A közigazgatás-tudomány nem egységes így 
hozzájárul a politikatudomány. Mely a parlament s a közi-
gazgatás kapcsolatát mutatja, tartományi kormányok, 
szövetségi kormányok kapcsolatát is érinti.
 Tehát összegezve felmutatható, hogy igen terje-
delmes mennyiségű anyag áll rendelkezésre a közigazgatás 
tudomány kutatására. Melynek alaposabb tanulmányozá-
sa során képet alkothatunk végül, hogy mi is az a közi-
gazgatás. Természeténél fogva változó, átalakul, teljesen 
új irányt kap vagy feledésbe vész egy-egy irány. Ország 
s ország között rengeteg különbség s mégis fellelhetőek 
egyezések. Remélem az átfogó, átlátható bemutatásra 
irányuló célomat sikerült elérnem.

Orosz Dávid Péter



 Természetesen, itt is személyes tapasztalatok 
lesznek az alapok, és azokat az ételeket veszem sorra, me-
lyeket kóstoltam az egyes éttermekben.

McDonald’s
Életem első gyorséttermi élménye, ami töretlen sikerrel 
kísért végig egészen 2008 őszéig.

Sajtburger: Az egyik örök kedvencem! Ugyan sajnos a 
gyomrom már nem túl gazdaságos, mint eleinte, ezért le-
galább 3 kell belőle, hogy ne érezzem magam éhesnek, 
de réges-régóta szeretem, főleg amiatt, ami okán mások 
utálják, ez pedig a különleges, savanyú uborka benne.
McRoyal: Ami a Ponyvaregényben - és állítólag, 
Amerikában - a Negyed fontos burger. Meg kell hagyni, 
ez is sokáig kedvenc volt, főleg a bőségesebb tartalma mi-
att, ám egy idő után leálltam róla, mert szokásukká vált 
olyan zsírtól tocsogóvá tenni, hogy az már a dobozon is 
átütött.
BigMac: Egy alternatíva volt a Royalhoz képest, és mivel 
sokáig ez volt az étterem reklám-burgere, gondoltam, kip-
róbálom, mi olyan különleges benne. Nos, ténylegesen 
nagyobb volt, mint a többi, de valamiért ezen is úgy gon-
dolták, hogy változtatnak, így egy idő után alig lett egy 
zsemletetővel nagyobb, mint egy sima sajtburger. Kár.
Sertés McFarm: A nyári kert érett és zamatos ízét ígér-
ték benne, nekem viszont csupán egy fűszeres egyveleg 
maradt meg az emlékezetemben. Egyszer próbáltam ki, 
mert nem volt más. Utána inkább vártam még...
McChicken: Nem rossz, nem rossz, de nem az én stíl-
usom. Főleg, a majonéz miatt, amit nem szeretek, de 
alapvető elképzelésim közé tartozik, hogy egy hamburger 
ne legyen már csirkehúsból! Ez olyan, mintha egy ser-
téspörköltet szalámival akarnánk megcsinálni.
Prémium saláta: - grillezett csirkehússal - ami kb két hara-
pás után elfogyott, és maradt az ízetlen, száraz, közel sem 
laktató zöldségkeverék annyi pénzért, amennyiből egy hé-
tre elegendő kaját veszek magamnak a boltban. Ugyanez 
igaz a sima Kertész Salátára, azt külön nem ecsetelem.
Almás pite: Forró, ízes, kívánatos. Ez az, ami talán azóta 
is egyedi terméke a McDonald’s-nak, csak remélhetjük, 
hogy nem rontják el valami “innovatív ötlettel”.

A krumpli: Kezdetben semmi extra, de gondolom ez le-
hetett a gond, ezért pár év után azt vettem észre, hogy 
az összes krumplit, amit kiadnak, nyakon öntik egy kiló 
sóval, hogy véletlenül se essen jól és érezd a valódi ízét. 
Kólába mártogatás után azonban már ártalmatlan!

