
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 

ÁLLAMTUDOMÁNYI ÉS KÖZIGAZGATÁ   SI KAR 

 

 
Tehetséggondozás:  

NKE ÁKK Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézet TDK  

Workshopja az Osztrák Alkotmánybíróságon 
 

 

 



Február 8.-án a reggeli gyülekezőt követően, 10:30-kor indultunk el Bécsbe,1 ahova 13:30-kor 

érkeztünk meg. A megérkezést követően, Bécs egyes állami intézményeit látogattuk meg. 

Felfedeztük az osztrák főváros nevezetességeit, bebarangoltuk a belvárost. Megcsodáltuk 

többek közt a Városházát, a klasszicista stílusú Parlamentet, a Hofburgot, az egykori császári 

palotát, a Museum Quartier szemkápráztató épületegyüttesét és a Stephansdom-ot, ahol Mozart 

házasságot kötött.  TDK titkárunk, Simon Annamária jóvoltából kitűnő idegenvezetésben volt 

részünk és számos érdekességet tudtunk meg Ausztria történelméről, állami berendezkedéséről 

és kultúrájáról. 

 

TDK csoportunk az Osztrák Parlament előtt 

 
 

 

Negyedötkor az Alkotmánybíróság ajtaján léptük be, ahol nagy szeretettel fogadott minket 

Univ.-Prof. Dr. Georg LIENBACHER Alkotmánybíró úr és Dr. Thomas HORVATH 

közigazgatási bíró úr. Univ.-Prof. Dr. Georg LIENBACHER Alkotmánybíró úr köszöntését 

követően, a Workshop keretében elsőként TDK csoportunk ismertette kutatásait. Az előadások 

németül és angol nyelven folytak, amelyet külön megdicsértek fogadóink. Simon Annamária 

volt a hallgatói konferanszié, Orosz Barbara angol nyelven a közigazgatási eljárás és 

közigazgatás bíráskodás kodifikációjáról, történelmi előzményeiről tartott előadást. Zrínyi 

Anna német nyelven a közigazgatási perrendtartás új kódexét, annak elfogadásának kihívásait 

ismertette. Borbás Imola angolul az új Közigazgatási Perrendtartásról szóló törvényt, 

                                                      
1A TDK-t kísérte Dr. Balogh-Békesi Nóra, egyetemi docens; Dr. Pollák Kitti, egyetemi tanársegéd, TDK-vezető 

oktató és Hegyesi Zoltán, az Intézet PhD.-hallgatója. A TDK karközi TDK-ként működik így a 16 fős kis csapatból 

az ÁKK-s oktatók, hallgatók mellett egy HHK-s hallgató is részt vett a Workshopon. 



törvénynek egy részét 

(perorvoslatok) és a Közigazgatás 

Perrendtartás mintakódexét vetette 

össze. Csizmadia Petra angolul a 

Spanyol és a Magyar 

Alkotmánybíróságot hasonlította 

össze, amelyre az Alkotmánybíró 

úr későbbi előadásában visszautalt. 

Végül Kovács László németül 

hivatásos személyi állomány és 

alkotmányos jogaik korlátozásáról, 

amely az Alkotmánybíró úrnak 

nagyon elnyerte a tetszését és 

amelyre azonnal reagált is 

összehasonlítva az osztrák 

rendszerrel.  

 

 

Ezt követően, Dr. Thomas HORVATH közigazgatási bíró úr ismertette a közigazgatási 

döntések osztrák jogorvoslati rendszerét, amelyből kiemelte az alkotmányjogi panasz 

intézményét és alkalmazását. Univ.-Prof. Dr. Georg LIENBACHER Alkotmánybíró úr pedig 

az Alkotmánybíróságról és az Alkotmánybíróság tagjairól, a döntéshozatalról, a 

munkamegosztásról az alkotmánybíráskodás hagyományáról tartott részletes előadást, amely 

kérdésekkel zárult.  

 

A kávészünetet és a közös ajándékok átadását követően (minden hallgató angol nyelvű könyvet 

kapott az Alkotmánybíróságról), Univ.-Prof. Dr. Georg LIENBACHER Alkotmánybíró úr 

körbevezetett minket az Alkotmánybíróságon: lehetőségünk nyílt megnézni a nyilvános 

döntéshozatali termet, az Alkotmánybíró úr irodáját, de még a zárt ajtók mögött zajló 

döntéshozatali termet is megtekinthettük. Abban a megtiszteltetésben is részünk lehetett, hogy 

helyet foglalhattunk az Alkotmánybírák székeiben (ahogy ezt a kép is tükrözi), megtudhattuk 

miért más minden szék ahol a bírák tanácskozni szoktak, és tiszteletünket tettük a kiváló osztrák 

közigazgatási jogtudós, Alkotmánybíró Hans Kelsen mellszobra előtt is. 

 

TDK-nk az Osztrák Alkotmánybíróságon 

 

 

 

 

 

 



Az élménydús napunkat az Eszterházy pincében közös, Bécsre és az Alkotmánybíróságra 

vonatkozó kvízzel zártuk és 20:30-kor indultunk vissza Bécsből. 

Az esti közös kvíz az Eszterházy pincében 

 

 

 

TDK-nk kifejezetten fontosnak tartja a nemzetközi kapcsolatok építését: számos külföldi 

előadót látott már vendégül az elmúlt két évben, de csak most először nyílt lehetőség külföldi 

Workshopot szervezni, így a TDK életében fontos mérföldkő az Osztrák Alkotmánybíróságon 

tett látogatás. 

  

TDK-nk az Osztrák Alkotmánybíróságon



 


