
MAGYARY ZOLTÁN
(Tata, 1888 – Héreg, 1945)

Magyary Zoltán katonatiszti családban született Tatán. Kö-
zépiskolai tanulmányait követően államtudományi, majd 
jogtudományi doktorátust szerez. Több nyelven beszél, fo-
lyamatosan bővíti ismereteit itthon és külföldön.
Munkásságát a Magyar Királyi Vallás és Közoktatási Mi-
nisztériumban kezdi. A klebelsbergi tudománypolitika je-
lentős alakítója és szervezője. Már harminc éves korától 
tanít az egyetemen. Tudományos tevékenységének elis-
merését igazolja, hogy alig negyven évesen már nyilvános 
rendes tanár, majd tanszékvezető lesz, egy évig ellátja a 
dékáni tisztséget is.
Egyetemi munkája mellett három évig végzi a közigazga-
tási kormánybiztosi feladatokat, megalapítója és első igaz-
gatója a Magyar Közigazgatási Intézetnek, sorra jelennek 
meg a közigazgatást elemző és fejlesztését célzó írásai.
Tatával a kapcsolata akkor újul meg, amikor korszerűsítési 
elképzeléseinek gyakorlati terepet keres, és erre az akkori 
Tatai Járást találja a legalkalmasabbnak. Szakmai és tudo-
mányos szempontból egyaránt kiváló tanulmány születik: 
A közigazgatás és az emberek (Bp. 1939), amelyet Kiss 
Istvánnal együtt írnak és adnak közre. Ezt követően szá-
mos gyakorlati kezdeményezés fűződik nevéhez, amely 
a „város és vidéke” fejlesztését, fejlődését szolgálja. En-
nek egyik jelentős eleme a népfőiskolai képzés elindítása 
(1940), ahol a megye számos településéről vettek részt fi-
atalok, hogy korszerű ismeretekkel gazdagodjanak, hogy 
„jó polgárként” átgondolják a tennivalókat saját települé-
sük fejlesztése érdekében is.
Magyary Zoltán 2003-ban posztumusz Magyar Örök-
ség-díjban részesült. Az ő nevét viseli Tata Művelődési 
Háza, a városfejlesztés koncepciója, és az országos köz-
igazgatás-fejlesztési program is.
A népfőiskolai tevékenység 22 éve, 1995-ben indult meg 
újra, egyesületként.

A rendezvénnyel kapcsolatban információt nyújt: 
Herczig Szabolcs, a népfőiskola alelnöke és az iroda munkatársai. 
Kapcsolat és visszajelzés: 34/588-603, 30/612-4673,30/290-2062.

 (Kérjük, jelezze részvételi szándékát!) 
E-mail:info@mznt.hu, honlap: www.mznt.hu
Levelezési cím: 2890 Tata, Bercsényi u. 1.

MEGHÍVÓ
A 2017. ÉVI TATAI MAGYARY  

KONFERENCIÁRA

„A közigazgatásnak nincs más 
létjogosultsága, nincs más mértéke, 

mint az emberek és a nemzet szolgálata.”
/Magyary Zoltán/



A KONFERENCIA PROGRAMJA
  930 –  Regisztráció

1000 –  Megnyitó: dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, 
Popovics György, K-E M közgyűlés elnöke, és 
Borsó Tibor, az MZNT elnöke

1015 –  Tata és a felsőoktatás kapcsolata a Magyary-terv 2.0 
tükrében 
Előadó: Michl József, Tata város polgármester

1030 –  A közigazgatás aktuális kérdései 
Előadó: dr. Kovács Zoltán, Területi 
Közigazgatásáért Felelős Államtitkár, 
Miniszterelnökség

1055 –  Felnőttoktatás Magyarországon  
Előadó: Pölöskei Gáborné, szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár, NGM

1120 –  KÖFOP projektek lehetőségei és jelentősége  
Előadó: Dányi Gábor Zoltán, európai uniós 
fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár, 
Miniszterelnökség

1145 –  A Piarista rend szerepe, jelentősége a magyar 
oktatásban és Tatán 
Előadó: dr. Koltai András levéltáros, Piarista Rend 
Magyar Tartománya Központi Levéltára

1205 –  Az élethosszig tartó képzés a közigazgatásban 
Előadó: dr. Méhes Tamás, igazgató, NKE Vezető- 
és Továbbképző Központ

1230 –  A tatai népfőiskola múltja és az újrakezdés 
eredményei 
Előadó: dr. Márkus Mihály ny. ref. püspök, az 
MZNT tiszteletbeli elnöke

1300 –  Magyary Z. Szakkollégium tevékenysége, 15 éves 
működése 
Előadó: Moravcsik Dóra, NKE mesterképzés 
hallgatója, az MZNT 2015. évi Magyary díjasa

1320 –  A konferencia zárása 
Előadó: Bencsik János országgyűlési képviselő 

1330 –  Állófogadás

A rendezvény várhatóan 1400 óráig tart.

Tata Város Önkormányzata,
Komárom-Esztergom Megye Kormányhivatala,
Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata,

és a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság
tisztelettel meghívja Önt és munkatársait  

a hagyományos

Magyary Zoltán (1888-1945) 
emlékkonferenciára

2017. június 8-án (csütörtökön) 9 órára.

A program helyszíne:  
a Városháza (Tata, Kossuth tér 1.) díszterme.

A konferenciát követő napon,  
2017. június 9-én, (pénteken) 10 órakor  

kerül sor a budapesti programra a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen – Ludovika tér 2.

A KONFERENCIA ELŐTTI KOSZORÚZÁS 
PROGRAMJA

900 – Koszorúzás: 1.) Magyary szobor (Öreg-tó)
Megemlékezik: dr. Dargay Eszter, elnöki jogkörben 
eljáró alelnök Magyar Kormánytisztviselői Kar
Közreműködik: a Magyar Honvédség 25. Klapka 
György Lövészdandár Zenekara 

 2.) Magyary szülőház (Bercsényi u. 3.)
Megemlékezik: dr. Veres Zoltán megyei jegyző, 
KEM Önkormányzata Hivatala

A program támogatói:
Tata Város Önkormányzata,  

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata és  
a Nemzeti Együttműködési Alap


