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In memoriam Bende-Szabó Gábor

BENDE-SZABÓ GÁBOR
egyetemi docens,

a Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék 

oktatója.

Bende-Szabó Gábor, egyetemünk Állam- és Jogtudományi Karának 
docense 2019. szeptember 9-én elhunyt.

Kiváló kollégánk 1956. november 18-án született Baján. 1974-ben 
érettségizett. 1981–1983 között elvégezte az Államigazgatási Főiskolát, 
ahol igazgatás-szervezői oklevelet szerzett. Ezt követően 1987-ben az 
ELTE Állam- és Jogtudományi Karán jogász diplomát szerzett. 1994-ben 
letette a jogi szakvizsgát. Ebben az évben az MTA Tudományos Minősí-
tési Bizottságánál sikeresen megvédte „A szétpontosítás elmélete, külö-
nös tekintettel a decentralizáció helyére és szerepére” című tudományos 
értekezését, kandidátusi fokozatot kapott.
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1997-től 2004-ig egyetemi oktató volt a debreceni egyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Karán, közigazgatási jogot és pénzügyi jogot oktatott, 2001-től tanszékve-
zető egyetemi docensként dolgozott. 2009-től egy évtizeden át egyetemünk Állam- 
és Jogtudományi Karának Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszékén a pénzügyi 
jog tantárgyat oktatta, és szakfelelőse volt az Európai és Nemzetközi Igazgatási 
mesterképzési szaknak. Tantárgyfejlesztő és oktató munkájával kollégái és hallga-
tói elismerését vívta ki. Felsőfokú oktatási tevékenységét eredményesen kiegészí-
tette a továbbképző tanfolyamokon végzett felnőtt oktatási munkája. Jogi és veze-
tőképző tanfolyamokon a gyakorlati szakemberek szakmai ismereteit bővítette.

Tudományos munkatársként, majd tudományos vezetőként dolgozott 1986–
2007 között alkalmazott kutatóintézetben, az Államigazgatási Szervezési Intézet-
ben és annak jogutódjánál, a Magyar Közigazgatási Intézetben (főigazgatóhelyettes 
1998–2001 között, kutatási és európai integrációs igazgató 2002-2007 között). 
Angol nyelvtudására alapozva bekapcsolódott a nemzetközi tudományos életbe. 
Leíró és véleményt kifejtő közleményei hazai és külföldi kiadványokban jelentek 
meg.

Szakértői minőségben részt vett a közigazgatási eljárási törvényt előkészítő 
kodifikációs bizottságban, a közigazgatási szervezeti törvényt előkészítő bizott-
ságban, tagja volt a Közigazgatási Eljárási Szakértő Bizottságnak. Közigazgatási 
tanácsadója volt az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak. ENSZ szakértőként részt vett 
a litvániai közigazgatás-korszerűsítési programban. Szakértőként közreműködött 
az Európa Tanács regionalizációval foglalkozó munkabizottságában, 1994-től 
egyéni ügyvédi feladatokat is ellátott.

A Belügyminisztérium Tudományos Tanácsától 2000-ben a „Tudományos 
Munkért” Emlékérmet kapta meg. 2001-ben az Országos Tudományos Diákköri 
Tanács a pénzügyi jogi tudományos diákkörrel kapcsolatos eredményeinek elis-
meréseként „Tudással Magyarországért” Emlékplakettel jutalmazta. 2003-ban 
a Honvédelmi Miniszter az európai integrációs köztisztviselői tanfolyamok szerve-
zése terén végzett munkájáért a „Honvédelemért” kitüntető címet adományozta.

Szakmai életútjának minden szakaszában szerény és udvarias ember volt. 
Hivatása iránti elkötelezettségét, szakmai eredményeit, emberi magatartását 
emlékeinkben megőrizzük. Szellemiségének követendő példáit tovább örökítjük.

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar oktatói közössége


