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Az államhatalmi ágak elválasztásnak elve a XXI században

2015. december 1-jén került megrendezésre a DOSz támogatásával a DOSz JTO által
szervezett Fiatal Tudósok Estje, melynek a Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Karának épülete adott otthont.
A rendezvény két központi – manapság egyre inkább egymással kapcsolatba kerülő –
kérdéskör köré szerveződött. A két vitaindító előadás után – a témát továbbra is követő
kerekasztal beszélgetésre került sor.
A rendezvényt dr. Sápi Edit, a JTO elnöke nyitotta meg, beszédében köszöntötte a
megjelenteket és a meghívott vendégeket, majd ismertette az est forgatókönyvét.
Az első előadást dr. Rimaszécsi János – a JTO alelnöke, a Károli Gáspár Református Egyetem
Állam-és Jogtudományi Karának II. éves, levelező tagozatos PhD hallgatója, a Fővárosi
Törvényszék bírósági fogalmazója tartotta. Fél órás előadásában János ismertette az
államhatalmi ágak elválasztásának történeti vonulatait, majd az elv érvényesülését és aktuális
kérdéseit a modern társadalmi- és államberendezkedésben.
A második előadást dr. Dojcsák Dalma – az ELTE PhD hallgatója és a TASZ
programvezetője – tartotta, a média funkcióiról és annak hatalomgyakorlásban betöltött
szerepéről.
A két előadást követően került sor a kerekasztal beszélgetésre melynek meghívott résztvevői
között a jogászi szakma neves képviselőit tisztelhettük.
-

Dr. Osztovits Andrást, Kúriai kollégiumvezető bíró Urat,
Dr. Cservák Csabát, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi
Kara, Alkotmányjogi Tanszékének egyetemi docensét,
valamint a kerekasztal beszélgetés moderátoraként dr. Kőmíves Péter Miklóst, a DOSz
általános elnökhelyettesét és a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának
nappali tagozatos PhD hallgatóját.

A kerekasztal beszélgetésben minden meghívott megosztotta velünk véleményét és
nézőpontját a moderátor által, a témához kapcsolódóan feltett kérdésekről. Noha a moderátor
által feltett első kérdés még egyértelműen a hatalmi ágak megosztásának elvéhez
kapcsolódott, a beszélgetés rövid úton a médiára terelődött. Az eszmecsere folyamán egy
tudományos vita is kialakult, melynek középpontját az a kérdés alkotta, hogy mennyiben tudja
befolyásolni a média a hatalomgyakorlást a közvélemény formálásán, a társadalomra
gyakorolt vélemény-formáló hatásán keresztül. A beszélgetés fő irányvonalaiban, a
legmeghatározóbb alapkérdésekben a résztvevők egyet értettek, azonban a témát mindenki

saját nézőpontjából világította meg. a nézőpontok ütköztetése hozzájárult ahhoz, hogy a
jelenlévőkben egy komplex kép alakuljon ki a kérdéskör kapcsán.
Összességében a rendezvényről elmondható, hogy az est forgatókönyve gördülékenyen
valósult meg, a meghívott vendégeknek köszönhetően pedig az előadások és a beszélgetés
magas szakmai színvonalat tükrözött, melyből minden jelen lévő profitált.