Burger King
2008-ban vettem rá magam, hogy az egyértelműen konku-
rens, de szintén nagy étteremlánc kínálatát megkóstoljam. 
Nem volt hiába, utána sokáig csak az itteni menüket fog-
yasztottam élvezettel.

Whopper: Az első, amit megkóstoltam. Hihetetlenül fi-
nom volt, a mérete lenyűgözött, az íze úgyszintén és 
egyetlen szendvicstől már jól tudtam lakni. Úgy éreztem, 
ez közelebb áll ahhoz a klasszikus hamburgerhez, amit a 
sarki éttermek is gyártanak házilag, de sokan szeretik.
Rodeo: Igazi kis ínyencség, ám a mérete miatt alig 
élvezhető. Finom, kiegyensúlyozottan fűszeres szósszal, 
de túl hamar lenyeled ahhoz, hogy valóban élvezni lehes-
sen.
Sajtburger: A legrosszabb, amit valaha ettem! Se íze, se 
hatása. Hiába néz ki jól és látsz benne egy csomó dol-
got, nagyjából egy melegített zsemlét ehetsz, aminek leg-
feljebb is csak fagyasztott íze van. De az nagyon.

A krumpli: Kevésbé sós, mint a McDonald’s-os, de egyéb-
ként semmi extra. A ketchup nem igazán ízlett, ezért nem 
is kértem többet hozzá az első alkalom után.

KFC
Miután kezdett egyhangúvá válni és drágulni a ham-
burgerevés, úgy gondoltam, kipróbálom a csirkés kínála-
tot is, az erre szakosodott étteremláncban. Jó döntés volt. 
Egy ideig.

Longer: Szintén elvarázsolt és élvezettel habzsoltam be 
a fűszeres szósszal és zöldségekkel kísért csirkét. Semmi 
kifogás, tényleg nagyon jó. Ám egy idő után nekem azért 
sok és kevésbé tudja a gyomrom is tolerálni az erős szószt.
Twister: Hű, tortilla! - gondoltam. Olyan sokat hallottam 
már erről a tésztaféléről, gondoltam, egyszer beruházok 
rá. Hát, nem volt rossz, de nem nyertem vele többet, min-
tha egy gyrost ettem volna meg. Ráadásul az még olcsób-
ban is jött volna ki.

A krumpli: A három közül a legfinomabb! Semmi agyon-
sózás, semmi felturbózás, csak igazi, finom sült burgonya. 
Hidegen ugyan jelentősen veszít a varázsából, de frissen 
nagyon jó.

 A kóstolás és döntés jogát rábízom a kedves 
olvasóra, jómagam ezekből szoktam választani, ha ráké-
nyszerülök néha - és újabban egyre ritkábban - arra, hogy 
betérjek valamelyik gyorsétterembe. Ha tehetem, inkább 
felkeresek egy rendes hamburgerest, gyrosost, vagy piz-
zázót, mert ott tuti jóllakok.

Juhos Gábor

Kentucky Donald’s King



Subby Snake: A vihar
Erős vihar köszönt ránk,

Szél tépi a villanypóznát.

Az ég dörög, a villám becsap,

Igen, lesz itt áldozat.

Ablakomból nézem a tájat,

Most már elbújt minden állat.

Az emberek is haza tartanak,

Ők is gyorsan el akarnak

Menni innen,

Őket is legyőzte a félelem.

Ekkor elkezd esni is,

Felborul egy kocsi is,

Egy villám becsap egy házba,

Egy család élete veszik kárba.

Nem enyhül, csak erősödik,

A szél, a vihar és a jég, ami esik.

Egyre több a katasztrófa,

Itt van az apokalipszis kora.

2007



A főnix halála

Vakon bolyongva,

Szárnyaszegetten,

Régi tüzét kutatva,

Rég reménytelen.

Így ballag a dicső madár,

Neki nem fáj semmi most már.

Semmi, csak az emlékek:

Röptében élhetett

Egykor, szabadon szállhatott,

Elé semmi sem állhatott...

De ennek vége, nincs ereje már,

Nem várja más, csak a szürke halál.

Láng-vére patakként hullik a földre,

E büszke madárt így lelte vége.

Subby Snake: Fönix a ködben

2012
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Újabb játékra hívjuk olvasóinkat. A beküldők között ismét egy MKT-s tollat sorsolunk ki! A megoldásokat az 
mkt.gazmag@hotmail.hu e-mail címre várjuk. Beküldési határidő: 2013 február 10.

Egy ifjú diák épp a felvételijét készül leadni. Nagyon szeretne közgazdaságtant tanulni valamelyik egyetemen, de nincs 
pénze a tandíjra, koleszra, megélhetésre. Már épp letett volna a tervéről, mikor levelet kapott egy szomorú hírrel. 
Meghalt a milliárdos amerikai bácsikája. Hagyott rá néhány milliót, ám ehhez ki kell találnia a széf  jelszavát. Ehhez a 
bácsikája az alábbi segítségeket adta:

- A jelszó egy ország neve.
- A jelszó több betűből áll, mint amennyi betűből áll Magyarország északkeleti szomszédjának neve.
- A keresett ország Európában van.
- A keresett ország fővárosának neve kevesebb betűből áll, mint ahányb betűből Lengyelország fővárosa áll.
- A keresett orrszág fővárosa közelebb van Prágához, mint Párizshoz.
- A jelszóban nincs ékezetes betű.

Feladat: Segíts a diáknak kitalálni a jelszót, hogy legyen pénze a felsőfokú tanulmányokra!

Viccek
Nézi az nagymama, hogy az unokája meztelenül áll a tü-
kör előtt. 
- Mit csinálsz kisunokám? - kérdi.
- Várom a barátomat.
- Na de így? Hát öltözz fel!
- Fel vagyok mama, ez a szexhálóingem, manapság már 
így kell várni a fiúkat.
Nem szól semmit az öregasszony, hazamegy, levetkezik, s 
várja haza ő is az urát. Érkezik haza az öreg székely, nézi 
a feleségét:
- Mi van asszony, megbolondultál? Öltözz fel!
- Hát fel vagyok, nem látod? Ez a szexhálóingem.
Nézi, kerüli a székely a feleségét, vizsgálgatja:
- Hát azért kivasalhattad volna mielőtt felveszed!

Az állatorvos megkéri az asszisztensét, hogy adjon 
be hashajtót a Rárónak. Elmagyarázza, mi a teendő:
- Dugjon be egy csövet a ló szájába, tegye be a tablet-
tát a csőbe, és fújjon bele jó erősen, így a gyógyszer a ló 
nyelőcsövébe kerül. 
Fél óra múlva kérdi az asszisztenst:
- Na, hat már a hashajtó?
- Igen, de sajnos a ló fújt először.

A kis béka elmegy a jósnőhöz. A jósnő azt mondja:
- Nemsokára találkozni fogsz egy nagyon szép lánnyal, 
aki majd mindent tudni akar rólad.
- Valóban? És ugye egy partin fogunk találkozni? - kér-
dezi a béka.
- Nem, hanem a biológia órán.

A kutyafiú rábeszéli a kutyakislányt, hogy menjenek el ku-
tyagolni. Mennek, mendegélnek, egyszer csak a kutyafiú 
előveszi a kutyafáját, s
mondja a kutyakislánynak:
- Jó lenne, ha megmutatnád a kutyamindenedet!
A kutyakislány meglepődik:
- Ej, te kutyafiú, micsoda kutyadologra készülsz?! És ugye 
kutyabajod?
- Semmit se félj, kutyakislány! Van nálam kutyagumi!

Nyuszika találkozik az erdőben a medvével és így szól: 
- Képzeld medve. Tegnap találkoztam a discoban a 
rókalánnyal. Az egész estét végigtáncoltuk és miután 
hazakísértem, bevitt a hálószobájába és azt mondta: 
“Nyuszikám, mindenem a tiéd!”. Medve hallod, ha 
ott lettél volna, még a hűtőt is el tudtuk volna hozni!
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